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Høring – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for 

samarbeid i transportsektoren  

 

1. Innledning 

Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren 

ble vedtatt 18. mars 2020.1 Bakgrunnen for vedtakelsen av forskriften var et behov for å sikre 

opprettholdelsen av samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19.  

 

Forskriften har tre måneders varighet, frem til 18. juni 2020. Departementet mener at det 

fortsatt kan være behov for et unntak fra konkurranselovens forbud mot 

konkurransebegrensende avtaler mellom foretak i transportsektoren, og foreslår derfor at 

forskriften forlenges til 30. september 2020. 

 

2. Nærmere om forskriften 

Det fremgår av § 1 første ledd at forbudet i konkurranseloven § 10 ikke gjelder for 

konkurransebegrensende avtaler innenfor transportsektoren som er nødvendige for å sikre 

opprettholdelsen av samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien. 

                                                 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-18-340 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-18-340
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Samarbeidet må ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å oppfylle formålet med 

unntaket. Det må i størst mulig grad sikre effektiv ressursbruk og hensynet til forbrukernes 

interesser. Det fremgår videre av annet ledd at samarbeidet må meldes til Konkurransetilsynet 

uten ugrunnet opphold. Forskriften har en varighet på tre måneder, jf. § 2.2 

 

3. Inngåelse av avtaler i luftfartssektoren med hjemmel i forskriften 

Konkurransetilsynet har kun mottatt én melding om inngåelse av samarbeidsavtale med 

hjemmel i forskriften. Denne meldingen gjelder inngåelse av avtale som 

Samferdselsdepartementet har inngått med SAS, Norwegian og Widerøe for å sikre et 

grunnleggende flytilbud mellom regionene og enkelte lokale ruter under covid-19-krisen. 

Kjøp av lufttransporttjenester er underlagt forskrift om lufttransporttjenester i EØS, og 

Samferdselsdepartementet har fastsatt en såkalt "Forpliktelse til offentlig tjenesteyting" (FOT) 

for å sikre et minstetilbud av flyreiser. Avtalene om lufttransporttjenester ble direktetildelt 

basert på forhandlinger gjennom NHO Luftfart, og rutene ble fordelt utfra selskapenes 

historiske andel på de enkelte rutene. Avtalene viser til forskrift om midlertidig unntak fra 

konkurranseloven § 10 for transportsektoren.  

 

Etterspørselen etter flyreiser innenlands er fortsatt på et langt lavere nivå enn normalt: Fallet 

på innenlandsreiser er per 27. mai ned 77 prosent sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 

2019. Rapportene fra flyselskapene viser per mai et gjennomsnittlig belegg på 

minstetilbudsrutene på rundt 30 til 40 prosent. Utsiktene fremover er dessuten svært usikre. 

Videre fastsatte Folkehelseinstituttet en smittevernveileder for flytransport den 28. april, som 

blant annet krever at en tredjedel av setene i store fly, og halvpartene av setene i mindre fly, 

ikke kan selges. Dette svekker ytterligere det kommersielle grunnlaget for å drive lufttransport 

når etterspørselen igjen øker. Det eksisterer imidlertid fremdeles et samfunnsmessig viktig 

reisebehov, blant annet av hensyn til næringslivet og for at folk skal ha akseptabel tilgang til 

sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner.  

 

Avtalene som Samferdselsdepartementet inngikk i mars i år, bygger som nevnt på at rutene 

ble fordelt ut fra selskapenes historiske andel på de enkelte rutene. Dette innebærer at SAS og 

Norwegian ikke er alene om å fly noen av rutene, unntatt der hvor det bare flys én rundtur per 

dag. På alle andre ruter innebærer direktetildelingen at begge selskap flyr, og dermed at de 

konkurrerer på pris. Det vil være uheldig for konkurransen både på kort og lang sikt dersom 

en av aktørene skulle få monopol på disse rutene etter en vanlig anskaffelse. Det kan derfor 

være hensiktsmessig, ved inngåelse av nye avtaler om et minstetilbud på flyruter, å fortsatt 

basere seg på direktetildeling av ruter til selskapene basert på historiske andel på de enkelte 

rutene. Vi kan derfor inntil videre vanskelig se at det er mulig å sikre leveranser av helt 

nødvendige lufttransporttjenester på en mindre inngripende måte enn det samarbeidet som er 

en konsekvens av Samferdselsdepartementets direktetildeling av flyruter. 

 

 

 

                                                 
2 Merknader til forskriften er tilgjengelig på departementets hjemmeside: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b053d5f2ca98424a83874e735976345c/merknader-til-de-enkelte-

bestemmelser-i-midlertidig-f.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b053d5f2ca98424a83874e735976345c/merknader-til-de-enkelte-bestemmelser-i-midlertidig-f.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b053d5f2ca98424a83874e735976345c/merknader-til-de-enkelte-bestemmelser-i-midlertidig-f.pdf
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4. Nærmere om behovet for forlengelse av forskriften 

Konkurranselovens regler, hvor forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid er en av 

grunnpilarene, bidrar til innovasjon, robuste foretak og samfunnsøkonomisk effektivitet. Det 

er særlig viktig i disse krisetider at konkurransereglene består, og at eventuelle unntak ikke gis 

større omfang enn strengt nødvendig.  

 

Den norske konkurranseloven er harmonisert med konkurransereglene i Traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og EØS-avtalen. Dersom samarbeidet påvirker samhandelen i 

EØS-området, må det vurderes opp mot EØS-avtalens artikkel 53, som tilsvarer 

konkurranseloven § 10. Etter at forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for 

samarbeid i transportsektoren ble vedtatt, har det europeiske nettverket av 

konkurransemyndigheter (ECN)3 gitt en uttalelse om hvordan forsyningssikkerhet kan sikres 

under koronakrisen innenfor konkurranseregelverkets rammer. Konkurransetilsynet har sluttet 

seg til denne uttalelsen, og Konkurransetilsynets tilnærming til problemstillingene vil derfor 

tilsvare EUs medlemsstaters.4 I uttalelsen fremgår blant annet at den ekstraordinære 

situasjonen som følge av covid-19-pandemien kan utløse behov for at foretak samarbeider for 

å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle 

forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige 

tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet. Slike tiltak vil med liten sannsynlighet 

fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 

101 (1) i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 (1) i EØS-avtalen, 

eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle 

negative virkninger, jf. artikkel 101 (3) i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

artikkel 53 (3) i EØS-avtalen. Med andre ord vil det som regel ikke være behov for 

uttrykkelig unntak fra konkurransereglene for slike samarbeid, fordi de ikke vil anses å være i 

strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Hvis foretak er i tvil om konkrete 

samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale 

konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan 

eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning. 

 

Europakommisjonen har utarbeidet veiledning som gjelder spesielt for midlertidig samarbeid 

som er nødvendig for å fremme produksjon og tilgjengelighet av varer og tjenester som er 

kritiske for å kunne håndtere koronasituasjonen.5  

 

Det fremgår altså av denne uttalelsen og veiledningen at adgangen til nødvendig samarbeid 

for å unngå vareknapphet i dagens krisesituasjon langt på vei kan tolkes inn som en 

begrensning i forbudet i EØS-avtalens artikkel 53, og dermed også i konkurranseloven § 10. 

Dette innebærer at vedtakelse av nye forskriftsfestede unntak fra konkurranseloven § 10 som 

følge av utbrudd av covid-19, synes mindre aktuelt. Det har imidlertid ikke vært mulig å 

utrede samarbeidsavtalen på luftfartsområdets område opp mot disse nye retningslinjene 

innenfor tidsfristen frem til utløpet av gjeldende unntak. Av hensyn til partenes behov for 

                                                 
3 European Competition Network  
4 Se nærmere omtale på Konkurransetilsynets hjemmeside: https://konkurransetilsynet.no/konkurransereglene-

under-koronakrisen/ 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_618 

https://konkurransetilsynet.no/konkurransereglene-under-koronakrisen/
https://konkurransetilsynet.no/konkurransereglene-under-koronakrisen/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_618
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sikkerhet om lovligheten av avtalene, forslår derfor departementet at unntaket forlenges i en 

kortere periode.  

 

Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å forutse hvor lenge utfordringene i luftfartssektoren 

vil vare. Departementet er imidlertid opptatt av at dagens midlertidige unntak ikke skal 

utvikle seg til et langvarig unntak fra konkurranseloven for luftfartssektoren. 

Samferdselsdepartementet bør gjøre det som er mulig for å bidra til at flyrutene blir 

kommersielt drivbare, og dermed til at forutsetningen for virksom konkurranse gjenetableres 

så raskt som mulig. Departementet foreslår derfor en forlengelse av forskriften til 30. 

september 2020.  

 

5. Nærmere om forskriftens virkeområde 

Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven gjelder for avtaler innenfor 

"transportsektoren". Som sagt har Konkurransetilsynet kun mottatt én melding om samarbeid 

med hjemmel i forskriften. Denne avtalen gjelder for luftfartssektoren. Vi ber derfor om 

innspill på om forskriftens virkeområde bør innskrenkes til luftfartssektoren, eller om det 

fremdeles er behov for forskriften også i andre deler av transportsektoren. 

 

6. Forslag til forskriftsendring 

Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid innenfor 

transportsektoren § 2 annet ledd skal lyde:  

 

"Forskriften gjelder til og med 30. september 2020." 

 

7. Frist for innspill 

Nåværende forskrift gjelder frem til 18. juni. Det haster å få vedtatt forlengelse før forskriften 

utløper. Samtidig er temaet for høringen begrenset. Departementet anser det derfor både 

nødvendig og forsvarlig med en kort høringsfrist. Vi ber om at merknader til utkastene til nye 

forskrifter sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 5. juni. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marie Wiersholm (e.f.)  

fung. avdelingsdirektør 

 Liv Lunde 

 underdirektør 

  

mailto:postmottak@nfd.dep.no
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Høringsinstanser 

 
Advokatforeningen 

Avinor AS 

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN 

Forbrukerrådet  

Konkurransetilsynet  

Konkurranseklagenemnda  

Landsorganisasjonen i Norge 

Luftfartstilsynet 

NHO Luftfart 

NHO Reiseliv 

Norwegian Air Shuttle ASA 

Regjeringsadvokaten 

Scandinavian Airlines Norge AS 

Spekter 

Widerøes Flyveselskap AS 

 

 


