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- Konkurransetilsynet har de senere år behandlet flere retail-saker 

• V2014-9 ELIXIA/SATS, V2012-18 Plantasjen/Oddernes Gartneri, V2011-5 Norli/NorgesGruppen, V2009-14 Validus/Sunkost, 

V2008-10 REMA 1000/Lidl, V2008-3 Shell/YX Energi 

- Gradvis endring av metodikken: Hvor nære konkurrenter partene er viktigere enn 

markedskonsentrasjonen 

 

 

 

• Kvantitativ og kvalitativ screening når mange lokalmarkeder 

- Kvantitativ screening: Identifisere lokale markeder hvor det er lite sannsynlig at fusjonen vil begrense konkurransen 

• Benyttes ved stort antall lokale markeder 

• Filter 1: Tre eller flere paraplykjeder 

• Filter 2: Partenes markedsandel < 40 % eller endring < 5% 

- Kvalitativ screening av potensielle problemmarkeder 

• Bruk av diversjonsrater og prispressanalyser (GUPPI) 

- Diversjonsrater benyttet for å vurdere hvor nære konkurrenter partenes butikker er (premiss 164) 

• Inntektsdiversjonsrater, ikke kundediversjonsrater: Årsaken er at det viktigste for en dagligvarekjede ved en prisendring 

er hvordan dette påvirker omsetningen, ikke endringen i antall kunder (premiss 199) 

- Prispressanalyser (GUPPI = Gross Upward Pricing Pressure Index) benyttet for å estimere partenes incentiver til å utøve 

markedsmakt som følge av fusjonen 

- Konsekvenser for fremtidige retail-saker? 
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Lokalmarkedsanalysen 
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Hva skal til for å være nær konkurrent? «Coop er en nær 

konkurrent til Rimi-butikkene» 

20-30 % 

30-40 % 

10-20 % 

? 

20-30 % 

20-30 % 

40-50 % 

0-5 % (til sammen) 

Marked 6, Sola 

Kjøretid ca. 

3,5 minutter 
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- Nasjonal konkurransebegrensning avhenger av muligheten til å utøve markedsmakt 

lokalt? 

 

 

 

 

- Samlet størrelse i det nasjonale markedet uten betydning? 
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Nasjonal konkurranse =  lokal konkurranse? 
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- Konkurransetilsynets konklusjon: Nedskalert virksomhet, innkjøpssamarbeid med REMA 

1000 eller Coop 

 

 

- ICAs svenske toppsjef ikke trodd 
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Alternativsituasjonen 
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Fallittbedriftforsvaret – Konkurransetilsynets obiter dictum:  

Salg til likvidasjonsverdi må «trolig» aksepteres – ikke godgjort at Coop 

er konkurransemessig gunstigere kjøper enn Bunnpris 
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- Melder fremsatte forslag til avhjelpende tiltak i brev 11. februar, samt revidert forslag 

19. februar, 25. februar, 2. og 3. mars 

• Forslag til avhjelpende tiltak av 11. februar sendt på høring til partenes konkurrenter, Forbrukerrådet og 

Dagligvareleverandørenes forening (DLF) 

- Vedtak av 4. mars: Bunnpris (I K Lykke) og  

NorgesGruppen godkjennes som kjøpere 

• Tilsynets frist for å fatte vedtak som stadfester  

fremsatt forslag om avhjelpende tiltak er 4. mars  

(premiss 16) 
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Bunnpris og NorgesGruppen godkjent som kjøpere i 

fusjonsvedtaket 
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«Egnet kjøper»: Salg til aktuell kjøper må ikke føre til nye 

konkurranseproblemer (1749) 
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Marked 90, Slependen 
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Utforming av inngrepsvedtaket: Umiddelbart behov for 

unntak fra det generelle gjennomføringsforbudet 

- V 2015-24 av 4. mars 2015 

 

- V2015-26 av 27. mars 2015  

• Delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i 

V2015-14 

• Søknad om delvis unntak fra gjennomførings-

forbudet i brev av 6. mars 

• Gjennomføringsforbudet gjelder frem til salg av 

butikkene til Bunnpris og NorgesGruppen – med 

frist 31. mai 2015, jf. V2015-24 pkt. 5 

• Konkurransetilsynets vurderinger: 

 

 


