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AGENDA 

• Argumenter mot særlov 1 

• Forslag til alternativ modell 2 
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DEN UNDERLIGGENDE PROBLEMSTILLINGEN?  
Maktkamp mellom næringsdrivende eller ivaretakelse av 

forbrukerhensyn? 

Einar Steensnæs la frem 
matkjedeutvalgets rapport i 2011.  

I februar 2013 innrømmet han:  
 

”Vi kunne sagt mer om 
leverandørmakten” 

”Kjedene skal være forbrukernes 
forlengede hånd. Det betyr at de skal 
utøve makt på vegne av forbrukerne. 

Hvis de ikke gjør det, så blir 
overskuddet liggende hos 

leverandørene og produsentene.” 
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PROBLEMSTILLINGENE I RETTSLIG 

SPRÅKDRAKT?  
Atferdsproblemene identifisert av Dagligvarelovutvalget:  

 ▶ Tilbakeholdelse av informasjon 

▶ For lav presisjon ved definering av ulike former for ytelser 

▶ Beskyttelse av forretningshemmeligheter 

▶ Sjikanøse og uventede delistinger 

▶ Forretningsmetoder som skaper frykt for økonomiske represalier 

▶ Spørsmål i fokus i debatten i 2015:  

▶ Hylleplassbetaling (fastbetalinger) 

▶ Diskriminerende vilkår 

▶ Inngrep i forholdet mellom leverandører og distributører for å verne 
forbrukere bryter med norsk rettstradisjon 
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Opptatt av 
forbrukerinteresser,  

ikke lov 

Opptatt av 
forbrukerinteresser,  

ikke lov 

Opptatt av å styrke 
leverandørenes makt, 

lov 
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NORDISK PERSPEKTIV PÅ LOVGIVNINGSBEHOV 



EU PERSPEKTIV PÅ LOVFORSLAGET  

’PRINCIPLES OF GOOD PRACTICE’  

▶ Lovgivning og bransjekodeks som alternativer vurderes 

▷ Foreløpig påpekes fordelene ved bransjeavklaring 

▶ Bransjen vil kunne bli enige om overordnede prinsipper:  

▷ Forbrukerinteresser 

▷ God forretningsskikk 

▷ Skriftlighet 

▷ Forutsigbarhet  

▷ Misvisende opplysninger 

▷ Forretningshemmeligheter 

▷ Trusler  

▶ Standardkontrakter utarbeidet av bransjen?  
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http://www.supplychaininitiative.eu/


NOEN ARGUMENTER MOT SÆRLOV 
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• Konkurransetilsynet har vært bekymret for at lovforslaget kan gi 
redusert forhandlingsintensitet og dermed bidra til å øke 
matvareprisene og svekke produktivitetsveksten 

• Forbud mot hylleplassbetaling og diskriminerende vilkår vil kunne 
være konkurransebegrensende og uansett kunne omgås 

• Lovforslaget skaper risiko for at et tilsynsorgan med begrenset 
kompetanse vil bedrive overaktiv håndhevelse 

1 

• Jf. Justisdepartementet og Konkurransetilsynets høringsuttalelser 
samt Dagligvarelovutvalgets utredning.  
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• Justisdepartementet påpeker det uvanlige i å samle alminnelige 
regler i en særlov som for en bransje 

• Eventuelle uheldige effekter av dette kan oppleves i og utenfor 
bransjen 

• I stedet for å opprette en særlov bør man eventuelt vurdere å 
forbedre eksisterende lovverk uten bransjefokus 
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Kan skade konkurransen, svekke produktivitetsveksten og føre til 
økte matvarepriser 

Eksisterende lovverk og håndhevingsorganer regulerer de 
problemer man er opptatt av  

En særskilt regulering for matvarebransjen vil kunne føre til 
fragmentering av regelverket  



NOEN ARGUMENTER MOT SÆRLOV 
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• Materielle regler 

• Forholdet mellom ulike forvaltningsorganer, domstolene og private 
tvisteløsningsorgan (NKU) 

• Prinsipielle rettssikkerhetsspørsmå ̊l mv. er ikke behandlet i 
lovforslaget 
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• Dagligvarelovutvalget baseres på Matkjedeutvalget 

• Matkjedeutvalgets metodikk for undersøkelse av maktforholdene i 
verdikjeden har blitt kritisert 
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• For staten 

• For bransjen 
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Loven vil medføre avgrensningsproblemer og kan være vanskelig å 
håndheve 

Det er faglig uenighet om det faktisk er behov for en lov 

Unødvendig byråkrati 



”LOVTEKNISKE” INNVENDINGER TIL 

FORSLAGET TIL LOVTEKST  (1/2) 

▶ Manglende presisjon og konsistens i lovforslaget 

▷ §5 ”Skriftlighet og fullstendighet” vs. § 8 vedrørende beskyttelse av 
”investeringer eller disposisjoner i henhold til enighet” og ivaretakelse av 
”berettigede forventninger” 

▷ § 7 Overskriften tilsier at den beskytter forretningshemmeligheter, 
lovteksten beskytter ”konsepter” uten slike kvalifikasjonskrav – og uten at 
det er behov for det 

▶ Forholdet mellom offentlig og privat håndhevelse (tilsyn vs. 
domstol) 

▷ Utvalget s 129: ” god-skikk standarden må kunne håndheves av partene 
selv, og kanskje også primært håndheves på den måten.”  

> Hvorfor da et tilsynsorgan av denne størrelse og med denne makt? 

> Hvilken betydning skal det ha for tilsynet om en tvist mellom partene behandles i 
domstolene? Er løst? 
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”LOVTEKNISKE” INNVENDINGER TIL 

FORSLAGET TIL LOVTEKST (2/2) 

▶ Utvalget og utkastet § 17 løser ikke de utfordringer anonyme klager 
som legges i bunken ”inntil videre” skaper:  

▷ Skal klager på helt ulike forhold kunne samles opp ( f. eks tilbakeholdelse 
av informasjon under forhandlinger, for dårlig utforming av avtalene, 
delisting/oppsigelse av avtale og bruk av andres konsepter etter utløpet 
av en avtale)?  

▷ Skal alle dokumenter unntas innsyn iht offentligloven? 

▷ Foreldelse  

▷ Hvordan ivaretas grl § 95/EMK artikkel 6 kravet til rettferdig rettergang? 

▶ Domstolskontroll 

▷ Hvordan begrunner man at tilsynets påbud skal kunne overprøves av 
Markedsrådet og domstolene i alle tre instanser (tilsvarende 
normalløsningen etter norsk rett), mens gebyrvedtak overprøves i 
Markedsrådet  og deretter bare i to rettsinstanser? 
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ALTERNATIVE MODELLER 
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▶ Modell 1: Ingen ny regulering av dagligvaresektoren (status quo) 

 

▶ Modell 2: Mindre endringer av eksisterende materielle 
bestemmelser (krav til dagligvareaktørene) 

 

▶ Modell 3: Mindre endringer av eksisterende materielle 
bestemmelser og forsterkning av eksisterende tvisteløsnings- og 
bransjeorganer 

 

▶ Modell 4: Mindre endringer av eksisterende materielle 
bestemmelser og etablering av en offentlig, uavhengig klagenemnd 
som kan gi rådgivende uttalelser 



EN STYRKING AV EKSISTERENDE LOVVERK VIL VÆRE 

MER HENSIKTSMESSIG ENN UTVALGETS FORSLAG 

12 

• Markedsføringslovens kapittel 6 kan 
endres for å tydeliggjøre innholdet i «god 
forretningsskikk» 
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• Pristiltakslovens bestemmelse om 
urimelige forretningsvilkår kan endres 
tilsvarende 
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• Det kan opprettes et eget 
tvisteløsningsorgan etter modell av KOFA 3 



MARKEDSFØRINGSLOVEN 
§25 God forretningsetikk 
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I næringsvirksomhet må det ikke foretas 
handling som strider mot god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Ved vurderingen av om en handling strider 
mot god forretningsskikk, skal det særlig 
legges vekt på om atferden er i strid med: 

▶ bransjenormer utarbeidet i fellesskap 
mellom organisasjoner av leverandører og 
forhandlere vedrørende opptreden i 
forhandlinger og under gjennomføringen 
av avtalen;  

▶ standardavtaler utarbeidet i fellesskap 
mellom organisasjoner av leverandører og 
forhandlere. 

 



PRISTILTAKSLOVEN 
§2 Urimelige priser og forretningsvilkår 
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Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er 
urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller 
opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig 
overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med 
allmenne interesser. 

Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art, uten 
hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser som 
godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller 
liknende. 

Ved vurderingen av om en pris eller et forretningsvilkår 
er urimelig, skal det særlig legges vekt på om prisen 
eller forretningsvilkåret er i strid med:  

▶ bransjenormer utarbeidet i fellesskap mellom 
organisasjoner av leverandører og forhandlere 
vedrørende opptreden i forhandlinger og under 
gjennomføringen av avtalen;  

▶ standardavtaler utarbeidet i fellesskap mellom 
organisasjoner av leverandører og forhandlere.  

 



KOFA SOM MODELL FOR ET NYTT TVISTEORGAN 
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▶ Forvaltningsorgan underlagt 
Konkurransetilsynet, men frittstående i 
behandlingen 

▶ Organet kan ha et sekretariat som forbereder 
saker, og en nemd sammensatt av dommere, 
fageksperter og advokater med erfaring fra 
området 

▶ Organet kan gis mandat til å håndheve 
bestemmelser i markedsføringsloven, 
avtaleloven mv., og gi rådgivende uttalelser i 
enkeltsaker 

▶ Plikt til deltakelse i klagebehandlingen 

▶ Skriftlig og kontradiktorisk saksbehandling 

▶ Partene bærer egne kostnader. Sekretariatet og 
nemnda er offentlig finansiert 

▶ Vedtak blir offentlig for å sikre etterlevelse 

 

 



MODELLEN KAN DEKKE ALLE FORMER FOR 

OPPTREDEN I STRID MED GOD FORRETNINGSSKIKK 
Angivelige problem Lovverk 

Sikre god handelsskikk Markedsføringsloven § 25 

Ubalanse i forhandlingsmakt Avtaleloven kap. 3, særlig § 33 og den alminnelige lojalitetsplikt i 
kontraktsforhold sikrer balanse i forhandlinger 

Ubalanse mellom ytelser Pristiltaksloven § 2 og avtaleloven § 36, konkurranseloven § 11 (for 
dominerende aktører) 

Urettmessig de-listing og bruk 
av sanksjoner 

Pristiltaksloven § 2, avtaleloven § 36 og alminnelige avtalerettslige 
prinsipper sensurerer uproporsjonale kontraktssanksjoner 

Misbruk knyttet til EMV Markedsføringsloven kap. 6 og annen immatrialrettslovgivning hindrer 
misbruk av forretningshemmeligheter og kopiering av merkevarer i 
forbindelse med kjedenes utvikling av EMV 

Beskyttelse av 
forretningshemmeligheter  

Mfl. §§ 25, 28, 29 og 30, bransjekodeks 

Sjikanøse og uventede 
delistinger 

Avtl. § 36, mfl. § 25, krrl. §§ 10 og 11, lojalitetsprinsippet, evt 
bransjekodeks  

Tilbakeholdelse av informasjon Avtl. § 33, lojalitetsprinsippet, evt bransjekodeks 

For lav presisjon ved definering 
av ulike former for ytelser 

Mfl. § 25, pristiltaksl. § 2, krrl. §§ 10 og 11, evt skriftlighetskrav i 
bransjekodeks 

Forretningsmetoder som 
skaper frykt for økonomiske 
represalier  

Avtl. § 33, mfl. § 25, lojalitetsprinsippet, avtl. kap. 3 om svik/tvang mv., evt 
bransjekodeks 
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HVA KAN OPPNÅS VED DETTE ALTERNATIVET? 

Lovgivningen styrkes uten å 
skape de problemene  

som særlov reiser 

Legitimitet i bransje og 
samfunn 

Kostnadseffektiv og 
virkningsfull 
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Lav terskel 

Normgivende 


