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V1999-71 08.10.99  
Konkurranseloven § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 til 3-3 - Norengros AS  
 
Sammendrag: 
Medlemmene i Norengros ønsket å samarbeide om felles priser, anbud og markedsdeling på kjedens 
varer. For dette trengte partene dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at 
samarbeidet kan styrke konkurransesituasjonen i engrosmarkedet i forhold til en situasjon der 
medlemmene i Norengros ikke får samarbeide. Dispensasjon kunne derfor gis. 
  
 

V98-97 Frimann-kjeden. 
 

Ifølge samarbeidsavtalen er samarbeidet mellom aksjonærene basert på at de forskjellige aksjonærer 
skal virke på geografisk forskjellige forretningssteder. [ Unntatt offentlighet, offl. § 5a, se konfidensielt 

vedlegg.] 
 

Denne avtalen inngås mellom sentralleddet og det enkelte medlem. Når sentralleddet kontrolleres av 
kjedemedlemmene må en slik avtale anses som om den er inngått mellom medlemmene. Det er vedlegg 

til samarbeidsavtalen som angir i hvilke områder hvert medlem skal selge og distribuere produkter. 
Ordningen innebærer at det etableres et nett av eksklusive områder hvor medlemmene ikke vil møte 

konkurranse fra hverandre. Bestemmelsen i konkurranseloven § 3-3 tredje ledd gjør unntak for det 
tilfellet der en enkelt leverandør avtaler markedsdeling med eller fastsetter markedsdeling for sine 

avtakere. Norengros kan ansees som en leverandør for produktet emballasje, jf. avsnittet om Norpapp 
Emballasjesenter, men ikke for produktgruppene kontor- og datarekvisita, storhusholdning og 

horecaprodukter.  
 

Konkurransetilsynet legger derfor til grunn at punkt 4.3 i avtalen er i strid med konkurranseloven § 3-3 
første ledd for produktgruppene kontor- og datarekvisita, storhusholdning og horecaprodukter. 

Norengros må derfor ha dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 for disse produktgruppene for å kunne 
videreføre samarbeidet.  

 
Det relevante marked 

 
Det relevante produktmarked 

Produktmarkedet kan defineres ved å ta utgangspunkt i de produkter som berøres av samarbeidet og 
hvorvidt det finnes substitutter til disse produktene. Produkter som omfattes av samarbeidet er 

emballasje, kontor- og datarekvisita og storhusholdningsprodukter. Det relevante marked er engros-
markedet for emballasje, kontor- og datarekvisita og storhusholdningsprodukter. Markedet er også 

omtalt som engrosmarkedet for papirprodukter. Dette kan skyldes at de fleste produktene er komple-
mentære med papirprodukter. Markedet består av følgende produktgrupper: 

 
1) Emballasje (for eksempel konvolutter, esker av ulike typer) 

2) Kontor- og datarekvisita (for eksempel, skrivebøker, stiftemaskin, skrivesaker etc.) 
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3) Storhusholdning (tørk, renhold, vedlikeholdsprodukter og horecaprodukter) 
 

Det relevante geografiske marked 
Inndeling av de geografiske markeder vil være forskjellig for levering til store landsdekkende kunder og 

for levering til kunder som etterspør lite volum ett eller få steder i Norge.  
 

For den siste gruppen er det grunn til å tro at det vil eksistere en rekke mindre geografiske markeder. 
Høye transportkostnader fører til at en grossist lokalisert på Østlandet ikke kan tilby produkter til 

konkurransedyktige priser for enkeltstående leveranser til Nord-Norge, og omvendt. En liten aktør vil 
derfor velge en grossist som er lokalisert i nærheten av seg selv.  

 
For levering til større aktører som har kontorer eller utsalgssteder en rekke steder i Norge er situasjonen 

noe annerledes. Blant grossistene i engrosmarkedet for papirprodukter er det flere landsdekkende 
aktører. Disse avtakerne ønsker å inngå ett kundeforhold på vegne av alle sine enheter med en 

leverandør som kan tilby produkter til konkurransedyktige priser over hele landet. Denne typen 
etterspørsel vil i hovedsak rette seg mot landsdekkende grossister med lagerplass flere steder i Norge. 

Det relevante geografiske marked som legges til grunn for større aktører er derfor Norge. Samarbeidet 
mellom Norengros medlemsbedrifter gjør Norengros i stand til å konkurrere med store landsdekkende 

grossister.  
 

Konklusjon relevante markeder 
Det relevante markedet vil være forskjellig for levering til store landsdekkende kunder og til levering til 

kunder som etterspør lite volum et eller få steder i Norge: 
 

· For levering til store landsdekkende kunder er det relevante marked engrosmarkedet for papir-
produktet i Norge. 

· For levering til kunder som etterspør et lite volum et eller få steder i Norge finnes det en rekke mindre 
relevante engrosmarkeder for papirprodukter i Norge.  

 
Konkurrenter 

Norengros oppgir følgende som sine største konkurrenter: 
 

C. Tybring Gjedde ASA 
Alliansen S-Gruppen ASA og Julius Maske AS 

Emo-Libris 
Wittusen & Jensen AS 

Skovly-Gruppen 
 

Konkurransetilsynet har mottatt opplysninger for de ulike konkurrentenes omsetning fordelt på de ulike 
produktgruppene i det relevante markedet. Sammenlignet med disse konkurrentenes omsetning er ikke 

Norengros spesielt store på noen av produktgruppene. På kontor- og datarekvisita har Norengros lavere 
omsetning enn sine to største konkurrenter C. Tybring Gjedde og S-Gruppen/Julius Maske. Norengros 

er imidlertid større enn sine konkurrenter på emballasje, men har likevel lavere omsetning enn S-
Gruppen/Julius Maske. 

file:///F|/Vedtak%20Avgjørelser%20Uttalelser%201998-2007%20Off.%20versjon/arkiv_1999/V1999-71.html (2 of 4) [06.05.2013 08:48:14]



Konkurranseloven § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 til 3-3 - Norengros AS 

 
Basert på ovennevnte tall for omsetning har Konkurransetilsynet beregnet en markedsandel for 

Norengros på 17,8 prosent. 
 

Det presiseres imidlertid at dette ikke er markedsandeler i forhold til den totale omsetning i engros-
markedet. Det er flere aktører som betjener hele eller deler av markedet ( bl.a. Astorgrossistene, 

Stormdal Lureco og Rich Andvord AS). Tar man hensyn til disse, vil markedsandelene reduseres noe.  
 

En aktør har oppgitt et anslag på de markedene som Norengros omsetter i på ca. 7,4 milliarder kroner. 
Legges dette anslaget til grunn reduseres Norengros markedsandel til 6,6 %.  

 
Ovennevnte anslag omfatter flere produkter enn de Norengros omsetter. Konkurransetilsynet er derfor 

noe usikker på Norengros reelle markedsandel. Det er likevel mye som tyder på at den ikke er større 
enn 17,8 %. 

 
Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9 

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd, kan Konkurransetilsynet gi dispensasjon fra 
forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 

b) det må forventes effektiviseringsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransereguleringen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 

d) det foreligger særlige hensyn. 
 

Konkurransetilsynets vurderinger  
Mindre avtagere 

For leveranser til mindre avtagere med kontor og/eller utsalgssted ett eller få steder i Norge vil det som 
nevnt ovenfor være mange små relevante geografiske markeder. Innenfor hvert lokalmarked kan det 

ikke sees bort fra at den enkelte medlemsbedrift i Norengros har en dominerende stilling.  
 

Distribusjonen til Norengros er distriktsdelt for å oppnå landsdekning. Medlemmene skal ikke etablere 
seg i konkurranse med hverandre. Bedriftene står derfor ikke i innbyrdes konkurranse med hverandre i 

sine lokale markeder. Av denne grunn vil samarbeidet mellom kjedens medlemmer vil ha liten 
konkurranse-messig betydning for de enkelte lokal markeder.  

 
Store landsdekkende kunder 

For leveranser til store landsdekkende kunder vil som nevnt ovenfor det relevante geografiske markedet 
være hele Norge. Det relevante produktmarked vil være de produkter som omfattes av samarbeidet, dvs. 

emballasje, kontor- og datarekvisita og storhusholdningsprodukter. Ser man på markedsandelene 
beregnet ovenfor ser man at Norengros ikke er spesielt store i forhold til sine største konkurrenter på 

noen av produktgruppene. Ut fra disse beregningene vil Norengros ha en markedsandel på 17,8 %. 
Dette anslaget vil være en øvre grense på Norengros markedsandel på landsbasis. Det er grunn til å tro 
at markedsandelene er lavere enn 17,8 % da alle aktørene på markedet ikke er tatt med i beregningene. 

 
Gjennom samarbeidet vil Norengros være tilnærmet landsdekkende og vil utgjøre en konkurransedyktig 
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enhet for leveranser til landsdekkende kunder. Slike kunder har som nevnt behov for leveranser flere 
steder i Norge. Medlemsbedriftene i Norengros er avhengige av å samarbeide for å kunne konkurrere 
med andre landsdekkende aktører som Tybring Gjedde og S-Gruppen/Julius Maske. Samarbeidet kan 

derfor styrke konkurransesituasjonen i engrosmarkedet i forhold til en situasjon der Norengros ikke får 
samarbeide. 

 
Konkurransetilsynets vedtak 

På bakgrunn av ovennevnte og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd a) og 
forvaltningsloven § 35 første ledd a) har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 

Norengros AS gis dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 første ledd , 3-2 og 3-3 
første ledd slik at Norengros' aksjonærer og medlemmer kan samarbeide om priser 

og anbud og fastsette markedsdeling. 
 

Konkurransetilsynet stiller som vilkår for dispensasjonen at kjedens medlemmer 
står fritt til å senke prisen utover det avtalen eller ordningen fastsetter. 

 
Vedtaket gis varighet til 8. oktober 2004.

 
Vedtak V99-52 oppheves. 

 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage 

stiles Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises til 
vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak". 

 
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forut-set-

ningene for dispensasjon ikke lenger er til stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd. Dersom det er 
behov for dispensasjon ut over det tidsrom som dispensasjonen er innvilget for, bes Norengros AS søke 

om forlengelse i god tid før dispensasjonen utløper. 
 

Dispensasjonen er gitt på grunnlag av det avtaleverk som er forelagt Konkurransetilsynet. Tilsynet ber 
om å bli orientert ved endringer i dette avtaleverket.  

 
 

  
til toppen 
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