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1. Konkurransetilsynets 
oppgaver

• Konkurransetilsynets 
hovedoppgave er å håndheve 
konkurranselovgivningen
– Uavhengig håndhevingsorgan
– Kan også bli pålagt 

direktoratsoppgaver

• Konkurranselovgivningen – det rettslige 
grunnlaget for Konkurransetilsynets 
virksomhet
– Konkurranseloven (endret 2017)
– EØS-konkurranseloven
– Forskrifter

• Harmonisering med konkurransereglene i 
EU/EØS
– De materielle bestemmelsene er like
– Desentralisert håndheving av EU/EØS 

konkurransereglene
– One stop shop – EU-Kommisjonen, ESA eller 

Konkurransetilsynet
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Konkurranse bidrar til god ressursbruk
– Fører til lavere og mer kostnadsbaserte priser
– Stimulerer til utvikling av nye produkter og bedre produksjonsprosesser
– Konkurransetrykk bidrar til mindre sløsing

…… men fri konkurranse er en dårlig løsning

• Bedriftene kan oppnå profitt på uheldige måter for samfunnet

– Avtale høye priser med konkurrentene

– Stenge ute brysomme konkurrenter

– Kjøpe opp konkurrenter

– Behov for kjøreregler for å lede konkurransen inn på riktig spor
– Konkurranseregler skal ikke drepe incentivene til å konkurrere

 regler, ikke regulering
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Konkurranselovens formål (§ 1)

«Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å 
bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. 

Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til 
forbrukernes interesser.» 

– Det overordnede målet er samfunnsøkonomisk effektivitet

– Samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer at samfunnet 
produserer de varer og tjenester som verdsettes av 
befolkningen til en så lav kostnad som mulig

– Ved anvendelsen av loven benyttes en 
forbrukervelferdsstandard
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Samarbeid mellom konkurrenter

• Hard-core kartell
– Priser, markedsandeler og 

produksjon
– Per se forbud, da formålet er i 

strid med § 10, 1. ledd
– Normalt ikke behov for 

virkningsanalyse
– Merkbarhetskrav
– Skal mye til for å få unntak fra 

forbudet

• Saker der formålet ikke er å 
begrense konkurransen -
må vurdere virkning
– Konkurransebegrensende (og 

dermed overtredelse av § 10, 
1. ledd)?

– Effektivitetsforsvar (4 
kumulative vilkår i § 10, 3. 
ledd)?

– Bedriften har nevisbyrden: 
må bevise at kundene tjener 
på samarbeidet

• Eksempler
– Informasjonsutveksling 
– Vertikale avtaler 



Mye informasjon alltid bra, eller….

• Se på markedets 
egenskaper

– Få aktører?

– Hva vet bedriftene allerede?

– ….

• I mange markeder bra med 
mye prisinformasjon

– Kraftprisoversikten?

– ……?
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Vertikal struktur i en næring

• INGEN vertikale restriksjoner:

– Produsent tar en pris per enhet 
(w) til detaljist

– Ingen betingelser i kontrakten 
mellom P og D

• Vertikale restriksjoner:

– P har betingelser i kontrakten 
med D

– Ikke bare pris per enhet

Produsent (P)

Detaljist (D)

Forbrukere

w
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Avveining:
Effektivitet versus markedsmakt

• Mange typer vertikale restriksjoner kan føre til økt 
effektivitet
– Eliminere dobbel marginalisering (prispåslag)
– Eliminere ’free riding’ av detaljister og produsenter

• På samme tid kan de føre til redusert konkurranse
– Eksklusivavtale for å stenge ute potensielle konkurrenter

• Tvetydig effekt av hver vertikal restriksjon
– Forbrukeren kan tjene på mer service, men tape på høyere 

priser 

• Sak til sak snarere enn per se forbud
– Ex.: Vær skeptisk til eksklusivavtaler av dominerende 

foretak
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• Det er ikke forbudt å ha en dominerende stilling 
(sterk markedsmakt)

• Foretak med en dominerende stilling vil kunne 
misbruke sin markedsposisjon for å forhindre 
konkurranse fra andre aktører i markedet

• Konkurranseloven setter derfor visse grenser for 
hvordan dominerende foretak kan opptre i 
markedet

• Forbudet oppstiller to vilkår
– foretaket må ha en dominerende stilling
– foretaket må utilbørlig ha utnyttet sin dominerende 

stilling

Misbruk av dominerende stilling -
utgangspunkt



• Når foretaket er i stand til i betydelig grad å opptre 
uavhengig av sine konkurrenter, kunder og 
sluttbrukere i det relevante marked

• Foretakets markedsandel i det relevante marked gir 
en første pekepinn
• Ved 50 prosent markedsandel eller mer er det en 

presumsjon for dominans
• Kan tenkes å være dominans ned til 40 prosent 

markedsandel
• Superdominant dersom markedsandelen er høyere enn 75 

– 80 prosent

Når har et foretak dominerende 
stilling?



Når har et foretak dominerende 
stilling? (forts.)

• Følgende må også vurderes:
• Gjør lave etableringshindringer at foretaket ikke kan 

utnytte sin markedsstilling?
• Gjør sterk kjøpermakt at foretaket ikke kan utnytte sin 

markedsstilling?
• Setter myndighetsreguleringer så sterke begrensninger på 

aktøren at den ikke kan utnytte markedsstillingen? (men 
myndighetsreguleringer kan også styrke en aktørs stilling)

• Har konkurrenter tilstrekkelig gode responsmuligheter til 
at det ikke er lønnsomt for foretaket å utnytte 
markedsstillingen?



• Tine har en dominerende stilling i markedet 
for ost i Norge, jf. Borgarting lagmannsretts 
dom av 7. september 2012

• Andre aktører innen landbruk med 
dominerende stilling?

• Kjøpere med dominerende stilling?

Når har et foretak dominerende 
stilling? (forts.)



• Avgjøres på bakgrunn av en analyse av om atferden 
er egnet til å ha konkurransebegrensende effekt

• De fleste saker gjelder konkurransebegrensende 
misbruk:
• Konkurransebegrensende/ekskluderende misbruk er rettet 

mot aktuelle eller potensielle konkurrenter
• Misbruket har skadelige virkninger på markedsstrukturen 

og den fremtidige konkurransen 

Når foreligger det et misbruk?
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Primærnæringsunntaket

• Det kan være motsetninger mellom 
landbrukspolitiske mål og effektiv konkurranse

• Konkurranseloven § 3 anviser hvordan 
avveiningen mellom landbrukspolitiske mål og 
konkurranse skal skje

• En egen forskrift fastsetter unntak fra 
forbudsbestemmelsene for noen bestemte 
ordninger i landbrukspolitikken som i 
utgangspunktet kan være i strid med §§ 10 
og/eller 11



Forskrift om unntak

• Ikke generelt unntak for primærnæringene
– Forskriften angir når forbudsbestemmelsene ikke får anvendelse
– Når det ikke er gitt slikt særskilt unntak må man forholde seg til 

forbudsbestemmelsene i konkurranseloven

• «Konkurranseloven § 10 og § 11 kommer ikke til anvendelse 
på avtaler, beslutninger, samordnet opptreden mellom, eller 
ensidige handlinger foretatt av, primærprodusenter eller deres 
organisasjoner som er i samsvar med: 

– a) lov eller forskrift som regulerer produksjon eller omsetning av 
landbruks- og fiskeriprodukter, eller 

– b) avtale mellom staten og næringsorganisasjoner som regulerer 
produksjon eller omsetning av landbruks- og fiskeriprodukter.» 



Effektiv konkurranse – bra for 
landbruket?

• Effektiv konkurranse i vertikalt tilgrensende markeder – bra for landbruket
– Innsatsfaktormarkeder: Lavere pris og høyere kvalitet til bonden
– Industri, grossist, detalj: Lavere kostnader, høyere kvalitet

– Konkurranse i tilgrensende markeder gir lavere pris, høyere kvalitet og bedre utvalg til 
forbruker (gitt bondens pris)

– Et bedre tilbud til forbrukerne gir økt omsetning av norske landbruksvarer

• Omfattende unntak fra konkurranseloven for primærproduksjonen – desto 
viktigere å bevare restkonkurransen
– Unntaket avgrenses vertikalt (jf. punktene over)
– Unntaket avgrenses til primærprodusentenes organisasjoner 

(samvirkeorganisasjonene)
• Kan være positivt for bøndene at samvirkene møter konkurranse også på 

råvareleddet



• Det er bedriftens ansvar at en ikke bryter med 
konkurransereglene
– Kan ikke be Konkurransetilsynet

om forhåndsgodkjenning

• Selskapet er ansvarlig for 
de ansattes handlinger
– Selv om en ikke vet om

ansattes handlinger
– Kan ikke skylde på 

utro tjener

Bedriftens ansvar
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3. Strukturkontrollen

• Reglene for inngrep er harmonisert med EU (2017)

– Vil fusjonen/oppkjøpet i betydelig grad hindre effektiv konkurranse?

– Kan tapet som følge av redusert konkurranse oppveies av gevinster 
som kommer forbrukerne til gode?

• Overgang til konsumentvelferdsstandard

– Kun besparelser som kommer forbrukerne til gode er nå relevante

• Meldeplikt, gjennomføringsforbud (sanksjoneres), lovbestemte 
frister for saksbehandlingen 

• Inngrep kan omfatte forbud eller tillatelse på vilkår



Meldte fusjoner og oppkjøp

Økt terskelverdi:
Fra 20/5 til 50/20 MNOK

Økt terskelverdi:
Fra 50/20 MNOK til 1 MRD/100 MNOK

24

Om lag 100 
meldinger årlig
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Relativt mange inngrep
• Mer aktiv håndheving av fusjonskontrollen i Norge 

enn i de fleste andre land
– Grepet inn mot knapt 3 fusjoner årlig 2004-15

25

|
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
| | | | | | | | || | | |

= Forbud

= Godkjent på vilkår
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Skjevt utvalg

• Fusjoner som ikke 
gjennomføres, siden 
sannsynligheten er stor for 
at de stanses

Forbrukernes netto-
nytte av fusjonen

0
Fusjoner

• Fusjoner som ikke 
utfordres av KT

• Fusjoner som utfordres av KT, og 
kan bli stanset

January 3 2018



Tre typer foretakssammenslutninger



Vertikal fusjon – bra, eller …
• Bra hvis Rema kjøper produsent X

• Bedre koordinering i kjeden

28

Rema Coop NG

P1

• .. så lenge det ikke fører til 
utestengelse

• Rema kan finne det 
lønnsomt å kun levere til seg 
selv

• Kjøp av P1 gjør da at P2 får 
monopol overfor de andre 
kjedene?

Sluttkunder

P2
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• Norsk Kjøttsamvirke BA (kjøp av aksjene i Gudmundsen Eiendom AS) (V2001-27  og V2001-51)

• Carlsberg AS (erverv av Pripps Ringnes AB) (V2000-141 og V2000-143)

• Felleskjøpene (oppkjøp av Stormøllen AS og 50 prosent av Statkorn AS) (V2000-20)

• TINE Norske Meierier BA – ti TINE Meierier (V2002-88)

• Felleskjøpet Øst Vest BA - Norgesmøllene DA (V2003-46)

• Joh-System AS – Engrospartner AS (V2004-21)

• Prior Norge BA – Norgården AS (V2005-12)

• Orkla ASA - Collett Pharma AS (V2005-18)

• Gilde Norsk Kjøtt BA – Prior Norge BA (V2006-223)

• Findus Norge AS – Gro Industrier AS (V2007-10)

• Nortura BA - Hå Rugeri AS (V2007-27)

• Rema 1000 AS - Lidl Norge GmbH (V2008-10) 

• Eurofins Danmark A/S – Lantmännen Analycen AB (V2008-12)

• Validus AS - Sunkost ASA  (V2009-14) 

• Nortura SA – Prima Slakt AS/NorPri AS/ Jæren eiendomsinvest AS (V2014-13)

• Coop – Ica (V2015-24)

• AT Skog Invest AS - SB Skog AS (V2016-3)

• Umoe Restaurants AS - Dolly Dimple's Norge AS (V2016-6)

Vedtak om inngrep fra 2000 innen mat og landbruk



Kjøpermakt og selgermakt i 
verdikjeden for mat –
effektivitet og 
forbrukervelferd

• Økt kjøpermakt gir bedre 
innkjøpsbetingelser

• Konkurranse mellom kjedene 
viderefører (noe av) gevinsten til 
forbrukerne

MEN:

• Høy konsentrasjon på 
leverandørledd en utfordring

• Høy konsentrasjon på 
handelsleddet en utfordring

• Etableringsbarrierer en utfordring

01.03.2012 Konkurransen i matvaremarkedene 31

Leverandør Leverandør

Kjede Kjede Kjede

Kjede



Prices of hardbacks and pocketbooks –
Bestsellers

Hardbacks Paperbacks

Norway Sweden Norway Sweden

2010 279 145 132 35

2012 317 137 145 38

Takk for 

oppmerksomheten


