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Vedtak V2011-6 - Opphevelse av gjennomføringsforbud pålagt i 
vedtak V2011-5 

1 Innledning 
(1) Konkurransetilsynet fattet 17. mars 2011 vedtak V2011 – 5 om inngrep i 

foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS, jf 
konkurranseloven § 16.  

(2) I vedtaket godkjenner tilsynet foretakssammenslutningen på vilkår. Det fremgår av vedtakets 
slutning punkt 1 at: ”Norli Gruppen AS pålegges å selge bokhandlene Norli Torget Vest i 
Drammen, Norli Sandens i Kristiansand, Norli i Lillehammer og Norli i Haugesund.” Videre 
fremgår det av vedtakets slutning punkt 2 at: ”NorgesGruppen Bok og Papir AS pålegges å selge 
bokhandlene Magneten Libris i Levanger, Øksendal Libris i Trondheim og Alfa Libris i 
Kongsberg.”  Frist for salg av butikkene er satt til 15. april 2011, jf. punkt 4. Det følger videre av 
punkt 7 at: ”Foretakssammenslutningen kan ikke gjennomføres før det er inngått bindende avtale 
om salg som nevnt i punkt 1 og 2, samt at Konkurransetilsynet har godkjent samtlige kjøpere i 
henhold til punkt 6.” 

(3) Partene har i brev 31. mars 2011 redegjort for tiltak som er iverksatt for å oppfylle vilkårene i 
vedtaket. Det fremgår av brevet at partene 23. mars 2011 inngikk endelig avtale om salg av 
Magneten Libris i Levanger, Norli Sandens i Kristiansand, Alfa Libris i Kongsberg, Norli Torget 
Vest i Drammen og Øksendal Libris i Trondheim til Notabene ASA. Videre har partene inngått 
endelig avtale om salg av Norli Lillehammer til Gravdahl AS.  

(4) Etter dette gjenstår salg av Norli i Haugesund hvor partene ikke har lyktes med å få i stand en 
endelig salgsavtale. Partene har opplyst at de har forespurt flere potensielt egnede kjøpere, 
herunder Notabene, Tanum, Bok & Media og medlemmer av Fri Bokhandel. Ingen av de spurte 
har ønsket å overta bokhandelen. 

2 Konkurransetilsynets vurdering 
 

(5) Konkurransetilsynet finner at Notabene ASA og Gravdahl AS oppfyller kravene i vedtak V2011-
5 slutningen punkt 5. Notabene ASA vil følgelig være egnet som kjøper av bokhandlene i byene 
Drammen, Kongsberg, Kristiansand, Levanger og Trondheim, mens Gravdahl AS vil være egnet 
kjøper av bokhandelen i Lillehammer, jf. slutningen punkt 6. 
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(6) Når det gjelder salg av Norli i Haugesund finner Konkurransetilsynet det lite realistisk at partene 
vil kunne oppnå et salg av denne bokhandelen til en egnet kjøper innen fristen 15. april 2011. På 
det nåværende tidspunkt fremstår salg til egnet kjøper som det eneste tiltaket som med 
tilstrekkelig grad av sikkerhet vil avhjelpe konkurranseproblemene i Haugesund. 
Konkurransetilsynet anser derfor ikke nedleggelse av en bokhandel i Haugesund p.t. som et 
alternativ. 

(7) På bakgrunn av at de skadelige virkningene av foretakssammenslutningen nå er avhjulpet i seks 
av de syv markedene som ble berørt av foretakssammenslutningen finner Konkurransetilsynet at 
det ikke lenger er forholdsmessig å opprettholde gjennomføringsforbudet i tiden frem til 
bokhandelen i Haugesund blir solgt. 

 

3 Vedtak 

(8) På denne bakgrunn og med hjemmel i forvaltningsloven § 35 fatter Konkurransetilsynet følgende 
vedtak: 

 

1 Gjennomføringsforbudet i Vedtak V 2011 – 5 slutningen punkt 7 oppheves 
 

2 Fristen for salg av bokhandelen Norli i Haugesund utsettes til 15. oktober 
 
 
 

(9) Vedtaket trer i kraft straks. 

 

(10) Partene har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å 
uttale seg. Forhåndsvarsel er derfor ikke nødvendig, jf. forvaltningsloven s§ 16 bokstav c.   

 

(11) Konkurransetilsynets vedtak kan påklages. En eventuell klage stiles til Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. Klagefristen er tre uker, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

 

 

 

Med hilsen 

Henrik Magnus Lande (e.f.) 
seksjonsleder  
 

Sigurd Olsen Granli 
førstekonsulent 
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