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Pia B. Singdahlsen Rønningen 
Magnus Gabrielsen 

Dato: 26.06.2017 

 

Avgjørelse A2017-2 - Adams Matkasse AS - Godtlevert.no AS - 
konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av 

saken  

1 Innledning 
(1) Konkurransetilsynet viser til melding om foretakssammenslutning mellom Adams Matkasse 

AS ("Adams Matkasse") og Godtlevert.no AS ("Godtlevert"),1 og tilsynets varsel 9. mai 2017 
om at inngrep etter §16 første ledd kan bli aktuelt. Videre vises det til øvrig korrespondanse og 
kontakt i anledning saken.  

(2) Adams Matkasse/Linas Matkasse Holding AS/Linas Matkasse HoldCo AB og Godtlevert har 
9. mars 2017 inngått avtale om at Adams Matkasse skal erverve samtlige aksjer i Godtlevert.2 
Det foreligger dermed en foretakssammenslutning i konkurranselovens forstand, jf. 
konkurranseloven3 § 17 første ledd.  

(3) Adams Matkasse eies av Linas Matkasse HoldCo AB (96,52 prosent) og Adam Schive Bjerck 
(3,48 prosent). Linas Matkasse HoldCo AB er kontrollert av Herkules Private Equity Fund IV. 
Adams Matkasse driver en nettbasert leveringstjeneste av matvarer til forbrukere. Adams 
Matkasse hadde en omsetning på 302,7 millioner kroner i 2015.4 

(4) Godtlevert eies av Chili Invest DA (29,18 prosent), Angur Invest DA (29,18 prosent), 
Evermore AS (22,18 prosent), Midelfart Invest AS (17,36 prosent) og Ole Martin Alfsen (2,09 
prosent). Godtlevert driver en nettbasert leveringstjeneste av matvarer til forbrukere. 
Godtlevert hadde en omsetning på 420,2 millioner kroner i 2015.5 

(5) Konkurransetilsynet har i anledning saken innhentet omfattende informasjon fra en rekke 
aktører, herunder partene og andre leverandører av matkasser og dagligvarer på nett, samt 
aktører innen tradisjonell dagligvarehandel i butikk. Konkurransetilsynet har hatt møter med 

                                                      
1 Konkurransetilsynet mottok melding om foretakssammenslutning mellom Adams Matkasse AS og 
Godtlevert.no AS den 29. mars 2017 ("meldingen").  
2 Meldingen, side 4. 
3 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
4 Meldingen, side 10, 11 og 13. 
5 Meldingen, side 12 og 13. 
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partene og tredjeparter,6 og har utført en forbrukerundersøkelse blant et utvalg av partenes 
kunder.   

(6) Konkurransetilsynet har besluttet å henlegge saken. Nedenfor gis det en kort redegjørelse for 
hvorfor det ikke foreligger grunnlag for inngrep, jf. konkurranseloven § 20 syvende ledd.    

2 Rettslig utgangspunkt 
(7) Etter konkurranseloven § 16 første ledd skal Konkurransetilsynet forby en 

foretakssammenslutning som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et 
resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes.7  

(8) Dersom effektiv konkurranse i betydelig grad hindres, vil de involverte foretak kunne utøve 
markedsmakt. Med markedsmakt menes vanligvis en bedrifts evne til, alt annet likt, å kunne 
gjennomføre en varig og ikke ubetydelig prisøkning, uten at omsatt kvantum synker så mye at 
det blir ulønnsomt. Markedsmakt kan utøves ensidig eller kollektivt. 

(9) Det er flere forhold som er relevante i vurderingen av graden av konkurranseintensitet i et 
marked med differensierte produkter, og dermed for aktørenes muligheter til å utøve 
markedsmakt. Sentrale momenter er blant annet konsentrasjonsgrad, konkurransenærhet, 
etableringsmuligheter, potensiell konkurranse og kjøpermakt. Disse faktorene virker sammen 
og påvirker graden av konkurranse.  

(10) Dersom en foretakssammenslutning medfører en negativ effekt på konkurransen, kan det 
likevel foreligge omstendigheter som kan motvirke de negative effektene. For eksempel vil 
kjøpermakt og/eller potensiell konkurranse kunne begrense de fusjonerende virksomhetenes 
mulighet og insentiv til å utøve økt markedsmakt som følge av foretakssammenslutningen. 
Enkelte foretakssammenslutninger vil også kunne medføre effektivitetsgevinster som vil 
oppveie et eventuelt tap kundene påføres ved redusert konkurranse. Slike effektivitetsgevinster 
skal bare tas hensyn til dersom de er ervervspesifikke, dokumenterte og kommer kundene til 
gode i tilstrekkelig grad.8  

3 Konkurransetilsynets vurdering 
(11) Etter at varsel om at inngrep kan bli aktuelt ble oversendt partene 9. mai 2017, har 

Konkurransetilsynet innhentet ytterligere dokumentasjon gjennom informasjonspålegg til 
partene og tredjeparter, samt gjennom møter med disse. Tilsynet har videre gjennomført en 
forbrukerundersøkelse blant et utvalg av partenes kunder.  

(12) I vurderingen av foretakssammenslutningen har Konkurransetilsynet lagt til grunn at det 
relevante produktmarkedet kan være snevrere enn dagligvarehandel generelt, for eksempel 
salg av dagligvarer på nett, inkludert salg av matkasser, eller salg av matkasser, men ikke 
funnet det nødvendig å ta endelig stilling til dette ettersom det ikke har betydning for 
konklusjonen i saken. Tilsynet har tatt utgangspunkt i at det relevante markedet har både en 
nasjonal og en lokal dimensjon, men at virkningene av foretakssammenslutningen i all 
hovedsak vil være nasjonale. 

(13) I varselet om at inngrep kan bli aktuelt la Konkurransetilsynet til grunn at partene er nære 
konkurrenter, og at etableringsmuligheter, potensiell konkurranse, kjøpermakt eller andre 
faktorer ikke i tilstrekkelig grad var egnet til å motvirke de konkurransebegrensende 
virkningene av foretakssammenslutningen.  

                                                      
6 Konkurransetilsynet har hatt telefonmøter med Kolonial.no AS, Marked Gruppen AS, Nettmat AS og Mattid 
AS. 
7 Prop. 37 L (2015-2016) kapittel 7.2 jf. NOU 2012:7 kapittel 8. jf. rådsforordning (EF) nr. 139/2004 
(fusjonsforordningen) artikkel 2 nr. 3. 
8 Prop. 37 L (2015-2016) kapittel 7.2 jf. NOU 2012:7 kapittel 8, jf. rådsforordning (EF) nr. 139/2004 
(fusjonsforordningen) artikkel 2 nr. 1b), jf. nr. 2, jf. fortalen avsnitt 29 og Kommisjonens retningslinjer for 
horisontale foretakssammenslutninger (2004/C 31/03), avsnitt 76 ff. 
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(14) Konkurransetilsynet fastholder at partene er nære konkurrenter. Etter en nærmere vurdering er 
det tilsynets oppfatning at partene også møter konkurransepress fra aktører innen salg av 
dagligvarer. Tilsynets forbrukerundersøkelse understøtter dette.   

(15) Det er videre tilsynets vurdering at konkurransepresset fra aktører innen salg av dagligvarer på 
nett har vært økende og at partene vil oppleve sterkere konkurransepress fra disse i tiden 
fremover. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at partenes marginer er relativt lave og at 
partene har dokumentert at foretakssammenslutningen vil medføre enkelte ervervspesifikke 
effektivitetsgevinster som vil komme forbrukerne til gode. 

(16) På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet, etter en helhetsvurdering, kommet til at det ikke 
er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen mellom Adams Matkasse og 
Godtlevert i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven §16 første 
ledd.  

4 Konklusjon  
(17) På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet avsluttet behandlingen av saken.  

(18) Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets behandling av saken kan rettes til Magnus 
Gabrielsen på telefon 55 59 75 32. 

 
Med hilsen 

 
Magnus Gabrielsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirma DLA Piper Norway 
DA 

Postboks 1364 Vika 0114 OSLO 
Norge 

Kjetil Johansen 
kjetil.johansen@dlapip
er.com 

 

Kopi til:  
Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 

Norge 
Håkon Cosma Størdal 
hcst@wiersholm.no 
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