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   Dato: 10.01.2012  

 

V2012-1 - Opphevelse av pålegg om salg av Norli i Haugesund i 

vedtak V2011-5 

1 Innledning 

 

(1) Konkurransetilsynet fattet 17. mars 2011 vedtak V2011-5 om inngrep mot 

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

konkurranseloven § 16.  

(2) I vedtaket fant Konkurransetilsynet at foretakssammenslutningen ville føre til eller forsterke en 

vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål i markedet for fysiske 

allmennbokhandler i syv byer. Tilsynet godkjente foretakssammenslutningen forutsatt at partene 

avhendet en bokhandel i hver av de aktuelle byene.  

(3) 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 ble satt til 15. april 2011, jf. punkt 4.  

(4) Partene har i samsvar med vedtaket solgt bokhandlene 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 solgte partene Norli Lillehammer til Gravdahl AS.  

(5) Partene opplyste imidlertid i brev 31. mars 2011 at de ikke hadde lyktes å få i stand et salg av 

Norli i Haugesund, til tross for henvendelser til flere potensielt egnede kjøpere, herunder 

Notabene, Tanum, Bok & Media og medlemmene av sammenslutningen Fri Bokhandel. 

Konkurransetilsynet kom til at det var lite realistisk for partene å oppnå salg et salg av Norli i 

Haugesund til en egnet kjøper innen fristen 15. april 2011. 

(6) Konkurransetilsynet fattet 11. april 2011 vedtak V2011-6 hvor fristen for salg av bokhandelen i 

Haugesund ble forlenget til 15. oktober 2011. I vedtaket ble også gjennomføringsforbudet i 

vedtak V2011-5 opphevet. 

(7) Partene opplyste i brev 10. oktober 2011 at det var gjort ytterligere forsøk på å selge Norli i 

Haugesund ved bruk av lokal advokat og gjennom annonsering i Haugesund Avis. Dette hadde 

etter det opplyste ikke resultert i noen respons fra potensielt egnede kjøpere og partene ville 

følgelig ikke oppnå salg av Norli i Haugesund innen fristen 15. oktober 2011. 
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(8) Konkurransetilsynet har etter dette vurdert om det er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde 

salgspålegget. 

 

2 Konkurransetilsynets vurdering 

 

(9) Konkurransetilsynet la i vedtak V2011-5 til grunn at foretakssammenslutningen vil føre til en 

vesentlig konkurransebegrensning i markedet for fysiske allmennbokhandler i Haugesund. Denne 

vurderingen bygget på at partene etter foretakssammenslutningen ville bli markedets største aktør 

med en markedsandel på 52 prosent, og at Norli og Libris bokhandlere som tidligere var nære 

substitutter ikke lenger ville disiplinere hverandre fra å utøve markedsmakt. I vurderingen 

forutsatte tilsynet at Norli i Haugesund utøvde et merkbart konkurransepress på andre forhandlere 

i området. Konkurransetilsynet kom videre til at graden av potensiell konkurranse fra 

eksisterende fysiske allmenbokhandlere og massemarkedet i Haugesund, samt Internett og 

bokklubber, var begrenset. Tilsynet vurderte etableringsmulighetene som begrenset og det forelå 

heller ikke kjøpermakt av betydning. Partene ble derfor pålagt å selge Norlis bokhandel i 

Haugesund. 

(10) Partenes gjentatte forsøk på å selge bokhandelen i Haugesund i etterkant av vedtak V2011-5 har 

ikke ført frem. Basert på informasjon fra partene har det ikke vært interesse verken fra nasjonale 

eller lokale kjøpere. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn funnet det nødvendig å foreta en 

fornyet vurdering av hvorvidt Norlis bokhandel utøver et merkbart konkurransepress i det 

relevante markedet, og kommet til at det neppe er tilfellet da ingen aktører har ønsket å kjøpe den 

aktuelle bokhandelen. Konkurransetilsynet har i vurderingen sett hen til at partene uten problemer 

oppnådde salg av bokhandlene i de seks andre byene Konkurransetilsynet påla salg. 

(11) Konkurransetilsynet har etter dette funnet grunn til å oppheve pålegget om salg av Norli i 

Haugesund. 

 

 

3 Vedtak 

 

(12) På denne bakgrunn og med hjemmel i forvaltningsloven § 35 bokstav a fatter Konkurransetilsynet 

følgende vedtak: 

 

 

Pålegg om salg av Norli i Haugesund, i vedtak V2011-5 slutningen punkt 1, oppheves. 
 

 
 

(13) Vedtaket trer i kraft straks. 

 

(14) 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 § 16 bokstav c.   
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(15) 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 

Jostein Skaar (e.f.) 

avdelingsdirektør  

 

Sigurd Olsen Granli 

førstekonsulent 

 
 

 

 

 

 

Mottakere: 

Advokatfirmaet Ræder DA Postboks 2944 Solli 0230 OSLO 
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