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Høring - forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket

Justisdepartementet viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 18. oktober
2006.

Hovedbestemmelsen i forskriften § 2 medfører at visse typer for samarbeid innen
skogbruksnæringen som rammes av forbudene mot konkurransebegrensende atferd i
konkurranseloven §§ 10 og 11, likevel skal være tillatt. Det følger av forskriftsutkastet at
forskriften skal hjemles i skogbrukslova § 18. Bestemmelsen lyder som følger:

"Departementet kan fastsetje i forskrift at skogeiarane og organisasjonane deira skal ha rett til å
samarbeide om produksjon og omsetjing av landbruksprodukt."

Vi ser av forarbeidene til skogbrukslova § 18 i Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) punkt 6.6 at
bestemmelsen er ment å regulere forholdet til konkurranseloven §§ 10 og 11. Familie-,
kultur- og administrasjonskomiteen forutsetter i forbindelse med behandlingen av
konkurranseloven i Innst.O.nr. 50 (2003-2004) punkt 2.3 at behovet for unntak for
skogbruksnæringen blir ivaretatt i skogbrukslova. Vi stiller likevel spørsmål om det vil
være hensiktsmessig at forskriften også hjemles i konkurranseloven. Departementet
har hjemmel etter § 18 til å fastsette at skogeierne og deres organisasjoner skal ha "rett
til å samarbeide". Formuleringen er noe upresis som unntakshjemmel fra
konkurranseloven § 10 som regulerer  konkurransebegrensende samarbeid og samarbeid
som innebærer utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, jf. § 11. I tillegg mener vi at
det er en fordel at forskrifter som gjør unntak fra konkurranseloven for visse næringer,
hjemles i konkurranseloven § 3 fordi det vil gjøre det lettere å få en samlet oversikt over
konkurransereglene.
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Det følger av formålsbestemmelsen at forskriften skal gjøre det mulig med samarbeid
innen skogbruksektoren som bidrar til gjennomføringen av skogbrukspolitikken.
Unntaket fra konkurranseloven for å gjennomføre landbruks-  og fiskeripolitikk krever
vedtak i Kongen i statsråd,  jf. konkurranseloven  § 3. Vi ber  derfor departementet
vurdere om beslutningen for skogbruk bør ligge på samme nivå.

I denne sammenheng viser vi til at det er uklart hvilke former for samarbeid som
omfattes av § 2 bokstav d. Bestemmelsen åpner for unntak fra hovedbestemmelsene i
konkurranseloven, og det må derfor klart fremgå hvilke former for
konkurransebegrensende samarbeid som omfattes. Vi viser her til departementets
uttalelser knyttet til forskriftshjemmelen i skogbrukslova § 18 i Ot.prp. nr. 28 (2004-
2005) punkt 6.6:

"Forskrifta skal gjere klart kva for samarbeidsformer som det er nødvendig å nytte som
verkemiddel i skogpolitikken utan at den nasjonale konkurranselovgjevinga om prissamarbeid
eller anna skal vere til hinder for slikt samarbeid for nærare avgrensa produktgrupper."

Forskriften ivaretar ikke den graden av presisjon som beskrives her.
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