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Regjeringen gir transportbransjen midlertidig unntak fra
konkurranselovens forbud mot å samarbeide, som følge av
korona-epidemien. Det betyr blant annet at SAS og Norwegian nå
kan samarbeide om rute-tilbudet.

Unntaket gjør det mulig å opprettholde særlig person- og godstransporten i Norge,
for å sikre innbyggerne tilgang til nødvendige varer og  tjenester.

– Nå gjør vi det som trengs for å sikre at befolkningen får tilgang til de nødvendige
varer og tjenestene de trenger. Transportbransjen er blant dem som leverer
samfunnskritiske tjenester, og de får derfor unntak fra konkurranseloven de neste
tre månedene. Det gjør vi for å sikre transporten i lufta, på land og til sjøs på en
mest mulig forsvarlig måte under epidemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Det er klare begrensninger i konkurranseloven for når konkurrenter kan
samarbeide, men det er også mulig å innføre unntak hvis vi ser at det kan ha
betydning for samfunnskritiske funksjoner. Til vanlig kan ikke SAS og Norwegian
samarbeide om hvem som skal �y hvor, men i denne veldig spesielle situasjonen er
det behov for å se bort ifra det for å sikre at vi får varer og personer dit de skal, sier
Nybø.
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Koronavirus (Covid-19)

Unntaket må ikke gå lenger enn det som er nødvendig, og må være slik at det i
størst mulig grad sikrer e�ektiv ressursbruk og hensynet til forbrukernes interesser.
Konkurransetilsynet må varsles dersom unntaket brukes. Forskriften skal i første
omgang gjelde i tre måneder og trer i kraft med en gang.

Dette blir vedtatt i statsråd i dag 18. mars 2020.
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NFD Kommunikasjonsseksjonen
(http://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/organisation/avdelinger/kommunikasjonsseksjonen/id627207/)

E-post: media@nfd.dep.no (mailto:media@nfd.dep.no)

Telefon: 902 51 303 (ikke SMS) 
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo 
Besøksadresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo 

Les forskriften og merknadene til den her (http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-

om-midlertidig-unntak-fra-konkurranseloven--10-for-samarbeid-i-transportsektoren/id2694129/)



Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i
transportsektoren (http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidig-unntak-fra-
konkurranseloven--10-for-samarbeid-i-transportsektoren/id2694129/)
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