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Svar på høring - Forslag til endringer i markedsføringsloven og 

prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal for 

forbrukerne.   

 

Barne – og likestillingsdepartementet har sendt på høring to forslag knyttet til etablering av en 

dagligvareportal; henholdsvis "Forskriftsbestemmelse om plikt til å registrere opplysninger i 

dagligvareportalen" og "Lovbestemmelse for å unnta opplysninger i dagligvareportalen fra 

krav om innsyn".  

 

Etablering av en informasjonsportal for dagligvarer er en oppfølging av forslag til tiltak fra 

Matkjedeutvalget i NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt. Utvalget mente det ville være riktig å 

utvikle verktøy for å lette forbrukernes muligheter til å sjekke vareutvalg, kvalitet og for å 

kunne gjennomføre prissammenlikninger. Videre at en "offentlig finansiert dagligvareportal 

bør i størst mulig grad bidra til at den enkelte forbruker får perfekt informasjon om alle 

alternative valg som er tilgjengelig i markedet".  Med perfekt informasjon menes bl.a. at den 

informasjon forbrukeren mottar er korrekt og gyldig i kjøpsøyeblikket. Priser i sanntid er en 

slik informasjon.  

 

Landbruks- og matdepartementet registrerer at hensikten med en dagligvareportal nå er 

omformulert og endret til at den skal gi forbrukeren bedre grunnlag for å sammenlikne 

tilbudet av dagligvarer.  

 



Side 2 

 

Prisinformasjon i sanntid var en premiss for utforming av forslag til en mulig løsning for en 

portal i første fase av utviklingsarbeidet, og følger også av nevnte NOU 2011:4.  

Forslaget som nå ligger til grunn for etablering av en dagligvareportal, innebærer at priser i 

sanntid ikke lenger er en del av løsningen.  Dette skyldes vurderinger av mulige uheldige 

konsekvenser for stilltiende prissamarbeid mellom næringsaktørene. Landbruks- og 

matdepartementet deler også denne bekymringen.  

 

Til forslaget om Forskriftsbestemmelse om plikt til å registrere opplysninger i 

dagligvareportalen:  

Landbruks- og matdepartementet er enig i at registering av opplysninger i en eventuell 

dagligvareportal bør forskriftsfestes. Avgrensningene som foreslås mht hvem som skal ha 

henholdsvis plikt og mulighet til registrere opplysninger i en eventuell portal synes fornuftige, 

men bør evalueres etter en tid.  

 

Til forslaget om Lovbestemmelse for å unnta opplysninger i dagligvareportalen fra krav om 

innsyn: LMD har ingen kommentarer til forslaget.  

 

BLD skriver avslutningsvis i sitt høringsnotat at departementet ikke har grunnlag for å si noe 

bestemt om kostnadene for næringsdrivende ved å etablere systemer som kan levere data til 

dagligvareportalen slik portalen legger opp. Likeledes at departementet ikke kan se bort fra at 

visse kostnader vil overføres til forbrukerne i form av høyere priser.  

 

Landbruks- og matdepartementet synes det er krevende og uheldig med et uavklart 

kostnadsbilde for næringsdrivende og forbrukere.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Cathrine Steinland (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Mette Bakken Skauerud 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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