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Advokatfirmaet Schjødt AS 

LOVENS FORMÅL 

•Lovens formål er å bidra til økt forbrukervelferd ved å 
fremme forretningsforbindelser mellom næringsdrivende 
med en høy etisk standard, særlig i form av effektive og 
forutberegnelige relasjoner 

•Forbrukerne skal sikres en rimelig andel av ytelser i 
verdikjeden for mat gjennom pris, utvalg, kvalitet og 
tilgjengelighet 

•En mer effektiv verdikjede for dagligvarer hvor 
forbrukerne sikres en rimelig andel av verdiskapningen 

•Reguleringsobjektet: Den vertikale relasjonen mellom 
leverandørene og dagligvarekjedene 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

GOD HANDELSSKIKK 

•Forretningsforhold skal bygge på redelighet, 
forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle 
rettigheter. 

•Principles of good practice en retningslinje for lovutvalget 

• http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_princ
iples_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf 

•Operasjonalisering av god handelsskikk standarden 

• Operasjonalisering gjennom standardens tre elementer 

• Standarden forutsetter ingen avveining av interesser 

• Mao ingen bred rimelighetsvurdering  

•Operasjonalisering gjennom spesielle bestemmelser 
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Advokatfirmaet Schjødt AS 

•Redelighet 

• «Uredelighet» betegner atferd der informasjonsasymetri på et 
tidspunkt gjenspeiles i et krav på et senere tidspunkt. 

•Forutberegnelighet 

• En part skal ha visshet om at kontraktsforpliktelser vil bli 
etterlevd, at forpliktelser ikke endres i løpet av kontraktsperioden, 
eller at forpliktelser er avhengige av ensidige beslutninger fra 
medkontrahenten, og at investeringer foretatt i tillit til berettigede 
forventninger skapt av samarbeidspartner faktisk kan gjennom 
føres i henhold til det partene initielt hadde oppnådd enighet om. 

•Gjensidig respekt for immaterielle rettigheter 

• Utnyttelse av annens kunnskap som man får f.eks. i tilknytning til 
kontraktsforhandlinger 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

LOVENS SPESIELLE BESTEMMELSER 

•Skriftlighet og fullstendighet 

•Informasjon i forhandlinger 

•Forretningshemmeligheter 

•Beskyttelse av investeringer 

•Svinn og reklamasjoner 

•Oppsigelse og delisting 

•Utillatelige forretningsmetoder 

•(Forskriftshjemmel) 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

HÅNDHEVING 

•Offentligrettslig håndheving gjennom et Handelstilsyn 

• Påbud om opphør av atferd 

• Overtredelsesgebyr 

• Markedsrådet klageorgan 

• Domstolsprøving 

•Privat håndhevelse 

• Formålet med loven ikke å beskytte partene i den vertikale 
relasjonen, men å gripe inn mot avvik fra god handelsskikk da 
dette kan skade forbruker 

• Partene kan allikevel reise sak for domstolene basert på brudd på 
lovens normer (ugyldighet, erstatning) 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

BEHOV FOR EN LOV OM GOD 
HANDELSSKIKK? 

•«Det konkluderes med at denne lovgivningen rammer 
mange enkelttilfeller som er beskrevet i Matkjedeutvalgets 
innstilling, men at den representerer en fragmentarisk 
tilnærming som ikke er egnet for det «oppdragende» 
formål som utvalget anser bransjen har behov for. 

• NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvarekjeden s. 13 

•«En samlet vurdering av norminnhold, rettsvirkninger og 
håndhevelsesmuligheter tilsier etter utvalgets oppfatning 
at problematikken knyttet til «god handelsskikk» ikke er 
adressert på en tilstrekkelig klar og konsistent måte i 
gjeldende rett.» 

• NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvarekjeden s. 83 

 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

KONKURRANSELOVEN SOM 
SUPPLERENDE VIRKEMIDDEL 

•En særlig side til forbrukerhensynet i lov om god 
handelsskikk 

• For at forbrukerne oppnå fordelene av en effektiv verdikjede må 
konkurransen fungere effektivt («absolutt forutsetning») 

•Lov om god handelsskikk regulerer ikke konkurransen 

•Konkurranselovens oppgave å sørge for en velfungerende 
konkurranse – klar arbeidsdeling 

•Strukturkontroll 

• Lov om god handelsskikk regulerer utøvelse av forhandlingsmakt, 
ikke eksistensen aller dannelsen av makt gjennom 
strukturendringer 



Advokatfirmaet Schjødt AS 

•Atferdskontroll 

•Særlig om kjøpermakt 

• Forhandlingsmakt vs. kjøpermakt 

• Utøvelse av forhandlingsmakt skal skje i tråd med god 
handelsskikk 

• Konkurranselovens oppgave: Skille «positiv» og «negativ» 
kjøpermakt 

• Sammenhengen kjøpermakt mot leverandørene og manglende 
konkurranse mellom dagligvarekjedene 

• Har kjøperen også markedsmakt i detaljmarkedet? 


