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Standardisering og 
konkurranselovgivningen



Tema 

• Om Konkurransetilsynet og 
konkurransereglene

• Konkurranse og innovasjon
• Konkurranselovgivningen og standarder
• Konkurranseperspektiv på 

standardisering av innovasjon
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StandarderInnovasjon



Kort om oss
• Knapt 110 personer

– Mest jurister og økonomer (mange fra UiB og NHH)

• Våre viktigste arbeidsoppgaver
– Håndheve konkurranseloven (og EØS-lovgivningen)
– Pådriverrolle for konkurransekultur og konkurranse-

fremmende reguleringer

• Uavhengig rolle
– Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet
– Fra 1. 04.17 uavhengig klagenemnd, alle anker går dit
– Vi kan ikke instrueres i enkeltsaker

16.06.2020 Frokostmøte



Konkurransereglene
• Forbudsbestemmelser: Vi kan gi gebyr til foretak for

– Ulovlig samarbeid (§ 10)
– Misbruk av dominerende stilling (§ 11)

• Gripe inn mot fusjoner og oppkjøp som begrenser 
konkurransen i betydelig grad (§ 16)
– Forby, eller
– Godkjenne på vilkår

• Påpekning
– Påpeke offentlige reguleringer som kan være 

konkurransebegrensende

• Reglene harmonisert med EU
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Håndheving og innovasjon 
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• FoU-samarbeid kan også begrense konkurransen
– Kan senke innovasjonstakt
– Samarbeidet strekker seg ut over FoU-samarbeidet
– …eller øker sannsynligheten for konkurransebegrensende koordinering

• Det er imidlertid gjort et unntak i konkurranselovgivningen for FoU-
samarbeid
– Hvis to bedrifter som er konkurrenter, samlet har under 25 prosent 

markedsandel, vil de under visse bestemte forutsetninger ha unntak fra 
konkurranselovens bestemmelse og dermed fritt kunne inngå FoU-samarbeid

• Et viktig forbehold, selv for små bedrifter som samarbeider, er at FoU-
samarbeidet ikke smitter over på selve konkurransen i markedet om å 
vinne kunder 
– Hver av bedriftene må stå fritt til å selge produktet i markedet og til å sette 

pris på sitt produkt, uten påvirkning av sin FoU-partnere. 
• Samarbeid om priser til kundene eller avtale om markedsdeling betraktes 

som en alvorlig overtredelse av konkurranseloven

Hva med samarbeid om innovasjon?



Konkurranselovgivningen og 
standarder

• Konkurransetilsynet har ikke hatt 
noen saker knyttet til standarder

• Men standarder reiser mange 
konkurransefaglige spørsmål
– Standardiseringsavtaler og 
– Standard essensielle patenter
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Standardiseringsavtaler
• Standardiseringsavtaler definerer krav til tekniske løsninger eller kvalitet
• Mange positive aspekter ved slike avtaler, men kan også gi opphav til 

bekymring sett fra konkurranseperspektiv
– Fordi: standarder eksplisitt eller implisitt utgjør en avtale mellom foretak

• Berører ulike markedsområder
– produkt/tjenester som standarden relaterer seg til
– det relevante teknologimarked 
– markedet for standardsetting (hvis ulike standardssettende enheter eller 

avtaler allerede eksisterer) 
– Markedet for testing og verifisering 

• (Mulige) konkurranseutfordringer (EUs Horisontale retningslinjer) 
1. Standardisering kan redusere priskonkurranse
2. Kan begrense eller gi kontroll over produksjon, markeder, innovasjon eller 

teknologisk utvikling
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Årsaker til bekymring
• Tre mulige årsaker til bekymring: 

1. Dersom partene som er en del av en 
standardiseringsavtale samarbeider om mer enn bare 
standarden, dvs. konkurransebegrensende samarbeid

2. Ved utestenging av innovasjon eller teknologier når 
standard har blitt fastsatt, dvs. at konkurrerende 
teknologier og standarder står ovenfor en betydelig 
etableringsbarriere

• Innovasjonsrisiko øker når ett eller flere selskap urettmessig 
ekskluderes fra standardsettingsprosessen

3. Ved eksklusjon av, eller diskriminering mot visse selskap 
gjennom å hindre effektiv tilgang til standarder

• Dersom ett selskap besitter IPR som er essensielle for å 
implementere standarden, kan dette påvirke konkurransen 
negativt dersom selskapet nekter å lisensiere IPR etter at 
standarden har blitt fastsatt
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Når er standardiseringsavtaler 
(mest sannsynlig) uproblematiske? 

• Standardiseringsavtaler vil normalt ikke være 
problematisk i et konkurransemessig perspektiv (faller 
utenfor konkurranseloven §10(1), 101 TFEU) når
– det ikke er noen restriksjoner på deltagelse i 

standardfastsetting, dvs. alle konkurrenter i det berørte 
marked har mulighet til å delta

– prosedyren for å fastsette standard er transparent
– standardiseringsavtalen ikke inneholder noe krav om å 

etterleve standarden
– standarden gir tilgang på FRAND betingelser
– ved etterlevelse av en forpliktelse på partene til å avsløre ex 

ante og i god tro (‘good faith’) alle IPR som kan være 
essensielle for å implementere standarden som er under 
utvikling
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Standardisering av innovasjon 
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FoU som andel av BNP (kilde: OECD)



Standardisering av innovasjon
• Innovasjons- og 

konkurransepolitikk gjensidig 
understøttende

• Innovasjon kan ikke 
standardiseres – men vi kan bli 
bedre på innovasjonsprosesser 
og –ledelse

• Standardisering av 
innovasjonsledelse kan fremme 
og understøtte en 
innovasjonskultur som igjen 
fremmer innovasjon og 
konkurranse
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Konkurranse

StandardeInnovasjon



Følg oss: 

@ktilsynet
@konkurransedir

Konkurransetilsynet.no
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