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Forskrift om konkurranseavgrensande verksemd i skogbruket

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet den .... 2006 med heimel i lov om skogbruk av 27.05.05
(skogbrukslova) § 18.

§ 1 Formål
Formålet med denne forskrifta er å sikre ei hensiktsmessig og effektiv

gjennomføring av skogbrukspolitikken, ved å klargjøre kva for samarbeid skogeigarane

og skogeigarane sine organisasjonar kan utøve utan hinder av konkurranselovas §§ 10
og 11.

§ 2 Skogeigarane og skogeigarane sine organisasjonar sitt lovlige samarbeid
Skogeigarane og skogeigarane sine organisasjonar kan, uavhengig av forbodet i

konkurranselovens §§ 10 og 11, samarbeide på ein slik måte at det kan ha
konkurranseavgrensande følgjer. Samarbeidet kan omfatte:
a) kjøp  og sal  av skogsvirke,
b) organisering og omsetjing av tenester knytt til skogbruksplanlegging, hogst,
planting og anna skogkulturarbeid, anlegg og vedlikehald av skogsbilvegar,
c) administrasjon og omsetjing av jakt- og fiskerettar og tilsvarande utmarksnæring,

d) andre typar samarbeid som tener til å gjennomføre norsk skogbrukspolitikk og
som vanskelig lar seg gjennomføre av ein skogeigar aleine.
e) marknadsføring og forsking - og utvikling av produkt og tenester som nemnt i
bokstav a til d.

§ 3 Iverksetjing
Forskrifta trer i kraft (dato).
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Vedlegg

§10.  Konkurransebegrensende avtaler mellom foretak

Enhver avtale mellom foretak, 2 enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak 2 og
enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri
konkurransen, er forbudt, særlig slike som består i

a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår,

b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer,

c) å dele opp markeder eller forsyningskilder,

d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem
ugunstigere i konkurransen,

e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter
sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.

Avtaler eller beslutninger som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen
rettsvirkning.

Bestemmelsen i første ledd far ikke anvendelse på avtaler mellom foretak, 2 beslutninger truffet av
sammenslutninger av foretak 2 og samordnet opptreden, som bidrar til å bedre produksjonen eller
fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de
sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd, og uten

a) å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse mål,
eller

b) å gi disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder.

Kongen 3 kan ved forskrift 4 fastsette regler for hva som skal gå inn under tredje ledd
(gruppefritak). Konkurransetilsynet kan bestemme at et gruppefritak ikke skal være anvendelig overfor
bestemte foretak i den utstrekning avtaler, beslutninger og samordnet opptreden har virkninger som
ikke er forenlige med tredje ledd.

§11.  Utilbørlig utnyttelse  av dominerende stilling 1

Et eller flere foretaks 2 utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling er forbudt.

Slik utilbørlig utnyttelse kan særlig bestå i

a) å påtvinge ,  direkte eller indirekte,  urimelige innkjøps- eller utsalgspriser eller andre urimelige
forretningsvilkår,

b) å begrense produksjon, avsetning eller teknisk utvikling til skade for forbrukerne,

c) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem
ugunstigere i konkurransen,

d) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter
sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.


