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Høringsuttalelse: 

 

Forslag til forskrift etter konkurranseloven § 3 om unntak fra 

konkurranseloven for bokomsetning - bokavtalen 

Vi gir nedenfor våre vurderinger av enkelte punkter i forslaget til 

forskrift om bokavtalen og til de begrunnelsene som er gitt i  

høringsnotatet.  

Som bakgrunn for våre vurderinger gir vi først noen mer generelle 

betraktninger om bransjeavtalen i lys av konkurranselovene.  

Under den tidligere konkurranseloven ble det gitt dispensasjon for 

bokbransjeavtalen. Med den nye konkurranseloven, som trådte i kraft 

i mai 2004, er en slik dispensasjonsmulighet ikke lenger til stede. Det 

reiser spørsmålet om lovligheten av de konkurransebegrensninger 

som  avtalen inneholder.  

Bokbransjeavtalen er et eksempel på en såkalt vertikal kontrakt, i 

dette tilfellet en avtale mellom forlagene (som leverandører) og 

bokhandlene (som detaljister). Det er vel etablert innsikt fra 

økonomifaget at vertikale avtaler ofte har helt andre virkninger på den 

samfunnsøkonomiske effektiviteten enn horisontale avtaler. 

Horisontalt prissamarbeid påfører typisk samfunnet skade gjennom 

høyere priser. Kontrakter i en verdikjede (vertikale kontrakter) er 

derimot viktige instrumenter til å øke verdiskapingen i næringen, og er 

i så tilfelle samfunnsøkonomisk effektive. Men vertikale kontrakter 

kan også benyttes til å utøve markedsmakt, en risiko som oppstår 



hvis det er strukturelle konkurransemessige problemer i næringen. 

Den konkrete analysen av om en inngått kontrakt er 

samfunnsøkonomisk skadelig er derfor nært forbundet med analysen 

av konkurransestrukturen i næringen. 

Den norske konkurranselovens forbudsparagraf 10 (tilsvarende 

artikkel 53 i EØS avtalen og artikkel 81 i EF-traktaten) skiller ikke 

mellom horisontale og vertikale avtaler. I henhold til paragraf 10 1. 

ledd er det forbudt å fastsette ”på direkte eller indirekte måte 

innkjøps- eller utsalgspriser..”. Det er gjennom paragraf 10 3. ledd,  at 

hensynet ivaretas til at avtaler som begrenser konkurransen, men 

samtidig øker den samfunnsøkonomiske effektiviteten, likevel er 

lovlige. Dette stiller strenge krav til konkurransemyndighetenes 

håndheving av lovverket. Det vil være av avgjørende betydning at det 

foretas en presis økonomisk analyse av om et kontraktsforhold dekkes 

inn under unntaksbestemmelsene.  

I henhold til paragraf 3 kan det gjennom forskrift gis unntak fra loven, 

noe som gjør en vurdering av avtalen mot unntaksbestemmelsene 

overflødig. I høringsnotatet avsnitt 2 om forskriftens virkeområde 

presiseres det følgende: ”For at det ikke skal være tvil om hva som er 

tillatt, er også avtaler som etter en nærmere vurdering muligens ville 

være omfattet av unntaket i konkurranseloven § 10 tredje ledd, 

unntatt i forskriften.”  

Men en slik logikk må også gjelde andre veien: Ordninger som etter en 

nærmere vurdering ville vært omfattet av unntaket i paragraf 10, bør 

ikke forbys gjennom forskrift. Det vil i så tilfelle innbære at forskriften 

gjør lovverket strengere, noe som neppe var intensjonen. Av den grunn 

bør det foretas en presis analyse av avtalen i forhold til 

unntaksbestemmelsene som ledd i utformingen av en forskrift, og for 

vurderingen av om en egen forskrift i dette tilfellet er nødvendig. 

Det kan etter vår vurdering gis en god begrunnelse for at bokgruppe 1, 

skolebøker for grunnskolen og videregående skole, ikke skal omfattes 

av en fastprisordning.   Likeledes ser vi konkurransemessige 
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problemer forbundet med  boklubbenes tidligere adgang til å gi 

særrabatt.  

På en rekke punkter finner vi imidlertid forslaget til forskrift som 

svakt begrunnet, og hvor det er en risiko for at det legges føringer på 

ordninger som kan være omfattet av unntaksbestemmelsene i loven. 

Det gjelder primært de begrensninger som legges på 

fastprisordningen. Vi sikter da til begrensningen av fastprisordningen 

til kun å omfatte bokgruppe 3-6, dernest begrensningene i fastprisens 

varighet, og endelig begrensningene i muligheten for å sette fastpris på 

billigutgaver.  

Som nevnt ovenfor er det avgjørende at fastprisordningen vurderes 

mot unntaksbestemmelsene slik at det ikke legges begrensninger som 

reelt er en innstramming i forholdt til loven. Riktignok trekkes det 

under pkt 3.2 i høringsnotatet en konklusjon: ”Selv om 

fastprissystemet medfører visse effektivitetsgevinster, vil disse neppe 

være tilstrekkelige til at regimet vil kunne falle inn under unntaket i 

konkurranseloven § 10 tredje ledd.”  Det er imidlertid ikke presentert 

noen gjennomarbeidet analyse av denne problemstillingen. 

 

 

Avgrensningen av fastprisordningen  til bokgruppe 3-6 

I forslaget til ny forskrift er fastprisordningen begrenset ved at 

bokgruppe 2 (lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for 

profesjonsmarkedet) og bokgruppe 7 (kommisjonsbøker, lover, 

forskningsrapporter og tilsvarende) ikke kan inngå i ordningen.  

Markedet for skolebøker er spesielt ved at markedsetterspørselen er 

uelastisk, det er på kort sikt lite variasjon i etterspørselsvolumet og 

det er skoleverket selv som reelt representerer etterspørrersiden. Det 

er gode faglige grunner til at dette segmentet ikke bør omfattes av 

fastprisordninger.   
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Når det gjelder bokgruppe 2 argumenteres det i høringsnotatet for at 

denne har mer fellestrekk med skolebøker enn allmennlitteratur. 

Åpenbart er gruppe 2 en vid klasse, hvor spesielt lærebøker  i 

høyskolesystemet kan ha fellestrekk med skolebokmarkedet. Samtidig 

er det et betydelig profesjonsmarked hvor markedets funksjonsmåte er 

noe annet. Smale vitenskaplige titler kan ha større likhetstrekk med 

smal skjønnlitteratur enn med skolebøker. Grensen mellom enkelte 

typer faglitteratur og leksika (som i forskriften gis en spesielt liberal 

særstilling) er heller ikke alltid like klar. I så måte framstår 

avgrensningen av fastprisordningen til bokgruppe 3-6 som noe 

vilkårlig.  

 

 

Avgrensning av fastprisens varighet 

Det foreslås at fastprisperioden senest kan løpe ut 31. mars året etter 

utgivelsesåret, samtidig som den maksimale fastprisperioden 

begrenses til 9 måneder.  Dette begrunnes dels med henvisning til at 

økt priskonkurranse etter fastprisperiodens utløp kan øke 

bokomsetningen i periodene etter at det største salget erfaringsmessig 

har funnet sted (anslått til 3-5 måneder etter utgivelse). Dels vises det 

til at en slik begrensing kan redusere omfanget av retur av bøker fra 

bokhandel til forlag. Etter vår oppfatning er begge begrunnelsene 

svake. 

Når det gjelder effektene på priskonkurransen vil vi poengtere 

følgende: Uavhengig av fast eller fri pris,  er det forlagene som setter 

prisen på bøkene. Prisutviklingen blir følgelig bestemt av 

konkurransen mellom forlagene, og det er gjennom en analyse av 

denne konkurransesituasjon en kan komme med kvalifiserte 

betraktninger om ulike ordningers prisvirkninger. En slik analyse er 

ikke presentert. 

 4



Den andre begrunnelsen er at en begrensning vil dempe omfanget av 

retur. Retur av bøker fra bokhandel til forlag er i utgangspunktet en 

del av de forretningsmessige relasjoner mellom forlag og bokhandel. 

Høye returkostnader påfører bokbransjen høye kostnader, og bransjen 

selv vil derfor ha incentiver til å etablere økonomisk rasjonelle 

ordninger knyttet til hvordan lagre av usolgte bøker i bokhandlene 

skal håndteres. Følgelig skulle det heller ikke være behov for en 

særskilt regulering av dette. 

Mer generelt, det er et viktig spørsmål om forskriften bør legge føringer 

på varigheten av fastprisen, eller om det er en vurdering som mer 

hensiktsmessig kan overlates til aktørene i næringen. En må da se 

nærmere på hvilke incentiver bransjen har.  Er det slik at aktørene i 

bransjen har incentiver til sette en varighet som er optimal i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv, eller er det en risiko for at denne 

beslutningen kan benyttes som en konkurransebegrensende 

mekanisme, og dermed påføre forbrukerne  (tredje part) skade? En 

slik vurdering er ikke gitt.  

 

 

Fastpris på billigutgaver 

I forskriften argumenteres det for at billigutgaver ikke skal ha fastpris 

for å stimulere til konkurranse mellom billigutgaver og ordinære 

utgaver. I drøftingen tas det imidlertid ikke hensyn til at det er samme 

forlag som normalt utgir de to utgavene, og at forlagene uansett vil 

bestemme prisen til bokhandel. Det har formodningen mot seg at 

forlaget vil utgi billigbøker og prise disse lavt hvis dette vil undergrave 

forlagets samlede inntjening. Vi finner derfor argumentasjonen høyst 

uklar på dette punktet. 
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Hovedpunkter 

 

Vi tillegger følgende momenter hovedvekt: 

Det burde vært foretatt en grundigere vurdering av bransjeavtalens 

ordninger mot unntaksbestemmelsene i paragraf 10, som ledd i en 

vurdering av om en egen forskrift er nødvendig. Etter vår oppfatning 

er det sannsynlig av vesentlige deler av bransjeavtalen vil omfattes av 

unntaksbestemmelsene. 

Forslaget til forskrift gir unntak, men legger også klare begrensninger 

på avtaleverket. Hvis det legges begrensninger på ordninger som ville 

vært omfattet av unntaksbestemmelsene i paragraf 10, medfører 

forskriften en skjerpelse av loven, noe som er svært uheldig. Føringene 

som forskriften legger på avtaleverket må derfor vurderes i forhold til 

unntaksbestemmelsene. 

Det er vel kjent fagøkonomisk innsikt at hvilke effekter ulike 

prissystemer har på  markedsprisene avhenger av 

konkurransesituasjonen mellom forlagene. Det er uheldig at 

begrunnelsene i høringsdokumentet ikke er forankret i en mer 

gjennomarbeidet analyse av konkurransesituasjonen i det norske 

bokmarkedet.  
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