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Vedtak V2010-5 - Norgesgruppen ASA - konkurranseloven § 24 pålegg om meldeplikt
Konkurransetilsynet viser til brev av 24. juni 2010 (vedtak V2010-1) der Norgesgruppen
ASA pålegges meldeplikt etter konkurranseloven § 24. Konkurransetilsynet viser også til telefonsamtale
med Øyvind Andersen 04.11.2010 der det ble varslet at tilsynet vil oppheve vedtak V2010-1 om
meldeplikt for Norgesgruppen ASA og erstatte dette med et nytt vedtak med en endret ordlyd.
Dette vedtaket om meldeplikt for Norgesgruppen ASA erstatter vedtak V2010-1, som oppheves.
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Konkurransetilsynet ikke sender varsel i saken da dette
anses som ”åpenbart unødvendig”, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd, bokstav c. Norgesgruppen har
allerede mottatt varsel og vedtak om meldeplikt, nytt vedtak om meldeplikt er mindre omfattende enn
vedtaket som allerede foreligger.
Som en følge av at Bunnpris AS har besluttet å avslutte sitt samarbeid med Norgesgruppen ASA, har
Konkurransetilsynet truffet vedtak om at Bunnpris AS skal være direkte omfattet av meldeplikten. Dette
innebærer at et nytt vedtak om meldeplikt for Norgesgruppen ASA ikke vil omfatte avtalene inngått
mellom Bunnpris AS og de aktuelle leverandørene. Konkurransetilsynet har samtidig besluttet at kjedene
Safari AS, CC-Mart’n AS og Helgø Matsenter AS ikke lenger er omfattet av meldeplikten. Et nytt vedtak
om meldeplikt for Norgesgruppen ASA omfatter dermed ikke avtalene inngått mellom Safari AS, CCMart’n AS og Helgø Matsenter AS og de aktuelle leverandørene.
I henhold til konkurranseloven § 24 plikter enhver å gi konkurransemyndighetene de opplysninger som
disse myndighetene krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven. For at Konkurransetilsynet skal
kunne føre et effektivt tilsyn med konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet i Norge, fattes følgende
vedtak om meldeplikt:
”Norgesgruppen ASA pålegges meldeplikt til Konkurransetilsynet for sine årsavtaler med de
leverandører som er listet opp i vedlegg 1.
Med årsavtaler menes alt materiale som formaliserer det gjeldende avtaleforholdet mellom de
aktuelle leverandørene og Norgesgruppen ASA. Dette inkluderer eventuelle rammeavtaler på
europeisk og nordisk nivå, andre rammeavtaler, standardavtaler, tilleggsavtaler, særavtaler, alle
vedlegg, aktivitetsavtaler med videre. Meldeplikten omfatter også eventuelle avtaler
Norgesgruppen ASA har inngått med merkevareleverandørene som omhandler produksjon av
kjedens egne merkevarer.
Meldeplikten omfatter avtalene Norgesgruppen ASA inngår på vegne av de til enhver tid
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underliggende profilhus; for tiden: Profilhuset Kjøpmannshuset Norge AS, Profilhuset Meny AS,
Profilhuset Kiwi Norge AS. Videre omfatter meldeplikten avtaler som Norgesgruppen ASAs
underliggende profilhus og egne butikkjeder selv inngår med de aktuelle leverandørene.
Avtalene skal sendes inn til Konkurransetilsynet senest fire uker etter at endelig avtale er inngått.
Andre typer dokumenter som omfattes av meldeplikten, skal også sendes til Konkurransetilsynet
innen fire uker etter at de inngår som en del av avtaleforholdet mellom partene.
Vedtaket trer i kraft umiddelbart og gjelder frem til 1. januar 2015.”
For ordens skyld gjør Konkurransetilsynet oppmerksom på at tilsynet i medhold av konkurranseloven §
28 kan pålegge en løpende mulkt for å sikre at pålegg etter konkurranseloven § 24 overholdes. Videre kan
det ilegges overtredelsesgebyr dersom foretak eller noen som handler på deres vegne, forsettlig eller
uaktsomt unnlater å etterkomme pålegg etter konkurranseloven § 24, jf. konkurranseloven § 29 første ledd
litra c.
Dersom De mener De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi de opplysningene konkurransetilsynet
krever, kan De klage på vedtaket innen tre uker fra De har mottatt brevet, jf. forvaltningsloven § 29 første
ledd. En eventuell klage stiles til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, men sendes til
Konkurransetilsynet.
Forvaltningens saksdokumenter er som hovedregel offentlige, jf. offentleglova § 2 første ledd. På
forespørsel kan det derfor gis innsyn i brev og andre dokumenter De sender til Konkurransetilsynet.
Konkurransetilsynet har imidlertid taushetsplikt om drifts- eller forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår, jf. offentleglova §
13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Som nevnt i varselet er tilsynet av den oppfatning at
avtalene mellom dagligvarekjedene og leverandørene i hovedsak vil ha et slikt innhold at det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysningene. Konkurransetilsynet ber om at De angir
hvilke opplysninger i den innsendte dokumentasjonen som De anser som forretningshemmeligheter.

Med hilsen
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