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Deres ref.:    Vår ref.: 2021/0129-4 Saksbehandler: 

Saksansvarlig: 
Silje Westlye Fedje 
Karin Stakkestad Laastad 

Dato: 15.03.2021 

 

Vedtak V2021-4 - Norgesgruppen ASA - opphevelse av vedtak 

V2020-25 - brudd på opplysningsplikten  

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet ila ved vedtak V2020-25 av 27. august 2020 (heretter "vedtaket") 

Norgesgruppen ASA (heretter "Norgesgruppen") et overtredelsesgebyr på 20 millioner 

kroner for å ha brutt opplysningsplikten og opptrådt i strid med konkurranseloven § 24. 

Det rettslige grunnlaget for vedtaket er konkurranseloven § 29 første ledd bokstav c, jf. 

konkurranseloven § 24. 

(2) I vedtaket la Konkurransetilsynet til grunn at Norgesgruppen hadde brutt 

opplysningsplikten i pålegg om å gi opplysninger 16. desember 2016 (heretter "pålegget") 

ved å ikke opplyse om ervervet av Sædalssvingene 3 Eiendom AS (heretter 

"Sædalssvingene 3") innen fristen som følger av pålegget, at Norgesgruppen eller noen 

som handlet på Norgesgruppens vegne opptrådte forsettlig og at det var grunnlag for å 

ilegge et overtredelsesgebyr.  

(3) Konkurransetilsynet mottok 22. februar 2021 klage på vedtaket (heretter "klagen"). Fristen 

for å påklage vedtaket er 27. februar 2021, jf. konkurranseloven § 39 første ledd, og 

klagen er således rettidig. 

(4) Konkurransetilsynet har etter en fornyet vurdering funnet grunnlag for å ta klagen til følge 

og opphever det påklagede vedtaket med hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd.  

2 Konkurransetilsynets vurdering 

(5) I vedtaket la Konkurransetilsynet til grunn at ervervet av Sædalssvingene 3 er en 

foretakssammenslutning i verdikjeden for dagligvarer og derfor omfattet av pålegget om 

opplysningsplikt. Konkurransetilsynet fant det videre bevist med klar 

sannsynlighetsovervekt at Norgesgruppen eller noen som handlet på Norgesgruppens 

vegne i det minste holdt de faktiske forholdene som begrunnet at ervervet var omfattet av 

opplysningsplikten for mulig og likevel valgte å unnlate å opplyse om ervervet innen 

fristen. På denne bakgrunn fant tilsynet at de objektive og subjektive vilkårene for 

ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 var oppfylt, og utmålte et 

overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner. 

(6) Norgesgruppen klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda 22. februar 2021. I 

klagen anføres det at vedtaket må settes til side og at tilsynet ikke har bevist med klar 
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sannsynlighetsovervekt at Norgesgruppen har brutt opplysningsplikten. Det anføres 

prinsipalt at ervervet av Sædalssvingene 3 ikke er et erverv i verdikjeden for dagligvarer, 

og således ikke er omfattet av opplysningsplikten. Subsidiært anfører Norgesgruppen at 

det ikke er grunnlag for overtredelsesgebyr fordi Norgesgruppen ikke har utvist den 

nødvendige grad av skyld.  

(7) Konkurransetilsynet har etter en samlet fornyet vurdering funnet grunnlag for å oppheve 

vedtaket. Tilsynet har i den forbindelse sett hen til uttalelser i Konkurranseklagenemndas 

avgjørelse V01-2021.1 

(8) Konkurransetilsynet la i vedtaket til grunn at det på tidspunktet for ervervet av 

Sædalssvingene 3 forelå faktiske forhold som tilsa at ervervet var omfattet av 

opplysningsplikten. Tilsynet har imidlertid etter en fornyet vurdering funnet grunn til å 

legge større vekt på at det på tidspunktet for ervervet kan ha vært uklarheter knyttet til 

hvorvidt ervervet var omfattet av ordlyden "ett eller flere andre foretak som operer på ett 

eller flere av leddene i verdikjeden for dagligvarer". Dermed kan det også knytte seg 

usikkerhet til hvorvidt Norgesgruppen eller noen som handlet på Norgesgruppens vegne, 

har opptrådt forsettlig eller uaktsomt ved å unnlate å opplyse om ervervet innen fristen 

som følger av pålegget.  

(9) Konkurransetilsynet har etter dette funnet grunn til å oppheve det påklagede vedtaket med 

hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd. 

(10) Norgesgruppen er informert om vedtaket og forhåndsvarsel kan unnlates, jf. 

forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c. 

3 Vedtak 

(11) Konkurransetilsynet fatter følgende vedtak: 

 

Konkurransetilsynets vedtak V2020-25 av 27. august 2020 oppheves. Vedtaket 

trer i kraft straks. 

 

(12) I henhold til forvaltningsloven § 29 første ledd kan vedtaket påklages innen 3 uker fra det 

tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til parten. En eventuell klage stiles 

til Konkurranseklagenemnda, men sendes til Konkurransetilsynet.  

(13) Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at Norgesgruppen i henhold til forvaltningsloven 

§ 36 kan kreve å få dekket de omkostninger som har vært nødvendige for å få endret 

vedtaket. Krav om å få dekket omkostningene må fremsettes innen tre uker etter at 

melding om det nye vedtaket er kommet frem til parten.  

 

Med hilsen 

 
Magnus Gabrielsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

 

            

 

 

                                                      
1 Konkurranseklagenemndas avgjørelse V01-2021 12. februar 2021. 
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Wikborg Rein & Co Postboks 1513 Vika  0117 OSLO 

Norge 

Mads Magnussen 

mma@wr.no 

 

Kopi til:  
Wikborg Rein & Co Postboks 1513 Vika  0117 OSLO 

Norge 

Preben Milde 

Thorbjørnsen 

pmt@wr.no 
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