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Formell sak åpnet mot Color Line og Sandefjord kommune 

EFTAs overvåkningsorgan ESA 

 Ser til at Norge, Island og Liechtenstein respekterer EØS-avtalen. 

 Beskytter rettighetene til enkeltpersoner og markedsaktører. 

 Passer på at nytt EØS-regelverk innføres når det skal. 

 Forfølger brudd på EØS-reglene. 

 Håndhever reglene for offentlig støtte. 

 Griper inn ved brudd på konkurransereglene. 

Bakgrunn 

Color Line AS og Color Group AS fikk i desember 2011 en bot fra EFTAs 

overvåkningsorgan ESA på 18,8 millioner euro for brudd på konkurransereglene i EØS-

avtalen. Bakgrunnen var en langsiktig eksklusivitetsavtale om tilgang til Strømstad havn.  

 

Den kommersielle havneavtalen mellom Color Line og Sandefjord kommune som nå blir 

gransket, var ikke omfattet av vedtaket den gangen. 

 

ESA har imidlertid fortsatt å holde øye med konkurransesituasjonen i markedet for 

passasjerfergetrafikk med taxfree-salg mellom Norge og Sverige. Blant annet innhentet 

ESA i april 2014 informasjon fra Color Line, Sandefjord kommune og Strømstad 

kommune. 

 

Undersøkelsene så langt tyder på at selskapene Color Line Transport AS, Color Line AS 

og Color Group AS – samt Sandefjord kommune, i egenskap av å være foretaket som 

driver Sandefjord havn – kan ha brutt konkurransereglene i artikkel 53 og/eller artikkel 54 

i EØS-avtalen. Men for å kunne avgjøre om konkurransereglene er brutt eller ikke, må 

ESA gjennomføre en nærmere granskning. Derfor har ESA nå formelt besluttet å åpne 

sak. 

Konkurransereglene i EØS-avtalen 

Konkurransereglene i EØS-avtalens artikkel 53 og 54 tilsvarer EUs regler. 

 

Artikkel 53 forbyr avtaler eller samordnet praksis som begrenser konkurransen mellom 

foretak, som for eksempel prissamarbeid og markedsdeling. Bestemmelsen omfatter både 

avtaler mellom faktiske eller potensielle konkurrenter (horisontale avtaler) og avtaler 

mellom foretak på ulike omsetningstrinn (vertikale avtaler), for eksempel mellom en 

produsent og en distributør.  
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Også en kommune kan rammes av artikkel 53 når kommunen driver 

forretningsvirksomhet. Det gjelder ikke noe krav om at forretningsdriften må være skilt ut 

i et eget selskap, for at artikkel 53 skal komme til anvendelse. 

 

Artikkel 54 forbyr foretak med en dominerende stilling i markedet å misbruke sin 

markedsmakt. Det kan for eksempel gjelde atferd som har til hensikt å presse konkurrenter 

ut av markedet.  

 

På samme måte som artikkel 53 kan også artikkel 54 ramme en kommunes 

forretningsvirksomhet, og en kommune kan være den dominerende tilbyderen av gitte 

tjenester i et geografisk avgrenset marked. 

Hva er ESAs rolle når det gjelder konkurransereglene? 

Konkurransereglene håndheves i hele EØS-området av ESA og Europakommisjonen. 

EØS-avtalen har bestemmelser om hvordan ulike saker skal fordeles mellom ESA og 

kommisjonen. 

 

ESAs hovedoppgave på konkurranseområdet er å sørge for at selskaper som driver 

virksomhet i EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein), følger EØS-

konkurransereglene. ESA har på samme måte som Europakommisjonen vidtrekkende 

myndighet til å foreta undersøkelser og kan ilegge bøter på opptil 10 prosent av den 

globale omsetningen til selskaper som bryter reglene.  

 

Eventuelle bøter fastsettes etter vedtatte retningslinjer, og hensikten er å avskrekke 

selskaper fra å bryte reglene. 

 

ESA har også som oppgave å følge med på hvordan konkurransemyndighetene i EFTA-

landene anvender konkurransereglene i EØS-avtalen. 

 

Mer informasjon om konkurransereglene og ESAs rolle finnes på ESAs hjemmeside: 

http://www.eftasurv.int/competition/. 

Betydningen av dagens beslutning 

Beslutningen om å åpne sak er først og fremst et formelt steg i saksbehandlingen, som 

innebærer at ESA vil  gå videre med en nærmere granskning. Det betyr ikke at ESA har 

konkludert med at Color Line eller Sandefjord kommune er skyldig i 

konkurransebegrensende atferd. Utfallet av saken er ikke gitt.  

 

Den viktigste rettslige følgen av at ESA åpner en formell sak, er at det norske 

Konkurransetilsynet ikke kan anvende artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen på de forholdene 

som er omhandlet i ESAs beslutning. 

 

Beslutningen gir dessuten de involverte partene visse prosessuelle rettigheter. Les mer om 

dette i ESAs retningslinjer. 

Veien videre 

Etter beslutningen om å åpne formell sak vil ESA fortsette sine undersøkelser for å 

vurdere om konkurransereglene i EØS-avtalen er brutt eller ikke. 

 

http://www.eftasurv.int/competition/notices-and-guidelines/
http://www.eftasurv.int/competition/
http://www.eftasurv.int/media/competition/Best-practice-guidelines.pdf
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Det er ingen lovbestemt frist for å fullføre granskningen av saker som gjelder mulig 

konkurransebegrensende atferd. Varigheten vil avhenge av ulike faktorer, som sakens 

kompleksitet, hvorvidt de aktuelle foretakene samarbeider med ESA og hvordan de velger 

å utøve sine partsrettigheter. 

 

Dersom ESA kommer frem til at konkurransereglene er brutt, vil et varsel om vedtak 

(”Meddelelse om innsigelser”) bli sendt til Color Line og/eller Sandefjord kommune. 

Varselet vil beskrive ESAs syn, og partene vil få anledning til å imøtegå ESAs innsigelser, 

både skriftlig og gjennom en muntlig høring. 

 

Hvis ESA etter dette opprettholder sin konklusjon, vil ESA fatte et vedtak om brudd på 

konkurransereglene i EØS-avtalen og eventuelt ilegge en bot.  

 

 

 

 

 

 

 


