
 
Postadresse: 
Postboks 439 Sentrum 
5805 Bergen 

Besøksadresse: 
Olav Kyrres gate 8, Bergen 
H. Heyerdahls gate 1, Oslo 

Telefon: 
Telefaks: 

+47 55 59 75 00 
+47 55 59 75 99 

post@konkurransetilsynet.no 
www.konkurransetilsynet.no 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: 2008/923   
MAB GATB 411.3 

   Dato: 25.06.2009  

 
 

Avgjørelse A2009-33 - Knatten Fruktgård - konkurranseloven 
§ 12 tredje ledd jf. § 10 - avslag på anmodning mot å gripe inn 
mot Bama Gruppen AS og Bare Frukt & Grønt AS  
 

 
Konkurransetilsynet viser til brev av 20. oktober 2008, hvor Knatten Fruktgård klager inn Bama 
Gruppen AS (”Bama”) og Bare Frukt & Grønt AS (”Bare”) for brudd på konkurranseloven § 10, 
og hvor det anmodes om at Konkurransetilsynet pålegger opphør av den konkurranseskadelige 
atferden.  

Sakens bakgrunn 

Bakgrunnen for klagen er det forhold at Knatten Fruktgård ikke lenger får solgt sine varer til 
butikker i dagligvarekjedene Meny AS (”Meny”) og Rema 1000 AS (”Rema 1000”). Klager 
anfører at dette skyldes avtalebindinger som Meny og Rema 1000 har med sine frukt- og 
grøntgrossister Bama og Bare, og at dette utgjør konkurransebegrensende adferd i strid med 
konkurranseloven § 10. 

Konkurransetilsynets vurdering 

Konkurransetilsynet kan pålegge foretak eller sammenslutninger av foretak som overtrer 
forbudene i konkurranseloven § 10 og § 11 å bringe overtredelsen til opphør, jf. 
konkurranseloven § 12 første ledd.  

Konkurransetilsynet har innhentet opplysninger og dokumentasjon vedrørende de relevante 
avtaleforholdene som henholdsvis Rema 1000 og Meny har med sine grossister, Bama og Bare.  

Videre har Konkurransetilsynet hatt møter med representanter fra Rema 1000 og Norgesgruppen 
ASA1 hvor situasjonen vedrørende Knatten Fruktgårds leveranser spesielt, og mindre 
leverandørers tilgang til dagligvarekjedene generelt, har blitt diskutert. 

Konkurransetilsynet har gjennomgått de aktuelle avtalene og øvrig informasjon i saken, med 
tanke på å avklare om det forhold at Knatten Fruktgård ikke fikk fornyede kontrakter for levering 
til Meny og Rema 1000 skyldes konkurransebegrensende avtalebindinger med Bama eller Bare i 
strid med konkurranseloven § 10. Tilsynet finner på bakgrunn av gjennomgangen av de 
foreliggende avtaler og øvrige opplysninger i saken ikke grunn til å prioritere ressurser til videre 
behandling av saken.  

Anmodningen om å gripe inn med påbud om opphør av konkurranseskadelig atferd etter 
konkurranseloven § 12 avslås. 
 
                                                      
1 Norgesgruppen ASA er eier av Meny AS. 
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Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell 
klage stiles til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet.  

 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Magnus Gabrielsen  (e.f.) 
seksjonsleder  
 

Gaute Tvete Bergstrøm 
førstekonsulent 
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