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Sammendrag:
Norsk Medisinaldepot (NMD) er pålagt meldeplikt etter konkurranseloven § 6-1. Meldeplikten
innebærer at selskapet pålegges å sende inn opplysninger om omsetningen av legemidler og
handelsvarer og hvilken markedsandel selskapet har i forhold til samlet omsetning av disse varene i
grossistmarkedet. NMD pålegges videre å sende inn opplysninger om antall apotek som har inngått
partneravtaler med NMD, og også hvor mange apotek selskapet eventuelt har eierinteresser i. I tillegg
må NMD sende inn opplysninger om NMD-apotekenes samlede omsetning og markedsandel i
apotekmarkedet. Første melding skal være Konkurransetilsynet i hende innen 15. januar 2001. Vedtaket
varer til 31. desember 2002.

Konkurransetilsynet viser til brev av 16. oktober i år der tilsynet varsler om at det med hjemmel i
konkurranseloven (krrl.) § 6-1 vurderer å pålegge Norsk Medisinaldepot ASA (NMD) meldeplikt.
Selskapet hadde frist til 6. november 2000 med å komme med merknader til varselet. NMD har i brev
av 30. oktober 2000 informert tilsynet om at NMD ikke har noen kommentarer til det varslede pålegget.
Konkurranseloven
Ifølge krrl. § 6-1 plikter enhver å gi konkurransemyndighetene de opplysninger disse myndigheter
krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, blant annet for å undersøke en mulig overtredelse av
loven, eller for å undersøke pris- og konkurranseforhold. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller
muntlig innen en fastsatt frist både fra enkelte og fra grupper av ervervsdrivende.
Apotekmarkedet
Apotekmarkedet har vært preget av omfattende offentlige reguleringer som blant annet har lagt
restriksjoner på etableringsmulighetene for nye apotek. Som følge av at Sosial- og helsedepartementet
(SHD) har utarbeidet nye retningslinjer for apoteketableringer etter gjeldende apoteklov er det
imidlertid i ferd med å skje endringer i apotekmarkedet. Videre skal en ny apoteklov tre i kraft 1. mars
2001. Jf. brev av 13. september 2000 fra Sosial- og helsedepartementet. Den nye loven bedrer
etableringsmulighetene og skal også gjøre det lettere for andre enn farmasøyter å eie apotek. Blant
annet åpner den nye loven for at legemiddelgrossister kan eie apotek. Tilsynet forventer at lovendringen
fører til at nye aktører vil etablere seg og at en får en mer effektiv konkurranse i apotekmarkedet. Denne
utviklingen vil også kunne føre til en mer effektiv konkurranse i grossistleddet.
Behovet for meldeplikt
Den forestående dereguleringen av apotekmarkedet har ført til en relativt ustabil markedssituasjon der
nye aktører kommer inn og etablerer seg samtidig som etablerte aktører knyttes sammen gjennom
avtaler og/eller erverv. Etter det Konkurransetilsynet kjenner til er NMDs nye apotekkjede én av flere
apotekkonsepter som er under utvikling. Dereguleringen av apotekmarkedet medfører også mer ustabile
markedsforhold for legemiddelgrossistene.
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Konkurransetilsynet har blant annet som oppgave å se til at konkurransen i det norske
legemiddelmarkedet fungerer mest mulig effektivt. På bakgrunn av de endringer som nå foregår i
markedet og for å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte har tilsynet funnet det
nødvendig å pålegge sentrale aktører i apotekmarkedet meldeplikt etter konkurranseloven.
Konkurransetilsynet anser NMD som en viktig aktør i apotekmarkedet. For å følge utviklingen i både
NMDs stilling i grossistmarkedet og utviklingen av NMDs apotekkjede, har tilsynet funnet det
nødvendig å pålegge NMD meldeplikt. Meldeplikten innebærer at selskapet pålegges å sende inn
opplysninger om omsetningen av legemidler og handelsvarer og hvilken markedsandel selskapet har i
forhold til samlet omsetning av disse varene i grossistmarkedet. NMD pålegges videre å sende inn
opplysninger om antall apotek som har inngått partneravtaler med NMD og også hvor mange apotek
selskapet eventuelt har eierinteresser i. I tillegg må NMD sende inn opplysninger om NMD-apotekenes
samlede omsetning og markedsandel i apotekmarkedet.
Siden Konkurransetilsynet forventer at det vil skje relativt store endringer i markedene de neste to årene
vil tilsynet foreløpig pålegge meldeplikten frem til utgangen av 2002.
Konkurransetilsynets vedtak
På denne bakgrunn og med hjemmel i krrl. § 6-1 har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:
Norsk Medisinaldepot ASA pålegges innen 15 dager etter utgangen av hvert kvartal å
sende inn opplysninger om selskapets omsetning av legemidler og handelsvarer i siste
kvartal og hvilken markedsandel selskapet har i forhold til samlet omsetning av disse
varene i grossistmarkedet.
Norsk Medisinaldepot ASA pålegges innen 15 dager etter utgangen av hvert kvartal å
sende inn opplysninger om antall apotek som har partneravtaler med selskapet og antall
apotek selskapet har eierinteresser i. Selskapet pålegges dessuten å opplyse om hvor stor
samlet omsetning disse apotekene har hatt siste kvartal og apotekenes samlede
markedsandel.

Første melding skal være Konkurransetilsynet i hende innen 15. januar 2001.
Vedtaket trer i kraft straks og varer til 31. desember 2002.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker. En eventuell klage stiles til Planleggings- og
samordningsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. For øvrig vises til vedlagte skjema
"Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".
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til toppen
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