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DEL I – INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 

1.1 Om foretakssammenslutningen 
(1) Foretakssammenslutningen gjelder en fusjon mellom Arcus ASA (Arcus) og Altia Plc. 

(Altia) (samlet Partene). Begge selskapene er aktive i markedene for produksjon, 
import og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer i Norden, dvs. Norge, Sverige, 
Danmark og Finland. 

(2) Fusjonen er betinget av godkjennelse av Konkurransetilsynet og fra svenske og finske 
konkurransemyndigheter.  

1.2 Sammendrag av meldingen 
(3) Altia og Arcus inngikk avtale om fusjon i henhold til finske og norske selskapsrettslige 

regler (Fusjonen, Transaksjonen eller Oppkjøpet) 29. september 2020.  

(4) Begge Parter er aktive innen markedene for produksjon, import og distribusjon av 
alkoholholdige drikkevarer (hovedsakelig vin og brennevin) i Norge og Norden samt 
flere andre land i og utenfor Europa. Hoveddelen av Partenes omsetning stammer 
imidlertid fra Norge, Sverige og Finland.  

(5) Det norske markedet for vin og brennevin er fragmentert og konkurransen er sterk. 
Konkurransebildet preges av store internasjonale og nasjonale aktører som tilbyr et 
bredt utvalg av vin og brennevin. I de senere årene har markedet fått innslag av 
nisjeprodusenter og distributører som tilbyr premiumprodukter i konkurranse med 
Partene i alle markeder.  

(6) Det norske vin- og brennevinssalget har lenge hatt en nedadgående kurve, men har 
stabilisert seg de siste fem årene. Dette gjelder både salg til hoteller, restauranter og 
kafeer (videre omtalt som HoReCa) og til Vinmonopolet. Partene forventer heller ikke 
store endinger i etterspørselen i årene som kommer, med unntak for 
"premiumisering". Dette er en generell trend blant forbrukere som oppgraderer til mer 
eksklusive produkter eller velger mer rimelige alternativer. Dette kan sees i 
sammenheng med den økende interessen for håndverksbrennevin ("craft spirits") og 
lokale produkter. 

(7) Vin og brennevin distribueres normalt gjennom i) detaljhandel (Vinmonopolet) ii) 
HoReCa, og iii) taxfree/travel retail (DFTR).  

(8) Vinmonopolet er det eneste aktøren i Norge som har tillatelse til å selge 
alkoholholdige drikkevarer med en alkoholstyrke over 4,5 volumprosent til forbrukere 
for konsum utenfor salgsstedet (utenom DFTR). Dette innebærer at Vinmonopolet har 
betydelig kjøpermakt som forhindrer distributører fra å utøve noen form for 
markedsmakt, uavhengig av størrelse. Vinmonopolet har også et lovfestet 
innkjøpsregelverk som er utformet for å fjerne mulige etableringshindringer, og vil kun 
premiere ytelsesbasert konkurranse. Polordningen gjør markedet åpent og dynamisk, 
og tilsier i seg selv at Foretakssammenslutningen ikke reiser konkurranserettslige 
utfordringer.  
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øke kvaliteten og gjøre et bredere produktutvalg tilgjengelig i Norge gjennom en mer 
effektiv leverandør.  

1.3 Meldingens struktur 
(18) Denne meldingen består av fem deler. I del I) gis en overordnet beskrivelse av 

Transaksjonen, og hvorfor den ikke vil føre til konkurransemessige bekymringer. I del 
II) beskrives den planlagte Transaksjonen nærmere, samt Partenes organisatoriske 
struktur og forretningsvirksomhet. I del III) gis utfyllende informasjon om samtlige 
relevante markeder, herunder om markedenes størrelse, aktører, kunder og 
leverandører. Det gis også en nærmere begrunnelse for hvorfor Transaksjonen ikke 
vil påvirke konkurransen i de enkelte markedene som beskrives.  I del IV) gjengis 
Partenes vurderinger om fraværet av konkurransevirkninger, både horisontalt og 
vertikalt. I del V) gis det til slutt en beskrivelse av de effektivitetsgevinstene som vil 
realiseres gjennom Transaksjonen. 

2. KONFIDENSIALITET  
(19) Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter som er markert med dobbel 

understreking. Vedlegg som inneholder konfidensiell informasjon er merket som 
"konfidensiell".  

(20) Den markerte informasjonen inneholder opplysninger som det er av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde.  Disse opplysningen må behandles 
strengt konfidensielt og unntas offentlighet i sin helhet jf. forvaltningsloven § 13 (1) 2.  

(21) En nærmere begrunnelse for hvorfor de aktuelle opplysningene må unntas 
offentlighet er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 1:    Begrunnelse for hemmelighold   

(22) Vi ber Konkurransetilsynet om å ta kontakt med oss dersom en tredjepart krever 
tilgang til meldingen, og at vi kontaktes før tilgang gis. 
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3. INVOLVERTE FORETAK  

3.1 Melder I  
Navn: Arcus ASA  
Organisasjonsnummer: 987470569 
Adresse: Postboks 64, 1483 Hagan  
Kontaktperson:  Kenneth Hamnes (CEO)  
Telefon: +47 67 06 50 00 
E-post: kenneth.hamnes@arcus.no  

3.2 Melder I sin representant  
Navn: Advokatfirmaet Wiersholm AS v/ 

advokat Håkon Cosma Størdal, 
advokat Marie Wangsmo Haugland, og 
advokatfullmektig Edvard Hamer Rojahn 

Adresse: Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, Norway 
Telefon: +47 21 02 10 00 
E-post: hcst@wiersholm.no 

maha@wiersholm.no 
edro@wiersholm.no  

3.3 Melder II  
Navn: Altia Plc.  
Organisasjonsnummer: 1505555-7 
Adresse: PL 350, 00180 Helsinki, Finland 
Kontaktperson: Thomas Heinonen 
Telefon: +358 400 186 005 

3.4 Melder II sin representant  
Navn: Hannes Snellman Attorneys Ltd. v/  

advokat Mikko Huimala, og 
advokat Peter Forsberg 

Adresse: P.O. Box 333, 00131 Helsinki, Finland 
Telefon: 044 530 0753 / +46 76-0000080 
E-post: mikko.huimala@hannessnellman.com 

peter.forsberg@hannessnellman.com  
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DEL II – OM PARTENE OG TRANSAKSJONEN 

4. TRANSAKSJONEN 

4.1 Foretakssammenslutningens art 
(23) Altia og Arcus signerte 29. september 2020 en avtale om å fusjonere selskapene i 

henhold til reglene i den finske aksjeloven og den norske allmennaksjeloven 
(Transaksjonen, Fusjonen eller Foretakssammenslutningen). Formelt vil Altia 
(overtakende selskap) overta samtlige av Arcus' (overdragende selskap) eiendeler og 
forpliktelser.  

(24) Fra det tidspunktet fusjonen er gjennomført vil Arcus ASA oppløses og ikke lenger 
eksistere som en selvstendig juridisk enhet. Den fusjonerte enheten vil hete Anora 
Group Plc (Anora).   

Vedlegg 2: Fusjonsavtale mellom Arcus ASA og Altia Plc (konfidensielt) 

(25) Transaksjonen utgjør dermed en "foretakssammenslutning", jf. konkurranseloven § 
17 bokstav a). 

(26) Ingen aksjonær vil ha ene- eller felleskontroll i det fusjonerte foretaket.  Den største 
aksjonæren vil være Canica AS, med en eierandel på 22,4 prosent, mens den finske 
stat vil være nest største eier med 19,4 prosent av aksjene. Partene kjenner ikke noen 
omstendigheter som tilsier at Canica AS og den finske stat vil ha felleskontroll.  

(27) Hovedaksjonærene i den fusjonerte enheten er listet opp nedenfor. 

Tabell 1: Hovedaksjonærene i Anora etter transaksjonen  

Aksjonær Aksjeandel 

Canica  22,4%  

Den finske stat  19,4%  

Geveran 4,6% 

Hoff 2,3%  

Ilmarinen Mutual  1,6% 

Varma Mutual  1,6%  

 

(28) Partene vil melde Transaksjonen til de svenske ("SCA") og finske ("FCCA") 
konkurransemyndighetene i tillegg til Konkurransetilsynet (samlet Myndighetene). 
Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av Myndighetenes godkjennelse.   

4.2 Strategisk og økonomisk rasjonale bak Transaksjonen 
(29) Partene ønsker å skape et effektivt nordisk vin- og brennevinselskap rustet for 

internasjonal ekspansjon og vekst.  
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(40) For ytterligere informasjon om Arcus, vennligst se https://www.arcus.no/.  

5.1.2.2 Vin 
(41) Arcus sin virksomhet innen vin er lagt til de heleide datterselskapene Vingruppen AS 

(Norge), Vingruppen i Norden AB (Sverige) og Vingruppen Finland Oy (Finland). 
Hvert av disse tre selskapene eier en rekke agenturer. Agenturene distribuerer en 
stor portefølje av vin fra alle hele verden.  

(42) Cirka 10 prosent av Arcus samlede salgsinntekter innen vin er fra Arcus egne 
merkevarer. Vin som selges under Arcus egne merkevarer importeres vanligvis på 
bulk og tappes på Gjelleråsen, eksempelvis Falling Feather. 

(43) Arcus sine samlede inntekter fra vin var 1577,8 millioner kroner i 2019. Omsetningen 
av vin i Norge utgjorde om lag 510,7 millioner kroner.5 

(44) For mer informasjon om Arcus sitt norske vinselskap, se https://www.vingruppen.no/ 

5.1.2.3 Brennevin 
(45) Arcus produserer, importerer og distribuerer brennevin, hvor akevitt er den viktigste 

produktkategorien. Andre brennevinstyper som Arcus selger er vodka, bitter og likør, 
whisky, Cognac og gin. Arcus' brennevinsportefølje i Norge omfatter blant annet: 

 Akevitt: De norske akevittmerkene Gammel Opland, Løiten, LINIE, Gilde og 
Lysholm. I tillegg produseres den danske Aalborg-akevitten på Gjelleråsen. 

                                                
5
 Arcus årsrapport 2019, s. 84 
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Totalt stammer 42 prosent av inntektene i forretningsområdet Spirits fra salg av 
akevitt. 

 Bitter/shots/likører: Arcus selger sine egne merkevarer Gammel Dansk, 
Balder, Hot n' Sweet, Shoot-serien, og partnermerker herunder Fireball. 

 Cognac: Arcus selger Braastad Cognac. Arcus er minoritetsaksjonær i det 
franske selskapet Tiffon som produserer Braasted.  

 Gin: Arcus produserer merkene Skagerrak, Golden Cock og Kalinka Gin, og 
selger flere andre merker fra England, Frankrike og Estland. 

 Vodka: Arcus produserer og tapper Vikingfjord, Vanlig, Dworek, Kalinka og 
Amundsen.  

 Whisky: Arcus selger både egentappet skotsk whisky, som Upper Ten, og 
distribuerer flere internasjonale whiskymerker fra Irland, USA og Canada. 
Bushmills Irish Whiskey og Buffalo Trace Bourbon, samt de skotske whiskyene 
Jura og Dalmore, er blant whiskymerkene i whiskyporteføljen (bare Sverige og 
DFTR). 

 Tequila: Arcus har en salgs- og distribusjonsavtale for tequilamerket Jose 
Cuervo. 

 Ferdigblandet cocktails: Arcus har de to siste årene introdusert 
ferdigblandede cocktails (også omtalt som "RTD" eller "Ready To Drink") i både 
Finland, Danmark og Sverige. I Norge har disse produktene vært i salg i mer 
enn ti år. 

(46) Cirka 85 prosent av Arcus' totale inntekter innen brennevin kommer fra salg av egne 
merkevarer,6 herunder Gammel Oppland, Løiten, LINIE, Gilde, Lysholm, Aalborg 
Akvavit, Vanlig Vodka, Vikingfjord, Dworek og Gammel Dansk. De resterende 
inntektene stammer fra Arcus' portefølje av internasjonale merkevarer som de 
distribuerer, blant annet Fireball, Hot n'Sweet, Buffalo Trace og Southern Comfort.  

(47) Arcus totale salgsinntekter innen brennevin utgjorde 811,6 millioner kroner i 2019, 
hvor 306,1 millioner av dette stammer fra salg i Norge.7  

5.1.2.4 Logistikk (Vectura) 
(48) Arcus sin logistikkvirksomhet utføres av Vectura, som har vært heleid av Arcus siden 

det ble etablert i 1996. Vectura tilbyr kontraktlogistikktjenester til drikkevarebransjen i 
Norge. 

(49) Vectura sin kundegruppe omfatter importører, produsenter og distributører av 
drikkevarer (primært med alkohol). Kundene har ulike logistikkbehov, alt fra enkle 
lager- og distribusjonstjenester til at Vectura er ansvarlig for hele produksjonsflyten, 
inkludert innkjøp/grossisttjenester, salgsorganisasjon, frakt/tolldeklarering, 

                                                
6
 Arcus årsrapport 2019, s. 10 

7
 Arcus årsrapport 2019, s. 84 











 
 

M10259062/1/134218-028/sj41 18/104 
 

fôrkomponenter som biprodukter av destillasjonsprosessen gjør det mulig for Altia å 
utnytte kornet fullt ut i sin produksjon.15 

Teknisk etanol 

(80) Teknisk etanol produseres for å dekke behovene til en lang rekke bransjer, inkludert 
helsevesenet, farmasøytisk-, kjemisk- og teknokjemisk industri. Altia tilbyr et bredt 
utvalg av produkter.  Altias tekniske etanol brukes primært til teknokjemikalier, væsker 
til geotermiske varmepumper, farmasøytisk industri og emballasjebransjen. 

Fôrkomponenter 

(81) Fôrkomponenter produseres som en del av Altias kornspritsdestillasjon på 
Koskenkorva-anlegget.16 Fôrkomponenter er biprodukter av kornspritsproduksjonen 
og brukes i dyrefôr.17 

5.3 Omsetning og driftsresultater i Norge siste regnskapsår 
(82) Partenes omsetning og driftsresultater i Norge i 2019 vises i tabellen nedenfor: 

Tabell 4:  Partenes omsetning og driftsresultater i Norge i 2019, i millioner kroner 

Selskap Omsetning 2019 MNOK Driftsresultat 2019 NOK 

Arcus ASA 1 099,2 Ikke tilgjengelig18 

Altia Plc. 233,9 13 160 223 

 

5.4 Årsrapporter og regnskap 
(83) Partenes årsrapporter og regnskap er offentlig tilgjengelig på deres hjemmesider 

 https://www.arcus.no/en/investor/rapporter-ogpresentasjoner/årsrapporter  

 https://altiagroup.com/investors/annual-report-2019  

5.5 Medlemskap i bransjeorganisasjoner for de aktuelle selskapene 
(84) Arcus er medlem av følgende bransjeorganisasjoner: 

• NHO Mat og Drikke 

• VBF (Vin- og brennevinleverandørenes forening) 

(85) Altia er ikke medlem i noen bransjeorganisasjoner i Norge. 

  

                                                
15

 Altias prospekt i forbindelse med børsnotering, s. 9-91. 
16

 Altias børsnotering, s. 116. 
17

 Altias børsnotering, s. 91 
18

 Arcus rapporterer ikke sitt driftsresultat i Norge. Det er heller ikke mulig å beregne dette uten urimelig anstrengelse, ettersom de norske bedriftene også har inntekter som 
stammer fra andre steder enn Norge. 
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(91) Vin produseres gjennom å gjære fruktsaft, hovedsakelig fra druer. I vinproduksjon er 
temperatur og hastighet på gjæringen viktige faktorer som påvirker sluttproduktet. 
Oksygennivået i mosten ved begynnelsen av gjæringen er også en avgjørende faktor 
for hvordan produktet gjæres.  

(92) Blanding av ulike viner før tapping (vinblanding) benyttes av flere produsenter for å 
skape et best mulig sluttprodukt. En vinprodusent vil normalt gjære ulike vinsorter (fra 
ulike områder eller druer) separat frem til de blandes, for å oppnå en bestemt 
karakteristikk før den drikkeklare vinen tappes på flaske, bag-in-box eller alternativ 
emballasje. Forskjellige druesorter kan derfor dyrkes i forskjellige vinmarker, gjæres 
adskilt fra hverandre, og ofte modnes i separate fat.  

(93) For å lage brennevin må man destillere den ferdiggjærede væsken for å øke 
alkoholnivået. Destillasjonsprosessen foredler saften gjennom oppvarming, og fjerner 
fortynnende elementer som vann. Gjennom destillasjonsprosessen varmes den 
gjærende væsken på en lav og kontrollert temperatur ved bruk av en brenner (pot still 
eller column still)   

(94) Produksjonen av brennevin foregår over flere trinn, hvor gjæring og destillering er 
felles for alle brennevinsprodukter. Noen brenneviner er også lagret på trefat eller 
tilsatt fargestoffer som karamell (brent sukker) for å gjøre sluttproduktet gyllenbrunt. 
Enkelte brenneviner, som blended whisky, går også gjennom en blandingsprosess 
hvor flere forskjellige typer brennevin av samme sort kombineres for å lage et bestemt 
sluttprodukt.   

 

6.2.2 Distribusjon av vin og brennevin i Norge 
(95) Vin- og brennevinprodusenter distribuerer normalt merkevaren sin selv eller inngår 

distribusjonsavtaler med uavhengige distribusjonsselskaper. Distributører av 
tredjeparters merkevarer (såkalte "partner"- eller "agent"-merkevarer) produserer 
vanligvis også sine egne merkevarer i tillegg til de som de distribuerer.23 Eksempelvis 

                                                
23

 Generelt er distributøren ansvarlig for alle kontakter, forbindelser og kontrakter med kunder. I tillegg har distributøren ansvar for definisjonen og forhandlingen om 
forretningsvilkår (rabatter, tilbud, markedsføring etc.) 
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produserer Arcus blant annet akevitt i tillegg til å distribuere andre brennevinsorter 
(eks. rom) som er produsert av uavhengige produsenter.  

(96) Markedene for brennevin og vin i Norge er fragmentert og preget av sterk 
konkurranse. Store internasjonale aktører utøver et sterkt konkurransepress, og det 
er flere nasjonale produsenter og importører som selger et bredt utvalg vin og 
brennevin til Vinmonopolet og HoReCa-markedet. I tillegg er det en økende trend at 
nisjeprodusenter av særlig brennevin greier å etablere en solid markedsposisjon. I 
2019 hadde Vinmonopolet 443 leverandører av alkoholholdige drikkevarer.24 

(97) I Norge har Vinmonopolet et lovfestet salgsmonopol for salg av sterke alkoholholdige 
drikkevarer til forbrukere. Importører og produsenter kan imidlertid selge direkte til 
HoReCa og til DFTR-segmentet. DFTR-aktørene kjøper normalt produktene direkte 
fra produsenten uten å gå gjennom en distributør. Sammenlignet med salget til de 
statlige monopolene, er DFTR en liten salgskanal når det gjelder volum og omsetning. 

(98) Partene anslår at Vinmonopolet står for rundt 90 prosent av det solgte volumet vin og 
brennevin i Norge. Resten, ca. 10 prosent, selges til HoReCa. Salget til DFTR 
kommer i tillegg.25  

(99) De Nordiske alkoholmonopolene har noe ulike omfang, men alle har et felles mål om 
å sikre og ivareta folkehelsen. Formålet er å regulere og begrense tilgangen til alkohol 
gjennom tilgjengelighet og trygge handelsforhold. I Norge må alle alkoholholdige 
drikkevarer med et høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent selges gjennom 
Vinmonopolet.  

(100) Vinmonopolet følger prinsippene om upartiskhet og gjennomsiktighet ved innkjøp og 
prising av produktene. Ved kunngjøring av et nytt anbudsgrunnlag spesifiserer 
Vinmonopolet både krav til pris og kvalitative egenskaper, og mottar normalt anbud 
fra en rekke distributører. Vinmonopolet bestemmer deretter hvilke(t) tilbud som skal 
aksepteres basert på en vurdering av de spesifiserte kriteriene, samt en sensorisk 
test (blindsmaking). Se punkt 9.2 nedenfor for en nærmere beskrivelse av 
reguleringsregimet og hvordan det påvirker konkurransen. 

(101) I tillegg til salg av produkter i de faste utvalgene, kan vin- og brennevinsselskaper selv 
liste produktene de ønsker på Vinmonopolets bestillingsutvalg. Dersom produktet 
oppnår gode salgstall vil Vinmonopolet listeføre produktet i basisutvalget og gjøre 
produktet tilgjengelig i de fysiske butikkene.  

(102) Det registrerte alkoholforbruket i Norge er 6 liter ren alkohol per voksne innbygger i 
2018. Av dette er 2,6 liter øl, 2,4 liter vin og 1 liter destillert brennevin.26 Rødvin den 
mest solgte drikkevarekategorien på Vinmonopolet (47,2 %). 

                                                
24

 Vinmonopolets årsrapport fra 2019, side 6. Tilgjengelig på https://www.vinmonopolet.no/%C3%A5rs_og_b%C3%A6rekraftsrapport_2019 
25

 Arcus rapporterer DFTR som et eget geografisk marked, separat fra salgene til ulike land. 
26

 Alko, Informasjon om det nordiske alkoholmarkedet 2019, s. 26. 
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(103) Fra et forbrukerperspektiv har vin- og brennevinskategoriene i Norge tradisjonelt vært 

preget av at etterspørselen er sesong- og anledningsdrevet. Om sommeren øker 
etterspørselen etter "lettere" drikkevarer, som hvitvin, musserende vin, rosévin og 
brennevin som passer godt i cocktails. Om vinteren pleier forbrukere å kjøpe mer 
rødvin, brunt brennevin og akevitt. 

(104) Anledningen forbrukerne kjøper drikke til er også av betydning. For eksempel er noen 
typer brennevin ansett som henholdsvis mer egnet som ingrediens i cocktails 
(aperitiff), kombinert med mat eller brukt som digestiff, mens andre typer tradisjonelt 
nytes som avec, til "nipping" eller som en shot. 

(105) Forbrukernes preferanser svinger i takt med drikketrendene. For eksempel har Arcus 
markedsført akevitt-segmentet på en slik måte i Norge at akevittsalget har økt, og 
akevitt anses ikke lenger bare som et tradisjonelt digestif-brennevin til jul og påske. 
Akevitt er nå også en vanlig cocktailingrediens. 

6.2.3 Nærmere om relevante produktkategorier 
(106) Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av relevante produktkategorier, samt 

eksempler på hvilke brands Partene tilbyr i de ulike kategoriene. 27 

6.2.3.1 Brennevin: 
 Vodka: Vodka er et blankt brennevin som kan destilleres fra ethvert 

plantemateriale som har høyt innhold av stivelse eller sukker. De fleste 
vodkaer benytter imidlertid korn hovedingrediens, for eksempel durra, mais, 
rug, hvete eller bygg. Noen vodka-er lages av poteter, melasse, soyabønner, 

                                                
27

 For ytterligere informasjon om partenes merkevarer, vennligst se: https://altiagroup.com/brands og https://arcus.no 
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druer, ris eller sukkerroe, herunder norsk vodka som normalt er destillert ut fra 
potet. Vodka drikkes enten bar eller brukes som en ingrediens i cocktails. 

Arcus selger vodkamerkene Dworek, Kalinka, Amundsen og Vikingfjord 
(produsert og tappet på Gjelleråsen) i Norge. Altias mest kjente vodkamerker 
i Norge er Koskenkorva og Explorer Vodka som destilleres på Altias 
Koskenkorva-destilleri og tappes på Rajamäki-fabrikken. I tillegg distribuerer 
og produserer Altia Finlandia Vodka på lisens for Brown-Forman.  

 

 Akevitt: Akevitt er et brennevin med nordisk opprinnelse. Brennevinet er 
basert på et akevittdestillat som fortynnes med vann og etanol destillert fra 
korn og poteter. Akevittdestillatet består av en rekke urter og krydder som gir 
akevitten et særpregpreg, som karve, dill, kardemomme, spisskummen, anis, 
fennikel, samt sitron- eller appelsinskall. Akevitt produseres for det meste i 
Norden.  
 
De ulike Nordiske landene har ulike preferanser for akevitt, noe som har ført 
til at akevittene som er produsert i de ulike landene har forskjellige 
smakskarakteristikker: I Norge er det tradisjon for å lagre akevitt på eikefat, 
noe som ikke er vanlig i resten av Norden. Svensk akevitt kjennetegnes blant 
annet av at det alltid tilsettes fennikelsmak, mens dansk akevitt gjerne tilsettes 
karve. Norsk og svensk akevitt har dessuten status som beskyttede 
geografiske betegnelser.28 Arcus viktigste akevittmerker er Gammel Opland, 
Løiten og Gilde (alle norske akevitter), samt det danske merket Aalborg. Altias 
mest kjente akevitt er den svenske akevitten O.P. Anderson.  

                                                
28

 Dansk akevitt hadde beskyttet status ved geografisk betegnelse frem til juli 2016. Kommisjonen slettet imidlertid en rekke geografiske betegnelser hvor det ikke var levert 
tekniske filer innen tidsfristen satt i 2015, herunder dansk akevitt. 
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 Likør og bitter: Likør er et brennevin som er tilsatt sukker og 
smakstilsetninger fra frukt, urter, nøtter, sjokolade mv. Bitter er smaksatt med 
botaniske urter som fører til en bitter, sur eller bittersøt smak. Ingrediensene 
som brukes til å fremstille bitter er tradisjonelt aromatiske urter, bark, røtter 
og/eller frukt, hvor kaskarillebark, kassiakanel, søterot, appelsinskall og 
kinabark er typiske bestanddeler. Likør og bitter drikkes ofte bar som en avec, 
eventuelt som en cocktailingrediens. Altias viktigste likørmerke er Xanté, og 
de distribuerer bitteren Underberg. Arcus produserer bitterne Gammel Dansk 
og Balder, i tillegg til å produserer likørene Hot n'Sweet og Shoot-serien. Arcus 
distribuerer også whiskylikøren Fireball. 

  

 Cognac: Cognac er et druebrennevin fra regionen Cognac vest i Frankrike. 
Cognac produseres ved å destillere hvitvin. Vinen må destilleres to ganger i 
"copper stills" under åpen flamme og den ferdig destillerte væsken lagres i 
regionen i minst to år før den tappes på flaske. Cognac drikkes vanligvis bar 
som en avec. Det er imidlertid også flere populære cocktails som inneholder 
Cognac. Arcus har en minoritetseierandel i cognacprodusenten Tiffon SA som 
produserer Braastad, som Arcus også distribuerer i Norge. Altia produserer 
og distribuerer cognacmerkene Larsen og Renault i Norge.  
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 Gin: Gin er et brennevin destillert fra korn og krydret hovedsakelig med 
einebær, men også andre aromater. Gin drikkes oftest blandet med tonic, men 
er også en populær bestanddel i drinker. Arcus produserer og distribuerer 
Kalinka Gin og Skagerrak, hvor sistnevnte ble lansert på det norske markedet 
i 2019. Altia er en liten aktør på det norske gin-markedet, og tilbyr produktene 
Etsu, Hernö, Kimerud og Arctic.  

 
 

 Whisky: Whisky er et brennevin destillert fra gjæret kornmos (en form for øl). 
Det benyttes gjerne forskjellige typer korn (ofte maltet) for å fremstille ulike 
varianter av grunnspriten, herunder bygg, mais, rug og hvete. Whisky lagres 
normalt på trefat og drikkes som en avec eller en ingrediens i cocktails. 
Skotske Upper Ten er Arcus egeneide whiskymerke. Arcus distribuerer også 
whisky fra Bushmills Irish Whiskey og Buffalo Trace Bourbon i Norge. Altia 
tilbyr ingen egeneide whiskyer i Norge, men distribuerer blant annet Jack 
Daniels i Norge.  
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 Rom: Rom er et brennevin som lages ved å fermentere og så destillere 
sukkerrørmelasse eller sukkerrørsaft. Destillatet er en klar væske som normalt 
lagres på eikefat før det tappes. Ingen av Partene produserer rom selv. Arcus' 
viktigste partnermerker innenfor rom er Kraken Spiced Rum fra Proximo, 
Plantation fra Maison Ferrand og Gosling's fra Castle Brands. Altias viktigste 
partnermerke i Norge er El Dorado.  

 

6.2.3.2 Vin 
Ingen av partene produserer egen vin, men begge importerer og tapper bulkvin som 
de selger under egne merker. Arcus sine viktigste egeneide merker innenfor vin er 
Falling Feather, Ruby Zin og Zanni. Agentportfeføljen består av en rekke merker, blant 
annet JP Chenet, AdVini, Francois Lurton, Laroche og MASI. Altias viktigste egne 
merkevare er Chill Out. I tillegg distribuerer Altia en rekke partnermerker, for eksempel 
Faustine, Louis Roederer, Ruffino og Abazzia.  

Nedenfor følger en beskrivelse av de viktigste druevinsortene:  

 Rødvin: Rødvin lages gjennom gjæring av rødevinsdruer hvor skallet 
beholdes i mosten gjennom hele gjæringsprosessen. 

 

 

 Hvitvin: Hvitvin produseres ved alkoholgjæring av saften fra gule og røde 
druer. Hovedforskjellen i produksjonsform i forhold til rødvin er at drueskallet 
fjernes fra mosten før gjæring, og dermed ikke avgir farge.  



 
 

M10259062/1/134218-028/sj41 27/104 
 

 

 Rosévin: Rosévin er en mellomting mellom hvit- og rødvin, og produseres 
normalt ved å bruke røde druer. Forskjellen fra rødvin er at skallet siles ut av 
mosten før væsken har tatt til seg tilstrekkelig med farge for å bli en rødvin. 
En annen mye brukt teknikk for å lage rosévin er å blande ferdiggjærede rød- 
og hvitviner.  

 
 Musserende vin: Musserende vin er en vin som inneholder kullsyre.  

Musserende vin er normalt hvit eller rosé, men det finnes også røde 
musserende viner (Lambrusco). Kullsyren kan enten tilsettes kunstig ved 
injeksjon (eks. Prosecco) eller gjennom en naturlig lagringsprosess (eks. 
Cava). Arcus har et bredt utvalg musserende vin, eksempelvis Gladkokken og 
Pedregosa Cava. Altia distribuerer partnermerker som Abazzia, Pongraz og 
Codorníu.  

 
 Champagne: Champagne er en fransk musserende vin. I EU er det ulovlig å 

merke produkter med Champagne med mindre det er produsert i Champagne 
i Frankrike i henhold til områdets regler. Arcus distribuerer champagnemerket 
André Clouet i Norge og Altia distribuerer for eksempel Louis Roederer i 
Norge. 
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 Sterkvin: Sterkvin lages ved å tilsette brennevin i en ferdig- eller halvgjæret 

vin. Dersom brennevin tilsettes vinen før gjæringsprosessen er fullført, dreper 
alkoholen i brennevinen gjæren og etterlater rester av sukker. Sluttresultatet 
er en vin som er både søtere og sterkere en ferdiggjæret vin. Arcus' tilbyr en 
begrenset portefølje av sterkvin i Norge og distribuerer merker som Fiin 
Portviin og Williams & Humbert Sherry. Altias merker innen sterkvin er blant 
annet Carpano Vermouth og Taylor's Port Wine, men salget er begrenset.  

 
 

6.3 Definisjon av relevante markeder 

6.3.1 Innledning 
(107) Alkoholholdige drikkevarer deles normalt inn i minst tre overordnede grupper: (i) 

brennevin, (ii) vin og (iii) alkoholsvake drikkevarer (eksempelvis alkoholsvake viner, 
øl og sider). Altia og Arcus tilbyr hovedsakelig produkter innen brennevin og vin. 

(108) EU-kommisjonen (Kommisjonen) har i tidligere vedtak avgrenset markedene for 
alkoholholdige drikkevarer etter type, eks. rødvin, hvitvin, vodka og whisky. Denne 
praksisen er imidlertid relativt gammel, og en korrekt markedsavgrensning forutsetter 
en vurdering av den aktuelle etterspørselsstrukturen i henhold til de spesifikke 
produktene og geografiske områdene som er relevante for den konkrete 
foretakssammenslutningen.  

(109) På denne bakgrunn har Partene fått Compass Lexecon til å vurdere 
markedsavgrensingene for brennevin i Norden og å vurdere graden av diversjon 
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mellom Partene. Compass Lexecon har utført en markedsundersøkelse med omtrent 
2 025 norske forbrukere med bistand fra Kantar TNS.29  

Vedlegg 3: Compass Lexecon – Foreløpige resultater på markedsdefinisjon og 
diversjonsrater – Norge (konfidensielt) 

(110) Ettersom det finnes et stort antall brennevinsprodukter og kategorier ble 
undersøkelsen rettet mot vodka, akevitt, likører (inkludert bitter) og Cognac.  

(111) Partene mener at resultatene fra markedsundersøkelsen viser at Kommisjonens 
tidligere avgrensinger av brennevinsmakedene fortsatt kan legges til grunn.  

(112) I tillegg til å avgrense markedene på bakgrunn av produkttype/-kategori, har 
Kommisjonen også gitt uttrykk for at det for hver kategori må segmenteres mellom 
ulike salgskanaler. Dette innebærer at det for hver brennevinstype vil finnes separate 
markeder for hver enkelt salgskanal. Bakgrunnen for segmentering av markedet er at 
distribusjon og salg av brennevin og vin er strengt regulert med ulike regler for hver 
salgskanal. 

(113) Kommisjonen har gitt uttrykk for at de ulike brennevinsmarkedene er nasjonale 
(geografisk avgrensning). Partene er enige dette ettersom de ulike landende har 
sterke nasjonale preferanser og ulik forbrukeratferd. Meldingen vil derfor i det 
følgende fokusere på markedsinformasjon nasjonalt nivå (Norge).  

(114) En nærmere redegjørelse for Partenes syn på markedsavgrensingen i saken følger 
nedenfor. 

6.3.2 Segmenteringen av markedet etter distribusjonskanal  
(115) EU-kommisjonen har i flere saker vurdert om distribusjon til HoReCa og distribusjon 

til detaljhandel må avgrenses som ulike markeder. Kommisjonen har også vurdert om 
taxfreesalg og grensehandel utgjør et marked separat vis-à-vis andre 
distribusjonskanaler. 

(116) Kommisjonen konkluderte i Pernod Ricard / V&S (2008) med at salg av alkoholdige 
drikkevarer til detaljhandel og HoReCa bør anses som ulike markeder.30 Bakgrunnen 
var at Kommisjonens markedsundersøkelse avdekket at mange leverandører hadde 
dedikerte selgere og salgsorganisasjoner til hhv. HoReCa og detaljhandel for å 
tilrettelegge for ulike kundebehov, og at detaljhandelen i Norden bestod av statlige 
monopoler. Også i en nyere sak, Suntory / Beam fra 2014, bekrefter en tilsvarende 
markedsundersøkelse Kommisjonens oppfatning om at det må skilles mellom ulike 
salgskanaler.31 Kommisjonen valgte imidlertid ikke å konkludere endelig ettersom den 
aktuelle foretakssammenslutningen ikke var problematisk fra et konkurranserettslig 
perspektiv.  

                                                
29

 Ved undersøkelsen ble det totalt innhentet svar fra 2025 norske respondenter. Av disse hadde 1862 kjøpt en av de fire brennevinene av interesse de siste 12 månedene. 
En tilsvarende undersøkelse ble utført for Sverige og Finland.  
30

 Kommisjonsvedtak av 17. juli 2008 i sak nummer COMP/M5114 – Pernod Ricard / V & S, avsnitt 16 og 30. 
31

 Kommisjonsvedtak av 16. april 2014 i sak nummer COMP/M.7178 – Suntory / Beam, avsnitt 29. 



 
 

M10259062/1/134218-028/sj41 30/104 
 

(117) I lys av Kommisjonens praksis vil Partene fremlegge opplysninger for henholdsvis 
detaljhandel (Vinmonopolet) og HoReCa, noe som også utgjør den snevrest mulige 
markedsavgrensningen.  

(118) Kommisjonen uttalte i Pernod Ricard / V&S at selv om taxfreesalg (som hadde blitt 
anerkjent som et eget marked i Guinness/Grand Metropolitan) ikke lenger eksisterer 
mellom medlemsstatene i EU, er det fortsatt hensiktsmessig å avgrense et eget 
marked for travel retail.32 Kommisjonen la blant annet vekt på at 
markedsundersøkelsen avdekker at leverandørene ofte hadde egne 
salgsorganisasjoner for kunder i DFTR-markedet i tillegg til HoReCa og detaljhandel. 
Markedsundersøkelsen viste også at avtalene mellom leverandører og DFTR 
kundene inngås på et mer sentralisert nivå som dekker en rekke jurisdiksjoner. 
Markedsundersøkelsen gav i tillegg uttrykk for at selv om merkevarene som tilbys i 
DFTR-butikker i utgangspunktet var de samme som i detaljhandelen, er det mer vanlig 
å selge større flasker (eks. 1L istedenfor 0,7L) og gavepakker i travel retail enn i 
detaljhandelen.  

(119) I Arcus/Pernod Ricard Denmark33 konkluderte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
(Danmark) med at salg av avgiftsfri brennevin innen travel retail utgjør et eget marked. 
De danske konkurransemyndighetene påpekte at flaskestørrelse avviker fra de som 
selges til annen detaljhandel, prisen er lavere og det er kun lov å kjøpe en begrenset 
kvote. Dessuten selges brennevinet på bestemte utfartssteder som flyplasser, fly og 
ferger. I tillegg er taxfreebrennevin underlagt et helt annet avgiftsregime enn i 
detaljhandelen.  

(120) De danske konkurransemyndighetene konkluderte imidlertid med at salg av avgiftsfri 
brennevin i DFTR (dvs. utenfor EU) utgjør et eget produktmarked adskilt fra salg av 
avgiftsbelagt brennevin i DFTR sektoren (innenfor EU) som de mente utgjorde en del 
av markedet for salg av brennevin til detaljhandel.34 

(121) Partene mener at det ikke er grunnlag for å skille mellom salg av avgiftsfri og 
avgiftsbelagt vin og brennevin. Konkurranse- og forbrukerbestyrelens avgjørelse er 
antakelig farget av at salg av vin og brennevin i Danmark ikke er underlagt 
monopolregulering som i resten av de nordiske landene. For Norges del er det ikke 
naturlig å anse salg av avgiftsbelagt travel retail som del av det samme markedet som 
salg på Vinmonopolet.  

(122) Det er etter Partenes oppfatning heller ingen grunn til å skille mellom avgiftsbelagt og 
avgiftsfrie produkter innen travel retail. Det skal vurderes samlet som ett marked. I det 
følgende vil Partene derfor benytte begrepet Duty-Free Travel Retail (DFTR), som en 
fellesbetegnelse for salg av både avgiftsfri og avgiftsbelagt salg gjennom DFTR 
butikker.  

(123) Det påpekes igjen at Vinmonopolet er den desidert viktigste salgskanalen med om 
lag 90 prosent av det totale vin- og brennevinssalget i Norge. Dessuten leverer de 

                                                
32

 Se Kommisjonsvedtak av 17. Juli 2008 i sak nummer IV/M.5114 – Pernod Ricard / V&S, avsnitt 41. 
33

 Vedtaket til det danske konkurransetilsynet i sak nummer 12/11898, datert 26. september 2012. 
34

 Ibid, avsnitt 255. 
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fleste leverandører til Vinmonopolet også til HoReCa, og mange også til DFTR. 
Hovedfokuset i markedsanalysen nedenfor vil derfor være på salg til Vinmonopolet. 

6.3.3 Salg til Vinmonopolet (detaljhandel) 

6.3.3.1 Brennevin 
(124) Som beskrevet ovenfor, har Kommisjonen vurdert en rekke 

foretakssammenslutninger i brennevinsektoren. Konklusjonen har generelt vært at de 
relevante produktmarkedene for produksjon og distribusjon av brennevin skal 
avgrenses til de internasjonalt anerkjente brennevinstypene (eksempelvis whisky, gin, 
vodka og rom) og hver likørtype.35 

(125) Den første avgjørelsen hvor Kommisjonen vurderte brennevinsmarkedet var 
Guinness/Grand Metropolitan fra 1997 (M.938). I denne saken mente Kommisjonen 
at "an 'all spirits' market definition was unduly wide". Kommisjonen konkluderte også 
med at blanke og brune brennevinstyper hverken er substituerbare på 
etterspørselssiden eller tilbudssiden. For å komme til denne konklusjonen la 
Kommisjonen særlig vekt på at forbrukere normalt drikker forskjellige typer brennevin 
til ulike anledninger (for eksempel gin før et måltid og brandy etterpå). Dette mente 
Kommisjonen tilsa at forbrukerne har sterke preferanser for bestemte typer brennevin 
og ikke er likegyldige til hvilken brennevinstype de kjøper eller drikker.36 Kommisjonen 
la også vekt på at brennevinsaktørene markedsfører bestemte brennevinstyper. 
Kommisjonens undersøkelser viste at utgifter til produktutvikling, reklame og 
markedsføring var knyttet til bygge en bestemt merkevare, og at varemerker generelt 
sett ikke er overførbare til ulike brennevinstyper.37 Kommisjonen har i stor grad 
opprettholdt dette standpunktet i senere avgjørelser. 

(126) Partene kjenner ikke til praksis fra Konkurransetilsynet der vin og 
brennevinsmarkedene har blitt vurdert. De finske konkurransemyndighetene har 
heller ikke vurdert markedet for vin og brennevin i nyere tid, men det foreligger noe 
praksis fra begynnelsen av 2000-tallet som i stor grad er samstemt med 
Kommisjonens konklusjon i Guinness/Grand Metropolitan.  

(127) Konkurrensverket (Sverige) har også vurdert markedet tidligere, men vurderingene 
samsvarer med Kommisjonens standpunkt i Guinness/Grand Metropolitan. De 
nordiske konkurransemyndighetene har imidlertid ikke endelig konkludert på hvordan 
markedene for vin og brennevin skal avgrenses.  

6.3.3.2 Vodka 
(128) Vodka er et nøytralt brennevin, men kan også tilsettes smak. Vodka er en stor 

brennevinskategori målt i volum i alle de nordiske landene.  

                                                
35

 Se f. eks. Kommisjonsvedtak av  28. april 1994 i sak nummer IV/M.400 - Allied Lyons/HWE-Pedro, Kommisjonsvedtak av 15. oktober 1997 i sak nummer IV/M.938 - 
Guinness/Grand Metropolitan, Kommisjonsvedtak av 8. mai 2001 i sak nummer IV/M.2268 - Pernod Ricard/Diageo/Seagram, Kommisjonsvedtak av 16. oktober 2002 i sak 
nummer IV/M.2941 - CNP/Taittinger, Kommisjonsvedtak av 24. juni 2006 i sak nummer IV/M.3779 - Pernod Ricard/Allied Domecq og Kommisjonsvedtak av 17. juli 2008 i 
sak nummer IV/M.5114 - Pernod Ricard/V & S.     
36

 Kommisjonsvedtak av 15. oktober 1997 i sak nummer IV/M.938 – Guinness / Grand Metropolitan, avsnitt 10. 
37

 Kommisjonsvedtak av 15. oktober 1997 i sak nummer IV/M.938 – Guinness / Grand Metropolitan, avsnitt 14. 
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foreløpige resultatene er mindre entydige hva gjelder svensk og dansk akevitt, er 
Partene imidlertid åpne for at det ikke nødvendigvis eksisterer separate markeder for 
disse i Norge. Ettersom det er enveissubstitusjon fra svensk og dansk akevitt til norsk 
akevitt, vil disse alternativt måtte analyseres basert på et bredere produktmarked, 
som omfatter alle akevitter fra alle opprinnelser, inkludert akevitt som er produsert i 
Norge.51 

(153) På bakgrunn av det ovennevnte, vil Partene gi informasjon om et separat norsk 
marked og et potensielt videre marked, som inkluderer all akevitt uavhengig av 
opprinnelse. Som det vil fremgå nedenfor, er Partene uansett ikke nære konkurrenter 
innenfor den samlede akevitt-kategorien, siden Arcus hovedsakelig har norske 
akevitter (f.eks. Lysholm, Løiten, LINIE, Gilde) og noen danske akevitter (Aalborg) i 
sin portefølje. Altia har derimot for det meste svensk akevitt (f.eks. O.P. Anderson).  

6.3.3.4 Likør og bitter 
(154) Definisjonen av det relevante produktmarkedet innenfor likør og bitter er særlig 

utfordrende. Dette fordi det ikke er noen konsekvent oppfatning når det gjelder hvilke 
brenneviner som tilhører denne kategorien. Til forskjell fra andre 
brennevinskategorier, er det ingen "internasjonalt anerkjent" likør- og bitterkategori, 
og mange likører kan også tilhøre andre kategorier. På Vinmonopolet er for eksempel 
følgende produkter inkludert i likørkategorien: "akevittlikør", "romlikør", 
"aprikosbrandy", "Hot'n'Sweet vodka", "Café Cognac", osv. 

(155) Etter Partenes syn er det ikke grunnlag for å definere egne separate produktmarkeder 
for henholdsvis bitter og likør. Fra et etterspørselsperspektiv kan mange likører 
erstatte bittere, og de er ofte vanskelige å skille fra hverandre. Begge typer består 
vanligvis av aromatiske urter, bark, røtter, nøtter og/eller frukt, og drikkes typisk som 
en digestif etter et måltid. Urtelikører, som for eksempel den tyske Kräuterlikör 
(urtelikør), kalles ofte "halvbittere". Dessuten er det ingen konsekvent tilnærming når 
det gjelder hvilke produkt som skal anses som henholdsvis likør eller bitter. Dette 
illustreres blant annet av at Jägermeister anses som en likør av de statlige 
monopolene i Finland (Alko) og Sverige (Systembolaget), og som en bitter av 
Vinmonopolet i Norge. 

(156) Kommisjonen har ikke konkludert endelig med hensyn til hvordan markedet for likør 
og bitter skal defineres. I Guinness/Grand Metropolitan (1997) mente Kommisjonen 
at "it appeared reasonable to assume, as a point of departure, that in general each 
liqueur constituted a separate, niche product market". Årsaken var at utvalget av 
likører er bredt, og hver likør har sin særegne smak og andre egenskaper.52 I Pernod 
Ricard/ Allied Domecq vurderte imidlertid Kommisjonen konkurransevirkningene i et 
kombinert likørmarked i Portugal uten å segmentere likørmarkedet ytterligere. I de 
nyere avgjørelsene i Pernod Ricard/V & S og Suntory/Beam fant Kommisjonen at det 
ikke var nødvendig å avgrense markedet for likører endelig.53 

                                                
51

 Diversjonen fra svensk akevitt til akevitt av annen opprinnelse ved en SSNIP var 11 prosent. Diversjonen fra dansk akevitt til akevitt av annen opprinnelse ved en SSNIP 
var 23 prosent, se s. 14, 15 og 26 
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 Kommisjonsvedtak av 15. oktober 1997 i sak nummer IV/M.938 – Guinness / Grand Metropolitan, avsnitt 19. 
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 Kommisjonsvedtak av 17. juli 2008 i sak nummer COMP/M.5114 – Pernod Ricard / V & S, avsnitt 12. 
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(163) Etter Partenes oppfatning er det ingen grunn til å skille ytterligere mellom pris og/eller 
kvalitet på druebrennevin eller Cognac/Armagnac. En undersøkelse Arcus har 
gjennomført tidligere viser at 50 prosent av forbrukerne ikke vet forskjellen på 
betegnelsene VS, VSOP, XO og Hors d'Age, som indikerer hvor lenge en 
brandy/Cognac har blitt lagret og hva slags kvalitet den har.59 I likhet med andre 
brennevinstyper er det også et priskontinuum for druebrenneviner og 
Cognac/Armagnac, noe som indikerer at low-end-segmentet disiplinerer high-end-
segmentet og omvendt. 

(164) Basert på det ovennevnte, anser Partene at separate markeder eksisterer for 
henholdsvis Cognac/Armagnac og andre typer brandy/druebrennevin.  

6.3.3.6 Whisky 
(165) Whisky er destillert fra kornmos og deretter lagret på fat.  

(166) Kommisjonen har i flere tidligere fusjonsvedtak definert egne whiskymarkeder, adskilt 
fra andre typer brennevin, samt vurdert ytterligere segmentering basert på 
opprinnelsessted. Foreslåtte segmenteringer har vært skotsk whisky, irsk whisky, 
amerikansk whisky, kanadisk whisky og andre.60 Kommisjonen har imidlertid 
gjennomgående latt det stå åpent om en ytterligere segmentering er nødvendig. 
Kommisjonen har også vurdert ytterligere segmentering av blandet og maltet whisky, 
samt på grunnlag av kvalitet/pris, uten å konkludere på dette.61  

(167) Etter Partenes syn vil en ytterligere segmentering av whisky ikke gjenspeile 
konkurransen i det norske whiskymarkedet. Selv om skotsk whisky tradisjonelt har 
vært den foretrukne typen i de nordiske landene, er konkurransen fra whisky 
produsert i andre land økende, som for eksempel Irland, USA og Canada.62 Dette 
illustreres av at Bushmills Irish Whiskey og Buffalo Trace Bourbon (amerikansk) er 
blant Arcus sine mest populære whiskymerker. Dessuten har det vært en økning i 
mindre produsenter fra andre land som Japan, Frankrike og Sverige.63 Følgelig er en 
ytterligere segmentering på grunnlag av whiskyens opprinnelse ikke hensiktsmessig 
på det norske markedet. 

(168) Etter Partenes oppfatning er det heller ikke hensiktsmessig å skille mellom whiskyer 
av ulik pris og kvalitet. Som for de andre brennevinstypene er det et priskontinuum for 
whisky, noe som indikerer at low-end-segmentet disiplinerer high-end-segmentet og 
omvendt. Et skille mellom pris/kvalitet er heller ikke nødvendig i denne saken, da 
Partenes salg av whisky i Norge uansett er begrenset. 

(169) Partene vil derfor for denne meldingens formål fremlegge informasjon om whisky som 
en egen produktkategori. 
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 Arcus årsrapport 2018, s. 25. 
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 Kommisjonsvedtak av 24. juni 2005 i sak nummer COMP/M.3779 – Pernod Ricard / Allied Domecq. Avsnitt 11 og Kommisjonsvedtak av 17. juli 20008 i sak nummer 
COMP/M.5114 – Pernod Ricard / V & S, avsnitt 13. 
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 Kommisjonsvedtak av 16. april 2014 i sak nummer COMP/M.7178 – Suntory / Beam, avsnitt 15 og 21. 
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 Arcus' årsrapport 2019, s. 24. 
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 Arcus' årsrapport 2019, s. 24. 
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6.3.3.7 Gin 
(170) Gin er et blankt brennevin smaksatt med einebær, ofte sammen med andre botaniske 

krydder eller urtekrydder. Destillert gin smaksettes før destillering, mens compound 
gin blir smaksatt etter destillering og blir formelt betraktet som en smaksatt vodka. Gin 
drikkes ofte blandet med tonic eller i andre cocktails, men brukes også som basis i 
produksjonen av ginbaserte likører, som for eksempel slåpetornlikør. 

(171) I de ovennevnte Kommisjonsvedtakene er det lagt til grunn et eget produktmarked for 
gin. Partene er ikke kjent med noen tilfeller der definisjonen av et potensielt gin-
marked har blitt undersøkt nærmere eller hvor ytterligere segmentering har blitt 
vurdert. Partene anser gin for å utgjøre et eget produktmarked, og at ytterligere 
segmentering verken er hensiktsmessig eller nødvendig i herværende sak.  

6.3.3.8 Rom 
(172) Rom er et brennevin som fremstilles ved gjæring og destillasjon av sukkerrørsaft. 

Avhengig av lagringstid, finnes rom i både blanke og brune utgaver. Lette 
romvarianter brukes ofte i cocktails, mens brun/mørk rom vanligvis drikkes bar, med 
is, eller brukes i matlaging. Mørk rom brukes imidlertid også ofte i cocktails.  

(173) Kommisjonen har lagt til grunn at rom utgjør et eget produktmarked. Partene er 
imidlertid ikke kjent med noen avgjørelser der Kommisjonen har undersøkt markedet 
nærmere, eller vurdert ytterligere segmentering. Etter Partenes vurdering er en 
ytterligere segmentering verken hensiktsmessig eller nødvendig i herværende sak. 
Rom er uansett en liten brennevinskategori i Norge, og Partenes salg i kategorien er 
begrenset.  

6.3.3.9 Vin 
(174) I Pernod Ricard / V & S la Kommisjonen til grunn at ikke-musserende vin (med en 

mulig segmentering på grunnlag av farge), musserende vin (bortsett fra Champagne), 
Champagne, sterkvin (som f.eks. portvin og sherry) og lette aperitiffer utgjør separate 
produktmarkeder.64 Skillet mellom musserende vin og Champagne ble bekreftet i en 
nyere sak fra 2018, hvor Kommisjonen kom til at det aktuelle produktmarkedet var 
musserende vin unntatt Champagne, og også unntatt Lambrusco, perlende eller 
smaksatt musserende vin (som ifølge meldende part i saken var inkludert i en "all 
others"-kategori).65  

(175) Kommisjonen har også vurdert ytterligere segmentering basert på opprinnelse og 
pris.  I Pernod Ricard / V & S viste Kommisjonens markedsundersøkelser og 
empiriske analyser at viner med forskjellig opprinnelse er substituerbare sett fra et 
kundeperspektiv. Kommisjonen konkluderte med at det ikke er relevant å definere 
egne vinmarkeder på grunnlag av opprinnelse.66 Saken gjaldt de nordiske landene, og 
Partene mener at det samme er tilfelle i Norge i dag. I den samme saken fant 
Kommisjonen dessuten ikke bevis for en segmentering på grunnlag av pris. 
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 Kommisjonsvedtak av 17. juli 2008 i sak nummer COMP/M.5114 – Pernod Ricard / V & S, avsnitt 40. 
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 Kommisjonsvedtak av 27. februar 2019 i sak nummer COMP/M.8880 – Oetker / Henkell / Freixenet, avsnitt 13-14. 
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(176) På bakgrunn av det ovennevnte, og sett hen til Vinmonopolets kategorisering av 
salgsdata, vil Partene fremlegge opplysninger basert på følgende segmentering: 1) 
rødvin, 2) hvitvin, 3) rosévin, 4) musserende vin (ekskl. Champagne), 5) Champagne, 
6) sterkvin, og 7) andre viner, inkludert gløgg67.  

6.3.3.10 Alkoholsvake / alkoholfrie drikkevarer 
(177) For denne meldingens formål mener Partene at alle alkoholholdige drikkevarer med 

lav alkoholprosent, som øl, cider, drikkeklare drikkevarer, osv., kan vurderes samlet. 
Disse produktene utgjør en veldig liten del av Partenes virksomhet og følgelig kan 
spørsmålet om nøyaktig markedsdefinisjon bli stående ubesvart. Av praktiske årsaker 
er det beskjedne salgsvolumet av "ready to drink"-varer (RTD) inkludert i "annen 
brennevin"-kategorien.  

6.3.4 HoReCa-sektoren 
(178) Forbrukernes valg av vin og brennevin når de er på et hotell, restaurant eller cafè, er 

påvirket av ytterligere faktorer enn de som er beskrevet ovenfor, for eksempel 
anbefalinger fra en kelner eller bartender, eller hva som foreslås i menyen. Dessuten 
kan kundens valg i større grad avhenge av gruppen de er med enn av personlige 
preferanser. 

(179) I det danske vedtaket i Arcus/Pernod Ricard Denmark konkluderte Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen med at salg av akevitt utgjør et eget marked også innen HoReCa. 
Det ble understreket at akevitt ofte kjøpes til jul og påske sammen med mat, mens 
andre typer brennevin ofte drikkes uten mat. Ifølge Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen var dette uttrykk for at det ikke, eller bare i begrenset grad, er 
substitusjon mellom akevitt og andre typer brennevin innen HoReCa, til tross for at 
akevitt og andre brennevinstyper selges i de samme lokalene. 

(180) Partene vil på denne bakgrunn, og for fullstendighetens skyld, fremlegge separate 
opplysninger for de forskjellige produkttypene i HoReCa-markedet, på samme måte 
som for salg til Vinmonopolet. 

6.3.5 DFTR 
(181) I Guinness/Grand Metropolitan og Pernod Ricard/V&S kom Kommisjonen til at det 

ikke var nødvendig å konkludere på om hver type vin og brennevin som selges i 
salgskanalen DFTR utgjør egne produktmarkeder, eller om markedet er bredere slik 
at det også omfatter andre typer varer.68 Tilsvarende unnlot den danske Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen å definere markedet for akevitter i Arcus/Pernod Ricard 
Denmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uttalte derimot at det var flere faktorer 
som tydet på at et marked for salg av brennevin til DFTR ikke kan segmenteres 
ytterligere på grunnlag av brennevinstype. Styrelsen antydet også at markedet kunne 
være bredere, slik at det også omfatter andre forbruksvarer. Styrelsen konkluderte 

                                                
67

 I motsetning til Sverige og Finland, er ikke gløgg en separat vinkategori på Vinmonopolet i Norge grunnet begrenset etterspørsel. I Norge er gløgg derfor inkludert i 
kategorien for "andre viner". Salgsvolumet for gløgg er uansett lavt 
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 Se Kommisjonsvedtak av 17. juli 2008 i sak nummer IV/M.5114 – Pernod Ricard/V&S, avsnitt 41. Kommisjonen undersøkte også DFTR i vedtak vedrørende 
foretakssammenslutninger av aktører innen reisedetaljhandel, se Kommisjonsvedtak av 17. juli 1996 i sak nummer IV/M782 – Swissair/ Allders,, vedtak av 23. mars 2015 i 
sak nummer IV/M.3728- Autogrill/Altadis/Aldeasa. Igjen fant ikke Kommisjonen det nødvendig å segmentere DFTR-markedet i ulike produktkategorier. 
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videre med at det heller ikke er grunnlag for en segmentering på bakgrunn av pris, 
ved et "high-end"- og "mid-end"-marked. 

(182) I tråd med det ovennevnte mener Partene at produktmarkedet innen DFTR i det 
minste bør omfatte alle typer brennevin og vin, eller eventuelt et enda bredere utvalg 
av forbruksvarer på bakgrunn av forbruksvanene til internasjonale reisende. 
Sluttkunder kjøper ofte taxfreevin og -brennevin som gaver, og andre produkter kan 
også betraktes som reelle alternativ i denne kjøpssituasjonen. Dessuten, som 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpekte, er DFTR-sluttkunder ofte mer 
impulsive, noe som betyr at de i mindre grad har bestemte preferanser. 

(183) Uansett utgjør DFTR en veldig liten andel av Partenes totale salg. Partene mener 
derfor at det ikke er nødvendig å segmentere dette markedet ytterligere, da det ikke 
vil påvirke konkurranseanalysen ved denne Transaksjonen. 

6.3.6 Markedets geografiske omfang 
(184) Kommisjonen har i flere tidligere fusjonssaker konkludert med at det relevante 

geografiske markedet for brennevin og vin/alkoholholdige drikkevarer ikke er større 
enn nasjonalt.69 Resonnementet har vært basert på at markedsforholdene varierer 
mellom forskjellige land, særlig på grunn av "differences in consumption patterns, 
logistics and distribution neworks, marketing strategies, taxation and duties, excise 
duties, legislation, etc."70 

(185) På bakgrunn av det ovennevnte vil Partene fremlegge informasjon på nasjonalt nivå 
i de relevante produktkategoriene, både når det gjelder salg til Vinmonopolet og til 
HoReCa. 

(186) Når det gjelder DFTR har Kommisjonen i Guinness/Grand Metropolitan antydet at 
markedet sannsynligvis omfatter hele EØS.71 Også i Pernod Ricard / V & S anførte 
partene at markedet for salg til DFTR-aktører burde avgrenses til hele EØS området 
på grunn av leverandørenes sentraliserte organisasjoner, samt størrelsen og 
omfanget til hovedkundenes virksomhet.72 Siden markedsposisjonen uansett ikke ville 
gitt opphav til konkurranseproblemer ble spørsmålet stående ubesvart. 

(187) Partene mener at DFTR-markedet geografisk er EØS. Kundene i markedet har ofte 
sentraliserte innkjøp for alle sine butikker på tvers av landegrenser. Videre er 
sluttkundene per definisjon mobile reisende og det kan være tilfeldig om de gjør 
innkjøp ved avreise eller ankomst. Partene vil derfor fremlegge informasjon på EØS-
nivå for DFTR. Partene bemerker at Transaksjonen heller ikke vil påvirke 
konkurransen dersom markedet anses for å være nasjonalt.  
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6.3.7 Logistikktjenester 

6.3.7.1 Produktmarked 
(188) Arcus tilbyr logistikktjenester gjennom datterselskapet Vectura AS. Altia leverer også 

logistikktjenester til tredjeparter, men det er begrenset til lagertjenester, og tilbys ikke 
i Norge. Logistikktjenester innebærer helt overordnet at logistikkleverandøren overtar 
hele eller deler av vareflyten til selskaper som ønsker å fokusere på sin egen 
kjernevirksomhet. 

(189) I tidligere avgjørelser har Kommisjonen definert logistikktjenester slik:  

"General contract logistics services can be defined as the part of the supply chain 
process that plans, implements and controls the efficient, effective flow and storage 
of goods, services and related information from the point of origin to the point of 
consumption in order to meet customers' requirements. These services comprise 
diverse activities as parts supply, inventory control, product tracking, order picking, 
management, time lined delivery, quality checking, information technology and 
account management, as well as value-added services such as assembly and 
installation upon delivery, repair returns (reverse logistics) and sequencing"73 

(190) I henhold til Kommisjonens avgjørelser utgjør generelle logistikktjenester et eget 
marked, adskilt fra budtjenester, vanlig frakt og finansstyring.  

(191) Samtidig har Kommisjonen gjentatte ganger lagt til grunn at produktmarkedet for 
logistikktjenester ikke skal segmenteres ytterligere basert på kundevertikal.74 Det 
eneste unntaket er logistikktjenester for ferdigproduserte biler.75 Hovedbegrunnelsen 
for dette er at tilbydere av logistikktjenester generelt kan levere tjenester til alle typer 
kunder, uten å differensiere mellom hvilke typer varer som transporteres. I Scottish & 
Newcastle/Kuehne + Nagel/JV, traff Kommisjonen den samme konklusjonen for 
drikkevarebransjen:  

"The Commission's market investigation confirmed that for the majority of 
customers and competitors the market for contract logistics does not need to be 
split up into separate product markets according to industry sectors/goods handled 
and that physical drinks distribution should not be a separate product market."76 

(192) På denne bakgrunn mener Partene at det relevante produktmarkedet omfatter 
logistikktjenester generelt, uten ytterligere inndeling basert på kundens virksomhet 
eller hvilke varer som fraktes. Partene bemerker at Konkurransetilsynet synes å ha 
akseptert en slik markedsdefinisjon da tilsynet godkjente Arcus sin melding om 
sammenslåing av Vectura og Cuveco den 11. mars 2020.  
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 F.eks. Sak IV/M.1895 – Ocean / EXEL av 30.05.2000 avsnitt 9, Sak COMP/M.3971 – Deutche Post / Exelpage avsnitt 19 
75

 Kommisjonens vedtak av 27/06/2001 i sak COMP/M.2411 – Autologic / TNT / Wallenius / CAT JV, avsnitt 15 
76

 Kommisjonens vedtak av 28/06/2006 i sak COMP/M.4232 – Scottish & Newcastle/Kuehne + Nagel/JV, avsnitt 14 
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o Produksjon og distribusjon av frukt og bær-likører i Norge 

o Produksjon og distribusjon av kaffe, kakao og nøttelikører i Norge 

o Produksjon og distribusjon av urtelikør og bitter i Norge 

 Produksjon og distribusjon av annen brennevin, inkludert RTD i Norge79 

(208) Vin 

 Produksjon og distribusjon av rødvin i Norge 

 Produksjon og distribusjon av hvitvin i Norge 

 Produksjon og distribusjon av rosévin i Norge 

 Produksjon og distribusjon av musserende vin i Norge 

 Produksjon og distribusjon av Champagne i Norge 

 Produksjon og distribusjon av sterkvin i Norge 

 Produksjon og distribusjon av andre viner80 i Norge 

(209) Taxfree/reisedetaljhandel 

 Distribusjon av brennevin og vin til DFTR segmentet i EØS, uten ytterligere 
segmentering på bakgrunn av produktkategori 

(210) Industrielle tjenester og produkter 

 Logistikk i Norge/EØS 

 Leieproduksjon av brennevin og vin i Norden og Baltikum 

 Produksjon og distribusjon av kornsprit i EØS/globalt 

(211) Siden Partene ikke har overlappende virksomhet på de norske markedene for 
logistikk og kornsprit, vil ikke disse markedene omtales nærmere. De vil imidlertid 
belyses i punkt 11 i relasjon til potensielt vertikalt forbundne markeder.  

7. BESKRIVELSE AV HORISONTALT BERØRTE MARKEDER 

7.1 Innledning 
(212) I dette kapitlet vil det gis en oversikt over markedenes størrelse og markedsandelene 

til Partene og deres konkurrenter. 

(213) Hva gjelder markedene for salg av vin og brennevin til Vinmonopolet, har Partene 
brukt Vinmonopolets offentlige data fra desember 2019, som er tilgjengelige for alle 
grossister og distributører. Disse opplysningene er pålitelige og gjenspeiler 
Vinmonopolets salg i 2019 i detalj. Som følge av Vinmonopolets rolle som monopolist 

                                                
79

 Selv om Partene mener at alle alkoholsvake drikkevarer (som øl, cider, RTD, etc.) kan vurderes innenfor samme produktkategori, vil Partene i denne meldingen for 
enkelthetsskyld holde øl og cider utenfor, og angi informasjon om RTD-produkter i kategorien "annen brennevin". Partene er små leverandører innenfor denne kategorien, 
og de konkurransemessige virkningene vil være enda mer begrenset dersom det vurderes sammen med andre alkoholsvake drikkevarer som øl og cider. 
80

 Inkludert gløgg 
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i denne salgskanalen gir disse tallene nøyaktige opplysninger om salg i 
detaljhandelsmarkedet for vin og brennevin. 

(214) For fullstendighetens skyld er rådata og modellen som er benyttet for å beregne 
markedsandeler vedlagt meldingen som Vedlegg 4.81 

Vedlegg 4: Salg fra Vinmonopolet, markedsandeler 2019 

(215) Det er viktig å bemerke at Vinmonopolets tall er basert på prisen ut fra monopolet. 
Tallene omfatter derfor blant annet skatter og avgifter82. Følgelig vil ikke salgstallene 
samsvare med verdien av Partenes salg til Vinmonopolet.  

(216) Når det gjelder HoReCa- og DFTR markedet, har ikke Partene tilgang til nøyaktige 
markedsdata for å estimere markedets størrelse eller konkurrentenes salg og 
markedsandeler. Imidlertid mener Partene at deres markedsandeler innen salg av 
brennevin og vin til HoReCa og DFTR generelt er lavere enn i markedene for salg til 
Vinmonopolet, eller at avviket i det minste er begrenset. Uansett, som nevnt ovenfor, 
utgjør HoReCa- og DFTR segmentene en relativt liten andel av alt salg av brennevin 
og vin i Norge.  

7.2 Produksjon og distribusjon av brennevin og vin til Vinmonopolet 

7.2.1 Innledning 
(217) Det er en rekke store aktører som selger brennevin og vin til Vinmonopolet. Partenes 

hovedkonkurrenter presenteres kort nedenfor. Markedsandeler i de ulike 
produktkategoriene er angitt i punkt 497.2.2 flg.  

 Pernod Richard er et børsnotert fransk selskap, som produserer og 
distribuerer alkoholholdige drikkevarer på verdensbasis. Dette inkluderer vin, 
brennevin, cider, alkoholholdige drikkevarer, samt produksjon og distribusjon 
av brus og fruktjuice, produksjon av frukpreparater og grossistdistribusjon.  

https://www.pernod-ricard.com/ 

 Bacardi er et amerikansk familieeid selskap som produserer brennevin. 
Selskapet ble grunnlagt av Don Facundo Bacardi Masso i 1862 i Santiago, 
Cuba. I dag er Bacardis hovedkontor i Hamilton, Bermuda, og mesteparten av 
produksjonen skjer i Puerto Rico. Selskapet var opprinnelig kjent for dets hvite 
rom, men har i dag en portefølje på mer enn 200 merkevarer. Bacardi har 
6000 ansatte, produserer på 29 fasiliteter i 16 markeder på fire kontinenter, og 
har salg i mer enn 150 land. 

https://www.bacardi.com/ 

 Diageo har hovedsete i Storbritannia, og ble etablert i 1997 gjennom en fusjon 
mellom Grand Metropolitan og Guinness. Selskapet har en global 
tilstedeværelse innenfor produksjon, markedsføring, eksport og import av 

                                                
81

 Partene har brukt Vinmonopolets desember 2019-fil. Denne er basert på leverandørenes porteføljer per desember 2019. Hvis et varemerke har blitt ervervet i løpet av 
2020 er alt salg av dette varemerket allokert til varemerkets eier per desember 2019. Prisene er pris per SKU per desember 2019. Partene har laget modellen som beregner 
markedsandeler etter beste evne, f.eks. ved å konsollidereselskaper som tilhører samme selskapsgruppe. Det kan likevel ikke utelukkes at det vil kunne forekomme feil .  
82

 Pris per SKU per desember 2019. 
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brennevin og vin. Diageo eier flere ledende brennevinsmerker, for eksempel 
Johnnie Walker skotsk whisky, Smirnoff Vodka, Bailey's likør og Malibu 
smakstilsatt brennevin. I tillegg brygger, markedsfører og distribuerer Diageo 
øl på verdensbasis gjennom sine heleide datterselskaper. Videre har 
selskapet minoritetsaksjer i Moët Hennessy, som produserer champagner og 
Cognac, og i Joe Cuervo SA, som produserer tequila. 

https://www.diageo.com/ 

 Interbrands Wine & Spirits ("Interbrands") er en brennevin- og vingruppe 
som opererer i de nordiske landene og innen reisedetaljhandel. Interbrands 
vinmerker omfatter eksempelvis Black Tower, Charles Heidsieck, Gancia, 
Graham’s og Tommasi.  Selskapets brennevinmerker omfatter eksempelvis 
Claymore, Fishshot, Kyrö Napue Gin, Russian Standard og Dalmore. 

http://www.interbrands.no/ 

 Solera er en av de største drikkevaregruppene i Norge, og er spesialisert på 
import av vin, brennevin, øl og andre alkoholholdige eller alkoholfrie 
drikkevarer. Solera Norge består av flere importselskaper og opererer i alle 
distribusjonskanaler. De representerer distributører fra mer enn 30 land over 
hele verden. I dag består Solera Norge av følgende selskaper: Engelstad, 
Best Cellars, Stenberg & Blom, Eurowine, Bottleneck, Winehouse, Urban 
Beverages, Sommelier, Multibev og Cuveco.  

https://www.solera.no/  

 Moestue Group importerer vin, øl og brennevin fra europeiske vinland, og er 
Norges største importør av vin. Hovedvekten ligger på franske, italienske og 
tyske produkter. Moestue Group består av selskapene Moestue Grape 
Selections, Flaaten, LaMarc Wines, Blend Wines og Cask. 

http://www.moestue.com/  

 Prizelius er en av Norges ledende leverandører av merkevarer innen vin og 
brennevin. Porteføljen består av blant annet av Jägermeister, Sierre Tequila, 
William Févre Chablis og Champagne Henriot. Prizelius selger produkter til 
Vinmonopolet og til restauranter, hoteller og barer i hele Norge. 

https://prizelius.no/  

 Edrington er en stor internasjonal produsent og importør av alkoholholdige 
drikkevarer. Edrington Nordic har flere produkter i sitt sortiment – både innen 
brennevin, vin og Champagne. Selskapets portefølje omfatter blant annet Jim 
Beam, Laphroaig, Bowmore, Sourz, Bols Amsterdam, Galliano og Pieper 
Heidseick.  

https://www.edrington.com/  

 Moët Hennessy Norge AS ("Moët Hennessy"), med en omsetning på 97,8 
millioner kroner i 2019, er en del av LVMH-konsernet (med en omsetning på 
53,7 milliarder Euro i 2019), og importerer og leverer vinmerker som Krug, 
Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart og Cloudy Bay, og 
brennevin som Hennessy, Ardbeg, Glenmorangie og Belvedere. 
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https://moethennessynordic.com/  

(218) I tillegg til de ovennevnte selskapene finnes det flere andre større og mindre 
leverandører av brennevin og/eller vin i Norge, som er viktige konkurrenter i noen eller 
flere produktkategorier. Dette gjelder for eksempel:83  

 Det Norske Brenneri AS ("DNB") hadde en omsetning på 48 millioner kroner 
i 2019. DNB er en betydelig aktør i akevitt- og ginkategoriene i Norge og i 
DFTR-markedet. Arvesølvet akevitt og Harahorn gin er blant de mest 
populære merkevarene. I tillegg lanserte DNB Norges første single malt 
whisky i 2012, kalt Audny.  

https://detnorskebrenneri.no/  

 Bache-Gabrielsen Norge AS ("Bache-Gabrielsen") er en nisjeaktør i 
Cognac-kategorien, og solgte 282 000 liter Cognac gjennom Vinmonopoleti 
2019. Bache-Gabrielsen får alle sine produkter fra Bache-Gabrielsen SA i 
Cognac, Frankrike.  

https://www.bache-gabrielsen.com/  

 Oss Craft Destillery ("OSS") er en lokal nisjeprodusent med en omsetning 
på 17 millioner kroner i 2019. Den viktigste merkevaren er Bareksten, som de 
siste årene har oppnådd en sterk posisjon innen både akevitt- og gin 
kategoriene.  

http://www.osscraft.no  

 Palmer Spirits, med en omsetning på 65,6 millioner kroner i 2019, er en del 
av Palmer Gruppen, som importerer og leverer vin, brennevin og øl. 
Brennevinporteføljen inkluderer blant annet Bivrost, Himkok og cognacmerket 
Chateau Monifaud. Palmer Spirits selger produkter til Vinmonopolet og til 
hoteller, restauranter og barer.  

https://palmer.no/  

 Wiig Spirits er en nisjeaktør innenfor vodkakategorien, med en omsetning på 
59 millioner kroner i 2019. Wiig Spirits produserer og distribuerer merkevarene 
KGB og Kirow.  

 Fondberg er en av de største drikkevaregruppene i Norge, med fokus på 
brennevin og vin. Fondberg representerer over 200 produsenter, og hadde en 
omsetning på 199,4 millioner kroner i 2019. Gruppens har eksempelvis 
vinmerkene Angelino Treviso, Campolieti og Righetti. I tillegg har Fondberg 
blant annet likørene Cartron og Strawberry Lips, Dr. Nielsens Bitter og 
Master's London Dry Gin. 

https://fondberg.no/  

                                                
83

 Kilde for omsetning er Proff.no 
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 Inderøy Brenneri er en lokal produsent av akevitt fra Inderøy, med en 
omsetning på 4,9 millioner kroner i 2019. Inderøy Brenneri distribuerer egne 
akevittmerker, som Trønders Taffel Aquavit, Aquavit nr. 1 og Juleaquavit. 

https://inderoybrenneri.no/  

 Ægir er en lokal nisjeprodusent med en omsetning på 3 millioner kroner i 
2019. Ægir er aktiv innenfor akevitt- og gin kategoriene, med akevitten 
Yggdrasil og ginen Heimdal.  

https://www.aegirbryggeri.no/  

 Spivi er en skandinavisk distributør, med en omsetning på 32,5 millioner i 
2019.84 Spivi er en sterk aktør innenfor akevitt- og likør kategoriene. 
Hovedmerkene inkluderer Små Sure, Små Grønne og Ækvator akevitt. 

www.spivi.no  

 Egge Gård er en familieeid gård på Lier. Innenfor sektoren for alkoholholdige 
drikkevarer er Egge Gård en nisjeprodusent i kategoriene akevitt og andre 
viner. De viktigste merkevarene inkluderer akevittene Aass & Egge og Kong 
Christian IV, og sideren Liersider. I 2019 hadde Egge Gård en omsetning på 
22 millioner kroner. 

https://www.eggegard.no/  

 Daracha importerer og distribuerer hovedsakelig whisky, men også gin, rom 
og annet brennevin. I 2019 hadde Daracha en omsetning på 2,5 millioner 
kroner.  

https://www.daracha.no  

(219) Det fremgår ovenfor at Partene konkurrerer med en rekke aktører om salg til 
Vinmonopolet. Dette illustreres også av den vedlagte oversikten, som viser at Partene 
regelmessig møter mange konkurrenter i Vinmonopolets anbudskonkurranser, og at 
Partene sjelden rangeres etter hverandre.   

Vedlegg 5: Anbudsoversikt, Vinmonopolet 2019-2020 

7.2.2 Vodka og annet blankt brennevin 

7.2.2.1 Markedsaktører og markedsandeler 
(220) Partenes samlede markedsandel i kategorien for vodka og annet blankt brennevin er 

~63,9 prosent basert på verdi, med en inkrementell økning på 12,38 prosentpoeng.  

(221) Partene vil fortsette å møte betydelig konkurranse fra Pernod Ricard med merkevaren 
Absolut og Diageo med merkevaren Smirnoff etter Transaksjonen. 

Tabell 5:  Vodka og annet blankt brennevin i Norge85 

Selskap Verdi 2019 
Andel 
verdi Volum 2019 

Andel 
volum 

Viktigste merkevarer 

                                                
84

 Proff.no 
85

 Kategorien inkluderer salgsdataen i Vinmonopolets underkategorier "br.nøytral <37,5", vodka og vodka, smakstilsatt.  















 
 

M10259062/1/134218-028/sj41 56/104 
 

7.2.5.2 Konkurranseanalyse 
(245) Ettersom den samlede markedsandelen fortsatt vil være lavere enn Bache-

Gabrielsen, og den inkrementelle økningen til det fusjonerte selskapet er lav, vil ikke 
Transaksjonen føre til negative virkninger på konkurransen i markedet for 
Cognac/Armagnac.  

(246) I tillegg er det norske markedet for Cognac karakterisert av at det finnes flere andre 
velkjente og globale merkevarer, som fortsatt vil være betydelige konkurrenter etter 
Transaksjonen. Dette er særlig Hennessy, Rémy Martin, Martell og Courvoiser (kjent 
som "de fire store"), som utgjør verdens største produsenter av Cognac og som alle 
er svært anerkjent på verdensbasis.92 

 

7.2.6 Andre typer brandy og druebrennevin 
(247) Produktkategorien for andre typer brandy og druebrennevin omfatter alle typer 

druebrennevin utenom Cognac og Armagnac, som er vurdert separat ovenfor.  

(248) Altias salg av andre typer brandy og druebrennevin er marginalt (0,03 %). 
Transaksjonen vil dermed ikke påvirke konkurransen innenfor denne 
produktkategorien. Videre vil Partenes samlede markedsandel etter Transaksjonen 
være på et moderat nivå (rundt 27,1 %), tett etterfulgt av Nordic Cellars. Etter 
Transaksjonen vil Prizelius fortsatt være den desidert største aktøren innen denne 
produktkategorien. 

Tabell 10: Brandy og andre typer druebrennevin i Norge 201993 

Selskap Verdi 2019 Andel verdi Volum 2019 
Andel 
volum 

Viktigste merkevarer 

Prizelius 75,109,162 37.82% 160,869 37.28% 
St. Rémy, Torres, 
Père Magloire 

Arcus   52,959,729 26.67% 119,002 27.58% 
Eau de Vie, Concorde, 
Bardinet 

Nordic Cellars 
AS 49,384,482 24.87% 111,618 25.87% 

Tronnes 

Fondberg 15,763,407 7.94% 31,521 7.31% 
Pettersen, Fernando 
de Castilla, Cartron 

Wiig 1,491,582 0.75% 3,392 0.79% Kirow 

Gaia 1,701,570 0.86% 2,519 0.58% Poli Grappa 

Altia 62,854 0.03% 115 0.03% Asbach, Boulard 

                                                
92

 https://www.statista.com/statistics/259734/leading-cognac-brands-worldwide-based-on-sales-volume/ 
93

 Omfatter Vinmonopolets underkategorier Armagnac og Druebrennevin, annet.  
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"shots". På den andre siden er det komplekse og bitre produkter som typisk 
konsumeres som en avec.  

(259) Partene anser seg ikke for å være nære konkurrenter i denne varierte kategorien, og 
Transaksjonen vil ikke påvirke konkurransen negativt.  

(260) For fullstendighetens skyld har partene inkludert informasjon om potensielle likør- og 
bittermarkeder segmentert i henhold til type/smak. Underkategoriene er stort sett de 
samme som benyttes av Vinmonopolet, med det unntak at Partene har kombinert 
urtelikør og bitter.   

7.2.9.2 Krem- og eggelikører 
(261) Tabellen under gir en oversikt over Partenes og konkurrentenes markedsandeler 

basert på salg fra Vinmonopolet.  

(262) Som det fremgår av tabellen, vil Diageo – leverandøren av ulike Baileys-likører i 
Norge – også etter Transaksjonen være den største aktøren innen krem- og 
eggelikører med en markedsandel på over 70 prosent målt i både salg og volum. Den 
fusjonerte enheten vil ha en betydelig lavere markedsandel på omtrent 13 prosent, 
med en lav inkrementell økning på 6,46 prosentpoeng.  

Tabell 14: Krem- og eggelikører i Norge 2019 

 

 

(263) Innen kategorien krem- og eggelikør har Partenes produkter ulike karakteristikker. 
Arcus tilbyr Braastad Crème Liqueurs au Cognac, som er en kremlikør tilsatt med 
Cognac, og er ment å drikkes neat. Altias hovedprodukter i kategorien er Amarula, 
som er en tradisjonell kremlikør som minner om Baileys. Produktene tiltrekker ulike 
typer forbrukere.  

(264) De øvrige markedsaktørene vil fortsette å levere noen av de mest populære krem- og 
eggelikørene i Norge, og Transaksjonen vil derfor ikke ha noen konkurransemessige 
virkninger: 

Selskap Verdi 2019 Andel verdi Volum 2019 
Andel 
volum 

Viktigste merkevarer 

Diageo 
Norway AS 140,553,445 72.58% 399,560 70.90% 

Baileys, Sheridan's 

Zarepta AS 14,680,140 7.58% 53,037 9.41% Shannon's 

Altia 12,922,945 6.67% 39,951 7.09% Amarula 

Arcus   12,503,085 6.46% 38,896 6.90% Dooley's, Braastad 

Solera 5,447,357 2.81% 18,854 3.35% Country Lane, Dramm 

Norwegian 
Beverage 
Group 5,632,539 2.91% 7,000 1.24% 

Fjording 

Accelerate 
Brands AS 1,233,474 0.64% 4,316 0.77% 

Malmio 

Andre 692,818 0.35% 1,927 0.34% 
F.eks. Strawberry lips, 
Anthon 

Totalsum 193,665,803 100.00% 563,541 100.00%  
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kategorien er Gammel Dansk, Balder og Malteser Krauterlikør. Altia distribuerer 
eksempelvis Underberg og Fernet Branca.  

Tabell 17:  Urtelikør og bitter i Norge 2019 

Selskap Verdi 2019 Andel verdi Volum 2019 
Andel 
volum 

Viktigste merkevarer 

Prizelius 269,915,977 56.86% 458,651 59.06% Jägermeister, Campari 

Arcus   80,000,675 16.85% 131,164 16.89% Gammel Dansk, Stl. 
Halvard, Balder, 
Original Bitter, 
Malteser Krauterlikør 

Altia 44,828,043 9.44% 52,757 6.79% Underberg, Fernet 
Branca, Valhalla, 1-
Enkelt 

Pernod 
Ricard 
Norway 

19,318,330 4.07% 36,678 4.72% Minttu, Becherovka 

Eae Holding 
Wine 

20,360,657 4.29% 35,631 4.59% Luxardo Sambuca, 
Angustora 

Westerheim 
AS 

16,454,977 3.47% 26,210 3.37% Original Dr. Nielsen's 

Berentsens 
Brygghus As 

8,530,350 1.80% 14,330 1.85% Fisherstorm 

Andre 15,302,138 3.22% 21,174 2.73% f.eks. Absente 55, 
Galliano, 
Fuckermaister 

Totalsum 474,711,147 100.00% 776,595 100.00%  

 

(274) Den klart største markedsaktøren og markedslederen vil fortsatt være Prizelius 
(distributør av Jägermaister) etter Transaksjonen, med en markedsandel på 57 
prosent basert på verdi og 59 prosent basert på volum. Det er også flere andre 
konkurrenter som leverer populære produkter, som Campari, Minttu og Sambuca.  

 
(275) Transaksjonen vil dermed ikke ha noen negative virkninger på konkurransen innenfor 

kategorien for urtelikør og bitter.  

7.2.9.6 Andre likører 

7.2.9.6.1 Markedsandeler og markedsaktører 
(276) Produktkategorien andre likører omfatter alle likører som er utelatt fra de ovennevnte 

likørkategoriene. Kategorien er derfor variert, og omfatter mange typer likører med 
ulike smaker og profiler. Blant annet omfattes likører som Fireball, Shoot Sour, Lucky 
Lips Sour Shot og Hot n'Sweet.  

(277) I denne kategorien er Altias markedsandel svært lav (3,74 %). Partenes samlede 
markedsandel i dette segmentet er på 52 prosent.  
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Basisutvalget er tilgjengelig i alle eller flere utvalgte butikker avhengig av 
butikkstørrelse og kategorisering. Partiutvalget omfatter sesongprodukter, som får 
lignende tilgjengelighet som i basisutvalget for bestemte perioder i året. Dessuten har 
Vinmonopolet et mye større "bestillingsutvalg" der forbrukere kan forhåndsbestille 
produkter fra store (nettbaserte) produktdatabaser, for henting i butikk eller for 
hjemlevering per post. Bestillingsutvalget er tilgjengelig for alle leverandører. 

(356) Vinmonopolet har også ytterligere produkter i "testutvalget", som er tilgjengelig på 
test- eller midlertidig sortimentsbasis, i tillegg til et "spesialutvalg" med eksklusive 
produkter som bare er tilgjengelige i utvalgte butikker. Tilgang til basisutvalget er 
imidlertid av betydning, da det sikrer hylleplass i alle, eller de fleste, av Vinmonopolets 
fysiske butikker. 

(357) Vinmonopolets butikker deles inn i seks sortimentskategorier, hvor kategori en-
butikker har det minste utvalget og kategori seks butikker er pålagt å lagerføre hele 
Vinmonopolets basisutvalg. I tillegg velger hver butikksjef et "tilleggsutvalg" tilpasset 
lokale preferanser. 

9.2.1.3 Vinmonopolets innkjøpsprinsipper 
(358) Vinmonopolets innkjøp er regulert i Forskrift om AS Vinmonopolets 

innkjøpsvirksomhet, som i henhold til forskriftens § 1-1 sørger for at monopolets 
innkjøp skal skje på "vanlige forretningsmessige betingelser, tilpasses etterspørselen 
og sikre likebehandling". 

(359) Basisutvalgets sortiment fornyes flere ganger i året, ved at nye produkter erstatter de 
produktene som på grunn av lavt salgsvolum mister sin plass i utvalget. 

(360) Kort fortalt innebærer anbudsprosessen at Vinmonopolet kunngjør en lanseringsplan 
annenhver måned for varer de planlegger å lansere i basis- og partiutvalget i perioden 
6 til 12 måneder etter kunngjøring. Planen utarbeides i samsvar med prinsippet i 
forskriftens § 2-2, og omfatter Vinmonopolets antagelser om fremtidig etterspørsel og 
en liste over produkter de planlegger å lansere. 

(361) Lanseringsplanen angir detaljerte og forhåndsbestemte egenskaper ved de 
produktene som skal inngå i sortimentet i påfølgende sortimentsperiode. 
Beskrivelsene kan omfatte for eksempel produktkategori, land, alder, smaksprofil, og 
prisklasse eller prisbegrensninger. Beskrivelsen varierer avhengig av hvilken kategori 
drikkevarer lanseringsplanen gjelder. Et eksempel på en lanseringsplan er vedlagt: 

Vedlegg 11:  Vinmonopolets lanseringsplan andre halvdel 2020 

(362) De fleste leverandørtilbudene blir forhåndsvurdert av et akkreditert internt sensorisk 
panel, som vurderer de tilbudte produktene basert på bestemte utvelgelseskriterier. 
Produktet som oppnår høyest poengsum i den respektive anbudskonkurransen blir 
lagt til i Vinmonopolets sortiment. Videre må alle vareprøvene gjennomgå en streng 
kvalitetssjekk, som omfatter sensorisk evaluering og kjemisk analyse, samt 
gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
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(363) Vinmonopolet evaluerer produktene som inngår i utvalgene basert på salgsvolum. I 
Norge revideres produktsortimentet annenhver måned, med start i januar.110 For å 
fortsette å være en del av basisutvalget, må produktene enten oppnå et bestemt 
minimumsbeløp, et absolutt volum eller et volum fastsatt i forhold til andre produkter 
i den aktuelle kategorien. Et produkt som er i bestillings- eller testutvalgene kan også 
bli en del av basisutvalget dersom forbrukerne kjøper tilstrekkelige mengder av 
produktet.  

9.2.2 Vinmonopolets prinsipper for prisfastsettelse 
(364) Vinmonopolet følger prinsippene om upartiskhet og åpenhet ved fastsettelsen av 

priser på produkter. Produktleverandørene informeres på forhånd om reglene og 
prinsippene som gjelder for prisfastsettelse av detaljhandelsprodukter. 

(365) Salgsprisene på alkoholholdige drikkevarer fastsettes på grunnlag av drikkevarens 
innkjøpspris, monopolets salgsmargin inkludert mulig depositum, alkoholavgift, 
eventuell miljø- eller emballasjeavgift og merverdiavgift. 

(366) Vinmonopolets prisfastsettelsespraksis med hensyn til alkoholholdige drikkevarer er 
basert på et koeffisientprinsipp. Salgsmarginen inkluderes i prisene ved å benytte en 
såkalt priskoeffisient. Den nevnte koeffisienten er rettet mot innkjøpsprisene, som i 
Norge ikke inkluderer emballasjeavgift. Den forannevnte salgsmarginen omfatter 
ordinære salgskostnader, nødvendige administrasjonsutgifter og fortjeneste. 

(367) Vinmonopolets prisliste er tilgjengelig på deres hjemmeside, se 
https://www.vinmonopolet.no/priser-og-avgifter  

(368) For ytterligere informasjon om Vinmonopolet, se https://vinmonopolet.no/purchasing-
and-product-range 

(369) En enkel oversikt over Vinmonopolets innkjøpsprinsipper kan også sees her: video – 
vinmonopolets produktutvalg 

9.2.3 Betydningen av Vinmonopolets innkjøpsregime 
(370) Innkjøpsregimet som beskrevet ovenfor innebærer at pris, kvalitet og leveringsevne 

er de eneste faktorene Vinmonopolet har lov til å vektlegge når de velger et produkt. 
Produkter som selger tilstrekkelig til å opprettholde sin plass i basisutvalget kjøpes 
automatisk på nytt. I motsatt tilfelle, hvis det er en nedgang i salgsvolum/salgsverdi, 
risikerer leverandøren at produktet fjernes fra dette sortimentet. Innkjøpsprosessen 
legger betydelige bånd på leverandørene, og stimulerer disse til å opprettholde både 
kvaliteten og konkurransedyktige priser.  

(371) Samtidig fjerner innkjøpsprosessen enhver etableringshindring. Selv de minste 
distributørene og nykommere kan delta i anbudsprosessene og dermed etablere seg 
og selge sine produkter på det norske markedet. Videre vil enhver leverandør kunne 
tilby sine produkter til Vinmonopolet gjennom bestillingsutvalget. 

(372) Dessuten er Vinmonopolet en attraktiv salgskanal. For det første er monopolene 
forpliktet til å behandle leverandørene på like, og objektive vilkår. Leverandørene 
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risikerer ikke at deres produkter blir fjernet fra sortimentet på grunn av monopolets 
preferanser eller andre hensyn. For det andre er Vinmonopolet en kostnadseffektiv 
salgskanal. Vinmonopolets prisstruktur er fullt ut transparent hva gjelder gebyrer, 
Vinmonopolets påslag, alkoholavgift og emballasjeavgift. Dette gjør det mulig for 
distributørene å tilpasse sine priser til ønsket utsalgspris til sluttkunden.  

9.3 DFTR 
(373) DFTR omfatter salg fra flyplasser, flyselskaper, ferger og andredetaljhandelskanaler 

i EU/EØS. Selv om det ikke lenger er taxfreesalg innenfor EU, kjøper mange 
fremdeles alkoholholdige drikkevarer, spesielt brennevin, når de reiser utenlands. 
Dette er basert på tradisjon så vel som lavere priser sammenliknet med 
Vinmonopolet. I Norge er DFTR fortsatt en betydelig salgskanal, da det fremdeles er 
taxfreesalg mellom Norge og andre EU/EØS-land. 

(374) DFTR-markedet karakteriseres av store kunder med betydelig kjøpermakt. For 
eksempel hadde Heinemann (som driver butikker for reisedetaljhandel på flyplasser i 
Tyskland, Østerrike, Ungarn, Norge111, Danmark og Australia) alene en omsetning på 
4,6 milliarder euro i 2018.112 Globalt opererer Heinemann mer enn 230 butikker i mer 
enn 100 land. Andre aktører som omsetter for flere milliarder innen reisedetaljhandel 
i EØS området er Dufry AG, DAA Plc., LVMH Group, Lagardère SCA, Flemingo 
International Ltd., TRES og Newrest. 

(375) Heinemann og de andre store kundene innen DFTR er i hovedsak organisert slik at 
innkjøp skjer sentralt, og direkte fra produsentene i store volum. Kundene har generelt 
få og store distribusjonsavtaler, hvor de fleste er med de største produsentene og 
importørene av alkoholholdige drikkevarer. Ettersom Partene er produsenter av 
brennevin, er det først og fremst brennevin kundene i DFTR etterspør, men det selges 
også noe egne vinmerker. Pris er en viktig faktor, men også merkevare. Samtidig er 
forbrukernes preferanser mindre fremtredende innen DFTR da produktene ofte 
kjøpes spontant eller som gave. 

(376) Gitt kundenes stilling i DFTR-markedet, slik som Heinemann, og det høye antallet 
internasjonale leverandører å velge mellom, er det ikke tvil om at det foreligger 
betydelig kjøpermakt som hindrer ethvert forsøk på utøvelse av markedsmakt. 

9.4 HoReCa 
(377) Innkjøp i HoReCa-kanalen er svært sammensatt. Partene anslår at ca. 95 prosent av 

HoReCa-kundene (det vil si de faktiske restaurantene, kafeene ol.) i Norge gjør sine 
innkjøp via grossister/logistikkoperatører som for eksempel Vinhuset, Vectura, Asko 
eller Servicegrossisten. Gjennom disse aktørenes nettsider kan HoReCa-kunder 
kjøpe vin fra omtrent alle importører og produsenter i landet.  De siste om lag 5 
prosent av HoReCa-kundene handler direkte fra Vinmonopolet med egne 
kundenummer, og får refundert mva. på innkjøpet i etterkant.   
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 Travel Retail Norway (TRN) driver taxfreebutikkene på de store norske flyplassene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand). TRN eies 50 prosent av 
Heinemann, og selskapet har derfor tilgang til Heinemanns innkjøpssystem 
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(407) En faktor som påvirker adgangen til markedet er at annonsering og markedsføring av 
alkoholholdige drikkevarer enten er forbudt eller sterkt begrenset. Dette setter 
begrensninger på hvilke annonserings- og markedsføringsstrategier produsentene og 
leverandørene kan benytte. Dermed blir merkevarebygging, produktdesign, 
emballasje og smak viktige aspekter for å etablere seg på de norske vin- og 
brennevinsmarkedene i tillegg til pris. 

(408) Annonsering og markedsføring rettet mot DFTR, og produktplassering i HoReCa-
kanalen, blir dermed også viktigere, selv om disse markedssegmentene i seg selv er 
relativt små sammenlignet med salg til Vinmonopolet. 

(409) For en nyetablert leverandør er det ingen spesielle utfordringer knyttet til å skaffe 
forsyningskilder eller tilgang til salgskanaler ved brennevins- eller vinvirksomhetene. 
I det følgende vil først produksjon, og deretter hver hovedsalgskanal, drøftes separat. 

11.2 Produksjon 
(410) Generelt er kostnadene for råmaterialer ved produksjon av vodka, akevitt og annen 

brennevin lave. I tillegg kan vodka, og de fleste andre typer brennevin foruten akevitt, 
destilleres fra en hvilken som helst landbruksråvare (ikke bare poteter eller korn). 
Dette forenkler inntreden i markedet for nye produsenter ytterligere.  

(411) Sammenholdt med at nødvendig kunnskap er lett tilgjengelig, gjør dette brennevin til 
et optimalt produkt for mindre og middels store bedrifter. Eksempler på destillerier av 
håndverksbrennevin er Egge Gård, Oslo Håndverkdestilleri, Himkok destilleri og 
Myken destilleri. Veldig nylig startet også Fedje destilleri å levere en egen gin til 
Vinmonopolet, og har intensjoner om å lansere en whisky i 2022.123 Selv om disse 
destilleriene produserer lokalt, er produktene tilgjengelig for bestilling hvor som helst 
i Norge gjennom Vinmonopolet.  

(412) Videre kan bedrifter med kjente merkevarer i andre markeder eller industrier enkelt 
tre inn på brennevinsmarkedet. For eksempel lanserte komikeren Morten Ramm en 
ny likør under eget navn (Dramm) i desember 2019, som allerede har blitt en av de 
mest populære kremlikørene på Vinmonopolet.  

11.3 Vinmonopolet 
(413) Vinmonopolets anbudsprosess er tilgjengelig for alle nye aktører i henhold til 

likebehandlingsprinsippet. Vinmonopolet kunngjør vanligvis en lanseringsplan for å gi 
leverandører nødvendig informasjon om anbudsproduktene, for å utsette det 
nåværende sortimentet for konkurranse og for å introdusere nye produkter i 
sortimentet. Alle produsenter og importører av alkoholholdige drikkevarer har rett til å 
inngi tilbud. Dermed kan en nyetablert aktør by på en "kontrakt" og bli plassert side 
om side med allerede etablerte aktører. 

(414) Kunnskap om dagens og forventede monopolsortimentspreferanser, som også er 
drevet av utviklingen innen forbrukerpreferanser og trender, kan være nyttig når det 
gjelder å utarbeide vellykkede tilbud. Imidlertid inneholder hvert anbud en rekke 
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spesifikke kriterier, og Vinmonopolet endrer disse ofte for å møte den konstante 
utviklingen knyttet til forbruksmønster og forbrukertrender.  

(415) Vinmonopolet er pålagt ved lov å behandle leverandører likt, uavhengig av 
leverandørens størrelse, markedsandel eller ressurser. Vinmonopolet kan ikke 
diskriminere produsenter eller favorisere enkeltaktører. I motsetning til i andre 
markeder, som dagligvarehandelen, spiller ikke produsentens størrelse noen rolle når 
det gjelder hylleplassering eller distribusjon. Vinmonopolet forholder seg til produktet, 
ikke til distributøren. 

(416) Som forklart i punkt 9.2, er det også mulig å registrere produktene i bestillingsutvalget. 
Dette krever ikke at man har vunnet et anbud. Vinmerkene Fenoccchio, Principiano 
og Wongraven er eksempler på merker Arcus selger, som ble introdusert gjennom 
bestillingsutvalget og som nå er en del av basisutvalget. 

(417) Det følger av dette at Vinmonopolet, med sin spesielle rolle som salgsmonopol, har 
betydelig kjøpermakt. Vinmonopolets innkjøpsrutiner innebærer at alle vil ha tilgang 
til markedet og at markedet også er åpent for små leverandører og produsenter. 

11.4 HoReCa 
(418) HoReCa utgjør en liten andel av det totale vin- og brennevinsmarkedet i Norge. Det 

eksisterer ingen særlige etableringshindre for leverandører som ønsker å tre inn i 
HoReCa-kanalen. Likevel er det nok nødvendig med en viss salgs- og 
markedsføringsinnsats for å oppnå en tilstrekkelig kundebase til å ha en lønnsom 
kundeportefølje. 

11.5 DFTR 
(419) DFTR har historisk vært og er fortsatt et lite marked for innenlandske vinleverandører 

i Norden, ettersom aktørene typisk kjøper disse varene gjennom internasjonale 
nettverk. Det er imidlertid et betydelig marked for brennevin, spesielt til norske kunder 
ettersom det fremdeles er taxfreesalg mellom Norge og EU.  

(420) Heinemann er en stor aktør i Norden, særlig i Norge (innkjøp til taxfree-butikkene på 
de store norske flyplassene gjøres av Heinemann124). Partene anslår at Heinemanns 
markedsandel er ca. 90 prosent på den delen av DFTR-markedet som er rettet mot 
norske forbrukere. På EØS-nivå er det andre store kunder i tillegg til Heinemann, slik 
som Dufry AG, DAA Plc., LVMH Group, Lagardère SCA, Flemingo International Ltd., 
TRES, og Newrest. Heinemann og de øvrige kundene kan med sin innflytelse i 
markedet enkelt legge til rette for nyetableringer.  

11.6 Bevillinger/registrering 
(421) Det er få juridiske krav når det gjelder bevillinger og registrering, og disse er lett 

oppnåelige og kostnadseffektive. Kravene utgjør derfor ikke reelle 
etableringshindringer. 
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 Travel Retail Norway (TRN) driver taxfreebutikkene på de store norske flyplassene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand). TRN eies 50% av Heinemann, 
og selskapet har derfor tilgang til Heinemanns innkjøpssystem 















 
 

M10259062/1/134218-028/sj41 101/104 
 

(465) Det følger av dette at Transaksjonen ikke gir insentiver til, eller gjør Partene i stand 
til, å utestenge leverandører eller kunder. 

(466) For fullstendighetens skyld er en oversikt over Vecturas viktigste konkurrenter, kunder 
og leverandører inkludert i Vedlegg 13. 

Vedlegg 13:  Vecturas største konkurrenter, kunder og leverandører (konfidensielt) 
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