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Oversikt 

• Den økonomiske debatten om relevante gevinster etter §10(3) 
(TFEU Art 101(3)) 

• Den juridiske debatten om samme tema 

• Hvordan ble dette behandlet i en spesiell sak: Kystbussen 



Konkurranselovens formålsparagraf 

• § 1.Lovens formål 
– Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til 

effektiv bruk av samfunnets ressurser. 

– Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til 
forbrukernes interesser. 

 

• Det overordnede målet er altså samfunnsøkonomisk 
effektivitet. 

• Samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer at samfunnet 
produserer de varer og tjenester som verdsettes av 
befolkningen til en så lav kostnad som mulig. 

 



Økonomisk teori 

• En ren markedsøkonomi med perfekt konkurranse i alle 
markeder vil frambringe samfunnsøkonomisk effektivitet. 

• Viktige unntak:  Markedssvikt 

• Markedssvikt innebærer at et fritt marked ikke leverer 

• Viktige typer markedssvikt: 
– Eksterne virkninger (forurensing) 

– Kollektive goder (kulturgoder?, fyrtårn) 

– Asymmetrisk informasjon (markedet for «lemons») 

– Imperfekt konkurranse og markedsmakt 

• Skal konkurransepolitikken korrigere for alle typer 
markedssvikt? 



Eksempel fra Norge 

• I Norge har RPM i bokmarkedet hatt et unntak fra 
konkurranseloven 

• En ide: Unntaket skulle frambringe produksjon og salg av 
«smal» litteratur, og hegne om norsk som litteraturspråk. 

• Argumentet er (i alle fall delvis) at det foreligger en type 
markedssvikt: norskspråklig bred litteratur som et kollektivt 
gode. 

• Debatt i Norge om produksjon av «kulturverdier» eksplisitt 
bør inngå i begrepet samfunnsøkonomisk effektivitet i 
formålsparagrafen. 
– Departementet kan i så fall gi en forskrift etter 10(4) som tillater 

kulturproduksjon som et effektivitetsforsvar etter 10(3). 



Hvilke hensyn bør inngå i effektivitets-
forsvaret? 

• Samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelser? 
– Lavere variable kostnader 

– Lavere faste kostnader 

• Miljøgevinster? 
– Atferden som vurderes reduserer forurensing/utslipp. 

• Produksjon av kulturgoder? 
– Adferden som vurderes fører til økt produksjon av kulturgoder. For 

eksempel ivaretar norskspråklig litteratur. 

• Andre gode formål? 
– Adferden som vurderes vil bidra til bedre arbeids- og lønnsforhold, 

motvirke press på barnearbeid etc. 

– Sysselsettingshensyn 

 



Eksempel: Eksterne virkninger 

• Se på et marked som er preget av negative eksterne 
virkninger i form av forurensende utslipp 



Tilpasning fritt marked 
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Samfunnsøkonomisk effektiv tilpasning 
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Vurderinger 
• Mindre forurensning er ikke alltid bra 

– Avveining mellom kostnader og gevinster 

• Politiske myndigheter velger måloppnåelse for miljøpolitikken 

• Optimal politikk eller overoppfyllelse 
– Ytterligere innstramming gjennom konkurransepolitikken skaper ineffektivitet 

• Suboptimal miljøpolitikk 
– I prinsippet vil i så fall miljøhensyn gjennom konkurransepolitikken bidra til økt 

samfunnsøkonomisk effektivitet, MEN 

• Konkurransemyndigheter «overprøver» i så fall politiske beslutninger 

• NCA har ikke verktøy eller kompetanse til å vurdere hva som er optimalt 

• NCA har heller ikke verktøy til å korrigere optimalt (avgifter, kvoter) for 
ekternaliteter 

• NCA har ikke verktøy til å indusere produksjon av kollektive goder 
– Hvordan skal man sikre bygging og vedlikehold av fyrtårn gjennom 

konkurransepåolitikken? 

 



Konkurransepolitikkens kjerne 

• Den konkurransepolitiske verktøykassen er laget for å 
korrigere for den type markedssvikt som skyldes imperfekt 
konkurranse. 

• Markedsmakt fører til for høye priser, for lav omsetning og et 
samfunnsøkonomisk effektivitetstap. 

• Konkurransepolitikken bør derfor utelukkende fokusere på å 
bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet gjennom å redusere 
samfunnsøkonomisk tap som følge av markedsmakt. 

• Andre typer markedssvikt som eksterne virkninger og kollektiv 
godeproduksjon bør løses med direkte virkemidler som 
konkurransemyndighetene ikke rår over. 

• Tilsvarende kan en si om andre formål: sysselsetting, hindre 
barnearbeid, etc. etc. 
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Oversikt 

• Den «juridiske» debatten om relevante gevinster i TFEU art. 
101 tredje ledd 

• EUs domstolers tolkning av tredje ledd 

• Kommisjonens tolkning av tredje ledd 

• Argumenter for og mot en vid tolkning av tredje ledd 

• Oppsummering 

 



Den «juridiske» debatten om relevante gevinster i TFEU 
art. 101 tredje ledd 

 • Et spørsmål om relevansen av «ikke-økonomiske» 
gevinster/fordeler 
– Mer konkret et spørsmål om relevansen av miljøpolitiske hensyn, 

kulturpolitiske hensyn, forbrukervern, produktsikkerhet, 
industripolitiske hensyn o.l. 

– «motsetningen» mellom økonomiske effektivitetsgevinster og andre 
politiske hensyn 

• En pågående debatt i juridisk litteratur. Se f.eks:  
– Monti i CMLR 2002 s. 1057,  

– Townley, «Article 81 EC and public policy» (2009),  

– Odudu, «The boundaries of EC competition law» (2006),  

– Odudu, i Oxford Journal og legal studies, 2010 s. 599, 

– Kingston, «Greening EU competition law and policy», (2012),  



Domstolenes tolkning av tredje ledd 
Vid tolkning av tredje ledd Snever tolkning av tredje ledd 

• Sak 6/72, Europemballage, 
avsnitt 24 

• Sak 26/76, Metro I, avsnitt 43 
(?) 

• Sak 42/84, Remia, avsnitt 42 
• Sak 209/78, Van Landewyck 

SARL, avsnitt 176 og 182   
• Sak T-190/98, Matra, 

(Ford/Volkswagen), avsnitt 109 
og 110. 

• Sak T-528/93, Métropole 
Télévision , avsnitt 118 

• Sak T-112/99, , Métropole 
Télévision, avsnitt 74.  

• Case C-209/07, Beef 
Industry, 
Generaladvokatens forslag 
avsnitt 55-57 

• Nyere rettspraksis?  
– Ikke kommet på spissen 
– Nevner ikke uttalelsen i 

Métropole  I ? Se f.eks. 
Glaxo T-… avsnitt 247-252.  



Domstolenes tolkning av tredje ledd 

• Sak 6/72, Europemballage, avsnitt 24 
– «Thus the restraints on competition which the treaty allows under 

certain conditions because of the need to harmonize the various 
objectives of the Treaty, are limited by the requirements of Articles 2 
and 3». 

• Forente saker 209-215/78 og 218/78, Van Landewyck SARL, 
avsnitt 176 og 182   
– “Det (…) fremgår af de beføjelser, som er indrømmet kommissionen i 

artikel 85, stk. 3, at nødvendigheden af en bestandig effektiv 
konkurrence kan forenes med beskyttelsen af forskellige mål, og at 
visse restriktioner I konkurrencen kan godkendes af hensyn hertil (…)” 



Domstolenes tolkning av tredje ledd 

• Sak 26/76, Metro I, avsnitt 43 
– “Desuden er leveringsaftaler for et rimeligt tidsrum en stabiliserende 

faktor for beskæftigelsen, hvilket betragtet som en forbedring av de 
almindelige produktionsvilkår, navnlig under en økoomisk 
lavkonjunktur, hører til de mål, som artikel 85, stk. 3, giver mulighed 
for at forfølge” 

• Sak 42/84, Remia, avsnitt 42 

• Sak T-17/93, Matra, (Ford/Volkswagen), avsnitt 139. 
– Arbeidsplasser og industripolitiske grunner? 



Domstolenes tolkning av tredje ledd 

• Sak T-528/93, Métropole Télévision , avsnitt 118 
– “Kommissionen kan ganske vist inden for rammerne af en samlet 

vurdering laegge vaegt paa hensyn, der er forbundet med varetagelsen 
af almenhedens interesser, med henblik paa at meddele en fritagelse i 
henhold til traktatens artikel 85, stk. 3.” 

• Nyere rettspraksis 
– Ikke kommet på spissen 

– Nevner ikke uttalelsen i Métropole  I 

• Oppsummering 

 



Kommisjonens tolkning av tredje ledd 
Før moderniseringsprosessen Etter Moderniseringsprosessen 
• Ford/VW (OJ 1993 L 20/14)  

(Matra)  
• Eurovision (OJ 1993 L 179/23) 
• Eurovision II (OJ 2000 L 

151/18) 
• CECED (OJ 2000 L187/47) 
• BPCL/ICI (OJ 1984 L 212/1) og 

ENI/Montedison (OJ 1987 L 
5/13).  

• Bayer/BPCL (OJ 1988 L 150/35) 
 

• Guidelines for artikkel 101 
tredje ledd, avsnitt 42  
– «Der kan tages hensyn til 

andre traktatfæstede mål i 
det omfang, de kan henføres 
under de fire betingelser i 
artikel 81, stk. 3» 

• avsnitt 59 flg.  

• Mangel på saker hvor ikke-
økonomiske hensyn blir 
vektlagt..  



 
Argumenter for og mot en vid tolkning av tredje ledd

  For en vid tolkning  

• Traktatenes bestemmelser 
– TEU artikkel 3 

– TEUV art. 7 

– TEUV art. 11 – miljø 

– TEUV art. 12 – 
forbrukerbeskyttelse 

– TEUV art. 147 – høy sysselsetting 

• Behov? 
– Mangler instrumenter for å 

gjennomføre andre formål 

– Konkurranse ikke alltid det 
beste?  

Mot en vid tolkning 

• Operasjonaliserbar regel 

• Forutberegnelighet 

• Desentralisert håndhevelse 
– Homogenitet i EU/EØS 

– Demokratisk legitimitet 

• Konkurransepolitikken som 
Ineffektivt middel 

• Teksten i tredje ledd?   



www.beccle.no 
post@beccle.uib.no 

Kystbussen 

Lars Sørgard  

NHH og BECCLE 

 

BECCLE-Seminar 29. januar 2014 



23 

Kystbussen 
• Samarbeid Tide og Veolia om ekspress-

buss Bergen-Stavanger fra 1999 

• Konkurransetilsynet påla opphør i mai 
2007, og vedtak anket til FAD (departm.) 

• FAD sendte i okt 2008 på høring forskrift 
om unntak for ekspressbusser fra § 10 
– Konkurransetilsynet anbefalte ikke forskrift i 

utredning fra oktober 2007 

• ESA åpnet rett etter etterforskning mot 
NOR-WAY bussekspress 
– Samarbeid mellom flere selskaper 

• ESA la bort saken i november 2009 

• FAD opphevet vedtaket i mai 2012 

 

Tide 

Veolia 

Kystbussen 



Gangen i § 10 analysen 
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§ 10(1) – konkurranseskadelig virkning? 
• Konkurransetilsynet la vekt på to momenter 

1. Det relevante markedet er buss (evt. båt) på strekningen 
• Viser bl.a. til empiriske studier som finner lav prisel. for ekspressbuss på 

denne strekningen 

• Dermed ikke konkurranse fra bil eller fly 

2. Uten samarbeide sannsynlig med etablering, hvilket betyr at de 
er potensielle konkurrenter 
• Kravet er ’kunne og sannsynligvis ville’ etablert seg 

• Legger bl.a. vekt på at Kystbussen er svært lønnsom 

• Ut fra dette ville både Tide og Veolia vært aktiv, og den som ikke overtar 
Kystbussen etablerer seg 

• FAD kom til samme konklusjon, men mindre virkning 
– Ny konkurrent etablerte seg i desember 2011 

– Lavere etableringshindringer 

– Mer konkurranse fra utenfor det relevante markedet 
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§ 10(3) - Effektivitetsforsvar 
• Fire kumulative vilkår i 3. ledd, og minst ett ikke 

oppfylt iflg. Konkurransetilsynet 

– Må være restkonkurranse tilbake 
• Ikke oppfylt, når Kystbussen er eneste tilbyder 

– Knapp omtale av de andre vilkårene 

• La også vekt på at bevisbyrden påhvilte partene 

– De er pliktig til å fremskaffe dokumentasjon 

– Svært begrenset dokumentasjon fra Kystbussen 

• FAD kom til at samtlige fire vilkår var oppfylt 

– Ba Oslo Economics utrede effektivitetsgevinster, og bygde 
sin drøfting i stor grad på deres opplysninger 
 

26 



Kan en bli en potensiell konkurrent? 
• Ved tidspunkt for inngåelse av avtale mellom A og B kan det 

tenkes at etablering av B var helt urealistisk 
– Lite, nytt marked? 
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0 

Tid 

Nyetablering 
lønnsom for B? 

Potensiell 
konkurrent 

• Markedet vokser, og med ett er B en 
potensiell konkurrent til A? 

• En lovlig avtale kan på et senere 
tidspunkt bli ulovlig 
• Ikke nødvendigivs ulovlig på tidspunkt Y; 

må få tjent inn investeringer? 

• 81(3) retningslinjer, pkt. 44-45 

Profitt 
for B 

Y 



Den kontrafaktiske analysen – prinsippet  
• Hvis samarbeide med potensiell konkurrent, kan effekten være at 

prisen ikke faller idet nyetablering av denne hadde vært aktuelt 
– Parallelt til tradisjonell effekt, hvor samarbeid ventelig fører til at prisen 

går opp 

– I så fall vil avtalen hindre ‘downward pricing pressure’, jf. (motsatt av) 
konkurranseanalyse ved fusjon 
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Tid 

Nyetablering mulig av 
Tide eller Veolia 

Avtale 

Priser Hvis avtale 

Hvis ingen avtale 

• I så fall må partene godtgjøre at det 
er noe som motvirker dette 
• Lavere kostnader, og da særlig lavere 

variable kostnader? 

• Skjer det noe med mangfoldet ved 
samarbeid? 

• Skal miljøgevinster telle med? 

• ………. 
 



Miljøgevinster relevante? 

• Hvis mindre tomkjøring ved samarbeid, vil det gi gevinster i 
form av redusert CO2-utslipp til atmosfæren 

• Konkurransetilsynet avviste å ta hensyn til effekter utenfor 
det relevante markedet 
– Viser til EFTAs overvåkingsorgans retningslinjer for anvendelse av 

EØS-artikkelen 53(3) punkt 43 

• FAD tok ikke stilling til spørsmålet 
– Erkjente at det er en problemstilling hvilke effekter som kan tas i 

betraktning som effektivitetsgevinster (side 33) 

– Men FAD fant at miljøeffektene var små, så de la ikke vekt på dette 
(og tok dermed ikke stilling til problemstillingen) (side 34) 
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Effektivitetsforsvaret i FAD-vedtaket 
• Litt overraskende utgangspunkt: 

– ‘Hvilke tap vil evt. oppløsning av samarbeid medføre’ 

• Motsatt av å se på om effektivitetsgevinster kan være så store 
at de motvirker økte priser som følge av samarbeidet 

• Noen av effektene kan ha en direkte effekt for passasjerene 
– Redusert reisetid, i den grad det er relevant 

• Mye av mulige virkninger omhandler bedre utnyttelse av 
personell og busser, som gir kostnadsbesparelse 
– Mindre tomkjøring særlig trukket fr em 

• Men er det ‘nødvendig’  .. 
• Ville de uansett organisert seg for å ta ut gevinstene? 

• .. og vil det ‘sikre en rimelig andel til forbrukerne’? 
– Vil reduserte kostnader lede til prispress nedover? 
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‘Rimelig andel til forbrukerne?’ 
• Stort prispress oppover når en går fra tre til to aktører? 

– Jf. FAD (og KT) sin behandling av fusjoner 

• Viktigste effektivitetsgevinst iflg FAD var mindre tomkjøring 
– Kjøre hele turen og tom tilbake hvis ikke samarbeid, men bytte 

underveis hvis samarbeid 

• Vil en slik kostnadsbesparelse isolert sett gi et incentiv til å sette 
lavere priser? 
– Hva er faste og hva er variable kostnader? 

• FAD ikke tenkt på spørsmålet, kan det synes som: 
– ‘En oppsplitting av samarbeidet vil lede til økte utgifter og administrative 

byrder for begge parter langs hele ruten, .. [Det]vil få konsekvenser for 
forbrukerne i form av høyere priser eller dårligere kvalitet på tilbudet.’ 

• Nok til å motvirke det betydelig prispresset oppover? 
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