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Det grunnleggende problemet - markedsmakt 

• Adam Smith: «The monopolists, by keeping the market constantly under-stocked, by never fully 
supplying the effectual demand, sell their commodities much above the natural price, and raise 
their emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly above their natural rate.» 
(WN I.vii.26) 
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Markedsandeler – mål på markedsmakt 
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• «Det norske dagligvaremarkedet består av fem dagligvarekjeder som samlet i 2013 omsatte 
for om lag 155 milliarder kroner. Coop og Ica hadde i 2013 nasjonale markedsandeler på 
henholdsvis 22,9 og 10,4 prosent. Tilsvarende tall for de øvrige aktørene var 39, 23,7 og 3,6 
prosent for henholdsvis Norgesgruppen, Rema og Bunnpris.» 
Konkurransetilsynet, V2015-24 avsnitt 152 

• «Basert på butikkenes omsetning har Konkurransetilsynet beregnet Hirschman-
Herfindahlindeksen (HHI) i dagligvaremarkedet. De nasjonale markedsandelene basert på 
omsetning gir en HHI på 2731, hvilket tilsier at markedet allerede er høyt konsentrert.» 
Konkurransetilsynet, V2015-24 avsnitt 153 

• «Indeksen beregnes ved å summere kvadratet av markedsandelene til aktørene markedet. 
Kommisjonen opererer i de horisontale retningslinjer med følgende terskelverdier for HHI: 
Verdier under 1000 indikerer at markedet ikke er konsentrert, verdier mellom 1000 og 2000 
indikerer at markedet er moderat konsentrert, mens verdier over 2000 er et uttrykk for høy 
konsentrasjon i markedet. 
Konkurransetilsynet, V2015-24 fotnote 105 

 



Utviklingen over tid – markedsandeler og konsentrasjon 
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2011 2012 2013 2014 

NorgesGruppen 37,4 38,5 39,3 39,9 

Rema 1000 21,3 22,2 23,1 23,7 

ICA 14,1 12,3 11,1 10,5 

COOP 23,4 23,3 22,7 22,3 

Bunnpris 3,8 3,7 3,6 3,4 

HHI 2613 2683 2730 2773 

Kilde: Nielsen 



Hvis Coop hadde overtatt ICA 
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2011 2012 2013 2014 2015 

NorgesGruppen 37,4 38,5 39,3 39,9 39,9 

Rema 1000 21,3 22,2 23,1 23,7 23,7 

ICA 14,1 12,3 11,1 10,5 0 

COOP 23,4 23,3 22,7 22,3 32,8 

Bunnpris 3,8 3,7 3,6 3,4 3,4 

HHI 2613 2683 2730 2773 3241 
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V2015-24, 1676: «Som følge av 
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Løser dette seg av seg selv? 
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• «Dersom det er tilstrekkelig enkelt for nye aktører å etablere seg i markedet vil en 
foretakssammenslutning vanligvis ikke ha konkurransebegrensende virkninger…….» 
Konkurransetilsynet, V2015-24 avsnitt 155 

• «Det er Konkurransetilsynets oppfatning at offentlige reguleringer som for eksempel 
importvernet, samt irreversible investeringer, skalafordeler og integrasjon av grossist- og 
detaljistledd, samlet sett innebærer at etableringshindringene for nye, uavhengige 
dagligvarekjeder er betydelige. Tilsynet legger derfor til grunn at nyetablering i det nasjonale 
markedet er lite sannsynlig og at potensiell konkurranse derfor ikke vil kunne hindre Coop i å 
utøve markedsmakt etter foretakssammenslutningen. » 
Konkurransetilsynet, V2015-24 avsnitt 156 
 



Utvikling i butikkpriser 
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Utvikling i innkjøpspriser 
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Utvikling i marginer – differanse mellom butikkpris og 
innkjøpspris 
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Strukturendringer og avtaler i dagligvaremarkedet 
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• Avtalen mellom NorgesGruppen og ICA 

• Avløst av Coop sitt oppkjøp av ICA 

• Både avtalen mellom NorgesGruppen og ICA og Coop sitt oppkjøp er forhold som har vært 
vurdert etter konkurranselovgivningen 

– Konkurransebegrensende avtaler 

– Oppkjøp/fusjon som medfører redusert konkurranse 

• Coop/ICA: «Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen mellom Coop 
Norge Handel AS ("Coop") og Ica Norge AS ("Ica") kan føre til eller forsterke en vesentlig 
begrensning av konkurransen i dagligvaremarkedet.» 
Konkurransetilsynet, V2015-24 avsnitt 2 

• Avtalen mellom NorgesGruppen og ICA ble det ingenting av…..  

 

 



Hva med andre endringer i markedsstrukturen? 
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• Struktur og adferdskontrollen er begrenset til avtaler og oppkjøp/fusjoner 

• Markedsstrukturen endres også uten at det inngås avtaler eller foretas oppkjøp 

– NorgesGruppen blir større – vinner konkurransen – nærmer seg 40% 

– Markedskonsentrasjonen øker – Aftenposten 14 april 2015: «Siden det ble kjent at Coop 
ville kjøpe Rimi-butikkene har erkekonkurrenten jobbet febrilsk i kulissene for å snappe de 
butikkene de kan. Rema bekrefter at de har fått tak i et 20-talls butikker.» 

• Aktuelle tiltak: prisportal, lov om god handelsskikk 
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