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Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i 
verdikjeden for mat og dagligvarer 

 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om forbud mot 

usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for dagligvarer og mat på offentlig 

høring. 

 

Departementet hører med dette to ulike forskriftsalternativer. Det første alternativet følger 

direkte opp Stortingets anmodningsvedtak av 31. mai 2022 nr. 612 jf. 572, og nedlegger 

forbud mot at leverandører med vesentlig markedsmakt prisdiskriminerer uten at det kan 

begrunnes saklig. Det andre forskriftsalternativet forbyr slik usaklig prisdiskriminering dersom 

det begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen. Det åpnes for at 

konkurransemyndighetene i vurderingen kan ta hensyn til flere leverandørers avtaler 

(aggregerte virkninger) under ett, noe som kan bidra til en mer effektiv håndheving enn 

dagens regler. Begge forslagene har til formål å legge til rette for mer effektiv konkurranse i 

verdikjeden for dagligvarer og mat.   

 

I tillegg introduseres muligheten for å gi Konkurransetilsynet et nytt 

markedsetterforskningsverktøy. Nærmere beskrivelse og forslag til regulering av et slikt 

verktøy vil bli behandlet i et eget høringsnotat, men det gis mulighet for umiddelbare 

reaksjoner nå. 

 

Vi viser til høringsnotatet for en nærmere redegjørelse av forslagene. Departementet ønsker 

å få frem alle relevante for- og motargumenter ved samtlige aspekter av forslagene. 

Departementet har derfor stilt flere spørsmål underveis i høringsnotatet, særlig der vi ser for 

oss at det er ulike oppfatninger blant markedsaktørene. 
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Side 2 
 

Departementet har allerede mottatt innspill fra flere markedsaktører underveis i arbeidet med 

høringsnotatet. Flere av innspillene er imidlertid kommet sent i prosessen, og departementet 

har således ikke hatt mulighet til å hensyn ta disse fullt ut i arbeidet med høringsnotatet. 

Disse vil bli behandlet som ordinære høringsinnspill i det videre arbeidet med forslagene.  

 

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes via 

departementets høringsside, www.regjeringen.no/id2939680 eller til postmottak@nfd.dep.no. 

 

Høringsfristen er 16. desember 2022. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Vibeke Andersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marie Wangsmo Haugland 

seniorrådgiver 
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