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Vedtak V2012-18 —Plantasjen Norge AS —Oddernes Gartneri AS —
konkurranseloven § 16 jf. § 20 — inngrep mot
foretakssammenslutning

(1) Konkurransetilsynet viser til varsel om inngrep 29. juni 2012 ("varselet"), partenes merknader
til varselet datert 20. juli 2012 ("tilsvaret"), forslag til avhjelpende tiltak fremsatt i brev 9.
august 2012, samt øvrig korrespondanse og kontakt i saken.

(2) Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen mellom Plantasjen Norge
AS ("Plantasjen") og Oddernes Gartneri AS ("Oddernes") vil føre til en vesentlig begrensning
av konkurransen i hagesentermarkedet i Kristiansand.

(3) Tilsynet har på denne bakgrunn besluttet å gripe inn mot foretakssammenslutningen med
hjemmel i konkurranseloven' § 16jf. § 20 tredje ledd.

1 Innledning

1.1 Sakens bakgrunn

(4) I henhold til avtale 10. februar 2012 erverver Plantasjen 100 prosent a aksjene i Oddernes.

(5)

(6)

(7) Avtalen er inngått blant annet med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet, se
avtalens kapittel 6.

1.2 Partenes hovedanfersler

(8) 1 det følgende gis en kort redegjørelse for partenes hovedanførsler til Konkurransetilsynets
varsel om inngrep.3 Anførslene vil for øvrig også bli behandlet løpende i vedtaket.

Lov5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger.
2 Fullstendigmeldingav foretakssammenslutning15.mars2012 (se spesieltside9) og vedlagtavtaleom
overdragelse av aksjer 10. februar 2012 (se spesielt punkt 8.2).



Partene er uenige med Konkurransetilsynet i at foretakssammenslutningen vil føre til en
vesentlig begrensning av konkurransen i hagesentermarkedet i Kristiansand, at
foretakssanunenslutningen vil føre til et samfunnsøkonomisk tap og at partene ikke i
tilstrekkelig grad har dokumentert de anførte effektivitetsgevinstene.

Partene anfører at Konkurransetilsyncts varscl bygger på fcil faktum og feilaktige faktiske
vurderinger, samt at varselet i liten eller ingen grad tar hensyn til at butikken til Plantasjen på
Tobienborg skal legges ned. Etter partenes oppfatning fremstår varselet som unyanert og
tilpasset et ønsket resultat.

Etter partenes syn er det ingen konkrete vurderinger som fremkommer i varselet som viser at
produktmarkedet skal avgrenscs til et totalsortiment. Tvert imot viser tilgjengelige og
konkrete opplysninger fra forbrukere og konkurrenter at det ikke eksisterer et
hagesentermarked, men at det korrekte er å avgrense markedet til fire separate
produktmarkeder. Disse markedene er markedene for salg av planter (i), hageutstyr (ii),
hagemøbler og grill (iii) og interiør og gaver (iiii). Det anføres videre at dersom
Konkurransctilsynct legger til grunn et det cksisterer et eget hagesentermarked, må ytterligere
detaljister inkluderes i det relevante markedet. Partene anfører at tilsynets
markedsavgrensning medfører at det faktiske konkurransetrykket fra en rekke aktører overses.

Videre anfører partene at diversjonsrateundersøkelsen er beheftet med så mange
grunnleggende feil at den vanskelig kan tillegges nevneverdig vekt. Det anføres også at
utformingen av spørsmålene og gjennomføringen av undersøkelsen innebærer at
diversjonsratene blir høyere enn de faktisk er. De målte diversjonsratene er videre feilaktig
benyttet i markedsavgrensningen og kan ikke benyttes ved vurderingen av transaksjonenes
virkninger.

Partene anfører videre at konkurranseanalysen og vurderingene av de samfunnsøkonomiske
virkningene fremstår som overfladiske.

1.3 Konkurransetilsynets saksbehandling

Konkurransetilsynet har i anledning saken innhentet omfattende informasjon fra en rekke
aktører i markedet, herunder partene, konkurrenter og andre. Videre har Konkurransetilsynet
gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot kundene til Plantasjen Tobienborg, Plantasjcn
Sørlandsparken og Oddernes.

Det har vært avholdt møter med Plantasjen 13. april og 4. juni 2012 og med Oddernes 22. mai
2012. Videre har det vært gjennomført telefonmøter med Plantasjen 21. og 28. februar 2012
og med Oddemes 9. mai 2012. I tillegg har det vært løpende kontakt med partenes advokat.
Partene har også inngitt skriftlige innspill underveis i saksbehandlingen og melder har
fortløpende fått innsyn i sakens dokumenter.

Videre har tilsynet sendt spørsmålsbrev til 51 aktører innenfor de detaljhandelsnæringer
melder har anført at er til stede i det relevante marked. Tilsynet har mottatt svar fra 39 av
disse. I tillegg har det vært gjennomført telefonsamtaler med flere av disse aktørene.
etterkant av utsendelsen av spersmålsbrevene 23. mars 2012 har også flere aktører blitt
kontaktet.

Det har vært gjennomført telefonmøter med flere av de andre hagesentrene i Kristiansand og
kjedekontorene til de to andre nasjonale aktørene i hagesentermarkedet4

Konkurransetilsynet har som nevnt gjennomført en spørreundersøkelse blant kundene til
partene. I forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av undersøkelsen har tilsynet
hatt møter med analysebyrået som utførte undersøkelsen på vegne av Konkurransetilsynet,
samt møter med intervjueme. Resultatene fra spørreundersøkelsen er nærmere redegjort for
under kapittel 4.

3 1Lpartenesmerknadertil Konkurransetilsynetsvarsel,datert20.juli2012.
HenholdsvisBogrøntBlomstertunetAS, BogrøntKvarsteinGartneriog HagesenterANSog Randesund

PlanteskoleDriftAS, samtBogrøntSAog HagelandAS.
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(19) Konkurransetilsynet har sendt ut informasjonsforespørsler til konkurransemyndighetene i
andre europeiske land, der tilsynet har bedt om informasjon om eventuelle tilsvarende eller
lignende saker behandlet i andre land.

(20) Endelig har tilsynet innhentet informasjon fra Kristiansand kommune ved Plan- og
bygningsetaten, Songdalen kommune, Kristiansand Næringsselskap og Landbruksdirektøren
hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

(21) I brev 9. august 2012 fremla partene forslag til avhjelpende tiltak. Konkurransetilsynet har
foretatt en nærmere vurdering av de foreslåtte avhjelpende tiltak oe har i denne konkrete
saken ikke funnet det nødvendig å sende forslagene på markedstestin2 til konkurrenter eller
andre aktører.

(22) For en oversikt over tredjeparter Konkurransetilsynet har vært i kontakt med i anlednin2
saken, se vedlaete horingsliste inntatt som vedlegg 1.

1.4 Fristberegning

(23) Konkurransetilsynet mottok fullstendig melding 15. mars 2012. Varsel om at inngrep kunne
bli aktuelt ble oversendt rettidig 24. april 2012, jf. konkurranseloven § 20 annet ledd første
punktum. 1 følge konkurranseloven § 20 tredje ledd første punktum, må Konkurransetilsynet
senest innen 70 virkedager etter at fullstendig melding ble mottatt legge frem begrunnet
forslag til inngepsvedtak. Begunnet varsel om vedtak ble rettidig oversendt 29. juni 2012.

(24) Etter konkurranseloven § 20 tredje ledd tredje punktum må Konkurransetilsynet fatte vedtak
om inngep senest 15 virkedager etter at tilsynct har mottatt partenes uttalelse, jf. § 20 tredje
ledd tredje punktum. Tilsynet mottok partenes merknader til forhåndsvarslet 20. juli 2012.
Fristen for å treffe vedtak var etter dette 10. august 2012. Som følee av at partcne kom med
forslag til avhjelpende tiltak 9. august 2012 ble fristen for å treffe vedtak forlenget med 25
virkedager, jf. konkurranseloven § 20 3. ledd fjerde punktum. Fristen for å treffe vedtak er
således 14. september 2012, og vedtaket er følgelig truffet rettidig.

2 Partene i saken
2.1 Plantasjen

(25) Plantasjen oppgir på sin intemettside (www.plantasjen.no) å tilhøre "Skandinavias største
hagekjede", og har 58 butikker spredd over hele Nome I fullstendig melding er det lagt til
grunn at Plantasjen fører fire hovedproduktkategorier: planter, ha2eutstyr, hagemøbler og grill
samt interiør og gaver.

(26) 1 Norge har Plantasjen hovedkontor på Kongsvinger, omtrent 670 ansatte og en omsetning i
2011 på 2 155 millioner kroner.'

(27) Plantasjen er heleid av holdingselskapet Plantasjen ASA, som inngår i et internasjonalt
konsern kontrollert av Apax WW Nominees LTD. Plantasjen ASA er heleid av PEI-1Holding
AS, som er heleid av Plant Bidco AS. Plant Bidco AS er heleid ax,Plant Midco AS, som igjen
er heleid av Plant Topco AS. Apax WW Nominees LTD har enekontroll i Plant Topco AS.6

(28) I Kristiansand har Plantasjen to utsalg; Plantasjen Tobienborg og Plantasjen Serlandsparken.
Totalomsetningen for henholdsvis Plantasjen Tobienborg og Plantasjen Sørlandsparken var i

72011omtrent

2.2 Oddernes

(29) Oddernes driver et hagesenter med kun ett utsalg, lokalisert i Kristiansand. Selskapet er aktivt
innen samme produktkategorier som Plantasjen, og er tilknyttet Hageland-kjeden.8 Oddernes

5 Jf. fullstendig melding sidc 11 og 44.
6 Antallbutikker,antallansatte,omsetningog konsernstrukturer hentetfra fullstendigmeldingside 11-12og
alminneligmelding I. februar2012side 3.

Jf. fullstendigmeldingside 46.



har 13 ansatte og omsatte i 2011 for omtrent 22,7 millioner kroner. Selskapet eies med 50
prosent hver av Kay Røsstad Holding AS og Ove Røsstad Holding AS.9

3 Rettsligeutgangspunkter—Konkurransetilsynetskompetanse
3.1 Særlig om forholdet til konkurransereglene i EU og EØS

EØS-avtalen artikkel 57 fastsetter regler for kompetansefordeling mellom
Europakommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan og nasjonale konkurransemyndigheter.
Konkurransetilsynet har bare kompetanse til å føre tilsyn med foretakssammenslutninger som
ikke er av felleskaps- eller EFTA-dimensjon. Hvorvidt en foretakssammenslutning har
fellesskaps- eller EFTA-dimensjon, avhenger av om de berørte foretak har en omsetning som
overstiger terskelverdiene i artikkel 1 nr. 2 eller 3 i forskrift av 4. desember 1992 nr. 964 om
materielle konkurranseregler i EØS-avtalen kapittel XIV, jf. artikkel 1 nr. 2 og nr. 3 i
rådsforordning 139/2004/EF (fusjonsforordningen).

Foretakssammenslutningen har ikke fellesskaps- eller EFTA-dimensjon. Terskelverdiene i § 2
i forskrift av 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv. er oppfylt,
og Konkurransetilsynet har følgelig kompetanse til å behandle saken.

3.2 Vilkårene for inngrep

3.2.1 Generelt

Etter konkurranseloven § 16 første ledd skal Konkurransetilsynet gripe inn mot en
foretakssammensluming, dersom tilsynet fmner at "den vil føre til eller forsterke en vesentlig
begrensning av konkurransen i strid med lovens formål". Lovens formål er å fremme
konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, jf.
konkurranseloven § 1 første ledd. Ved anvendelsen av loven skal det særlig tas "hensyn til
forbrukernes interesser", jf. konkurranseloven § 1annet ledd.

3.2.2 Foretakssammenslutning

For at Konkurransctilsynet skal gripe inn mot ervervet må det foreligge en
foretakssammenslutning, jf. konkurranseloven § 17. Gjennom ervervet av 100 prosent av
aksjene i Oddernes, overtar Plantasjen varig kontroll over Oddernes. Det foreligger følgelig en
foretakssammenslutning i konkurransclovens forstand.

3.2.3 Konkurransebegrensnlngskriteriet

Konkurransetilsynet skal gripe inn mot en foretakssammenslutning som fører til eller
forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål, jf. kapittel
3.2.1. Spørsmålet om foretakssammenslutningen mellom Plantasjen og Oddernes fører til eller
forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen behandles under kapittel 6.

3.2.4 Effektivitetsgevinster

Dersom foretakssammenslutningen fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av
konkurransen, må det videre avklares om foretakssammenslutningen medfører
effektivitetsgevinster som kan oppveie eventuelle negative virkninger av
foretakssammenslutningen, jf. formålsbestemmelsen i konkurranseloven § 1. Mulige
effektivitetsgevinster drøftes i punkt 7.

3.2.5 Velfungerendenordiskmarked,jf. konkurranseloven§ 16f",jerdeledd

Etter konkurranseloven § 16 fierde ledd kan inngrep etter første og annet leddikkefmnested
dersom det foreligger "et velfungerende nordisk eller europeisk marked og

8 Hagelander en av tre nasjonaleaktørerinnenhagesentervirksomhet.Kjedenopplyser på sin internettside
(www.hageland.no) å være en frivillig fagkjede hvor hverthagesenterer en selvstendig bedrift,og som
representerer"over 50 av de ledende hagesentrenei Norge".
9 Antall ansatte,omsetning og eiere er hentet fra fullstendig melding side 13 og 45.
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foretakssammenslutningen eller ervervet etter annet ledd heller ikke virker negativt for norske
kunder".

Konkurransetilsynet har under punkt 5 foretatt en markedsavgrensning. Analysen viser at
markedet er lokalt. Det foreligger således ikke et velfungerende nordisk eller europeisk
marked som Norge er en del av i lovens forstand, og § 16 fjerde ledd kommer dermed ikke til
anvendelse på foretakssammenslutningen i nærværende sak.

4 Om hagesentermarkedet og Konkurransetilsynets
forbrukerundersøkelse

4.1 Om hagesentermarkedet

I Norge er det i dag tre hagesenterkjeder. Plantasjen, Hageland og Bogrønt har henholdsvis 58.
53 og 62 utsalgssteder. Plantasjens utsalgssteder er heleide og egeneide butikker. Fagkjedene
Hageland og Bogent består av hagesentre hvor de enkelte eierne frivillig har inngått
medlemskap med fagkjedene. 1 tillegg finnes det noen mindre frittstående hagesentre ulike
steder i landet uten tilknytning tiI fagkjedene.'°

Hageland og Bogrønt eies av sine medlemsbedrifter, og de ulike hagesentrene drives i all
hovedsak av personer med gartnerfaglig bakgrunn. Medlemsbedriftene benytter sentralleddet i
kjeden til å gjennomføre innkjøpsforhandlingcr og inngå rammeavtaler med leverandører,
utarbeide plantekataloger og til å utgi kundeaviser og annen reklame. Bogrønt skiller seg noe
fra Hageland oz Plantasjen ved at utsalgsstedene gjennomgående har og
ved at omtrent halvparten av hagesentrene produserer egne planter.'' Plantas'ens utsal,,ssteder
har som hovedregel store salgsareal og sentral beliggenhet.
omsetning per utsalgssted er

1Iagesentrene selger hovedsakelig planter og hagerelaterte produkter. Produktgruppene kan
(Mes inn i planter, hageutstyr, hagernøbler og grill, samt interiør- og gaveartikler
(hagesentervarer).12 Hagesentrene tilbyr et bredt utvalg innen plantekatcgorien, mens
produktutvalget innen øvrige nevnte varegupper i større grad vil kunne variere mellom
hagesentrene.

Gjennom året opplever hagesentrene svingninger i omsetningen med høysesong om våren og
sommeren. Eksempelvis cr månedene april, mai og juni høysesong for salg av uteplanter, jord
og gjødsel. Vår- og sommermånedene er også sesong for salg av hagemøbler, grill og ulike
typer hageutstyr.

4.2 Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelse

4.2.1 Nærmereom forbrukerundersokelsen

Konkurransetilsynet har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot kundene til Plantasjen
Tobienborg, Plantasjen Sørlandsparken og Oddernes. Formålet med undersøkelsen var å få
mer informasjon om hvilke aktører partene konkurrerer med i Kristiansandsområdet.
Konkurransetilsynet har utformet spørreskjemact1 som ble benyttet i undersøkelsen.
Spørreskjemaet følger som vedlegg 2 til vedtaket.'4

Respons Analyse ble engasjert til å gjennomføre sporreundersøkelsen som fant sted i
tidsrommet 10. til 12. mai 2012. Undersøkelsen ble gjennomført på de tre ovennevnte
hagesentrene, og til sammen 200 respondenter ble intervjuet på hvert utsalgssted Utvalget av

1°Se wv  .plantasien.no,  wk‘.ha:zeland.no og ‘.,.-ww.boo.ront.no for nzermere informasjon om henholdsvis
Plantasjen, Harzeland og Bogront.

Jf. telefonmote med Bogrent SA 30. mai 2012.
12 Jf. fullstendig melding.
I3 KonkurransetilsynetgjennomfOrteen pilotundersokelsei Åsane utenforBereen i forbindelsemedutformingenav
undersokeLsen.
14 Undersokelsensomer vedlagter ikketilpassetdet enkeltehaeewnter. Merkat det ble laget tre ulike versjonerhos Respons
Analysemedutgangspunkti denvedlagteundersokelsen,der utformingen,herunderdiversjonssporsmåletblejustert til det
enkelte hagesenter. Merk også at sporreundersokelsen ble lastet inn på mini-PCer og således hadde en noe annen utforming
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respondenter ble gjort etter tilnærrningen "første tilgjengelige" kunde som hadde kjøpt varer
på hagesenteret.

Undersøkelsen omfattet en kartlegging av hvilke produkter kundene hadde kjøpt, og hvor stor
andel av kjøpet som ble brukt på de ulike hovedgruppene av varer som tilbys i hagesentre.
Kundene ble også stilt spørsmål om reisetid til hagesenteret med videre.

Et sentralt spørsmål i spørreundersøkelsen er hvor kunden ville handlet tilsvarende produkt(er)
dersom hagesenteret hvor det aktuelle innkjøpet ble gjort, ikke var tilgjengelig. Denne typen
spørsmål benyttes til å vurdere i hvilken grad konsumentene anser to produkter som innbyrdes
substituerbare, jf. kapittel 5 under. Spørsmålet er stilt i to omganger i undersøkelsen. Kundene
fikk først spørsmålet "Hvis du fikk vite før du gikk hjemmefra (eller fra hytten) at [navn på
hagesenter ikke var tiltengelig - hvor ville du da ha handlet?". Kundene fikk da opplyst
flere altemative omsetningskanaler som svaraltemativ. Kundene som oppga
omsetningskanalen "Hagesenter/Gartneri" fikk oppfølgingsspørsmålet "Du svarte i forrige
spørsmål at du ville ha handlet på et annet hagesenter/gartneri dersom [navn på hagesenter

ikke var tilgjengelig - hvilket hagesenter/gartneri ville du valgt?". Ulike navn på
hagesentre ble gitt som svaraltemativ» Kunder som svarte en annen omsetningskanal enn
"Hagesenter/Gartneri" ble stilt oppfølgingsspørsmålet om hvilken annen butikk, varehus etc.
kunden ville handlet i.

Den overnevnte spørsmålsformuleringen er benyttet av Konkurransetilsynet til å utlede kunde-
og inntektsdiversjonsrater for de tre nevnte hagesentrene. Med kundediversjon forstås hvor
mange kunder som tilfaller en annen butikk som følge av at den første ikke er tilgjengelig.
Med inntektsdiversjon forstås hvor stor andel av inntekten som tilfaller den andre butikken
som følge av at den første ikke er tilgjengelig. Dette diskuteres nærmere nedenfor.

4.2.2 Partenes vurdering av Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelse

Partene fikk oversendt utkast til Konkurransetilsynets spørreundersøkelse 11. april 2012. I
brev 19. april 2012 fi-emmet partene flere anførsler og innsigelser til utkastet. I møte med
tilsynet 4. juni 2012 fremmet partene sine kommentarer og anførsler til resultatene i
undersøkelsen. I tilsvaret til varsel om inngrep har partene opprettholdt de fleste innsigelsene.
Innsigelsene vil samlet bli gjennomgått i det følgende.

Partene har generelt anført at de ikke så behovet for en spørreundersøkelse, da partene allerede
hadde oversendt flere forbrukerundersøkelser16 som de mente underbygger at hagesentrene
møter betydelig konkurranse fra en rekke andre detaljhandelsnæringer. Konkurransetilsynet
vil til dette bemerke at partenes fielulagte forbrukerundersøkelser ikke viser hvilke andre
hagesentre og øvrige handelsaktører som konkurrerer med Plantasjen og Oddernes i det
relevante markedet, jf. produktmarkedsavgensingen nedenfor.

For det andre har partene blant annet anført at begepene "hagesenterrnarked" og "hagesenter"
i tilsynets utkast til spørreundersøkelse var ledende, og at tilsynet i større grad burde ta med
alle aktuelle altemativer ved bruk av lukkede spørsmål. Det ble også anfiart at det å kun
intervjue kunder utenfor de utvalgte hagesentrene ville medføre et skjevt utvalg (et såkalt
ikke-tilfeldig utvalg), og at en generell panelundersøkelse på nett ville være en bedre metodisk
framgangsmåte. Konkurransetilsynet gjennomgikk og tok hensyn til en del av partenes
innspill, blant annet ble begrepet "butikk" og navn på utsalgssted hovedsakelig benyttet
istedenfor begrepet "hagesenter". Tilsynet valgte å benytte en kombinasjon av åpne og
lukkede spørsmål for å hindre at man utelukket svaralternativ for respondenten." En
opplisting av alle aktuelle altemativer eksempelvis i diversjonsspørsmålet, slik partene har

15 Navngitte gartnerivar ikke egne svaralternativ,men er omfattetav kategorienannet
16 BransjeundersøkcIsen2010, Oslo og Akershus,Hagesentrcog varehus— Aftenposten(bilag7 til fullstendig
melding), PlantasjenCustomerSurvcy 2011 —NORM (bilag 8 til fullstendigmelding 15.mars2012), Rapportfra
kundeundersøkelsegjennomfartav Carat1nsighti april2008 (bilag 9 til fullstendig melding), GardenRetail
MarketAnalysis 2011 —The HorticulturalTradeAssociation (bilag 10 til fullstendig melding) og
Kjøretidsanalysefra Geoinsight 2010 (bilag 12 til fullstendig melding).
17 Eksempelvis er alternativet"annet"inkluderti spørsmålenefor å ta høyde for at respondentersom har
preferanserfor andrealternativerenn de som er listet i spørsmåletkanoppgi det gjennom dette alternativet
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anført,ville etter tilsynets oppfatningbli for omfattendetil å gjennomgåi intervjusituasjonen.
Konkurransetilsynet kan heller ikke se at det å intervjue kunder utenfor de nevnte
hagesentrene rent metodisk skal føre til et skjevt utvalg, ettersom det nettopp er denne
populasjonenman ønskerå trekkeutvalget fra.

For dct tredje har partene anført at undersøkelsen ikke tar hcnsyn til at Tobicnborg ikke vil
eksistere i fremtiden,og at resultatenefra undersøkelsenderforikke kan benyttes til å vurdere
virkningene av oppkjøpet. Etter partenes oppfatning måtte kundene ved Sørlandsparkenog
Oddemes som oppga PlantasjenTobienborg som sitt andrevalg i diversjonsspørsmålet,vært
stilt et oppfølgingsspørsmål om hva de ville ha gjort dersom (også) Tobienborg ikke hadde
vært tilgjengelig (et såkalt "tredjevalgs-spørsmål").Konkurransetilsynetvil påpeke at den
kontrafaktiske situasjonen som foretakssammenslutningervurderes opp mot er på generelt
grunnlagden konkurransemessigesituasjoncnfør foretakssammenslutningen.Årsakentil dcttc
er at den pågående konkurransener observerbarog verifiserbar.Konkurransetilsynetvil i sine
analyser også kunne ta hensyn til umiddelbare endringer i den konkurransemessige
situasjonen i den grad dette er tilstrekkelig dokumentert,men da med utgangspunkt i den
kartlagte kontrafaktiske si 'onen. Konkurransetilsynet kan ut fra dette ikke sc at
nedleggelsen av Tobienborg innebærer at undersøkelsen ikke skal være
relevantfor tilsynets vurderingeri s en.

For det fierde hevder partene at de beregnede diversjonstallene cr for høye fordi
undersøkelsen forutsetterat kundene ville handlet for det samme beløpet i en annen butikk
dersom den aktuelle butikken ikke var tilgjengelig." For å ta hensyn til dette hevdes det at
respondenteneburde fått oppfølgingsspørsmålet"Hvor mye av pengene som du har brukt på
dette hagesenteret ville du ha brukt et annet sted" etterdiversjonsspørsmåletbeskrevet i punkt
44. Konkurransetilsyneter av den oppfatningat det vil være en naturlig antagelse at kundene
vil kjøpe sammenlignbare produkter i butikk B dersom A ikke var tilgjengelig. Tilsynet
påpeker at dette cr en grunnleggende antagelse som legges til grunn i denne typen
undersøkelser." Videre vil det foreslåtte spersmålet fra partene trolig framstå som meget
hypotetisk, og således kunne føre til usikkerhetom respondenteneville svart i samsvar med
faktiskatferd.

For det femte hevder partene at ettersom undersøkelsen er gjort i høysesongen for kjøp av
uteplanter,hardette ført til at kundersom utelukkendeeller hovedsakelig harkjøpt uteplanter
er betydelig overrepresentert,og at diversjonsratene(både kunde- og inntektsdiversjon)mot
andrehagesentreneblir for høye sammenlignetmcd resten av året.Konkurransetilsynctvil til
dette påpeke at produktgruppenplanterutgjørover halvpartenav onasetningentil hagesentrei
løpet av året, jf. avsnitt 64. April, mai og juni er også høysesong for salg av hageutstyr.
Hagemøbler og grill har en noe lengre sesong fra april til august. For kategorien interier og
gaver er april, mai og juni noen av månedene med høyest omsetning, i tillegg til desember.21
Undersøkelsen ble altså gjennomførtpå et tidspunktder salget av alle hovedproduktgruppene
hagesentrenetilbyr er høyt, og ovennevnte har derforettertilsynets oppfatningliten betydning
for de estimerte diversjonsratenesom sådan. Konkurranscti et finnerat omsetningsandelen
til plantekategoriener noe høyere i spørreundersøkelsen

22 Dette kan indikereenten at det var lite salg av de andreproduktgnippenede
dagene undersøkelsen fant sted, eller at de kundene som har kjøpt varer i de andre
produktgruppeneikke harblitt fanget opp i undersøkelsen.23Selv om man vekter ned andelen

18 Jf.Eksempetvisavgjørelse2. september2005 fraCompetitionCommission(SomerfielelfWmMorrison
Supermarkets,sak53-05).
19 AhsåatinntektsdiversjonsrateneerlaverecnnkundediversjonsratenesomKonkurransetilsynetharlagttil

r ilitif eksempelvisavgjørelse2. september2005 fraCompetitionCommission(Somerfiekl/WmMorrison
Supermarkets,sak53-05)
21 J£ bilag19til fullstendigmeldingsomgiren ovcrsiktoversalgcti Plantasjcnsto butikkeri Kristiansandi
ulikeproduktgrupperpåmånedsbasis.
22 Jf.vedlegg19i fullstendigmelding.
23 EksempelviskandettenkesatkundersomharkjøpthagemøbleroLi mindregradharværtvilligetil å la seg
intervjue,elleratdissekundeneharhentetvarervedenlagerutgangog derforikkeharblittoppfattetav
intervjuernesomkundersomharhandletvarerpåbagesenteret,og dermedikkebarblittspurt.
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kunder som utelukkende eller i hovedsak kjøper uteplanter i forhold til kjøp i de andre
produktkategoriene,viser imidlertid tilsynets undersøkelserat dette ikke vil ha avgjørende
betydning for vurderingen av diversjonsratene mellom hagesentrene eller andre
omsetningskanaler.

4.2.3 Oppsummering

Konkurransetilsyneter av den oppfatningat spørreundersøkelsener representativfor å vurdere
konkurranseforholdenei Kristiansandsområdet.Det kan ikke utelukkesat de estimertekunde-
og inntektsdiversjonsraterer noe forhøyet. Konkurransetilsynethar imidlertid kommet til at
dette ikke har avgjørende betydning for tilsynets konklusjoner. Videre er det tilsynets
vurderingat resultatenekan tolkes uavhengig av at PlantasjenTobienborgskal legges ned, da
undersøkelsen først og fremst benyttes i vurderingen av konkurransesituasjonen før
foretakssammenslutningen. Konkurransetilsynet har følgelig funnet det riktig å benytte
resultatene fra spørreundersøkelseni markedsavgrensningenog konkurranseanalysen,for å
underbyggeog utfylle de øvrige argumentenetilsynet harvektlagt.

Konkurransetilsynetvil i det følgende avgrense detrelevantemarkedeti saken.

5 Det relevante marked
5.1 Innledning

For å kunne vurderc foretakssammenslutningens konkurransemessige virkninger, må
Konkurransetilsynetavgjøre hvilke markedersom berøres av ervervet. Genereltvil kjøper ta
beslutningerbasertpå egenskapeneved produkteneog tilbydemes lokalisering.Det avgrenses
derfor et såkalt relevant marked som deles inn i det relevante produktmarkedetog det
relevante geografiske markedet. I avgrensningen henter Konkurransetilsynetveiledning fra
EFTAs overvåkningsorganskunngjøringom avgrensningenav det relevantemarked(heretter
kaltEFTAs kunngjøring).24

Markedsavgrensningen er i konkurranserettenet redskap blant annet for å beregne
markedsandelerog markedskonsentrasjon.Konsentrasjoneni markedet er en indikator på
hvordan konkurranseforholdene er, og således et utgangspunkt for analysen av
foretakssammenslutningensvirkningerpå konkurransen.

5.2 Det relevante produktmarkedet

5.2.1 Innledning

Avgrensningen av det relevante produktmarkedetforetas som hovedregel ut fra en vurdering
av hvorvidt etterspørreme anser produktene som innbyrdes substituerbare." Med
substituerbarhetmenes at etterspørrerneanser et sett produkterfor å dekke samme behov
basertpå produktenesegenskaper,priserog anvendelsesformål.Jo bedresubstituttet produkt
er til produktetpartene tilbyr, desto større sannsynlighet for at dette produktetinngår i det
relevanteproduktmarkedet.

I EFTAs kunngjøringtas det utgangspunkti SSNIP26-testenved avgrensningav det relevante
produktmarkedet. Det vesentlige spørsmålet er ifølge denne testen om en hypotetisk
monopolist lønnsomt kan gjennomføre en 5 til 10 prosent varig prisøkning. Dersom dette er
lønnsomt,vil andreprodukternormaltikke inkluderesi det relevantemarked.Erprisøkningen
ulønnsom ved at effekten av tapt omsetning overstiger rnerverdienav økt pris, vil det
nærmeste ahernativeproduktetinngå i det relevante markedet Denne testen vil bli gjentatt
inntilman stårigjen med et sett produkterdersmå varige prisøkningervil være lønnsomme.

Det kan være vanskelig å utføre en SSNIP-test direkte ettersom de nødvendige kvantitative
dataenesjelden er tilgjengelige. I praksis vil derforKonkurransetilsynetforsøke å utlede hva

24EF-Tidende1998L200148og EØS-tillegget199828/3 C 372av9. desember1997.
I 25Jf.EFTAskunngjøringpunkt15.

26 SmallbutSignificantNon-transitotyInereasein Price.
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som er sannsynlig utfall av en SSNIP-test, basertpå tilgjengelig informasjonog en vurdering
av denne.27

Dette er også bakgrunnenfor at det i EFTAs kunngjøringfremheves at en rekke momenterer
relevante ved vurderingenav om to produkterer substituerbarepå etterspørselssiden.Særlig
fremheves opplysninger om substitusjon i den senere tid, synspunkter fra kunder og
konkurrenter, forbrukerpreferanser,hindringer for og omkostninger ved kanalisering av
etterspørselentil substituerbareprodukter,samt prisdifferensiering.n

Substitusjonpå tilbudssidenkan også tas i betraktningved markedsavgrcnsningendersom den
har de samme umiddelbare og direkte virkninger som etterspørselssubstitusjon. Dette
forutsetterat leverandørenesom reaksjon på små og varige endringer i relative priser, kan
omstille produksjonentil de produktene det gjelder og tilby dem på kort sikt uten at det
medførerbetydeligekostnaderellervesentligrisiko.Slikeumiddelbareog direktevirkninger
tilsvarervirkningeneav etterspørselssubstitusjon.29

De nødvendigekvantitativedatatil å gjennomføreen SSNIP-test direkte er som tidligere
ncvnt sjelden tilgjengelig, og dette harført til at konkurransemyndighetenei flere land i større
grad har begynt å vektlegge brukenav spørreundersøkelserblant parteneskunderfor å utlede
såkalte diversjonsrater. Gjennom diversjonsrateundersøkelservurderes i hvilken gxad to
produkterer innbyrdes substituerbareved å spørrekunder om deres andrevalg av produkt.
Vanligvis fokuseres det på diversjonmellom de fusjonerendepartersprodukter,hvor det kan
skilles mellom kunde-og inntektsdiversjon.

Høy diversjon indikererat de to produkteneer nære substitutter.Hvis to produkterer nære
substitutter,er det størresannsynlighet for at en 5 til 10 prosentsprisøkningvil være lønnsom
ettersom en hypotetisk monopolist vil fange opp en signifikant andel av det tapte salget i
respons til en varig prisøkning.Høy diversjon er således en indikasjonpå at de to produktenei
liten grader disiplinertav andreprodukter.

5.2.2 Konkurransetilsynets vurdering av det relevante prodnktmarked

5.2.2.1 Om de berørte produktgrupper

Som tidligere nevnt selger hagesentre planter og hagerelaterte produkter til forbruker.
Produktenekan dcics inn i produktgruppeneplanter, hageutstyr, hagemøbler og grill, samt
interiør-og gaveartikler(hagesentervarer).3°

Produktkategorienplanter består blant annet av inneplanter, snittblomster, uteplanter, samt
jordog gjødsel.I produktgruppenhageutstyrinngårhagemaskiner,hageredskap,hagehansker
og hageklær med videre. I tilknytning til salg av hagemøbler og grill selges også puter og
hage- og grilltilbehør. Kategorien interiør og gaver omfatter for eksempel utepotter,
innepotter,vaser, lys og servietter."

Konkurransetilsynetsundersøkelser viser at plantekategorien normalt utgjør mer enn 50
prosent av omsetningen til hagesentrene. Omsetningsfordelingen for hagesentrene i
Kristiansandsområdet32for de fire hovedkategorieneav hagesentervarerer som følger: planter:
mellom 52 og 85 prosent,hageutstyr.mellom 2 og 15 prosent,hagemøblerog grill: mellom 2
og 31 prosentog interiør-og gaveartilder:mellom 6 og 13 prosent.33

5.2.2.2 Totalsortiment som relevant produktmarked

Plantasjenog Oddernesharoverlappendevirksomhetog tilbyr beggeet bredtsortimentinnen
salgav planter,hageutstyr,hagemøblerog interiør-og gaveartikler.34

v CornpetitionCommission,"MergerReferences: Competition Commission Guidelines", Junc2003punkt2.11.
28 Jf.EFTAskunngjøringpunkt57 flg.
29 JLEFTAskunngjøringpunkt20 flg.
313Jf.flillstendigmelding.

Jf.fullstendigmeldingside 14.
32 Dvs.hagesentrenesominngåri detrelevantemarkedeti saken,jf konkurranseanalysennedenfor.
" BasertpåomsetningstallKonkurransetilsynetharinnhentetfrade ulikehagesentrenei markedet

møtetmedKonkurransetilsynet22. mai2012opplysteOddernesatdeharavvikletsalgavgrill.
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Melder har anført at de ulike hagesentervarer ikke er innbyrdes substituerbare, og at
ettersperselssubstitusjon tilsier at det i utgangspunktet er en rekke relevante produktmarkeder
som berøres av foretakssammenslutningen. Samlet, basert på en etteispørsels- og
tilbudssubstitusjonsvurdering, finnes det etter melders oppfatning fire relevante
produktiliarkeder bestående av varegruppene planter, hageutstyr, hagernøbler og grill, samt
interiør og gaver.3536 Denne vurderingen underbygger melder ved å vise til fremlagte
markeds- og kundeundersøkelser,
.111.1 konkurrerende detaljisters tilbud i markedet og uttalelser fra tredjeaktører.-

Etter Konktirransetilsynets vurdering vil forbrukerne i mange detaljmarkeder etterspørre et
bredt produktutvalg heller enn enkeltprodukter. Dette kan enten skyldes at forbrukerne på en
enkelt handletur er utc etter å kjøpe fiere ulike produkter (en handlekurv), eller at forbrukerne
onsker å kunne velge i et bredt varcutvalg ved innkjøp av ett eller flere produkter. 1 begge
tilfeller vil variasjon i forbrukerpreferansene medføre at detaljistene vil velge å tilby et bredt
utvalg av ulike produkter og gjerne flere varianter av samme type produkt. 1slike tilfeller kan
det relevante produktmarkedet e:ter en konkret vurdering avgrenses til å utdøre et
totalsortiment.39 Kommisjonen og andre konktirransemyndigheter har også tidligere lagt til
grunn en totalsortimentstilnærming i saker som har omhandlet detaljhande1.4°

Problemstillingen blir i det følgende om det kan avgrenses et produktmarked med
utgangspunkt i totalsortimentet solgt gjennom hagesentre, eller om det må avgrenses snevrere
separatc markeder med utgangspunkt i de enkelte produkter som omsettes i hagesentrene.
Vurderinuen vil bero på etterspørselsmonstrene og forbrukerpreferansene til den
representative41kunden som handler i hagesentre (hagesenterkunden).

Etter Konkurransetilsynets oppfatning tyder hagesentrenes egen markedsforing av
hagesenterkonseptet og faktiske tilbud i markedet på at hagesenterkunden etterspør et
totalsortimenet av hagesentervarer. Hagesentrene markedsforer og tilbyr et bredt utvalg av
hagesentervarer, service og kvalifisert veiledning.

På Plantasjens hjemmeside fremgår det at: "Vi ønsker å inspirere deg med et bredt utvalg av
alt som trengs til din hage og litt Fra Bogt-ønts plantekatalog hitsettes: "På våre
internettsider finner du nyheter, inspira.sjon, trender og tips og råd".43 I Hagelands
plantekatalog heter det at: "Hageland skal være et inspirerende og lærerikt sted å handle...
(...) Alle hagesentre drives av engasjerte mennesker - med gartneifaglig bakgrunn. Dette
sikrer at du får riktig råd og veiledning, tips og ideer når du snakker med oss".44Etter dette
følger det at hagesentrene i mange tilfeller vil kunne utgjøre en ide- og inspirasjonskilde for

Jf. fullstendig melding side 23.
36 Jf. tilsvaret side 8.

Jf. tilsvarct side 8.
Med henvisning til Toys "R"Us anfører Plantasjen også at omsetning fra sortiment som konkurrentenc ikke

fører, eller som møter betydelig konkurranse fra nabomarkeder, skal trekkes ut ved beregningen av
markedsandeler, jf. tilsvaret side 71. Konkurransetilsynct er ikke enig i melders ovennevnte tolkning. Etter
tilsyncts oppfatning var bakgrunnen for ckskludering av enkeltc produkter i Blokker/Toys "R"Us at
konkurransenpå disse produktene ble utspilt på andre detaljmarkeder, jf COMP/M. 890 —BlokkerToys"R"Us
avsnitt 37. Hagesentre er viktige aktører innen salg av planter, hageutstyr, hagemøbler og grill og interiør- og
gaveartikler, og alle hagesentrene i Kristiansandsområdet har salg innen de fire hovedkategoriene av
hagesentervarer. Enkelte hagesentre har noe salg innen randsoneprodukter, som for eksempel is og brus. Dette
salget er imidlertid marginalt, og derfor ikke tatt ut ved beregning av aktørenes markedsandeler, jf.
konkurranseanalysen nedenfor.

Jf. Konkurransetilsynets saker V2009-14 Validus AS - Sunkost ASA og V2012-10 Mekonomen AB (publ) —
MECA Scandinavia AB.
4° SCCOMP/M. 890 —BlokkerToys"R"Us, COMP/M. 1221 —Rcwe/Meinl, COMP/784 —KeskoTuko og
avgjørelse 10.januar 2007 fra Bundcskartellamt (Praktikcr/Max Bahr, sak nr. 94!06)
4 En representativ kunde har preferanser som tilsvarer et veid gjennomsnitt av alle preferansene til alle kundene
som handler i hagesentre.
42 .1f.www.plantasjen.no
43 Jf. v.ww.bogont.no
44 .1f.www.hageland_no



forbrukere når for eksempel hagen skal etableres, beplantes, utvikles, møbleres og/eller
pyntes.

Et omfattende vareutvalg, både i bredde og dybde, er en sentral konkurranseparameter i et
inspirasjonsrikt tilbud til hagesenterkunden. Hos Plantasjen utgjør maksimalt sortiment
innenfor vare ne lanter haaeutst r hagemøbler og grill, samt interiør og gaver
henholdsvis varelinjer.45.46 For Oddemes er tilsvarende
sortimentsbredde henholdsvis 7 Kundene vil hos
samtlige hagesentre kunne velge i et bredt utvalg innen plantekategorien, hvor det tilbys ulike
produkter og varianter av produkter. Eksempelvis viser Bogrønts og Hagelands
plantekataloger et vareutvalg på omtrent 800 ulike varelinjer."" Videre vil kundene hos
samtlige hagesentre finne produkter innen de tre øvrige produktgrupper av hagesentervarer.
Sammensctningen av hagesentervarer vil likevel kunnc variere fra hagesenter til hagesenter.
ettersom vareutvalg er en konkurranseparameter på lik linje med service. fagkunnskap og
kvalitet med videre.4`'

En armen viktig konkurranseparameter blant hagesentrene er service og veiledning knyttet til
kjøp av hagesentervarer. Hos Hageland er det for eksempel et krav om at alle eiere eller
drivere av en medlemsbedrift har gartnerfaglig bakgrunn.5('Sentralt i Bogrønt opplyses det om
at fagkjeden har mange gartnere ansatt rundt om i landet, at dette er et konkurransefortrinn og
at det er gartnerfaget, service og planter Bogront skal være tydelige på.51Både Bogrønt og
Hageland holder jevnlige kurs for ledere og ansatte innenfor områder som for eksempel,
service, kundebehandling og fagkunnskap.52 Sammenlignet med konseptet til Hageland og
Bogrønt er Plantasjens konsept i større grad et selvbetjeningskonsept.

Melder anfører at resultatene fra forbrukerundersøkelsens spørsmål 8m viser at kundene ikke
er opptatt av kundeservice/fagkunnskap ved valg av utsalgssted, og at det følgelig ikke er
grunnlag for å vektlegge kundeservice/fagkunnskap som viktige konkurranseparametere ved
markedsavgrensingen/avgrensingen mot andre omsetningskanaler."." Etter
Konkurransetilsynets oppfatning kan ikke resultatene fra spørsmålet tas til inntekt for at
kundene ikke er opptatt av kundeserviceifagkunnskap ved innkjøp av hagesentervarer. Dette
skyldes at spørsmålet kun gir informasjon om hvorfor det aktuelle hagesenteret ble valgt, og
ikke nødvendigvis informasjon om hvorfor kunden har valgt omsetningskanalen hagesenter
fremfor andre omsetningskanaler. I denne sammenheng nevnes det også at hagesentrene, i

45 Jf. tilsvaretside 84.
Antall varelinjer i de enkelte utsalgsstedene til Plantasjen vil ktinne varicre fra utsal ssted til utsal sted blant

annet avhen i av butikkens tilgjengelige areal og øvrige lokale forhold,

4- Jf. tilsvaret side 84.
4S Tilgjengeligpå wwv..bouront.no og wwN%.hatzeland.no.
49 At det kan foreliuge et relevant produktmarked bestående av ct totalsortiment se1vom sammensetningen av
totalsortimentet varier mellom de aktuelle tilbyderne er lazt til grunn i BlokkerToys R'Us. Fra avgjørelsen
hitsettes: "Legetøyssnrtiments sammensætning kan varierefra den ene legetoysbutik til den anden, eftersom
nogle lægger mere vægt på bestemte varegrupper eller udvælger andre varer inden samme gruppe." Jf.
COMP/M. 890 —Blokker/Toys"R"Us avsnitt33.

Jf. e-post fra Hageland AS 11. juni 2012.
51 Jf. horingssvar fra Bogrant SA 9. april 2012.
52 1f. referat fra telefonmøte med Hageland AS 31. mai 2012 og referat fra telefonmøte med Bogront SA 30. mai
2012.
53 Jf. brev fra melder 9. mai 2012 side 5.
54 I spørsmål 8 ble kundenc spurt om de tre viktigste årsakene til at kunden valgte å handle på den aktuelle
butikken.
55 Jf. tilsvaret side 24 og 25.
56 For hcnholdsvis Plantasjen Sørlandsscnteret, Plantasjen Tobienborg og Odderncs svarte henholdsvis 4, 9 og 24
respondenter at kundeservice/fagkunnskap var den viktigste årsaken til valg av utsalgssted. På Sørlandssenteret
og Tobienborgrangerterespondentenebeliggenhet,bredtutvalgog priser høyere.HosOddernesble beliggenhet,
kvalitet og utvalg ranaert som viktigere.
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særdeleshet fagkjedene Hageland og Bogrønt legger stor vekt på konkurranseparameteren
kundeservice/fagkunnskapi sitt salgskonsept.57•58

At hagesentrene gjennom konkurranseparameternebredt vareutvalg, veiledning og service
inspirerer kunden til å gjøre innkjøp av hagesentervarer,kan etter Konkurransetilsynets
vurderingenten skyldes at forbrukerneønsker å handle flere ulike produktersamtidig, eller at
kunden ønsker et bredt utvalg og kvalifisert veiledning hos betjeningen når ett eller flere
produkt(er)skal kjøpes inn. For forbrukeresom foretrekkerå handle flere hagesentervarer
samtidig, vil hagesentrenesprodukt,altså totalsortimentet,reduserereise- og søkekostnadene
for kundene ettersom kunden vil kunne finne alle typer av hagesentervarersamlet på ett
utsalgssted. Likeledes vil en kunde med preferanserfor et bredt utvalg og veiledning ved
innkjøp av enkeltprodukter, redusere søke- og reisekostnadene som følge av at
sannsynligheten for å fmne enkeltprodukteteller variantenav enkeltproduktetsom søkes er
høy som følge av det brede utvalget som tilbys. Reduserte søke- og reisekostnader for
hagesenterkundentaler for at forbrukerpreferansenetilsier at det etterspørreset totalsortiment
av hagesentervarer.

Videre viser resultatene fra Konkurransetilsynetsforbrukerundersøkelseat kundene anser et
annet hagesenter som nærmeste alternativved innkjøp av hagesentervarer.For henholdsvis
Plantasjen Sørlandsparken,Plantasjen Tobienborg og Oddemes ville omtrent 51, 80 og 74
prosentav kundenehandletpå et annethagesenterdersomhagcscntcretde handletpå ikke var
tilgjengelig.596°Det at en betydelig andel av kundene anser et annet hagesenter, altså aktørcr
som tilbyr bredt vareutvalg, veiledning og service, som nærmeste alternativ, indikerer at
kundeneetterspørhagesentrenestotalsortiment.

Basert på ovenstående har Konkurransetilsynetkommet til at det vil være riktig å ta
utgangspunkti totalsortimentetsolgt gjennom hagesentreved avgrensningenav det relevante
produktmarkedet.

5.2.2.3 Avgrensing mot andre omsetningskanaler

Produktene som inngår i hagesentrenes totalsortiment omsettes også gjennom andre
omsetningskanaler.Eksemplerpå slike omsetningskanalerer gartnerier,dagligvarehandelen,
blomsterforretningerog annen detaljhandelsom møbelforretninger,jemvare og byggevare
med videre. Felles for andreomsetningskanalerer at de tilbyret totalsortimentsom avvikerfra
hagesentrenes totalsortiment. Av dette følger at øvrige omsetningskanaler kun har
konkurranseflatemot delerav produktet,altså et totalsortimentav hagesentervarer.

Problemstillingen vil være om omsetningskanaler med mer eller mindre avvikende
totalsortimentvil tilhøre samme relevante produktmarkedsom hagesentrene. Spørsmåletblir
derfor om en hypotetisk monopolist lønnsomt vil kunne gjennomføre en liten men varig
gjennomsnittlig prisøkning på totalsortimentet solgt gjennom hagesentre. En lønnsorn
prisøkning, eller kvalitetsreduksjon,forutsetterat tapt salg til andre omsetningskanalerikke
overstigereffekten av økt pris eller redusertkvalitet.

Konkurransetilsynetsundersøkelser viser at gartneriene omsetter hagesentervarerinnenfor
plantekategorien. Gartnerierkan tilby kvalifisert veiledning overfor kundene ved salg av

Jf.høringssvarfraBogrøntSA9. april2012,referatfratelefonmøtemedBogrøntSA30. mai2012 og referat
frate1efonmøtemedHagelandAS 31. mai2012.
5R Resultatenefraspørsmål8 kanimidlertidindikerehvordandetrehagesentrenePlantasjenSørlandsparken,
PlantasjenTobienborgog Oddemeserdifferensiertvedrørendeprodukt-og geografisktilbud,gittatkundenpå
forhåndønsketågjøresittinnkjøpavhagesentervarerpåethagesenter.
59 Fordisseestimateneerdetikketatthensyntil derespondentenesomharsvart"vetikke".Idennetypen
spørreundersøkelsererdetvanligå fordele(eng:"pro-rate")"vetikke"gruppenettersvarfordelingentilden
gruppensomvet,jf. Officcof FairTradingsME13534/08,avsnitt37. Dettehisieratandelenkundersomvillc
valgtcthagescntererhøyere,henholdsvis67, 85 og 80 prosentfordc trehagesentrcnePlantasjcn
Sørlandsparken,PlantasjenTobienborgog Oddemes.SterligpåSørlandsparkenvarantalletsomsvarte"vet
ikke"høyt,med46 respondenter.
6°I diversjonsratenesomfremkornmerav svarpåspørsmål9, inngårdetnoenrespondentersomharsvart
gartneripåspørsmål10.Omdisserespondentenehaddeblitttattutville diversjonsratenekunværtmarginalt
lavere,daantalletrespondentersomharsvartgartneripåspørsmål10ersværtlavtforalledetresentrene.



planter og har på samme måte som hagesentrene mulighet til å holde åpent på søn- og
helligdager. Totalsortiment til gartnerieneavviker likevel fra hagesentrenestotalsortimenti
betydelig grad, da gannerienes vareutvalg av øvrige kategorier av hagesentervarer i all
hovedsak er fraværende.61Gartneriene er videre ofte etablert i forlengelsen av gårdsbruk, og
driver således virksomhet på arealer som er regulert til landbruksformål mcd bestemmelser
om egenproduksjon, med de begrensinger det innebærer for omfanget av salg til sluttbruker,
jf. konkurranseanalysen under.

Da gartneriene er spesialister på salg av planter og kun tilbyr et delsortiment innenfor salg av
hagesentervarer, vil garmeriene ikke utgjøre et kostnadseffektivt innkjøpsalternativ, da tilbud
om kun deler av det relevante totalsortimentet hos et utsalgssted vil medføre økte søke- og
reisekostnader for den gjennomsnittlige hagesenterkunden. Til dette kommer at i høyden kun
36 av dc totalt 600 respondentene i forbrukerundersøkelsen svarte at de ville handlet hos ct
gartneridersomdet aktuellehagesenteretikke var tilgjengelig.62Gartnerienevil etterdette kun
utøve et konlcurransetrykk innenfor enkelte deler av det relevante totalsortimentet, og
Konkurransetilsynet har derfor kommet til at gartneriene ikke inngår i det relevante
produktmarkedet.63

Dagligvarebutikker har et svært begrenset utvalg av produkter innen hagesentrenes
totalsortiment. Dagligvarehandelen er spesialister på salg av dagligvarer, og kan normalt ikke
tilby kvalifisert veiledning til kundene inncn salg av hagesentervarer.64 Dagligvarebutikker
over 100 kvadrat har heller ikke anledning til å ha åpent på søn- og helligdager, da
dagligvarehandelen i det vesentlige ikke selger planter. Opplysninger tilsynet har mottatt fra
andre hagesentre viser at dagligvarebutikker i høyden utøver et begrenset konkurransetykk
overfor hagesentrene innenfor enkeltprodukter eller varianter av produkter som inngår i
hagesentrenes sortiment.65

Også høringssvar Konkurransetilsynet har mottatt fra dagligvareforretninger underbygger at
dagligvarefonetuinger i liten grad disiplinerer hagesentrene ved en eventuell prisøkning eller
kvalitetsreduksjon på totalsortimentet, da dagligvarebutikkene i all hovedsak har beskjeden
omsetning innenfor salg av hagesentervarer, og som hovedregel kun innenfor enkelte
varegrupper.66•67Videre svarte kun 35 av totalt 600 respondenter i forbrukerundersøkelsen at

Jf telefonsamtalermed AsbjørnKulien GartneriAS og KåreLarsenHandelsgartneriAS 27. juli 2012, e-post
fraSogne videregående skole 22. juni 2012 og telefonsarntalemed Søgne videregående skole I. august2012. Se
også høringssvarfra SolkrokenGartneriog Hagen Blomster hvor det fremgårat gartnerienei all hovedsak kun
selger sommerblomster,jf. høringssvarfra SolkrokenGartneri14. april2012 og e-post fraHagen Blomster 18.
juni 2012.

Av de totalt 600 respondentenesvarte413 respondentergartneriihagesenter.Av disse respondentenesvarte
356 et annethagesenter. 36 respondentersvarte "Annet",hvor gartnerierinngår.Det vil med andreord si at av
600 respondentersvarteL1~1 36 respondenterat de ville valgt et gartneri.21 respondentersvarte "vetikke".
63 Fordet tilfelle at garmerienelikevel hadde blitt medregnet i det relevanteproduktmarkedet,ville dette uansett
ikke hattavgjørendebetydning fortilsynets konklusjonexi saken, i det konkurransenuansettville blitt vesentlig
begrenset ettexervervet.
64 Jf. møtereferatfratelefonmertcmed Blomstcrtunet6. juni 2012 hvor det fremgårat dagligvarcbutikkeneikke
tilbyrservice, • ' eller . Jf o telefonsamtale med Coo Obs! Sørl n hvor det ble
o 1 om at

' Jf. møtereferatfratelefonmøte med HagelandAS 31. mai 2012, møtereferatfratelefonmege med Bogrønt SA
30. mai 2012, referatfratelefonmøte med KvarsteinGartneri7. juni 2012, møtereferatframøte med
Blomstertunet6. juni 2012 og referatfratelefonmøte med RandesundPlanteskole 6. juni 2012.
66 J£ høringssvarfra Ica Maxi Lund29. mars2012, høringssvarfraIca Maxi Sørlandsparken30. mars2012,
høringssvarfraCoop ExtraLund30. mars2012, høringssvarfra Coop Prix St. Olavsvei 30. mars 2012,
høringssvarfraRema 1000 Sørlandsparken29. mars 2012, høringssvarfraJokerOddernes29. mars 2012,
høringssvarfraNG Meny Sør 2. april2012, høringssvarfraMeny Grim31. mars2012, høringssvarfra Kiwi
Lund29. mars,høringssvarfraRimi Kristiansand26. mars 2012, høringssvarfra Rimi Sørlandsparken26. mars
2012, høringssvarfra UltraSørlandsparken26. mars2012 og Rema 1000 Lund29. mars 2012.
67 Coop Obs! Serlandsparkenselger hulkesentervarerinnen samtlige hovedkategorier,men omsetningen innen
salg av varegruppenuteplanterer jf. høringssvarfra Coop Obs! Sørlandsparken30. mars 2012 og
telefonsamtale 11.juni 2012.
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de ville handlet i en dagligvarebutikkdersom det aktuelle hagesenteretikke var tilgjengelig.68
Konkurransetilsynetfinner etter dette at dagligvarehandelen ikke inngår i det relevante
produktmarkedet

Blomsterforretningertilbyr i all hovedsak et bredtutvalg og kvalifisert veiledning innen salg
av snittblomster, blomsterdekorasjoncr,potteplanter og inneplanter for øvrig. Felles for
blomsterforretningeneer at tilbudetutover nevnte produktgrupperi hovedregel er smalt eller
fraværende.I likhet med gartneriene,er blomsterforretningenespesialiserte tilbydere på deler
av det totalsortimentet som hagesentre tilbyr, og vil dermed kun utøve et begrenset
konkurransetrykkinnenforsalg av totalproduktethagesentervarer.

Ovennevnte samsvarer med opplysninger tilsynet har mottatt fra tedjeparter. Bogrønt
Blomstertunet viser til at blomsterbutikker i liten grad selger andre produkter enn
snittblomster og potteplanter, og at foretaket ikke merker konkurranse fra denne
omsetningskanalen." Kvarstein Gartneriog Hagesenterviser til at blomsterbutikkenehar et
annet vareutvalg enn hagesentrene, og tilbyr i liten grad uteplanter,busker, trær,jord og
gjødsel og andre hagescntervarer,samt at det er to forskjellige kundcgruppersom handler i
hagesentre og blomsterforretninger.7°Også RandesundPlanteskole viser til at selskapet ikke
opplever noe konkurransetrykk fra blomsterforretninger.71Videre uttaler Floriss at
blomsterbutikkerer så vidt forskjellige frahagesentreat foretakcsammenslutningenikke vil få
betydningfor foretaket."

At blomsterforretningene utøver et begrenset konkurransetrykk overfor hagesentrene
understøttesogså av at kun 34 av totalt600 respondenteri forbrukenindersøkelsensvarte at de
ville handlet i en blomsterforretningdersom det aktuelle hagesenteret ikke var tilgjengelig."
På bakgrunn av ovennevnte har Konkurransetilsynetkommet til at blomsterbutikkerikke
inngåri det relevanteproduktmarkedet.

Annen detaljhandelsom møbelforretninger,jernvareog byggevare med videre vil i likhetmed
gartneriene,dagligvarehandelenog blomsterforretningeneskille seg fra hagesenterkonseptet
Tilsvarendegjelder for konseptersom Felleskjøpet og IKEA. Denne form for detaljhandelhar
et annet kjernesortiment og derfor hver for seg begrenset overlapp med hagesentrenes
sortiment. Annen detaljhandel,som i det vesentlige ikke selger planter,vil også stå overfor
begrensinger når det gjelder åpningstider, og har normalt heller ikke kompetanse til å gi
kvalifisert veiledning ved innkjøp av produkter innenfor plantekategorien. Flere av
detaljistenesom Jula, Biltema, Expertmed videre selger heller ikke plantersom en del av sitt
totalsortiment. Da annen detaljhandel i all hovedsak har beskjeden omsetning eller kun
omsetning innenforenkelte av varekategorienesom inngåri hagesentrenestotalsortiment,"vil
heller ikke disse omsetningskanalenerepresenterekostnadseffektive innkjøpsalternativerfor
kunden, og vil derfor i begrenset grad disiplinere en hypotetisk monopolist innen salg av
totalsortimentethagesentervarer.

Videre kommerdet til utnykk fra flere av detaljisteneshøringssvarat de ikke vil bli berørtav
erverveti nevneverdiggrad,noe som talerfor at annendetaljhandelikke inngåri det relevante
produktmarkedet"Eksempelvis fremkommerdet fra høringssvarettil Jysk at: "Konkurransen
mellom oss og Planta.sjener på hagemøbler, men de har et helt annet sortiment enn det vi har.

a 73 respondentersvarte "vetikke".
69 Jf. referatfratelefonmøte med Bogrønt Blomstertunet6. juni 2012.

referatfratelefonmøte med Bogrønt KvarsteinGartneriog Hagesenter7. juni 2012.
'1Jf. referatfratelefonmøte med RandesundPlanteskole6. juni 2012.
72 J£ høringssvarfraFloriss 27. mars2012 og referatfratelefonsamtale med KaktusBlornsterhandel7. august
2012.
"73 respondentersvarte "vetikke".
74 Se for eksempel høringssvarfraJysk 31. mars2012, høringssvarfra SkeidarKristiansand29. mars 2012,
høringssvarfraTorjesen Jernvarc29. mars2012, høringssvarfraElkjøp 27. mars 2012, høringssvarfraBiltema
28.mars2012,høringssvarfra Byggmax 31. mars2012, høringssvarfraByggmakkes Eftevåg 2. april 2012 og
høringssvarfraIKEA 23. april2012.

Se foreksempelhøringssvarfraJysk31. mars2012,høringssvarfraSkeidarKristiansand29. mars2012,
høringssvarfraTorjesenJernvare29. mars2012,høringssvarfraJerniaSørlandsparkenog Vågsbygd29. mars
2012,høringssvarfraNillc30. mars2012og høringssvarfraIKEA23. april2012.
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Vi er mer hus og terrasse, mens de er hage."76 Videre uttaler Byggmakker Eftevaag, som
selger hageutstyr og hagemøbler og grill at: Vi opplever ikke at vi er i stor konkurranse med
Oddernes Gartneri og Plantasjen."77Det er videre kun 7 av totalt 600 respondenter som har
svart at de ville ha handlet i en møbel-, jemvare-, byggevare- eller elektroforretning dersom
det aktuelle hagesenteret ikke var tilgjengelig.78 Konkurransetilsynet har etter dette kommet til
at annen detaljhandel skiller seg vesentlig fra hagesenterkonseptet, i høyden vil kunne utøve
konkurransetrykk innenfor enkelte produkter eller varegrupper, og inngår derfor ikke i det
relevante markedet.

Konkurransetilsynet finner etter dette at tilbudet til forbruker av hagesentervarer solgt
giennom hagesentre skiller seg vesentlig fra salg gjennom øvrige omsetningskanaler. Der at
hagesentrene tilbyr hagesentervarer gjennom et bredt utvalg, veiledning og fagkunnskap,
innebærer at hagesenterkunden vil oppleve en kvalitetsforskjell mellom tilbudet fra hagesentre
og øvrige omsetningskanaler. Øvrige omsetningskanaler vil etter dette ikke representere
kostnadseffektive innkjøpsalternativer for hagesenterkunden, da innkjøp av hagesentervarer
andre steder enn hagesentre vil øke kundens transaksjonskostnader (søke- og reisekostnader).
Dette samsvarer med resultatene fra forbrukerundersøkelsen, hvor majoriteten av kundene hos
henholdsvis Plantasjen Sørlandsparken, Plantasjen Tobienborg og Oddernes ville handlet på et
annet hagesenter dersom senteret de handlet på ikke var tilgiengelig.







76 Jf. boringssvarfra Jysk 31. mars2012.
"Jf. horingssvarfra ByggmakkerEftevaag2. april2012.
78 Det nevnesat 38 respondentersvarte"Annetsted"og 73 respondentersvarte"Vctikkc".
.79 Jf. styreprotokoll 28. april 2012, vedlagt e-post fra melder 19. april 2012.

Jf. brev fra melder 14.mai 2012.
81

82

83
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Av Konkurransetilsynets redegjørelse ovenfor følger at øvrige omsetningskanalers tilbud av
hagesentervarer, hva gjelder produktutvalg, fagkunnskap, service og tilgjengelighet gjennom
åpningstider, ikke representerer et kostnadseffektivt innkjøpsalternativ for hagesenterkunden.
Øvrige omsetningskanaler vil derfor uterve ct begrenset konkurransetrykk overfor
hagesentrene, og inngår ikke det relevante produktmarkedet. Videre finner
Konkurransetilsynet at høringsuttalelser fra tredjeparter taler for at omsetningskanalen
hagesentre utgjør et eget relevant produktmarked, jf. redegjørelsen ovenfor.




84 j• vedleggtil e-postfra melder 19.april2012.
85 Av Asane ba esenter bar Konkurransetils et fått o 1 at

0 DMer, og anfører at dette viser at
. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det, basert på det

agte materta et, ingenting som ta er or at andre omsetningskanaler utøver noe mer enn et begrenset
konkurransetrykkmotbagesentreneinnenforenkeltekategorier,jf. redegjørelsenovenfor.
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Videre er partenes fremlagte markedsundersøkelser9°i all hovedsak generelle og tar ikke
utgangspunkt i hagesenterkunden som sådan, eller konkurransesituasjonen i
Kristiansandsområdet.Dette medførerat undersøkelsenekun kan vektlegges i begrenset grad,
da det vil være tilfeldig hvor mange representativehagesenterkundersom inngår i utvalget til
de ulike undersøkelsenc, og om undersøkelsen cr overførbartil det geografiske markedet i
nærværende sak. Konkurransetilsynetsegen forbrukenmdersøkelsei Kristiansandsområdet
viser at kundene i all hovedsak ville handlet på et annet hagesenter dersom hagesenteret de
handlet på ikke var tilgjengelig, jf. ovenfor. Konkurransetilsynetsundersøkelse er dessuten
gjennomført nærmere i tid enn samtlige fremlagte undersøkelser, og har et høyere antall
respondenterenn NORM-undersøkelsen(n=299).

Spørsmålet er etter dette om substitusjonpå tilbudssidenvil ha betydning for avgrensningen
av det relevante produktmarkedet. Konkurransetilsynets undersøkelser viser at dct er
begrenset potensiell konkurranse,både fra eksisterendedetaljisteri øvrige omsetningskanaler
og fra nye aktører, jf. konkurranseanalysennedenfor. Tilbudssubstitusjon er derfor ikke
aktuelt.

5.2.2.4 Konlchtsjon

På bakgrunn av ovenstående har Konkurransetilsynet kommet til at det relevante
produktmarkedeter salg av hagesentervarertil forbrukersolgt gjennomhagesentre.

5.3 Det relevantegeografiskemarkedet
5.3.1 Innledning

Et relevant geografisk marked er et område hvor virksomhetenved salg eller etterspørselav
produkterog tjenester møter tilstrekkelig ensartede konkurransevilkår,og som kan holdes
atskilt fra tilgrensende områder, særlig fordi konkurransevilkårene der er merkbart
forskjellige.

Det relevante geografiske markedet avgrenses med utgangspunkti etterspørrernes
substitusjonsmuligheter. Normalt er transportkostnadene den faktoren som har størst
betydning for et markedsgeografiske utstrekning.I sakersom omhandlersalg til forbrukervil
normaltsett reisetidtil utsalgsstedvære av storbetydningfor markedsavgrensingen.

53.1 Konkurransetilsynets vnrdering av det relevante geografiske markedet

Produktersom omsettes gjennom hagesentreer hver for seg som hovedregel ikke kostbareved
innkjøp, til forskjell fra eksempelvis investeringsvarer.Av den grunn vil det derfor normalt
ikke være et alternativfor forbrukerå reise langt for å gjøre innkjøpav denne typen produkter.
Etterspørselssubstitusjon tilsier dermed at det relevante produktmarkedethar en lokal
utstrekning.91

Problemstillingen er etter dette for det første om aktørersom ikke er til stede i det lokale
markedet i dag vil kunne gjennomføre tilbudssubstitusjon. 1 det relevante markedet har
Konkurransetilsynetkommet til at det finnes etableringsbarrierer,jf. konkurranseanalysen
nedenfor. På denne bakgrunntilsier også en vurderingav tilbudssubstitusjonat det relevante
produktmarkedetmå avgrenses lokalt.

Dernest kommer spørsmålet om hvilken geografisk utstrekningdet lokale markedethar. Det
lokale markedetsutstrekningvil generelt vurderes ut fra handelsrnønsterettil kundene i det
aktuelleområdet.

I tilsvarcttil varseletviserpartenetil Office of FairTradingsretningslinjer92.1 avsnitt3.20
fremgår det at et utgangspunktfor å vurdere butikkersnedslagsområdeer det området som

9°Bransjeundersøkelscn2010, Oslo og Akershus, Hagesentreog varehus—Aftenposten (bilag 7 til fuftstendig
melding),PlantasjcnCustomerSurvey2011 —NORM(bilag8 til fullstendigmelding).2012),Rapportfra
kundeundersøkelsegjennomførtav CaratInsighti april2008 (bilag9 til fullstendigmelding).
91 Konkurransetilsynetharogsåtidligereavgrensetdetrelevantedetaljhanclelsmarkedetlokalt,jf. V2008 -10
(Rema1000AS —LidiNorgeGmbH).

Officeof FairTradingsretningslinje"Guideline on the application of competition lawfollowing the r~cation
of the Land Agreements Exclusion Order".



omfatter 80 prosent av butikkens salg/kunder.93Melder anfører at kjøretidsanalyser selskapet
tidligere har fått gjennomført, viser at gjennomsnittlig kjøretid til Plantasjens butikk i
Sorlandsparken innenfor et 80 prosents markedsområde. Med en viss
nedjustering av den gjennomsnittlige reisetiden som følge av forbedring av veistandarden
siden kjøretidsanalysene ble gjort i 2010, fmner partene at et utgangspunkt for vurderingen av
det geografiske markedet bør være 32-34 minutters reisetid med bil fra Oddemes. Det nevnes
at dette er et videre geografisk marked enn det melder tidligere i saken, og i tidligere saker,
har lagt til grunn.94 Partene underbygger vurderingen blant annet med å vise til at hagesentre
som ligger i Grimstad annonserer i Kristiansandsavisen Fedrelandsvennen, mens Plantasjen
annonserer i Grimstadsavisen Agderposten.95

Hagesentrene i Grimstad er lokalisert mellom Arendal der Agderposten holder til, og
Kristiansand hvor Fedrelandsvennen utgis. Med en slik beliggenhet, og der Fedrelandsvennen
har et vesentlig høyere opplag enn Agderposten96, er det å forvente at hagesentre i Grimstad
vil kunne ønske å atmonsere både i Fedrelands  ,ennen og i Agderposten. Videre har
Agderposten hoveddelen av sine abonnenter i Arendal, og hensikten for Plantasjen med å
annonsere i Agderposten vil naturlig være å markedsføre seg overfor kunder i Arendal og
omegn til Plantasjens butikk i Arendal, ikke å markedsføre seg overfor kunder fra Grimstad til
butikken i Kristiansand. Etter dette fremstår ikke partenes anførsel knyttet til annonsering som
relevant ved avgrensningen av det relevante geografiske marked. Det nevnes også at det
finnes to bompengestasjoner mellom Kristiansand og Grimstad.

Konkurransetilsynet viser videre til at Plantasjen-undersøkelsen gjennomført av Geoinsight
kun omfatter Plantasjens butikk i Sørlandsparken. Sørlandsparken er Norges største
næringspark der en lang rekke store varehus som eksempelvis IKEA, Biltema, Expert
Stormarked og Skeidar er etablert. Senteret tiltrekker seg derfor kunder fra et langt større
geografisk område enn Kristiansandsområdet. Samtidig er Sørlandsparken lokalisert et stykke
unna Kristiansand scntrum. De nevnte forhold gjør at det etter tilsynets oppfatning må utvises
varsomhet ved bruk av en reisetidsanalyse for Plantasjen Sørlandsparken ved avgrensning av
det geografiskemarkedetfor salgav hagesentervarertil forbrukeri Kristiansandsområdet.91




Resultatene fra Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelse viser at kundene i gjennomsnitt
reiste omtrent 8, 13 og 26 minutter med bil for å gjøre sine innkjøp hos henholdsvis Plantasjen
Tobienborg, Oddernes og Plantasjen Sørlandsparken.9gKonkurransetilsynet har også beregnet

93 I retningslinjen presiseres det at 80 prosent markedsområde er et utgangspunkt det kan avvikes fra i konkrete
saker.

DettegjelderifølgemelderGrimstad Hagesenter og Hesnes Gartneri. I vedlegg til tilsvaret Eremgårdet at
annonsene Plantasjen viser til for de to hagesentrene i Grimstad/Birkeland er små rubrikkannonser, mens
Plantasjenbenytterhelsidesannonser.Videreer HesnesGartneriet gartneri,og inngårsåledes ikkei det
relevante produktmarkedet.
96 Jf. www.aviskataloeen no.

I The Office of Fair Tradings ME/3427/07ble den sammebckymring uttrykt da partenekun haddespurt
kunderutenforbutikkeri såkalte"highstreet locations". Detble påpektat partenesbutikkernormaltlå "forseg
selv"og at resultatenederforikkevar representativesom helhet.
98 Til sammen600 kunderble intervjuetpå de trehagesentrene.
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reisetid innenfor 80 prosent markedsområde basert på respondentenes opplysninger om
postnummer.99Resultatene viste en reisetid for kundene til Oddernes, PlantasjenTobienborg
og Plantasjen Sørlandsparkenpå 14, 14 og 30 minutter.Dette gir en gjennomsnittligreisetid
på 19 minutterfor hele utvalget på 600 mspondenter.Konkurransetilsynetsundersøkelsersom
er basert på informasjon fra tre hagesentm viscr altså en bctydelig kortere reisefid cnn
Plantasjensundersøkelsefor PlantasjenSørlandsparken.

Konkurransetilsynetkan ikke se at opplysningerfieiitlagt av parteneeller øvrig informasjonm
tilsier at den geografiske utstrekningenav produktmarkedeter videre enn 20 minutterreisetid
med bil fra målselskapet. Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelse viser lav
gjennomsnittlig reisetid, det samme gjør reisetid innenfor 80 prosent markedsdekning.Det
vises også til konkurranseanalysennedenfor,hvor det fremgårat forbrukerundersøkelsenviser
at det ntermeste alternative utsalgsstedct for kundene ved innkjøp av hagesentervareri all
hovedsak er lokalisertinnenforkortreiseavstand.

Konkurransetilsynetfinner etter dette at den geografiske utstrekningentil produktmarkedet
ikke vil overstige 20 minutter reisetid med bil fra Oddernes Gartneri,mens det derimot
foreligger indikasjoner på at utstrekningen kan være snevrere. Konkurransetilsynethar
imidlertidikke funnet det nødvendig å ta endelig stilling til om det relevante produktmarkedet
er snevrereenn 20 minutterreisetidmed bil, da dette Ilamettikke vil ha betydning for tilsynets
konklusjoneri saken.

6 Konkurranseanalyse
6.1 Innledning

Konkurransetilsynetskal gripe inn mot foretakssammenslutningersom "vil føre til eller
forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål", jf.
konkurranseloven§ 16 første ledd,jf. § 1. Dersom konkurransener vesentlig begrenset, vil de
involverte foretak kunne utøve markedsmakt.Med markedsmaktmenes vanligvis cn bedrifts
evne til å kunne gjennomføreen varig og ikke ubetydelig prisøkning, uten at omsatt kvantum
synkerså mye at det blirulønnsomt.

En aktør med markedsmakt kan i større eller mindre grad opptre uavhengig av sine
konkurrenter,kunder og leverandører. Markedsmaktkommer først og fremst til uttrykk
gjennomhøyere priser,eventuelt i kombinasjonmed høyere kostnader,men kan også gi utslag
i dårligere service, kvalitet og produktutvalg, og begrenset produktutvikling.Utøvelse av
markedsmaktinnebæreren sløsing i samfunnsøkonomiskforstand, idet markedstilpasningen
gir en samlet ressursbruk som er mindre effektiv enn den ville ha vært med virksom
konkurranse.

Det er flere forhold som er relevante i vurderingenav gradenav konkurranseintensiteteni et
marked,og dermed for aktørenesmuligheter til å utøve markedsmakt.Sentrale momenter er
produktenes substituerbarhet, konkurrenters responsmuligheter, etableringsmuligheter,
potensiell konkurranseog kjøpermakt.Disse faktorenevirker sammen og påvirkergraden av
konkurransc.

Markedsandelerbrukes til å beregne konsentrasjoneni markedet.Konkurransetilsynetlegger
til grunnat høy markedskonsentrasjonnormaltvil were en nødvendig,menikketilstrekkelig
betingelsefor å fastslå at konkurransener begrenset.Beskrivelsenav konsentrasjoneni
markedeter derforct utgangspunkt for en nærmere analyse av de konkurransemessige
virkningeneav foretakssammenslutningen.

99 OgsåGeoinsightbcnyttet opplysningcrom respondentenespostnummeri sin analyse av rcisctid.
Høringssvarcncfraandrehagescntic og bagescnterkjedeneBogrønt og Hagcland støttct i bovedsak partenes

vurderingav utstrekningenav det geografiske markedetangitt i fullstendig melding på 15-30 minuttersreisetid
med bil. Det nevnes imidlertidat svarene generelt var knappeog at aktøreneuttalteseg på bakgrunnav følgende
spørsmålsstilling:"Plantasjenanførerat det relevantegeografiskemarkedeter avgrensettilKristiansandog
omland,innenforen maksimalreisetidmedbilpå 15-30minutter.Hvamenerdereutgjørdengeograftske
utsirekmingen av markedet i denne saken? Vennligst begrunn svaret."
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Dersom konkurransen er vesentlig begrenset allerede før foretakssammenslutningen, er det
tiIstrekkelig at foretakssammenslutningen vil forsterke den vesentlige
konkurransebegrensningen. Det følger av forarbeidene til konkurranseloven at det i tilfeller
hvor konkurransen allerede før foretakssammenslutningen er vesentlig begenset, ikke stilles
noe minimumskrav til hvor mye ervervet må forsterke denne begrensningen.101

Konkurransetilsynet vil i det følgende vurdere foretakssammenslutningens virkminger på
konkurransen i det relevante markedet.

6.2 Konkurransesituasjonen for foretakssammenslutningen

6.2.1 Antall aktorer, markedsandeler og konsentrasjon

I det relevante markedet omsettes det for omtrent 115 millioner kroner, jf. tabell 1 under.

Utenom Plantasjens to utsalg og Oddemes finnes det fire andre hagesentre i det relevante
markedet.i°2 Det vises til vedlagte kart inntatt som vedlegg 3.

Randesund Planteskole (Randesund) er et frittstående hagesenter som liaaer 5,5 kilometer
unna Oddernes i retning Sørlandsparken. Videre finnes det tre konkurrerende utsalg tilknyttet
13ogrønt.Bogønt Blomstertunet (Blomstertunet) ligger 9-10 kilometer sørvest for Oddemes i
bydelen Vågsbygd. Bogrønt Kvarstein Gartneri og Ilagesenter (Kvarstein) ligger i Vennesla
kommune omtrent 12 kilometer fra Oddernes i nordlig retninu. Bogrønt E-18 Hagesenter (E-
18 Hagesenter) ligger like utenfor Lillesand omtrent 25 kilometer østover fra Oddemes.

Hagesentrene har omsetning innen samtli e hovedkategorier av hagesentervarer. lle to
Plantas'en-utsal ene o Oddernes har

Randesund skiller scg tydelig fra de andre hagesentrenc ve a a
et enda sterkereft21=å uteplanter enn de andre hagesentrenc, samt at egenproduksjon av
planter utgjør 101101101av omsetningen. Randesund tilbyr også beplantning av hager til
kunder i et ganske vidt geografisk område.

1 februar 2012 ble det etablert et hagesenter på Strai ca. 7 kilometer nord for Oddernes, som
selger ute- og inneplanter, potter, ha eredskap, interiørartikler oa noe hagemøbler.
Hagesenteret har foreløpig oppnådd en omseming på i perioden
februar-mai. Blant annct på bakgrunn av lite salg av annet enn planter, omsetning og
manglende tall for helårsomsetning har tilsynet kommet til at hagesenteret på Strai ikke skal
inngå i det relevante markedet. Dette vil uansett ikke ha betydning for tilsynets konklusjoner
i saken.I tabellen 1 nedenfor oppgis omsetning og markedsandeler i det relevante markedet.''''

101 Jf. Ot.prp.nr. 6 (2003-2004),s. 229.
102 lf. telefonsarntaler mellom Konkurransetilsynet og Strai Blomster 11. og 13. juni 2012.
103 Samtlige omsetningstall er basertpå opplysningerfra aktørene,og er eksklusivmva.Talleneer for 2011,
muligens med unntak av Blomstertunet og Randesund som kan være oppført med tall for 2010. Dette er
imidlertid ikkc avgjørende for saken ettersom omsetningen for dc to årcne ikke avviker vesentlig. En cventucll
forandring ville således ikke endre konklusjonen i saken. Plantasjenbutikkene, Oddernes, Kvarstein og muligens
også andre aktører, har omsetning innen kategorien annet, dvs, salg av andre produkter enn hagesentervarer. Det
cr i tabellen ikke gjort fratrekk for slik omsetning, idet denne omsetningen er minimal og således ikke vil ha
betydning for konklusjonen i saken. Det er blitt gjort fratrekk i E-18 Hagesenters omsetning for omsetning som
knytter seg til anlegg/beplantningstjenester. Også Kvarstein driver virksomhet innen anlegg/beplantning, men
har organisert denne virksomheten i et eget selskap. Omsetning knyttet til Kvarsteins selskap innen
anleggibeplantning er ikke tatt med i tabellen. Det kan ikke utclukkes at også Blomstertunet har omsetning fra
slik drift samt at Randesunds oppgitte totalomsetning kan inneholde omsetning som knytter seg til
anlegg'bcplantning,slikat derestotalornsetningskullevært nedjustertnoe i forholdtil det som frcmgårav
tabellen.Eneventuellforandringi totalomsetmingenfor disseto aktøreneville ha medførtat partencfr høyere
markedsandeler, og ville således ikke endre konklusjonen i saken. De to Plantasjenbutikkene og Oddernes har
ikke omsetning som knytter seg til slik virksomhet. Ifølge tilsynets kjøretidsberegninger faller E-18 Hagesenter
sannsynligvis utenfor den geografiske utstrekningen av markedet, men er likevel inkludert i markedet. Om E-18
Hagesenter regnes med som en aktør i markedet eller ikke vil uansett ikke ha betydning for tilsynets
konklusjoner i saken.
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2 I

Aktører Omsetning Markedsandel

Plantasjen Sørlandsparken

Plantasjen Tobienborg

Hageland Oddernes Gartneri 22 687 000 20 %

Bogrønt Blomstertu net 7 984 000 7 %
Randesund Planteskole 7 640000 7 %

Bogrønt Kvarstein Gartneri og Hagesenter

Bogrønt E18Hagesenter 4 000 000 3 %

Totalt 115 258 430 100 %

Oversikten over viser at Plantasjen har en sterk markedsstilling i hagesentermarkedet i
Kristiansand med en markedsandel p Oddernes er den nest største aktøren med en
markedsandel på 20 prosent.

Konkurransetilsynetbenytter Hirschman-Herfindahl-indeksen (HHI104)som en indikator på
konsentrasjonsgraden i markedet. HHI i det relevante markedet er over hvilket betepies
som et marked med høy konsentrasjon. Dette gir indikasjoner på at konkurransen er begrenset.

Det er likevel nødvendig å foreta en nærmere vurdering av hvorvidt aktørene i markedet
faktisk kan utøve markedsmakt. Kundene er forbrukere og det foreligger dermed ikke
kjøpermakt som kan begjense selgermakten.

I det følgende vurderes betydningen av konkurrentenes responsmuligheter,
ctableringsbarrierer og potcnsiell konkurranse.

6.2.2 Konkurrentenes responsmuligheter

En aktørs utøvelse av markedsmakt vil være avhengig av konkurrentenes responsmuligheter.
Markedsmakt kommer ofte til uttrykk gjennom høyere priser, men kan også gi utslag i lavere
servicegrad, lavere kvalitet på produktene som selges i markedet og smalere produktutvalg. Jo
nærmere substitutter kundene anser konkurrentenes produkter i markedet for å være, desto
mindre er rommet for utnyttelse av markedsmakt.

Hagesentrene i området representerer differensierte tilbud til forbruker. Plantasjen benytter et
butikkonse t der

e an e agesentrene ar o s pa
personlig veiledning og kundeservice.

Oddernes er et tradisjonelt hagesenter som er blant de større hagesentrene tilknyttet
Hagelandkjeden. Oddemes har en sentral beliggenhet langs E39 og ligger 3 kilometer fra
Kristiansand sentrum.1° Oddernes har informert om at selskapet i dagens situasjon

Oddernes har likevel økt omsetningen betydelig de
senere årene blant annet ved å satse aktivt på vareipruppen hagemøbler. " Oddernes har også
tilgang til ct bctydclig tomteareal, der

	

' e grunn i e iggen et, sa gsutvi - ing,
en betydelig omsetning, samt tilgjengelig tomteareal fremstår det etter tilsynets vurdering som
Oddernes har muligheter til å foreta ulike investeringerkalg for å utvide tilbudet/øke
omsetningen betydelig.

Plantasjen etablerte seg på Tobienborg i 2008, gjennom kjøp av et Bogrønt-utsalg.
Hagesenteret er blant de mindre i Plantasjen-kjeden. Ifølge styrereferat oppgis at formålet med
kjøpet var å " De to hagesentrene Oddemes og

104Indeksenberegnes ved å summere kvadratet av markedsandelen til de største aktørene i et marked.
Kommisjonen opererer i de horisontale retningslinjer med følgende terskelverdier for H1II: Verdier rundt 1000
indikerer at markedet ikke er konsentrert, verdier mellom 1000 og 2000 indlerer at markedet er moderat
konsentre mens verdier over 2000 er et ut kk for at markedet har konsentras'on.
105

106 0 I snin er itt i møtemellomKonkurransetils et o Oddernes22. mai2012.
10"

108Jf. § 8 i styrereferat6. februar2008.



Plantasjen Tobienborg ligger 2 kilometer fra hverandre. Begge fører et bredt utvalg av
hagesenterprodukter. Basert på Konkurransetilsynets spørreundersøkelse er gjennomsnittlig
reisetid fra hjemmet/hytten til de to hagesentrene på 10,5 minutter. Dette er en indikasjon på at
Oddernes og Plantasjen Tobienborg henter store deler av omsetningen sin fra befolkningen
som bor sentralt i Kristiansand.




Forbrukerundersøkelsen viser også at Oddernes er en sterk konkurrent til Plantasjens butikker
både på Tobienborg og Sørlandsparken. 80,5 prosent av respondentene på Plantasjen
Tobienborg svarte at de vitIc valgt et annet hagesenter dersom Plantasjen Tobienborg ikke var
tilgjengelig. Av disse respondentene svarte 71,4 prosent at de ville valgt å handle på
Oddernes. Dette gir en kundediversjon på 57,5 prosent. Tilsvarende tall for Oddernes var en
diversjon mot annet hagesenter på 74 prosent hvorav 59,5 prosent svarte Plantasjen
Tobienborg. Dette gir en kundediversjon fra Oddernes til Plantasjen Tobienborg på 44
prosent."° De høye diversjonstallene viser etter Konkurransetilsynets vurdering at
hagesentrene på Tobienborg og Oddernes er nære konkurrenter i dagens markedssituasjon
innenfor det relevante markedet.

Den nære beliggenheten og de høye diversjonsratene mellom de to hagesentrene Plantasjen
Tobienborg og Oddernes medvirker til at diversjonen til andre hagesentre i
Kristiansandsområdet blir forholdsvis lav. Kundediversjonen fra henholdsvis Oddemes og
Plantasjen Tobienborg til Plantasjen Sørlandsparken var forholdsvis lav, på 9,5 og 13,5
prosent. Motsatt vei var diversjonen fra Plantasjen Sørlandsparken til Oddernes betydelig
høyere med 20,1 prosent, mens diversjonen fra Plantasjen Sørlandsparken til Plantasjen
Tobienborg var på 6 prosent.1" Den høye diversjonen fra både Plantasjen Sørlandsparken og
Plantasjen Tobienborg til Oddemes indikerer etter Konkurransetilsynets oppfatning at
Oddernes i dagens marked utøver et betydelig konkurransetrykk mot Plantasjens to butikker i
det relevante markedet.

Oddernes har en sentral geografisk beliggenhet nær sentrum av Kristiansand. Samtidig er
Oddernes et tradisjonelt hagesenter. Det foreligger derfor både geografiske, omsetnings- og
konseptmessige årsaker til at Oddernes blir regnet som den sterkeste konkurrenten til fiere av
de andre hagesentrene i Kristiansandsområdet. har opplyst at de vurderer
Oddernes som sin sterkeste konkurrent ut fra at Oddernes sin virksomhet ligner mer på

	

enn Plantasjen.112 har opplyst at de oppfatter Hageland som mest lik
på og at Oddemes er den nærmestekonkurrenten.''' Dette viser at Oddemesbåde
utøver et betydelig konkurransetrykk mot Plantasjen og mot de andre hagesentrene i området.

Randesund Planteskoles virksomhet er hovedsakelig konsentrert rundt uteplanter og
beplanting av hager. Randesunds egen vurdering er at selskapet utgjør et så differensiert tilbud
at selskapet i liten grad opplever å være i konkurranse med Oddemes og i enda mindre grad

1°9 Jf. styreprotokon 28. april 2011.
110

1 disse beregningene og andre beregninger i konkurranseanalysen har det ikke blitt gjort noen korrigeringer
for de respondentene som svarte "vet ikke" på diversjonsspørsmålet Antallet som svarte vet ikke var på
Oddernes, Plantasjen Tobienborg og Plantasjen Sørlandsparken henholdsvis 16, 11 og 46 stk. Dersom det hadde
blitt korrigert for "vet ikkc" vcd at respondenter som svarte "vet ikke" haddc blitt trukket ut av utvalget ville
diversjonsratene til ct annct bagesenter blitt på 80 %, 85 % og 67 % for henholdsvis Oddcracs, Plantasjcn
Tobienborg og Plantasjen Sørlandsparken.
"1 Dersom respondenter som svarer "vet ikke" blir trukket ut av utvalget blir diversjonen fra Plantasjen
Sørlan en til Oddernes o Tobienbor henholdsvis 26 og 8 prosent
112

113
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Plantasjen."4 Til tross for at Randesund ligger relativt nær de tre hagesentrene der
forbrukerundersøkelsen ble gjennomført, viser resultatene lav kundediversjon på henholdsvis
0,5, 4 og 4,5 prosent for Plantasjen Tobienborg, Plantasjen Sørlandsparken og Oddernes.
Konkurransetrykket fra Randesund mot artene er likevel be et og først og fremst knyttet
til plantekategorien.

Dc tre hagesentrene Kvarstein, Blomstertunet og særlig E-18 Hagesenter har en beliggenhet et
stykke unna nærmeste konkurrent, og har derfor i noen grad geografisk beskyttelse. Samtidig
fører dette til at disse ha esentrene i noe mindre d er i direkte konkurranse med Plan 'en
og Oddernes.

Dette
ustrercr a en geo s c unensionen r or ti mellom

aktørene vurderes. 1 tillegg er disse utsalgene betydelig mindre enn Oddemes og Plantasjens
butikker i området, og benytter et forretningskonsept som har et sterkere fokus på uteplanter.
Tilsynets forbrukerundersøkelse viser diversjonsrater nær null fra Plantasjens butikker på
Tobienborg og Sørlandsparken. For Plantasjen Tobienborg var kundediversjonen mot disse
sentrene 0,5-1 prosent, mens det for Plantasjen Sørlandsparken var på 2-3 —5 prosent.
Tilsvarende tall for Oddernes var 3,5 —4,5 prosent.

Ut fra de nevnte forhold vurderer Konkurransctilsynet at hvert av de tre Bogrønt-sentrene
utøver et relativt be enset konkurrans kk å Plantasjens butikker i Kristiansandsområdet.

Samlet sett finner Konkurransetilsynet at Oddernes før ervervet utøver et betydelig
konkurransepress på Plantasjen og har gode responsmuligheter ved utøvelse av markedsmakt
fra Plantasjen i hagesentermarkedet i Kristiansandsområdet. De andre utøver hver for seg og
samlet sett et begrenset konkurransetrykk mot Plantasjen og har begrensede
responsmuligheter.

6.2.3 Etableringshindringer og potensiell konkurranse

6.2.3.1 Innledning

Etableringsvilkår er en samlebetegnelse på de forhold og betingelser som en bedrift står
overfor når den vurderer å etablere seg i et marked. Etableringsvilkårene avgjør den
potensielle konkurransen fra aktører som ikke er etablert i det relevante markedet. Offentlige
reguleringer, irreversible investeringer, samt stordrifisfordeler, er eksempler på
etableringshindringer.

For at trusselen om etablering skal legge begrensninger på markedsdeltakernes atferd, må
etableringen være sannsynlig, effektiv og tidsnær. Høye etableringshindringer tilsier at
etablerte aktører i mindre grad må ta hensyn til at nye aktører kan etablere seg i markcdct ved
for eksempel en prisøkning. I markeder hvor det er lave etableringshindringer, vil de etablerte
aktørene være forsiktige med å øke prisene fordi dette kan tiltrekke seg nye konkurrenter.

Videre vil nyetablering fremstå som mer profitabelt i et marked i vekst fremfor et marked som
er modent eller forventes å modne. Konkurransetilsynet vil også ta hensyn til at høy risiko og
høye kostnader forbundet med nyetablering kan redusere sannsynligheten for etablering. I
tillegg må etableringen være av et slikt omfang at utøvelse av markedsmakt forhindres.
Etablering i liten skala, for eksempel i en nisje av markedet, vil ikke nødvendigvis være
tilstrekkeligtil å disiplinereetablerteaktører.

En potensiell konkurrenter et foretaksom ikke deltari det relevante markedetfor øyeblikket,
men som er i stand til eller kan forventes å gjøre det i nær fremtid. Potensiell konkurranse
forutsetter at tilbydere, som reaksjon på en liten og varig prisøkning, cvner å omstille
salget/produksjonenog markedsføreprodukteneltjenestenei løpet av forholdsvis korttid, uten
at det medførerbetydelige tilleggskostnadereller risiko.
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1 vurderingen av potensiell konkurranse ser Konkurransetilsynet særlig på hvilke
etableringshindringer foretakene møter, om den forventede markedsutvikling tilsier at det er
forretningsmessig gunstig å etablere seg eller endre produksjon, og om foretakene er i
besittelse av produksjonsanlegg, anleggsutstyr eller annet som reduserer de nødvendige
investeringer for inntreden i markedet.

6.2.3.2 Konkurransetilsynets vurdering av etableringshindringene og den potensielle konkurransen i
det relevante markedet

En ctablering i det relevante markedet kan skje på to måter. For det første kan en detaljist som
allerede er til stede i det relevante geografiske markedet utvide sitt eksisterende sortiment til
også å omfatte et totalsortiment av hagesentervarer. Alternativt kan en ny aktør etablere et helt
nytt hagesenter i det relevante markedet. Problemstillingene vil bli behandlet i det følgende.

6.2.3.3 En detaljist i det relevante geograliske markedet utvider eksisterende sortiment

Som vist under produktmarkedsavgrensingen foran har gartnerier, dagligvarehandelen,
blomsterforretninger og øvrige detaljhandelskonsepter kun konkurranseflate mot begrensede
deler av hagcsentrenes totalsortimcnt. En utvidelse av eksisterende detaljisters virksomhet til
et totalsortiment av hagesentervarer vil derfor kreve vesentlige investeringer. For det første vil
en bctydelig utvidelse av tilbudet kreve ledige arealer til en slik utvidelse, samt tilstrekkelig
parkeringsplasser med videre.'" For det andre vil detaljisten måtte forhandle og inngå avtaler
med leverandører av de produkter som detaljisten i dag ikke fører. For det tredje vil
detaljistene, som har en annen kjernekompetanse og et annet hovedsatsingsornråde, måtte
investere i omprofilering av eksisterende konsept og markedsføre det nye totalsortimentet,
samt rekruttere ansatte med bransjeerfaring innen salg av hagesentervarer ogieller med
gartnerfaglig bakgrunn117.

Av ovennevnte følger at eksisterende detaljister i det relevante geografiske markedet, som
reaksjon på en liten men varig prisøkning, eller kvalitetsreduksjon, på kort sikt, ikke vil evne
en omstilling av eksisterende salgskonsept og markedsføre et totalsortiment av
hagesentervarer, uten at det vil medføre risiko som følge av irreversible investeringer i
markedsføring med videre. Det vises også til haringssvarene fra tredjeparter hvor det fremgår
at utvidelse av eksisterende sortiment kun i beskjeden grad er aktuelt, og i all hovedsak kun
innenfor enkelte produktgrupper som hagesentrene omsetter.'18.119

Gartnerier med egenproduksjon og begrenset utsalg kan etableres på områder som er regulert
til landbruksformål.12')Slikt reguleringsfonnål stiller krav til egenproduksjon og begrenset
utsalg, og et gartncri som er etablert på et landbruksområde vil således stå overfor
begrensninger ved en eventuell utvidelse av eksisterende virksomhet. I det relevante markedet

116 Begrensningeri utvidelsesmulighetenei formav tilgjengeligarealvil særligkunne&lde forutsalgssteder
som foreksempel blomsterbutikker og dagligvarebutikker som er lokalisert i mindre butikklokaler i for eksempel
bysentraog kjøpesentra.
'17Alt annet likt, vil etableringsbarrierene for gartneriene kunne være noe mindre, da de allerede besitter
fagkunnskap nødvendig for å kunne gi kundene kvalifisert veiledning og service innenfor salit av planter.
118 Konkurransetilsynct har stilt spørsmål om mulig utvidelse av eksisterende sortiment til 18 møbel-,
og elektroforretninger, samt andre detaljhandelskonsepter som IKEA, Felleskjøpet, Europris og Ica Maxi og
Coop Obs! Jf. høringssvar fra Elkjøp Sørlandsparken 27. mars 2012, Biltema Kristiansand 28. mars 2012, Jernia
Sørlandsparken 29. mars 2012, Skeidar Kristiansand 29. mars 2012, Jernia Torjesen 29. mars 2012, Ica Maxi
Lund 29. mars 2012, Ica Maxi Sørlandsparken 30. mars 2012, Europris AS 30. mars 2012 samt 13.juni 2012,
Jysk Sørlandsparken 31. mars 2012, ByggMax AB 31. mars 2012, Byggmakker Eftevaag 2. april 2012, Jula
Serlands en 10. a ril 2012, Ikea Serlandet 23. ril 2012 o Fellesk. t 11. 'uni 2012.
119

På bakgrunnav at den eventuelleetableringenliggernoc frcmtid, og at tilbudet
vesentli vil skillese frah esentrenes totalsortiment hva gjelder veiledning og

service. tillegger Konkurransetils -netden
eventuelle fieiiitidi etablerin en be nset vekt i vurderin en av tensiell konkurranse.

Jf. e-postfra Kristiansandkommune18.mai 2012.
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har Konkurransetilsynet identifisert to gartnerier med omsetning av betydning innenfor
plantekategorien.121Kåre Larsen Handelsgartneri er etablert på areal regulert til landbruk og
vil således ikke kunne utvide eksisterende sortiment til et totalsortiment av hagesentervarer.' 22
Asbjørn Kulien Gartneri driver virksomhet fra tomt utskilt fra landbrukseiendom.
Konkurransctilsynct har fra Songdalen kommunc fått opplyst at tomten til Asbjørn Kulien
Gartneri er uregulert, men li er i et NLF-område o vil således være underla bearensninaer

å utvidet

Søgne videregående skole er en annen aktør med noe omsetning innen plantekategorien.'25
Hovedformålet med virksomheten er imidlertid utdanning126,og etter Konkurransetilsynets
oppfatning vil det være lite sannsynlig at slik virksomhet utvides til salg av totalsortimentet
hagesentervarer.

Konkurransetilsynet finner etter dette at potensiell konkurranse fra eksisterende detaljister
som gartnerier, dagligvarehandel, blomsterforretninger og øvrige salgskonsepter er begrenset.

6.2.3.4 En ny aktør etablerer seg i det relevante markedet

For at en ny aktør skal kunne etablere seg i det relevante markedet, vil aktøren først og frernst
måtte besitte egnet tomt eller eimet lokale til etablering av slik virksomhet.'27 Aktørene må
videre, i likhet med og i større grad en ved en utvidelse av en eksisterende detaljists tilbud,
også forhandle og inngå avtaler med aktuelle leverandører, foreta irreversible investeringer i
markedsføring og rekruttere ansatte med kompetanse128 innenfor salg av totalsortimentet
hagesentervarer. I tillegg kommer eventuelle investeringer i bygningsmasse. Følgelig ‘il en
eventuell ny aktør i det relevante markedet kunne stå overfor etableringsbarrierer av
betydning.

Virksomheter med egenproduksjon og begrenset utsalg, som gartnericr og mindre
planteskoler, kan etableres på områder som er regulert til landbruksformål, jf. ovenfor. For
større virksomheter, som hagesent-e, kan etablering kun skje i områder som er regulert til
handel eller forretning.'29 Konkurransetilsynet har ikke en fullstendig oversikt over eventuelle
ledige tomter eller lokaler hvor det teoretisk er mulig å etablere et hagesenter. Eksempelvis vil
det kunne komme ledige tomter/lokaler på annenhåndsmarkedet, tilsvarende som salget av
familiebedriften Oddemes, eller salg av andre tomter/lokaler eller leiekontrakter fra øvrig
detaljhandelsvirksomhet som innehar relevant reguleringsforrnål.

Melder har vist til seks ulike obbåder hvor det vil kunne etableres virksomhet for andre enn
Plantasjen.13°Av de seks områdene melder viser til er det imidlertid fire av områdeneltomtene
som ikke innehar relevant reguleringsformål. Melder har videre vist til muligheten for
omregulering av tomter som en etableringsmulighet.'31 Det er vanskelig å fastslå hvor lang tid
det vil ta å omregulere en tomt, og resultatet av et forsøk på omregulering er videre usikkert.

121 Solkroken Gartneri og Hagen Blomster er to andre gartnerier lokalisert i det relevante geogafiske markedet.
Felles for begge er at omsetningen er beskjeden og at selskapene i all hovedsak selger sornmerblomster. Jf.
høringssvar fra Solkroken Gartneri 14. april 2012 og e-post 18.juni 2012 fra Hagen Blomster.
122 Jf. telefonsamtale mcd Kåre Larsen Handclsgartneri 27. juli 2012.
123 Jf. telefonsamtalemedSon dalenkommune6. au st 2012.
124 telefonsamtale med
125 -Jr e post fra Søgne videregående skole 22. juni 2012.
126 Jf. skolenshjemmeside,sogne.vgs.no
127 Med betegnelsen egnet tomt eller egnet lokale mener Konkurransetilsynet eiendom som er regulert til den
forretningsvirksomheten som skal etableres, eiendom som er av egnet størrelse, gir tilstrekkelig potensiale for
inntjening gitt konkurransesituasjonen og kundegrunnlaget i området og hvor tomtekostnader eller husleie ikke
er uforholdsmessig høy relativt til inn .enin tensialet.
128 Jf. telefonmøte mcd hvor det fremgår at ved en eventuell etablering av ct nytt
hagesenter vil dct kunnc være utfordrendc å rekruttere ansatte med kompetanse.
129 Jf. e-postfrå Kristiansandkommune18.mai2012.

Jf. brev fra melder 14. mai 2012.
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Omregulering kan derfor ikke vurderes som en faktisk etableringsmulighet i vurderingen av
konkurransesituasjonen før ervervet.

De gjenstående områdene som Plantasjen har vist til; Sørlandsparken og Sørlandsparken Øst
er regulert til forretning. Tomteprisene her er av Plantasjen opp& å være på henholdsvis
1375 kroner og 1000 kroncr per kvadratmeter.w Kristiansand Næringsselskap har også vist til
Sørlandsparken Øst som et nylig regulert område på 200 dekar for volumkrevende handel, og
at prisene trolig vil være omtrent 1500 kroner per kvadratmeter. I tillegg er det stilt et krav ved
salg av tomtene om at bygget som oppføres må utgjøre minst 3000 kvadratmeter. Tomteareal
utenom bygningsmassen vil komme i tillegg."3 Utover tomtekostnaden vil det tilkornrne
kostnader til opparbeidelse av tomt, oppføring av bygningsmasse og lignende.

Det er Konkurransetilsynets oppfatning at Sorlandsparken Øst, og likeledes Sørlandsparken,
er områder som å av tomte risen vil medføre investerin er av be dnin for eventuelle
n e aktører.

. Videre, etter
Konkurranetilsynets oppfatning, vil likeledes kravet om at oppførte bygninger i
Sorlandsparken Øst minst må være 3000 kvadratmeter utgjøre en etableringsbarricre for andre
enn Plantasjen. Dette skyldes at Plantasjen, med 58 heleide butikker i Norge, står i en
særstilling sammenlipet med utsalg tilknyttet Hageland, Bocint og frittstående hagesentre
hva gjelder finansiering av etableringsprosjekter av et slikt omfang.

Videre har Kristiansand kommune opplyst Konkurransetilsynet at kommunen ikke er kjent
med nyetableringer av hagesentre de siste fem årene."5 For nyetableringene i Kristiansand
som melder viser til, er det inaen hagesentre eller aktører som selger totalsortiment av
hagesentervarer til forbruker. 13‘? Fravær av nyetableringer i det relevante markedet kan
indikere at det foreligger etableringshindringer.

Konkurransetilsynet er som nevnt kjent med at det innenfor det relevante geografiske
markedet ble etablert et lite hagesenter på Strai i februar 2012. Fra senteret har tilsynet fått
opplyst at senteret selaer ute lanter, jord og gjødsel, noe ha emøbler og interiør. Senteret er
imidlertid av har omsatt for hittil i år o har kun én
ansatt.137

På bak nn av nyetableringens omfang og
tillegger Konkurransetilsynet etableringen

begrenset vekt i vurdering av etableringsbarrierene og den potensielle konkurransen.

Viderc viscr til at det er utfordringer med hensyn til å finne e et sted å
etablere virksomhet, da de fieste aktuelle tomter allerede er utbygd."
anser det som usannsynlig at det vil komme en nyetablering i nærheten av Sørlandsparken
eller annet sted i Kristiansand da dette ikke vil være lønnsomt.14°Videre opplyser eksisterende
hagesentre i det relevante markedet at de ikke har planer om nye etableringer utover dagens
virksomhet.141Hageland sentralt viser til at selskapet ikke har noen sentral funksjon når det
gjelder etablering av epe ha esentre, eller er or anisert med tanke å etablerin av e eneide
eller franchise-utsal , o at

Bogront SA viser til at kjedekontoret ikke er med på

132 Jf. brev 20. juni 2012, vedlegg 1.
133 Jf. telefonsamtale med Kristiansand Nzeringspark 20. juni 2012.
134

135 Jf. c-post 18. mai 2012.
136 Jf. fullstendig melding .
13. Jf. telefonsamtale med StTaiBlomster 11.juni 2012.
138 Jf. tclefonsamtalc med Strai Blomster 20. juni 2012.

140

141

Jf. brev 29. mars 2012 og e-post 11juni 2012.
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finansierin av butikker og anlegg, og at
43

Etter dette er det Konkurransetilsynets vurdering at den potensielle konkurransen fra nye
aktører er begrenset.

6.2.3.5 Oppsummering etableringshindringer og potensiell konkurranse

Konkurransetilsynet har kommet til at nye aktører vil kunne stå overfor til dels store
investeringer i form tomtekostnader, investeringer i bygningsmasse og markedsføring. Videre
taler fraværet av nyetablcringer og egnede tilgjengelige tomter cller lokaler på at det cr
etableringsbarrierer i markedet.

Etableringsbarrierene og høringssvar fra tredjeaktører viser at det er liten grad av potensiell
konkurranse i markedet. Som tidligere nevnt har kjedekontorene til Hageland og Bogrønt
ingen sentrale funksjoner, herunder finansiering, når det gjelder nyetablering av nye utsalg. Til
dette kommer at Plantasjen, etter tilsynets vurdcring, står i en særstilling fremfor andre aktører
hva gjelderfinansieringav etableringsprosjekter.

Etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det er begrenset potensiell
konkurranse fra både eksisterende detaljister i det relevante geografiske markedet og fra nye
aktører.

6.2.4 Oppsummeringav konkurransesituasjonenfor foretakssammenslutningen

I det relevante markedet har Plantasjen en markedsandel på HHI indikerer at
konkurransen er begrenset. Konkurransetilsynet har videre kommet til at det foreligger
etableringshindringer og begrenset potensiell konkurranse i det relevante markedet.

Forut for ervervet er alle de tre landsdekkende hagesenterkjedene til stede i markedet.
Hageland-kjeden er til stede gjennom Oddemes som utøver et betydelig konkurransepress
både mot Plantasjen og de andre hagesentrene. Bogrent har tre utsalg i området som hver for
seg utøver et begrenset konkurransetrykk mot Plantasjen, og Oddernes. I tillegg er Randesund
et større frittstående hagesenter som fretnstår som tydelig differensiert både fra Plantasjen og
de tradisjonelle hagesentrene. Det foreligger derfor responsmuligheter før
foretakssammenslutningen.

Konkurransetilsynet har ikke funnet det nødvendig å ta endelig stilling til om konkurransen er
vesentlig begrenset før ervervet, da oppkjøpet uansett vil føre til at konkurransen blir vesentlig
begrenset.

6.2.5 Konkurransesituasjonen etter foretakssammenslutningen

Allerede før ervervet var markedskonsentrasjonen for salg av hagesentervarer til forbruker
høy. Som følge av ervervet øker HHI fraffitil= Plantasjen får en markedsandel på.
prosent i det relevante markedet, noe som regnes som en svært høy markedsande1.144

Gjennom kjøpet av Oddernes bortfaller konkurransetrykket fra den størSte konkurrenten til
Plantasjens to butikker i Kristiansandsområdet. Oddemes er både ut fra forretningskonsept,
omsetning og geografisk beliggenhet den nærmeste konkurrenten til Planta.sjen.
Responsmulighetene til de andre hagesentrene etter ervervet vurderer tilsynet som begrenset
Randestmd driver et forretningskonsept som er tydelig differensiert fra Plantasjen. De tre
hagesentrene tilknyttet Bogrønt er alle relativt små i størrelse, de ligger et stykke unna
Plantasjens butikker, og de er differensierte fra Plantasjen. Ved å kjøpe Oddernes vil
Plantasjen få vesentlig økt markedsmakt innen salg av hagesentervarer i Kristiansand.




143 Jf. e-post6.juni 2012.
Jf.Kommisjonenskunngjøringom vurderingenav horisontaletransaksjoneravsnitt 17hvordet fremkommer

at markedsandelerpå over 50 prosent blir ansatt som ''very largemarketshares".
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Bortfallet av Oddernes vil også redusere konkurransetrykket på de fire gjenværende
hagesentrene i området. De tre hagesentrene tilknyttet Bogrønt har et relativt likt konsept som
Oddernes, og disse vil derfor nyte godt av at det klart største av disse hagesentrene forsvinner
fra markedet.

Foretakssammenslutningen vil øke etableringsbarrierene som følge av at Oddernes ikke lenger
er til salgs på annenhåndsmarkedet, og den potensielle konkurransen vil være begrenset også
etter ervervet.

1tilsvaret har melder anført at omsetningen knyttet til Tobienborg ikke skal regnes med i
Plantas'ens omsetning i situasjonen etter ervervet, da dene utsalgsstedet uansett vil bli ncd

. Plantasjen anfører videre at det er usikkert hva som vil skje med omsetningen
til Tobienborg etter nedle at det å ingen måte er noen automatikk i at hele
omsetningen overtas Etter melders vurdering avhenger dette av en
rekke forhold, men en rimelig antakelse er at en del av omsetningen vil falle bort og at resten
vil fordele seg på de gjenværende butikkene i det relevante markedet.

llet er Konkurransetilsynets vurdering at Plantasjens nedleggelse av butikken på Tobienborg
ikke er relevant for vurderingen av kjøpet av Oddernes. Det sentrale i

vurderingen av konkurransituasjonen i markedet er at Plantasjen ved å kjøpe Oddernes
fierner sin største konkurrent fra markedet, og ikke om Plantasjen har to eller tre butikker i
Kristiansandsområdet. Det er Konkurransetilsynets vurdering at det vil være et klart bedre
konkurransemessig alternativ at en anncn aktør kjøper Oddernes, eventuelt at Oddernes
fortsetter driften.

Til Plantasjens vurdering om hvor omsetningen til Tobienborg vil gå når butikken legges ned,

På dette grunnlag finner Konkurransetilsynet at ervervet vil føre til at konkurransen i det
relevante markedet vil bli vesentlig begrenset.

7 Samfunnsøkonomiske virkninger
7.1 Innledning

Det følger av ordlyden i konkurranseloven § 16 første ledd at Konkurransetilsynet skal gripe
inn mot en foretakssammensluming hvis ervervet fører til eller forsterker en vesentlig
begensning av konkurransen i strid med lovens formål. Konkurranselovens formål er "å
fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved
anvendelsen av denne lov, skal det særlig tas hensyn til forbrukernes interesser", jf. lovens §
1.

Det vil ikke foreligge grunnlag for å gripe inn mot ervervet, selv om det fører til eller
forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen, dersom ervervet samtidig medfører
samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster som oppveier de negative følger av at

145
- vedlegg5 til Plantasjensbrev 9.

mai 2012.



konkurransen begrenses. 1 det følgende beskrives samfunnsøkonomisk tap og
effektivitetsgevinster, og til slutt foretas en samlet vurdering.

7.2 Samfunnsøkonomisk tap

7.2.1 Utgangspunkter

Forctakssammenslutningen vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i dct
relevante markedet. Begrenset konkurranse forventes å føre til en mindre effektiv bruk av
samfunnetsressurser,someret samfunnsøkonomisktap.
Det samfunnsøkonomiske tapet som følger av begrenset konkurranse, og virkningene overfor
forbrukerne, kan oppstå som følge av flere forhold. Utøvelse av markedsmakt vil kunne
komme til uttykk gjennom høyere priser, eventuelt i kombinasjon med høyere kostnader, men
kan også gi utslag i lavere kvalitet, smalere produktutvalg, redusert servicenivå og redusert
produktutvikling. Dette innebærer en sløsing i samfunnsøkonomisk forstand, idet
markedstilpasningen gir en samlet ressursbruk som er mindre effektiv enn den ville ha vært
med virksom konkurranse.

Konkurransetilsynet har for det første kommet til at foretakssammenslutningen vil kunne føre
til økte priser på de produkter som omsettes i det relevante markedet. Videre legger tilsynet til
grunn at oppkjøpet vil kunne føre til ensidig utnyttelse av markedsmakt på
konkurranseparameteme service, kvalitet og vareutvalg. 1tillegg vil det oppstå et nyttetap som
følge av at oppkjøpet eliminerer et foretrukket produkt fra markedet for flere forbrukere. Det
legges også til grunn at ervervet vil medføre reduserte insentiver for intern effektivitet.

1 det følgende vil tilsynet redegjøre for det samfiumsøkonomiske tapet som vil oppstå som
følge av Plantasjens oppkjøp av Oddernes.

7.2.2 Økte priser

Konkurransetilsynet finner at foretakssammenslutningen vil kunne føre til økte priser på
produktene som omsettes i hagesentermarkedet. Foretakssammenslutningen vil medføre
insentiver til å sette høyere priscr både for Plantasjen og for de gjenværende aktørene i
markedet.

Normalt vil insentivene til en prisøkning øke med markedsandelen til en bedrift. Nasjonalt
bestemte priser vil likevel, på kort sikt, begrense en muli et til å tøve markedsmakt

å konkurrans arameteren ris i et lokalt marked.

Som følge av oppkjøpet vil den sterkeste konkurrenten til Plantasjen forsvinne fra markedet,
og alt annet likt vil dette føre til insentiver til å sette høyere priser. Fravær av en
prisnedsettelse som følge av redusert konkurranse vil få tilsvarende effekt som en økning i
pris. Høyere priser medfører et velferdstap for samfunnet.

Uten foretakssammenslutningen utøver Oddernes også et konkurransepress overfor andre
konkurrenter enn Plantasjen. For hagesenterkunden er Oddernes konseptuelt sett et nærmere
substitutt til tredjeaktørene enn det Plantasjen er, jf. konkurranseanalysen foran.
Konkurransetrykket som Oddernes utøver overfor andre enn Plantasjen i dag. vil derfor være
sterkere enn konkurransepresset Plantasjen vil kunne utøve overfor tredjeaktører etter
ervervet. Dette understøttes av at konkurrentene synes å være positive til ervervet.147Videre
kan det vises til at har uttalt at når Oddernes forsvinner vil det kunne være rom
for å ta ut høyere marginer innen salg av planter.'"

Foretakssammenslutningen vil etter dette føre til insentiver til å sette høyere priser også for de
gjenværende konkurrentene i markedet, som vil medføre et velferdstap for samfunnet.

'45Jf.brevframelder8.juni2012 og tilsvaretside83.
147 Jf.HøringssvarfraBogrøntKvarstein30.mars2012 spersmål7b,høringssvarfraRandesundPlanteskole16.
aprilspørsmål7bog børingssvarfraBogrøntBlomstertunetsvarpåspørsmål7b.Se ogsåreferatfratelefonmøte
medRandesundPlanteskole6. *uni2012og referatfratelefomnøtemedBogrøntBlomstertunet6. juni2012.
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7.2.3 Redusert vareutvalg, service og kvalitet

På tilsvarende måte som foretakssammenslutningen kan føre til økte priser, vil en begrenset
konkurranse i markedet gi reduserte insentiver til å holde et bredt vareutvalg, samt føre til
redusert service og kvalitet.




En vesentlig begrenset
konkurranse vil gi reduserte insentiver til å konkurrere hardt om å tilby kunden det til enhver
tid beste vareutvalget.

Markedsmakt vil videre kunne komme til uttrykk jjennom et lavere servicenivå og lavere
kvalitet. Med service mcnes for eksempel tilgjengelig personale, god fagkunnskap hos
medarbeiderne, lange åpningstider og rask ekspedering. Mcd kvalitet menes det kontinuerlige
arbeidet som gjøres i den daglige driften for å tilby kundene de beste produktene, eksempelvis
vanning, stell og oppbevaring av planter. Bortfall av konkurranse vil redusere insentivet til å
konkurrere hardt om å tilby kundene den reneste og ryddigste butikken, velfylte varehyller
samt det mest serviceirmstilte personalet med videre.

Når konktwransetrykket Oddernes i dag representerer faller bort, alt annet likt, vil insentivene
til å holde et bredt vareutvalg og et høyt service- og kvalitetsnivå reduscres. Redusert
vareutvalg, service og kvalitet er et velferdstap for samfunnet.

7.2.4 Et foretrukket valg for forbruker forsvinner fra rnarkedet

De ulike aktørene i det relevame markedet er differensierte langs både geografi- og
produktdimensjonen. Oddernes' markedsandel viser at selskapet er et foretrukket valg for
ficre forbrukere. Kundene som foretrekker å handle hos Oddernes på grunn av
produktdimensjonen vil som følge av foretakssammenslutningen oppleve at deres førstevalg
blir borte, med den virkmingat de blir henvist til å handle på et mindre foretrukket alternativ.
Dette vil være et nyttetap for disse konsumentene, og et velferdstap for samfunnct.

Uten foretakssammenslutningen, og for det tilfelle at Plantasjen ikke finner alternativer for
reetablering for sitt utsalg på Tobienborg, vil kundene som har Plantasjen Tobienborg som sitt
foretrukne produktvalg også oppleve et nyttetap. Dette nyttetapet vil kun være knyttet til økte
reisekostnader for kundene, da kundene vil finne sitt foretrukme produktvalg hos Plantasjen
Sørlandsparken.

Plantasjen Tobienborg og Oddernes har i dag omtrent samme markedsandel, og dermed
omtrent like mange kunder som finner utsalgene som sitt førstevalg. Konkurransetilsynet
finner derfor at nyttetapet som vil oppstå som følge av at Oddernes forsvinner fra markedet vil
være større enn tapet som vil oppstå som følge av at Plantasjen Tobienborg forsvinnet fra
markedet. Dette skyldes at de kundene som har Oddernes som sitt foretrukne produktvalg, til
forskjell fra kundene som foretrekker å handle på Tobienborg, ikke har muligheten til å reise
lenger for å finne sitt foretrukne produktvalg i det relevante markedet.

Etter dette legger Konkurransetilsynet til grunn at foretakssammenslutningen vil medføre et
nyttetap, som følge av at Oddernes opphører å eksistere i det relevante markedet.

7.2.5 Reduserte insentiver for intern effektivitet

Det legges også til grunn at økt markedsmakt etter foretakssammenslumingen kan gi reduserte
incentiverfor interneffektivitet.Undervirksomkonkurransetvingesforetakenetil å fokusere
på effektiv drift, da man ellers kan tape omsetningi konkurransemed de andre aktørene i
markedet. Betydningen av potensialet for slosing påpekes av Fornyings- og
administrasjonsdepartementeti vedtak 10. februar 2006 på side 16 vedrørendePriors erverv
av Norgården:" (...) manglendekonkurransekan føre til at aktørene ikke har et sterkt nok
fokuspå interneffektivitet,noe sombidrartil et samfunnsøkonomiskeffektivitetstap."
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Melder anfører at det som følge av ikke er rom for
sløsing.15°En sammenligning av e e viteten i er i e o ae eder hvor det er
ulik grad av markedsmakt, vil i noen grad kunne motvirke reduserte insentiver for intern
effektivitet. Om handlingsromrnet for sløsing faktisk vil reduseres

vil bero på en konkret vurdcring av utformingen av og
Konkurransetilsynet har ikke tatt endelig stilling til i hvilken grad Plantasjens

vil kunne redusere insentivene til intern ineffektivitet, da dette uansett ikke har
avgjørende betydning for tilsynets konklusjoner i saken. Likevel, og alt annet likt, vil normalt
redusert konkurranse i ethvert relevant marked bidra til at intern ineffektivitet vil kunne
oppstå.

7.2.6 Sam1etvurdering

Etter en samlet vurdering finner Konkurransetilsynet at Plantasjens oppkjøp av Oddenies vil
føre til et samfunnsøkonomisk tap. Det sainfunnsøkonomiske tapet er ikke i samsvar med
forbrukernes interesser.

7.3 Samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster

7.3.1 Generelt

Det følger av praksis og økonomisk teori at ikke enhver kostnadsbesparelse utgjør en relevant
samfimnsøkonomisk effektivitetsgevinst med hensyn til vurderingen av
foretalcssammenslutninger. Det er bare bedriftsøkonomiske gevinster som mcdfører cn rcell
samfunnsøkonomisk ressursbesparelse som er relevante. Rene omfordelinger holdes utenfor
vurderingen.

Det er også et krav at kostnadsbesparelsen er spesifikt knyttet til den aktuelle
foretAkssammenslutningen. Dette er formulert som et vilkår om at kostnadsbesparelsen må
være fusjonsspesifikk/ervervsspesifikk. Følgelig må Konkurransetilsynet også vurdere i
hvilken grad de anførte kostnadsbesparelsene vil kunne realiseres uavhengig av
forctakssanuncnslutningen. Er dct sannsynlig at gevinstene kan bli rcalisert uavhengig av
denne, vil de ikke bli hensyntatt.

Viderebemerkesat det kun er kostnadsbesparelsersom er tilstrekkelig.godt dokumentertog
konkretisert som vil bli vurdert. 1 klagesaken vedrørende Gilde/Prior15' la departementet til
grunn at det i utgangspunktet er partene som må sannsynliggjøre de samfunnsøkonomiske
gevinstene ved foretakssammenslutningen. Dette innebærer at det påhviler partene å
fremlegge dokumentasjon på gevinstene. Det ligger i dette også et krav om at
effektivitetsgevinstene må bli gjennomført innen cn rimelig tidsperiode.

For foretakssammenslutninger med antatt sterke konkurransebegrensende virkninger, må de
forventede effektivitetsgevinstene være betydelige for at tilsynet skal legge til grunn at det
primære inngrepsvilkåret etter konkurranseloven § 16 likevel ikke er oppfylt.152

7.3.2 Partenesanførsler

Partene anførte årlige effektivitetsgevinsteri størrelsesorden
Videre ble det anført at omstillingskostnadene som følge av ervervet En
oversikt over de anførte effektivitetsgevinster gis i tabellen nedenfor.

Tabell 2: Oversikt over anførte samfunnsøkonomiske besparelser

150 lf. tilsvaret side 85.
151 Fomyings- og administrasjonsdepartementetsvedtak 5. oktober 2006, Gilde Norsk Kjøtt
BA.
152 V2008-12 EurofunsDanmarkAIS - LantmånnenAnalycen AB - konkurranseloven§ 16 -153

if. brev 9. mai2012 og ytterligereopplysningerog kvantifiseringgitt i brev 8.juni 2012.
meldingble anførte effektivitetsgevinster ikke kvantifisert_

BA —PriorNorge

vedtak om inngrep.
I fiillstendig
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Anførte effektivitetsgevinster Anført årlig besparelse (MNOK)

Samlet anført samfunnsøkonomisk gevinst

Konkurransetilsynet har i e-post 27. april 2012 og e-post I. juni 2012 bedt melder om
dokumentasjon på anførte effektivitetsgevinster.

1 tilsvar til varsel opprettholder melder de anførte gevinstene som fremkommer i tabell 2. 1
tilsvaret har melder inntt ytterligere informasjon om effektivitetsgevinstene knyttet til mer
effektiv drift av butikk.1-

7.3.3 Konkurransetilsynets vurdering av anforte effektivitetsgevinster

I det følgende vil tilsynet vurdere om det vil oppstå omstillingskostnader som følge av
ervervet. Deretter vil det bli vurdert om partenes redegjørelser og fremlagte dokumentasjon er
tilstrekkelig til å fastslå at de anforte besparelsene er sikre, fusjonsspesifikke og
samfunnsøkonomiske besparelser.

7.3.3.1 Omstillingskostnader

Melder fastholder i tilsvaret at
Uten foretakssammenslutningen vil anle et å Tobienbor

Tils met fastholder at det både vil ålo e omstillin skostnader i form av

Videre m det
forventes å oppstå oppstartskostnader knyttet til opplæring av tidligere ansatte i Oddernes i
Plantasjens driftsmodell, ekstra markedsføring og

Basert på ovenstående legger Konkurransetilsynet til grunn at det vil oppstå ikke ubetydelige
ornstillingskostnader som følge av ervervet.

7.3.3.2 Opprettholde hele omsetningen .fra Plantasjen Tobienborg




Melder opplever det som en ren påstand fra tilsynets side at kundene som i dag
gjør sine innkjøp på Plantasjen Tobienborg vil kunne vri sin etterspørsel over til Oddernes,
Plantasjen Sørlandsparken eller andre hagesentre i området.

Konkurransetilsynet fastholder at det ikke kan legges til grunn at dagens eiere eller en
eventuell annen kjøper av Oddernes ikke vil kunne utvide kapasiteten etter at Plantasjen
Tobienborg legges ned jf. punkt 133 i konkurranseanalysen. Videre
viser Konkurransetilsynets undersøkelser som nevnt at det er noe ledig kapasitet hos de andre
hagesentrene i det relevante markedet. Tilsynet finner derfor at de kundene som i dag gjør sine
innkjøp hos Plantasjen Tobienborg vil kunne få dekket sitt behov ved å vfi etterspørselen over
til Plantasjen Sørlandsparken, Oddernes eller de andre aktørene i det relevante markedet.

154 If. tilsvaretside 90 - 93.



Tilsynet viser i denne sammenheng til Plantasjen-butikken i Sørlandsparken som ligger 8,4
kilometer unna Plantasjen Tobienborg og som tilbyr et bredere vareutvalg.

Basert på denne informasjonen finner tilsynet at den anførte besparelsen ikke kan tillegges
vekt.

7.3.3.3 Mer effektiv dnfi av eksisterende virksomhet på Oddernes

Til sammen anførte melder i brev 8. juni 2012 besparelser i størrelsesorden
kroner knyttet til mer efrektiv drift av virksomhetenpå Oddemes, herunder mer effektiv
administrasjon, markedsføring, innkjøp og øvrig drift av butikk. Plantasjen har beregnet dette
estimat som differansen mellom Oddernes' personalkostnader ved drift av en butikk med

som er den forventede omsetningen på ~ffile og
Plantasjens forventede personalkostnader. I tilsvaret har melder gitt ytterligere informasjon om
tidsbruk knyttet til ulike arbeidsoppgaver i butikken på Oddernes. Informasjonen omfatter
tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver på Oddernes, og informasjon om hvor mye tidsbruk som
ville gått med på tilsvarende arbeidsoppgavermcd Plantasjensom eier. Det er ikke vedlagt
dokumentasjon på dc anførte tallcne.

Konkurransetilsynet fastholder at man ikke uten videre kan sammenligne lønnsnivået i et
utsalg eiet av Plantasjen med en familiebedrift hvor eierne arbeider i driften, uten å korrigere
for eiernes incentiver til å la egen lønn avvike fra gjeldende markedslønn. Oddernes er en
familiebedrift og etter dct Konkurransetilsynet kjenner til arbeider det tre familiemedlemmer i
butikken. Til sammen har disse tre en årslønn på omtrent 2,5 millioner kroncr. En eier som
arbeider i egen bedrift vil bestemme over sitt eget lønnsnivå. Dette innebærer at lønnen kan,
dersom eieren ønsker, settes unaturlig høyt sammenlignet med om utsalget hadde vært driftet
utelukkende med ansatte uten cierrelasjoner. Jo lavere lønn en eier gir seg selv, jo høyere
overskudd og utbytte vil driften generere, og motsatt. I tilsvaret argumenteres det for at eiere
av aksjeselskap av skattemessige årsaker har insentiver til å sette lønningene til seg selv lavt.
Problemstillingen knyttet til Oddernes og lønnskostnader er imidlertid at lønnen til eierne er
satt høyt, på til sammen 2,5 millioner kroner.

Videre har tilsynet i konkurranseanalysen vurdert og kommet til at det foreligger ledig
kapasitet hos aktørene i hagesentermarkedet i Kristiansandsområdet. Kundene vil derforkunne
finne Plantasjen Sørlandsparken og de andre aktørene som alternativer til Oddernes.
Konkurransetilsynet finner det derfor ikke sannsynliggjort at Oddernes' personalkostnader ved
en omsetning på r et relevant sammenligningsgrunnlag. I tilsvaret anføres
det at selv om det legges til grunn et annet relevant sammenligningsgrunnlag vil ikke det bety
at effektivitetsgevinstene faller bort. Tilsynet er enig med melder i at dette forholdet ikke
nødvendigvis fører til at effektivitetsgevinstene i sin helhet faller bort, men fastholder a: det
kan bidra til å redusere den anførte gevinsten.

Besparelsene er videre anført å være ervervsspesifikke da gevinstene ikke vil kunne hentes ut
uten at Oddernes vil få ta del i Plantasjens driftsmodell. Konkurransetilsynet er enig med
melder i at besparelser som vil oppstå utelukkende på grunn av Plantasjens driftsmodell, og
for drift som ikke kan effektiviseres uten foretakssammenslutningen, vil være
ervervsspesifikke. Videre legger tilsynet til grunn at i den grad kvaliteten på produktet som
tilbys til forbrukerne ikke vil reduseres som følge av slike kostnadsbesparelser, og at
gevinstene ikke er rene omfordelinger, vil effektivitetsgevinstene også være
samfunnsøkonomiske.

I det følgende vil Konkurransetilsynet vurdere sannsynligheten for at det vil kunne oppstå
effektivitetsgevinster knyttet til hver enkelt av postene knyttet til mer effektiv drift av butikken
på Oddernes. De anførte besparelsene kommenteres enkeltvis.

Mer effektiv administrasjon

Melder har anført en effektivitetsgevinst knyttet til mer effektiv administrasjon på anslagsvisffi
knyttet til arbeidsoppgaveneregnskap,oppfølgingav nøkkeltall,planlegging,

budsjetteringog logistikksystem.
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1 tilsvaret oppgis at Odde er timer på regnskapsfunksjonen årlig, mens
Plantasjen vil bruke anslagsvi imer er år å dette i en butikk å Oddernes sin størrelse.
Det anføres at Planta 'ens

Innen salgsoppfølging oppgir melder i
t svare a e rg g r mc ca tuner ti s c oppgavcr hos Oddernes, mens en butikksjcf
i Plantasjen anslagsvis vil bruk imer på denne arbeidsoppgaven.

Tilsynet finner det sannsynlig at det vil oppstå en samfunnsøkonomisk effektivitetsgevinst
kn et til administra -ori. Dette baserer tils et blant annet ° at Plantas'e

Melder har imidlertid ikke dokumentert at det vil oppstå en besparelse i den størrelsesorden
som er anført. Tilsynet har eksempelvis ikke mottatt dokumentasjon på at Plantasjen bare vil
brukekstra timer årlig på regnskap ved også å håndtere Oddernes sin omsetning. Videre
er det ikke dokumentert at Oddernes ikke har muligheter til å foreta effektivisering innen
regnskap, oppfølging av nøkkeltall, planlegging, budsjettering, logistikksystem m.v.

Selv om effektivitetsgevinsten knyttet til regnskap og annen administrasjon ikke er
tilstrekkelig dokumentert finner Konkurransetilsynet det likevel sannsynlig at det vil kunne
oppstå ervervsspesifikke og samfunnsøkonomiske besparelser knyttet til disse
arbeidsoppgavene. Det er imidlertid ikke sannsynliggjort at gevinsten er av en slik støtTelse
som anført av melder.

Mer effektiv markedspring




Konkurransetilsynet fmner det ikke sannsynliggjort at det vil o stå en

Videre driver b e P antasjen og
Oddernes med lokal markedsføring, hovedsakelig gjennom annonsering i lokal eller
regionalaviser. Tilsynet har ikke mottatt noen dokumentasjon som viser at Plantasjen driver
lokale karnpanjer mer effektivt enn Oddernes.

Melder har også vist til at Plantasjen har utviklet enlifflmarkedsføringskanal gjennom en
kundebase av e-postmottakere som uten ekstra kostnader vil kunne utnyttes mot dagens
kunder hos Oddernes. I tilsvaret anfører melder at tilsynet har unnlatt å vurdere den
samfunnsøkonomiske gevinsten av å knytte Oddernes til Plantasjens kundeklubb. Av
Hagelands hjemmeside fremgår det at også Hageland har etablert en tilsvarende kundeklubb.
Videre kan ikke Konkurransetilsynet se at melder har godtgjort at det vil oppstå en
ervervsspesifikk og samfunnsøkonomisk gevinst av at kundene til Oddernes kan knyttes til
Plantasjens kundeklubb.

Basert på dette fmner Konkurransetilsynet at det ikke er dokumentert noen
effektivitetsgevinster knyttet til markedsføring.

Mer effektiv drift av butikk

Plantasjen anfører at det vil oppstå en gevinst knyttet til mer effektiv drift av butikk på

Dette anføres å medføre kostnadsbesparelser knyttet til
driften av butikken. I tilsvaret har Plantasjen ikke fremlagt ytterligere informasjon eller
dokumentasjon for å underbygge anførselen om mer effektiv drift av butikk.






Videre gjøres det en sammenligning av Plantasjen og Hageland, hvor det vises til
en kundeundersøkelse hvor

Konkurransetilsynet fmner det ikke dokurnentert eller sannsynliggjort at kundene vil komme
minst like godt ut med et konse t som vil ' bedriftsøkonomiske kostnadsbes relser men som
til gjengjeld En
sammenligning av og agens agesenter på
Oddernes er ikke et relevant sammenligningsgrunnlag for kvalitetsnivået på ct eventuch
fremtidig Oddernes enten ved videreførin av driften eller at en annen k er overtar
Oddernes.

Tilsynet vil også bemerke at lokalt eide butikker som Oddernes kan ha visse kostnadsfordeler
sammenlignet med butikker som eies av store sentralstyrte kjeder. Slike fordeler kan blant
annet være at eierne raskt kan oppdage og rette på ulike utfordringer som oppstår i butikken
eller bistå med en ekstra arbeidsinnsats i hektiske perioder.

Det er etter dette tilsynets vurdering at effektivitetsgevinstene knyttet til mer effektiv drift av
butikk ikke er tilstrekkelig dokumentert, og fremstår som for usikre til at de kan legges til
grunn.

7.3.3.4 Mer effektivt innkjøp




På bakgrunn av den informasjonen Konkurransetilsynet har mottatt har ikke tilsynet
holde unkter for å si at driften å Oddernes er mindre effektiv enn Plantas'en med hens til

egge eterne ar ang e armg og nns ap om ransjen og utsa get e
Når det gjelder innkjøp inngås det rammeavtaler med leverandører sentralt i Hageland, mens
Oddernes står for selve bestillingen.

Videre fremgår det ikke av tilsvaret hvordan melder har kommet frem
til anslagene på tidsforbruk knyttet til verken for Oddemes
eller Plantasjen.
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Det legges etter dette til grunn at de anførte effektivitetsgevinstene ikke er dokumentertc, og
fremstår som for usikre til at de kan legges til grunn.

7.3.4 Oppsummering

Etter Konkurransetilsynets vurdering har ikke partene i tilstrekkelig grad dokumentert og
sannsynliggjort at de anførte effektivitetsgevinstene er ervervsspesifikke og
samfunnsøkonomiske. Det fremstår likevel som sannsynlig at det vil kunne oppstå noen
effektivitetsgevinster knyttet til administrasjOn og regnskap, men i mindre omfang enn anført
av melder. Tilsynet finner videre at det vil oppstå ikke ubetydelige ervervsspesifikke og
samfunnsøkonomiske omstillingskostnader, og at effektivitetsgevinstene ikke vil overstige
disse.

8 Konkurransemessige virkninger av ervervet
Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssarnmenslutningen mellom Plantasjen og
Oddernes vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i hagesentermarkedet i
Kristiansand. Partene har ikke doktimentert effektivitetsgevinster ved
foretakssammenslutningen som kan oppveie det samfunnsøkonomiske tapet som følger av
konkurransebegrensningen. Etter konkurranseloven § 16 skal Konkurransetilsynet derfor gripe
inn mot foretakssammenslutningen.

8.1 Vurdering av forholdsmessighet

Det følger av det alminnelige kravet til forholdsmessighet i norsk rett at Konkurransetilsynets
vedtak ikke må gå lenger enn det som cr nødvendig for å avhjelpe de negative
konkurransevirkningene av foretakssammenslutningen.

Melder har fremsatt tilbud om avhjelpende tiltak i brev datert 9. august 2012. Tilbudet om
avhjelpende tiltak innebærer både strukturelle og adferdsregulerende tiltak. Forslaget er
vurdert som ledd i Konkurransetilsynets forholdsmessighetsvurdering.

På bakgrunn av en nærmere vurdering av de foreslåtte avhjelpende tiltak har
Konktirransetilsynet i denne konkrete saken ikke funnet det nødvendig å sende forslaget på
markedstesting til konkurrenter eller andre aktører.

Partene tilbyr for det første å legge ned Plantasjens utsalg på Tobienborg senest samtidig med
at det åpnes en I.Plantasjen-butikk på Oddernes. Melder anfører at dermed vil ikke
Plantasjen på noe tidspunkt øke antallet utsalgssteder i det relevante markedet. Tilsyne: har
som det fremgår av kapittel 6.2.5 kommet til at nedleggelsen av Plantasjens butikk på
Tobienborg ikke har betydning for tilsynets konklusjoner i saken. Det er etter
Konkurransetilsynets vurdering ikke avgjørende om Plantasjen har to eller tre butikker i
Kristiansandsområdet. Det sentrale er at Plantasjen ved foretakssammenslutningen f.jerner sin
sterkeste og nærmeste konkurrent fra markedet og således øker markedsmakten i det relevante
markedet, og en fremskyndet nedleggelse av Tobienborg endrer ikke dette.
Konkurransetilsynets vurdering er derfor at det foreslåtte strukturelle avhjelpende tiltaket ikke
vil avhjelpe de identifiserte konkurransebegrensende virkningene av
foretakssammenslutningen.

Videre har partene tilbudt tre adferdsregulerende tiltak. Disse vil ifølge partene avhjelpe de
negative sarnfunnsøkonomiske virkningene tilsynet har lagt til grunn i varselet. Det er
tilsynets vurdering at den foreliggende foretakssammenslutningen blant annet medfører økte
insentiver for Plantasjen til å sette høyere priser, reduserte insentiver for Plantasjen til å holdc
et bredt vareutvalg og høyt service- og kvalitetsnivå, samt at et foretrukket valg for en del
forbrukere forsvinner fra markedet, jf. kapittel 7.2 ovenfor.

Partcnc har foreslått at Plantasjen pålegges å fastsette priser ved butikkene i Kristiansand som
ikke overstiger Plantasjens til enhver tid gjeldende nasjonale veiledende priser.
Konkurransetilsynet har i vurderingen av foretakssammenslutningen lagt til grunn som
utgangspunkt at Plantasjen setter nas'onale veiledende riser ut til sine butikker o at en
butikkleder i Plantasjen har
Konkurransetilsynet er ikke primært bekymret for at Plantasjen i det relevante markedet skal
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sette høyere priser enn Plantasjens veiledende nasjonale priser, men at de faktiske prisene som
følge av redusert konkurranse blir høyere enn de ville vært uten ervervet. Dette kan like gjerne
s 'e ved at insentivene for

eres som ø ge av mm e
konkurranse etter ervervet. Det foreslåtte tiltaket vil derfor ikke avhjelpe dc
samfunnsøkonomiske virkningene knyttet til økte muligheter og insentiver til å sette bayere
priser i det relevante markedet.

Partene har videre foreslått at Plantasjen forplikter seg til å opprettholde et minst like bredt
vareutvalg ved Plantasjen-butikken som Oddernes tilbyr før
foretakssammenslutningen, samt at Plantas'en pålegges å opprettholde en betjent avdeling for
snittblomster og blomsterdekorasjoner ved lantasjen-butikken på Oddernes.

Konkurransetilsynet kan ikke se at det foreslåtte tiltaket om å opprettholde et minst like bredt
vareutvalg som Oddernes har i dag vil avhjelpe de skadelige virkningene av ervervet.
Oddernes har ført et tydelig differensiert vareutvalg sammenlignet med Plantasjen, både totalt
sett og innenfor dc ulike varegnippene av hagesentervarer, selv om dc to selskapene fører en
del like varer fra ulike merkevareleverandører.

Tilsynet har også vurdert det foreslåtte tiltaket om å opprettholde en betjent avdeling for
snittblomster og blomsterdekorasjoner. Konkurransetilsynet har konkludert med at det
relevante markedet i denne saken er hagesentervarer solgt til forbruker. Snittblomster utgjør
kun en liten del av vareutvalget som inngår i hagesentervarer, og det foreslåtte tiltaket berører
således bare en mindre del av de konkurransemessige problemene som oppstår. Etter dette
finner tilsynet at et avhjelpende tiltak om å opprettholde en befient avdeling for snittblomster
og blomsterdekorasjoner ikke i tilstrekkelig grad vil avhjelpe de konkurransemessige
bekymringene ved foretakssammenslutningen.

Konkurransetilsynet har kommet til at de foreslåtte strukturelle og atferdsregulerende tiltakene
verken enkekvis eller samlet sett vil avhjelpe de konkurranseskadelige virkningene av
foretakssammensluMingen.

Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn funnet at vedtaket ikke går lenger enn det som må
anses som nødvendig for å avhjelpe de skadelige virkningene av foretakssammenslutningen.
Vedtaket er således forholdsmessig.

8.2 Vedtak

På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 16 fatter Konkurransetilsynet
følgende vedtak:

Foretakssammenslutningenmellom Plantasjen Norge AS og Oddernes Gartneri AS
forbys.

Vedtakettreri kraft straks.

Vedtaket kan i henhold til konkurranseloven § 20 fierde ledd første punktum påklages innen
15 virkedager. En eventuell klage stiles til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet,
men sendes til Konkurransetilsynet.
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