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5 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAK OG FORETAK I SAMME KONSERN 

5.1 Beskrivelse av de involverte foretakenes juridiske og organisatoriske struktur, og deres 
virksomhetsområder 

5.1.1 NorgesGruppen ASA 

 
NorgesGruppens kjernevirksomhet består av to virksomhetsområder; detalj og engros. 
 
Detaljvirksomhetens hovedområder omfatter: 
 
Dagligvare: NorgesGruppen har ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på fire dagligvarekonsepter: KIWI, 
MENY, SPAR og JOKER. De tre sistnevnte tilbyr også netthandel. Om lag 35 % av butikkomsetningen 
kommer fra kjøpmannseide kjedemedlemmer, mens det øvrige kommer fra egeneide butikker.  
 
Servicehandel mv.: NorgesGruppen Servicehandel (NGS) utvikler og drifter konsepter som tilbyr 
lettvinte måltids- og drikkeløsninger. Virksomheten består av ca. 900 utsalgssteder og tre 
servicehandelkonsepter:  

• Deli de Luca – franchisebasert convenience-konsept med totalt 29 butikker, samt 69 utsalgssteder på 
ESSO-stasjoner 

• MIX – Landsdekkende kjøpmannsdrevet kjede som består av MIX kiosker og gatekjøkken og 
medlemmer med samarbeidsavtale. I overkant av 500 kjøpmannseide kiosker og gatekjøkken  

• JaFs – ca. 50 kjøpmannseide gatekjøkken  
 

I tillegg kommer: 
• Kaffebrenneriet – består av 42 kaffebarer (NorgesGruppen eier 50 %) 
• Big Horn Steak House – franchisebasert konsept med 16 restauranter i Norge (NorgesGruppen eier 50 

%) 
 
NorgesGruppen er også indirekte eier av kaffebarkjeden Dromedar Kaffebar AS (eies av Solberg & Hansen 
AS), som driver 12 kaffebarer i Bergen, Trondheim, Ranheim, Stjørdal og Ålesund. 
 
Engrosvirksomheten håndteres i all hovedsak av ASKO og omfatter leveranser til markedssegmentene 
dagligvare, servicehandel og storhusholdning.2 Engrosvirksomheten har ansvaret for vare- og 
informasjonsstrømmen fra produsent til sisteleddet innenfor de ulike markedssegmentene.  
 
NorgesGruppen eier i tillegg produksjonsvirksomhetene Joh Johannson Kaffe AS, Bakehuset AS og 
Matbørsen AS gjennom sitt heleide datterselskap NorgesGruppen Merkevare AS, som også eier Unil AS 
(driver NorgesGruppens virksomhet innen egne merkevarer). 
 
Ytterligere informasjon finnes på NorgesGruppens hjemmeside www.norgesgruppen.no. 

 
2 ASKO har også cash&carry-konseptet Storcash, se www.storcash.no.  
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Ved vurdering av det relevante produktmarkedet har Konkurransetilsynet ved flere anledninger benyttet en 
totalsortimentstilnærming.5 Ut ifra en slik tilnærming har tilsynet blant annet lagt til grunn at omsetning av 
dagligvarer via servicehandel ikke inngår i samme marked som dagligvarer solgt gjennom dagligvarebutikker.6 
Tilsvarende vil ikke salg av varer til storhusholdning kunne anses å inngå i samme marked som hverken salg 
av dagligvarer til forbrukere gjennom dagligvareforretninger eller omsetning av dagligvarer gjennom 
servicehandel, ettersom førstnevnte har et annet totalsortiment enn de sistnevnte. 
 
På denne bakgrunn legger partene til grunn at det relevante oppstrømsmarkedet er markedet for 
fullsortimentsgrossistleveranser til storhusholdningsmarkedet. 

6.2.2 Nedstrømsmarkedet 

Innkjøpskjedene er en form for bindeledd mellom kundene og leverandørene/grossistene. Innkjøpskjedene 
konkurrerer seg imellom for å få storhusholdningsaktørene som sine medlemmer. Jo flere medlemmer jo 
sterkere stiller de overfor leverandørene i forhandlingene. En viktig faktor for å sikre et stort antall medlemmer 
er på den annen side gode vilkår fra leverandør. Markedet de opererer i er således tosidig i den forstand at 
suksess i det ene markedet avhenger av suksess i det andre markedet og vice versa. 
 
Partene legger til grunn at det kan avgrenses et «innkjøpsgruppemarked», som er nedstrøms fra ASKOs 
aktiviteter. Foruten KGN finnes det flere andre åpne innkjøpskjeder som NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, 
Kysten Rundt, Systemkjøp, IMS-Kjeden, KNIF, RCG, Nores etc. I tillegg finnes det lukkede innkjøpskjeder 
som kun er tilgjengelige for medlemmer av én eller flere bestemte kjeder eller grupperinger (f.eks. GRESS-
gruppen7 og Innkjøpsgruppen8). 
 
Partene legger for denne meldingens formål til grunn at åpne innkjøpskjeder utgjør et eget marked, da 
transaksjonen ikke vil føre til en begrensing av konkurransen selv gitt et slikt snevert marked.  
 
Partene understreker samtidig at man opplever sterk konkurranse også fra de lukkede innkjøpskjedene. Selv 
om disse ikke er alternativ på kort sikt for kunder utenfor disse eiergrupperingene, så blir KGN og andre åpne 
innkjøpskjeder målt mot de lukkede kjedene, og i tillegg er det selvsagt en konkurranse om å få de beste 
avtalene med de beste grossistene og leverandørene. At GRESS-gruppen har medlemmer som ikke er eiere, 
viser også at de såkalt lukkede gruppene også utøver et direkte konkurransepress. 
 

 
5 Se V2008-10 Rema 1000 AS - Lidl Norge GmbH, V2009-14 Validus AS - Sunkost ASA, V2012-10 Mekonomen AB (publ) - 
MECA Scandinavia AB og V2012-18 Plantasjen Norge AS - Oddernes Gartneri AS. 
6 V2015-24 Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS. 
7 GRESS-gruppen er et innkjøpssamarbeid mellom Compass Group (ESS Support Services AS), Scandic Hotels AS og Radisson 
Hotel Group (Radisson Hospitality Norway AS). Hver partner eier 33 % andel i aksjeselskapet GRESS-gruppen, som ble etablert i 
1997. I tillegg til eierne er Gate Gourmet Norway, NHG Management, Torghatten ASA, Hurtigruten AS, SSP, O’Learys og Olden 
Fjorhotell medlemmer av innkjøpssamarbeidet. 
8 Innkjøpsgruppen er et formalisert innkjøpssamarbeid mellom ISS Facility Services AS, Umoe Restaurant Group AS og Nordic 
Choice Hotels. 
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7.4 Etterspørselsstrukturen i de berørte markedene 

7.4.1 Hvilken utviklingsfase befinner markedet seg i (er det under oppstart, ekspansjon, fullt utviklet 
eller i tilbakegang)? 

Reitangruppen AS har som nevnt varslet at de skal satse på storhusholdningsmarkedet.14 Reitan Handel varsler 
at planen er å etablere de første kundeforholdene innen 2021.15 Rema Distribusjon har de siste årene bygget 
opp et nytt lager på Vinterbro med en kapasitet på 30 000 kvadratmeter. Lageret inngår som en del av en plan 
om å satse på storhusholdningsmarkedet.16 Det er følgelig ventet en viss utvikling i oppstrømsmarkedet for 
fullsortimentsgrossister til storhusholdningsmarkedet. 
 
I nedstrømsmarkedet har Samkjøpsgruppen gått inn i Servicegrossistenes egen innkjøpskjede Systemkjøp. 
Ellers ser man en økt profesjonalisering i markedet hvor aktører forhandler på vegne av flere (egne) 
restauranter (f.eks. Fursetgruppen). 
 
Generelt har markedet for innkjøpsgrupper vokst jevnt de siste årene. Veksten stoppet i 2020 pga. pandemien, 
men man forventer at det igjen vil vokse. 

7.4.2 Hva påvirker etterspørrernes valg av produkt/leverandør i de berørte markedene, f.eks. 
merkevarelojalitet og produktdifferensiering? 

For innkjøpsgruppene er vanlige parametere som pris, service, ferskhet, leveringshyppighet, it-systemer mv. 
det sentrale ved valg av fullsortimentsgrossist. Fullsortimentsgrossistene har langt på vei de samme varene, 
slik at produktdifferensiering er mindre viktig.  

7.4.3 I hvilken grad skifter etterspørrerne leverandør/merke? 

Etter hva partene kjenner til er det ikke vanlig med hyppige bytter av fullsortimentsgrossist, men NHO og 
Nores har avtaler med to landsdekkende fullsortimentsgrossister. Eksempelvis har ASKO vært 
fullsortimentsgrossist til NHO, Nores, Kysten Rundt og KGN fra de ble etablert. 
 
ASKO opplever også at deler av sortimentet flyttes over til direkteleverandører. Eksempelvis har Tine overtatt 
distribusjon av produkter fra Grilstad til medlemmer i GRESS-gruppen, og distribuerer også øl og mineralvann 
for Hansa Borg. 

7.4.4 Kunder eller kundegruppers forhandlingsstyrke 

Som det fremgår over, forhandler de enkelte innkjøpsgrupperingene for en rekke medlemsbedrifter. Det totale 
volumet forhandlet via de åpne innkjøpsgrupperingene utgjør videre om lag en tredjedel av det totale 
innkjøpsvolumet i storhusholdningsmarkedet. Innkjøpsgruppene må således anses som viktige og attraktive 
kunder for både storhusholdningsgrossister og direkteleverandører. Gjennom å samarbeide i 
innkjøpsgrupperinger får den enkelte kunde åpenbart bedret forhandlingsstyrke. 

 
14 E24, Sindre Hopland (20. april 2021). Rema utfordrer Norgesgruppens milliardgrep om storhusholdning. Lastet ned 22. april 
2021, fra https://e24.no/naeringsliv/i/qAaj7O/rema-utfordrer-norgesgruppens-milliardgrep-om-storhusholdning 
15 Finansavisen, Stian Jacobsen (19. april 2021). Reitan satser på et nytt marked. Lastet ned 29. april 2021, fra 
https://finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2021/04/19/7658590/reitan-satser-pa-et-nytt-marked 
16 Ibid. 
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grad være de samme som Reitan Handel allerede har samarbeid med. Virksomheten skal etter planen 
børsnoteres for å sikre økt konkurransekraft fremover.18 

8.1.2 Nedstrømsmarkedet 

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden («Innkjøpskjeden») er en grossist- og profilkjedeuavhengig 
innkjøpsorganisasjon. NHO Innkjøpskjeden fremforhandler og vedlikeholder leverandøravtaler og dekker alle 
innkjøpsbehov innenfor mat og drikke, herunder øl, vin og brennevin, non-food, utstyr, yrkesklær, 
forsikringsavtaler, kredittkortavtaler, telefoni og andre bransjerelaterte varer og tjenester. Innkjøpskjeden 
markedsfører seg selv som Norges største grossist- og profiluavhengige innkjøpsorganisasjon.  
 
Innkjøpskjeden har samarbeidsavtale med om lag 150 ulike leverandører.  
 
Mer informasjon om Innkjøpskjeden finnes på www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden.  
 
Nores ble etablert i 1968 og markedsfører seg selv som en ledende innkjøpssammenslutning for hotell- og 
servicenæringen i Norge og Sverige. Nores tilbyr leverandøravtaler innen de fleste varekategorier hotell og 
servicenæringen benytter. Innkjøpskjeden har samarbeidsavtale med om lag 120 ulike leverandører. 
 
Mer informasjon om Nores finnes på www.nores.no.  
 
Kysten Rundt ble etablert i 1999 og er en frittstående kjede som er eid av medlemmene. Konseptet er å styrke 
hvert medlems lønnsomhet gjennom stordriftsfordeler, samtidig som hvert medlem styrer sin bedrift. 
Innkjøpssamarbeid er det sentrale i Kysten Rundt, men i tillegg til fellesforhandlede innkjøpsbetingelser tilbyr 
Kysten Rundt også profileringsløsninger, uniformer, IT-løsninger etc.  
 
Mer informasjon om Kysten Rundt finnes på www.kysten-rundt.no.  
 
Systemkjøp er et landsdekkende innkjøpssamarbeid for matvarer, kjøl, frys og dagligvarerelaterte non-
foodprodukter. Systemkjøp eies av Servicegrossistene og har også en rekke direkteleverandører.  
 
Mer informasjon om Systemkjop finnes på www.systemkjop.no.  
 
IMS-kjeden AS (Innkjøp Markedsføring Salg-kjeden AS) ble etablert i 1996/1997 av 20 bedrifter. Kjeden er 
medlemseid. I tillegg til å fremforhandle innkjøpsavtaler, tilbyr kjeden også en egenutviklet netthandelløsning 
som leverandører og grossister kobles opp mot. 
 
Mer informasjon om IMS-kjeden finnes på www.imskjeden.no.  
 
KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap) er en frivillig virksomhet åpen for organisasjoner, institusjoner og 
kirkesamfunn som står ved Den apostoliske trosbekjennelse. KNIF fremforhandler innkjøpsavtaler på en rekke 
varer, tjenester og forsikringsprodukter, og har over 100 innkjøpsavtaler. KNIF har en rekke landsdekkende 

 
18 Ibid 
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