Vedlegg 1 til intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og
helsemyndighetene
Overordnede konkurranserettslige retningslinjer
1. Konkurranseloven forbyr avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden som har til formål
eller virkning å hindre, begrense eller vri konkurransen. I tillegg er det forbud mot at
dominerende foretak misbruker sin markedsposisjon i konkurranseøyemed.
2. Dette vedleggets formål er å fastsette noen overordnede konkurranserettslige retningslinjer
for å bidra til å sikre at intensjonsavtalens parter ikke overtrer konkurransereglene i aktiviteter
som springer ut av intensjonsavtalen.
3. Intensjonsavtalens parter består av offentlige myndigheter, herunder Helse- og
omsorgsdepartementet, næringslivsorganisasjoner og aktører i matvarebransjen, herunder
mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandel og serveringsbransje. Flere av partene til
intensjonsavtalen er helt eller delvis aktuelle eller potensielle konkurrenter. Intensjonsavtalen
legger ingen begrensning i disse partenes rett og plikt til opptre som selvstendige
markedsaktører, og det er en grunnleggende forutsetning at intensjonsavtalens parter skal
opptre i samsvar med konkurransereglene ved enhver aktivitet som springer ut av
intensjonsavtalen.
4. Den enkelte part er selv ansvarlig for å sikre at vedkommende part ikke overtrer
konkurransereglene.
5. Partene i intensjonsavtalen skal ikke i noen aktivitet som springer ut av intensjonsavtalen
utveksle konfidensiell og konkurransesensitiv informasjon i strid med konkurranseloven. Slik
informasjon omfatter blant annet pris-, kostnads- eller markedsinformasjon av enhver art,
herunder faktiske eller planlagte priser, rabatter, handelsvilkår, kunder og kundevilkår,
markedsandeler, produksjonsvolumer, produksjonskapasitet eller fremtidig markedsstrategi.
Informasjon av denne typen skal aldri diskuteres, rapporteres til, videreformidles eller på
annen måte deles med konkurrenter.
6. Hva som for øvrig kan være konkurransesensitiv informasjon og etter omstendighetene ulovlig
å utveksle, krever en konkret vurdering basert på en rekke forskjellige momenter. Dette må
den enkelte part selv vurdere til ut fra eget ståsted, herunder hvilke(t) marked(er) foretaket
opererer i.
7. I den utstrekning gjennomføring av intensjonsavtalen nødvendiggjør rapportering av
konkurransesensitiv informasjon til helsemyndigheter eller uavhengig tredjepart, skal den som
rapporterer slik informasjon tydelig merke informasjonen som konkurransesensitiv.
8. Ved møter i medhold av intensjonsavtalen skal det utarbeides agenda som skal sirkuleres i
forkant. Gjennomføring av møter skal skje i henhold til agendaen, og det skal skrives referat.
Møtene skal innledes med at konkurranserettslig erklæring for møter i regi av
intensjonsavtalen leses opp for deltagerne.

