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Høringsnotat – forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse
landbruksprodukter
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) viser til Landbruksdepartementets brev av
26.03.04 om ovennevnte sak.
Saken har vært forelagt Konkurransetilsynet. Kopi av tilsynets høringsuttalelse i brev av 30.
april 2004 følger vedlagt.
AAD antar at utkastet vil løse de mulige overgangsproblemer som kunne oppstå ved
iverksettelsen av den nye konkurranseloven, ved at de omsetningsordninger som er i samsvar
med landbrukspolitikken nå kan fortsette uten utilsiktet konflikt med lovens bestemmelser.
Vi legger til grunn at forskriften er ment å gjøre unntaksforskriften fra konkurranseloven vedr.
primærnæringene anvendelig for de ordningene som eksisterer i dag. Eventuelle nye
ordninger som har konkurransebegrensende virkninger i forhold til eksisterende ordninger,
men som anses nødvendige ut fra jordbrukspolitiske hensyn, bør i tilfelle gjennomføres
gjennom innarbeidede virkemidler som jordbruksavtale eller i medhold av omsetningsloven.
Det vil ut fra formålet være naturlig å tolke forskriften om samarbeid om produksjon og
omsetning av visse landbruksprodukter slik at den ikke gir grunnlag for unntak etter
konkurranseloven for handlinger som innskrenker konkurransen ytterligere uten en
forutgående landbrukspolitisk behandling som nevnt. Slike handlinger kan for eksempel være
overgang fra veiledende til bindende reguleringer av pris og kvantum, begrensninger på den
enkelte produsents valg av leverandør eller avtaker, muligheten for den enkelte leverandør til
å tre ut av samarbeidet eller prisfastsettelse ved produsentens direkte salg til tredjemann.
Vi har følgende konkrete endringsforslag:

Postadresse

Kontoradresse

Telefon

Postboks 8004 Dep
N-0030 OSLO

Akersg. 59

22 24 90 90
Org no.
972 417 785

Organisasjons-,personaladministrasjons- og
ledelsesenheten
Telefaks
22 24 27 14

Saksbehandler

Anne Kristine Hage
22 24 48 51

i) Vi foreslår at forskriftens navn endres til følgende:
Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks- og
gartneriprodukter m.v.
Denne betegnelsen er i overensstemmelse med ordbruken i omsetningsloven. Poenget er å få
frem at forskriften ikke har større saklig virkeområde for så vidt gjelder produktomfang enn
omsetningsloven som hjemler den.
ii) For at forskriften skal bli lettere tilgjenglig og noe mer presis, foreslår vi at formålet
utdypes ved at § 1 blir lydende:
Denne forskriften regulerer førstehåndsomsetningen av visse hagebruks- og gartneriprodukter m.v.
Formålet med denne forskriften er å legge til rette for at primærprodusentene av visse hagebruks- og
gartneriprodukter m.v. gjennom samarbeid kan ivareta sin stilling overfor senere foredlings- og
omsetningsledd for å sikre rimelige avsetningsvilkår i overensstemmelse med landbrukspolitiske
målsettinger.

Vi viser ellers til Konkurransetilsynets uttalelse. Av forskriftstekniske årsaker gjøres særskilt
oppmerksom på misforståelsen på s. 12 i høringsbrevet angjeldende adgangen til å søke
individuelle unntak.

Med hilsen

Solgunn M. Tverfjell (e.f.)
Anne Kristine Hage
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