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1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

Saken gjelder Komplett ASAs ("Komplett") erverv av 100 % av aksjene i NetOnNet AB ("NetOnNet"), 

sammen omtalt som "Partene". Denne meldingen inngis til Konkurransetilsynet i henhold til 

konkurranseloven § 18 jf. § 17 på vegne av Komplett som erverver kontroll over NetOnNet gjennom 

foretakssammenslutningen nærmere beskrevet i punkt 3 nedenfor.  

Partene tilbyr forbrukerelektronikk og tilbehør til sluttkunder i Norge og Sverige.1  Begge parter har et 

bredt produktutvalg innenfor forbrukerelektronikk, herunder lyd- og bildeprodukter, små hvitevarer, 

data- og "gaming"-utstyr samt mobiler, smartklokker og annet kommunikasjonsutstyr. Komplett selger 

i tillegg noen større hvitevarer, slik som vaskemaskiner og kjøleskap.  

Slik det vil redegjøres for i denne meldingen, mener Partene at det eneste relevante produktmarkedet 

er markedet for forbrukerelektronikk. Det relevante geografiske markedet kan være ulikt for ulike 

produkter som selges i markedet, da enkelte produkter nå handles like enkelt over internett som i 

fysisk butikk. Det innebærer at det geografiske markedet for disse produktene er videre enn for andre 

forbrukerelektronikkprodukter. For denne meldingens formål vil det likevel kun vises til 

markedsandeler i et nasjonalt markedet for forbrukerelektronikk og mulige/hypotetiske segmenter av 

dette markedet.  

Konkurransen i det norske forbrukerelektronikkmarkedet er effektiv. Markedet preges av at de samme 

produktene (merker og modeller) selges av en rekke ulike forhandlere. Av denne grunn, og som følge 

av at det finnes en rekke velutviklede verktøy for prissammenligning som sluttkunder kan benytte seg 

av kostnadsfritt, kjennetegnes markedet av betydelig pristransparens. Konkurrenter i markedet er ikke 

bare tradisjonelle forbrukerelektronikkaktører, men også spesialbutikker, nisjeaktører, store 

dagligvareforhandlere, faghandelsaktører, møbelforretninger og bedrifter som selger kjøkken og bad. 

I tillegg selges de homogene forbrukerelektronikkproduktene i et marked med lave 

etableringsbarrierer, slik at konkurransen disiplineres av en vedvarende trussel om nyetableringer. 

Dersom konkurransepresset i markedet avtar, vil nye aktører umiddelbart komme til.  

Partenes virksomhet gir opphav til overlappende aktivitet i det norske markedet for 

forbrukerelektronikk, der partene både hver for seg og samlet har lave markedsandeler. Med samlede 

markedsandeler under 20%, er markedet ikke berørt i konkurranselovens forstand.  

I tråd med praksis fra EU-kommisjonen og Konkurrensverket vil imidlertid Partene for denne 

meldingens formål vurdere konkurransesituasjonen i enkelte snevrere hypotetiske segmenter. Det 

gjelder følgende:  

 

 

 
1 Komplett driver i tillegg virksomhet i det danske markedet for forbrukerelektronikk, slik det er redegjort for i punkt 4.2 nedenfor.  
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• Ikke-berørt segment for lyd- og bildeprodukter: Partene selger en rekke ulike produkter i 

kategorien lyd og bilde, herunder TV-er, lydanlegg og høretelefoner. Partene har både hver for 

seg og samlet lave markedsandeler i segmentet for lyd- og bildeprodukter, og vil på samme 

måte som i det brede markedet for forbrukerelektronikk møte betydelig konkurranse fra en 

rekke aktører etter foretakssammenslutningen. 

• Ikke-berørt segment for hvitevarer: Komplett har et bredt utvalg av hvitevarer, mens 

NetOnNet har et mindre utvalg hvitevarer og varer til hjem og fritid.2 Partene har både hver 

for seg og samlet lave markedsandeler i segmentet for hvitevarer, og vil på samme måte som 

i det brede markedet for forbrukerelektronikk møte betydelig konkurranse fra en rekke 

aktører etter foretakssammenslutningen. 

• Ikke berørt segment for salg av PC- og kommunikasjonsutstyr: Både Komplett og 

NetOnNet selger PC- og kommunikasjonsutstyr, herunder PC-er, nettbrett, smartklokker og 

mobiltelefoner. Som følge av NetOnNets lave markedsandel i det mulige segmentet for PC- og 

kommunikasjonsutstyr, vil konsentrasjonsøkningen i segmentet som følge av den planlagte 

foretakssammenslutningen være marginal. Partene vil også på samme måte som i det brede 

markedet for forbrukerelektronikk møte betydelig konkurranse fra en rekke aktører etter 

foretakssammenslutningen. 

• Hypotetisk segment for datakomponenter: Både Komplett og NetOnNet tilbyr salg av 

komponenter til datamaskiner som en del av sitt tilbud innenfor PC- og 

kommunikasjonsutstyr, herunder blant annet CPU, grafikkort og harddisker.  

 

Da Komplett ervervet Webhallen i 2013 vurderte svenske konkurransemyndigheter 

(Konkurrensverket) konkurransesituasjonen i et segment omtalt som ”försäljning av 

datorkomponenter till konsument såväl på internet som i butik”. Konkurransesituasjonen ble 

vurdert med utgangspunkt i et svensk nasjonalt marked.  

Partene vurderer at det ikke er mulig å avgrense et eget produktmarked for datakomponenter, 

da det ikke er noen skarp grense mellom datamaskiner og komponenter. De ulike produktene 

plasseres på en glideskala; fra standardiserte datapakker, via skreddersydde datamaskiner og 

til salg av løse komponenter, og det er uklart for Partene hvordan et eget produktmarked for 

datakomponenter skal avgrenses. Videre er det etter Partenes syn ikke naturlig å avgrense et 

nasjonalt segment for datakomponenter, all den tid Partene opplever betydelig konkurranse 

fra utenlandske aktører. For denne meldingens formål vil Partene likevel oppgi 

markedsandeler for en hypotetisk nasjonalt segment for datakomponenter.  

 

 

 
2 NetOnNet selger store hvitevarer i Sverige, men tilbyr ikke dette i det norske markedet.  
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2 KONTAKTINFORMASJON 

2.1 Melder 

Navn:    Komplett ASA 

Organisasjonsnummer:   980 213 250 

    

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

    v/advokat Eivind Sæveraas og  

     advokatfullmektig Karin Johanne Nordby 

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   +47 23 11 12 62 / +47 23 11 11 79 

E-postadresse:   eis@thommessen.no / kjn@thommessen.no  

2.2 Målselskap 

Navn:    NetOnNet AB 

Organisasjonsnummer:   556520-4137 

 

Kontaktperson:   Susanne Holmström  

Adresse:   Dalstigen 14, 421 67, Västra Frölunda 

Telefonnummer:   +46 0700228889 

E-postadresse:   susanne.holmstrom@netonnet.com 

3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Den planlagte foretakssammenslutningen innebærer at Komplett i henhold til avtale om kjøp og salg 

av aksjer i NetOnNet inngått 9. februar 2022 ("Aksjekjøpsavtalen") på varig basis overtar enekontroll 

over NetOnNet gjennom erverv av 100 % av aksjene i selskapet fra SIBA Invest AB ("SIBA").    

 

Foretakssammenslutningen vil gjennomføres ved delvis oppgjør i kontanter og delvis oppgjør i form 

av at SIBA overtar 35,242,424 aksjer og med det en ikke-kontrollerende eierandel på ca. 32,78 % i 

Komplett. Som ledd i ervervet av aksjeposten vil SIBA også få en plass i styret i Komplett. Canica Invest 

vil forbli den største aksjonæren etter foretakssammenslutningen med en eierandel på ca. 40 %. 

 

Det foreligger en meldepliktig foretakssammenslutning i henhold til konkurranseloven § 18 jf. § 17 

ettersom hvert av de involverte foretakene har en omsetning som overstiger NOK 100 millioner og 

Partene samlet har en omsetning som overstiger NOK 1 milliard i Norge.  

 

Gjennomføring av foretakssammenslutningen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet, 

samt krav om tilsyn fra svenske konkurransemyndigheter. Transaksjonen planlegges gjennomført når 

de nødvendige godkjennelser foreligger.  
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Komplett etablerte virksomhet i Sverige i 2000, og eier i dag også den svenske elektrokjeden 

Webhallen.5, Webhallen er en spill- og teknologifokusert forhandler som hovedsakelig selger varer via 

nettbutikk, men som også selger varer fra ca. 20 fysiske butikker og hentepunkter i Sverige. Webhallen 

driver utelukkende virksomhet i Sverige og vil følgelig ikke omtales videre i meldingen.  

Komplett har ca. 650 ansatte, hvorav ca. 350 arbeider i Norge. Selskapet er organisert i tre 

forretningsområder; Business to Customer (B2C), Business to Business (B2B) og Distribusjon.  

• B2B og B2C: Melders virksomhet innenfor B2C  dekker salg til private forbrukere i Norge, 

Sverige og Danmark, der Komplett selger forbrukerelektronikk gjennom to varemerker med 

til sammen fire nettbutikker og ca. 20 fysiske butikker. I Norge selger Komplett varer via 

nettbutikkene komplett.no og komplettbedrift.no, supplert av to fysiske hentepunkter, ett i 

Oslo og ett på hovedlageret i Sandefjord.6 I Sverige selger Komplett varer via nettbutikken 

komplett.se og komplettforetag.se, samt gjennom merkevaren Webhallen på plattformen 

webhallen.com med tilhørende butikker og hentepunkter.7  

• Distribusjon: Melders virksomhet innenfor distribusjon er nettbasert grossistvirksomhet som 

distribuerer IT-produkter og forbrukerelektronikk i Norge og Sverige gjennom den heleide 

datterselskapet Itegra.8   

Et konsernkart over Komplett ASA er inntatt nedenfor:  

 

 

 
5 Komplett ervervet Webhallen i 2013. 

6 Kompletts B2B- og B2C-virksomhet i Norge gjennomføres i selskapet Komplett Services AS.   

7 Kompletts B2B- og B2C-virksomhet i Sverige gjennomføres i selskapet Komplett Services Sweden AB.   

8 Itegras juridiske navn er Komplett Distribusjon AS.    
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For mer informasjon om Komplett, se www.komplett.no.   

4.3 NetOnNet AB 

NetOnNet er en svensk selskap som tilbyr forbrukerelektronikk til sluttbrukere i Sverige og Norge, 

hovedsakelig gjennom plattformene netonnet.se og netonnet.no. NetOnNet eies før 

foretakssammenslutningen av SIBA. 

NetOnNet ble etablert i 1999, med hovedkontor og sentrallager i Borås i Sverige. Foruten salg over 

internett, har NetOnNet 29  lagerutsalg i Sverige og Norge som baserer seg på lavpristilbud og 

selvbetjening, ofte lokalisert utenfor sentrum av større byer. 

NetOnNet etablerte virksomhet i Norge i 2006, først som en ren nettbutikk og deretter utvidet med tre 

fysiske lagerutsalg på kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes, Liertoppen utenfor Drammen og Alnabru i 

Oslo. Samlet sett har NetOnNet ca. 700 ansatte (ca. 40 i Norge).9 

Et konsernkart over NetOnNet AB er inntatt nedenfor:10  

 

 

For mer informasjon om NetOnNet, se www.netonnet.no. 

 

 

 

 
9 Ved inngangen til 2021 hadde NetOnNet ca. 635 ansatte i Sverige, 40 ansatte i Norge og 18 ansatte i Kina. 

10 Det er ikke virksomhet i selskapet NetOnNet Norge AS per februar 2022.  
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etterspørselen etter enkelte produkter også om sommeren. I tillegg påvirkes aktørene i markedet av 

nye og til dels internasjonale konsepter, herunder eksempelvis "Black Friday" og "Black Week".  

Øvrig innovasjon og utvikling, eksempelvis oppkobling av "smarte" hjem og økt digitalisering i hjemmet, 

samt den kontinuerlige produktinnovasjonen som drives frem som følge av ny teknologi (eksempelvis 

5G-teknologi) øker etter Melders oppfatning også etterspørselen etter forbrukerelektronikk. Det nye 

og forventet varige skiftet mot mer utstrakt bruk av hjemmekontor som følge av Covid-19-pandemien 

synes også å ha påvirket etterspørselen. 

Mens den teknologiske kompleksiteten i en rekke produkter har gått opp, har tilgjengeligheten økt. De 

store kjedene med et bredt utvalg av forbrukerelektronikkprodukter møter også til en viss grad 

konkurranse fra andre typer utsalgssteder med smalere tilbud som nå også selger 

forbrukerelektronikk, herunder spesialbutikker, nisjeaktører, store dagligvareforhandlere 

(eksempelvis Coop Obs), faghandel (eksempelvis Jernia, Clas Ohlson og lekebutikker), 

møbelforretninger (eksempelvis IKEA) og bedrifter som selger kjøkken og bad. Store kjeder møter i dag 

også konkurranse fra større aktører som primært retter sin virksomhet mot større bedriftskunder, slik 

som aktørene Dustin og Atea,  

Et nyere utviklingstrekk i markedet for forbrukerelektronikk er at muligheten  for å kjøpe produkter på 

tvers av landegrensene har økt betydelig de siste årene. Sluttbrukere sammenligner i langt større grad 

enn tidligere priser på forbrukerelektronikk –  spesielt dyre og lette produkter – med priser som tilbys 

av aktører utenfor Norge. Dersom prisnivået i Norge øker, vil også denne trenden øke. Det er etter 

Partenes oppfatning ingen vesentlige hindringer for forbrukere som ønsker å kjøpe 

forbrukerelektronikk fra nettbutikker utenfor Norge. Konkurransesituasjonen påvirkes dessuten av 

lave etableringsbarrierer, der aktører relativt uproblematisk kan etablere seg i markedet, eller der 

eksisterende aktører enkelt og billig kan utvide produktspekteret til å også omfatte 

forbrukerelektronikk.  

Utviklingstrekkene beskrevet over har resultert i hard priskonkurranse og lave marginer, der 

markedsaktørene er avhengig av å kunne kjøpe inn og selge store volum for å være 

konkurransedyktige.  

6.2 Oversikt over overlappende virksomhet  

Både Komplett og NetOnNet er forhandlere av forbrukerelektronikk til sluttbrukere. Slik det er 

redegjort for i punkt 4.2 og 4.3 over, selger begge parter hovedsakelig varer over internett, men har 

begge også fysiske utleveringssteder og utsalg i form av såkalte "Pick-up-Points" (Komplett) og 

"Lagershopper" (NetOnNet). 

Partene har et bredt utvalg av forbrukerelektronikkprodukter, herunder lyd- og bildeprodukter, små 

hvitevarer, data- og "gaming"-utstyr  samt mobiler, smartklokker og annet kommunikasjonsutstyr. 

Komplett selger i tillegg noen større hvitevarer, slik som vaskemaskiner og kjøleskap. 
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6.3 Markedsavgrensning  

6.3.1 Produktmarked 

Partene er ikke kjent med at Konkurransetilsynet tidligere har vurdert markedet for salg av 

forbrukerelektronikk. EU-kommisjonen ("Kommisjonen") har tidligere definert et eget marked for 

detaljhandel av elektronikk og apparater, 14  og vurdert ytterligere segmentering på bakgrunn av 

produktkategori, herunder om produktene er "hvite", "brune" eller "grå".15 Kommisjonen har ikke tatt 

endelig stilling til markedsavgrensningen.  

Etter Melders oppfatning tilhører samtlige produkter et felles produktmarked for forbrukerelektronikk. 

Selv om de ulike produktene som tilbys i dette markedet ikke er direkte substituerbare fra et 

etterspørselsperspektiv, erfarer Melder at samtlige produkter tilhører et bredt totalmarked som 

omfatter alle produktene Partene selger. Markedet er som nevnt i punk 6.1 over i stadig utvikling, og 

Partene og deres viktigste konkurrenter har til felles at de tilbyr produkter fra et bredere marked for 

forbrukerelektronikk og at de stadig oppdaterer sine produktporteføljer slik at disse til enhver tid 

inneholder de nyeste produktene. Oppfatningen om at det finnes ett samlet produktmarked for 

forbrukerelektronikk reflekteres i den brede produktporteføljen mange av aktørene som opererer i 

markedet har. I denne sammenheng nevnes det også at det er omfattende produktkonvergens mellom 

produkter som innehar de samme egenskapene.  Det er i alle tilfeller betydelig tilbudssubstitusjon i 

markedet, der aktører som tilbyr noen forbrukerelektronikkprodukter enkelt kan utvide sitt sortiment 

til flere produkter. Partene er derfor av den oppfatning at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å 

foreta en nærmere avgrensning av markedet.  

Dersom markedet for forbrukerelektronikk skal segmenteres ytterligere, mener Partene at en 

segmentering mellom hovedkategorier "brune" produkter (produkter i kategorien lyd- og bilde), "hvite" 

produkter (små og store hvitevarer, samt øvrige produkter til hjem og fritid) og "grå" produkter 

(produkter som tilhører kategorien PC- og kommunikasjonsutstyr) i tråd med Kommisjonens praksis 

om mulig segmentering kan være hensiktsmessig. Selv om Partene i utgangspunktet mener at samtlige 

kategorier tilhører det samlede produktmarkedet for forbrukerelektronikk, vil det for denne 

meldingens formål oppgis informasjon om markedsandeler og Partenes fem viktigste kunder, 

konkurrenter og leverandører for hvert av de potensielle segmentene.   

Etter partenes vurdering er det videre ikke grunnlag for å skille mellom forbrukere (B2C) og 

bedriftskunder (B2B) i markedsavgrensningen. NetOnNet selger i begrenset grad til bedriftskunder i 

Norge, og begge parters salg til bedriftskunder er i det alt vesentlige salg til SMB- og SOHO-kunder, 

som ikke skiller seg i betydelig grad fra forbrukere hva gjelder etterspørsel, atferd og betingelser. Alle 

tilbydere i markedet av produkter til forbrukere er dessuten aktuelle eller potensielle tilbydere også til 

 
14 COMP/M.9894 – Mobilux / Conforama France, avsnitt 13 flg. 

15 "Hvite" produkter refererer til hvitevarer, "brune" produkter refererer til produkter innenfor lyd/bilde (f.eks tv) og "grå" 

produkter referer til PC og tilknyttede produkter. Se i den forbindelse COMP/M.9894 – Mobilux / Conforama France, avsnitt 13 flg. 

med videre henvisninger.  
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for datakomponenter (punkt 6.8). Partene er likevel av den oppfatning at figuren nedenfor gir et riktig 

bilde av NetOnNets vekst som helhet, og at eventuelle variasjoner innenfor de ulike segmentene (punkt 

6.5 til 6.7 nedenfor) og det hypotetiske segmentet for datakomponenter (punkt 6.8)  vil være små.   

Figur 1: Indeksert markedsandelutvikling i et nasjonalt marked for forbrukerelektronikk (2016-2020) 

Kilde: Årsrapporter 2016-202024 

6.4.3.6  Den sammenslåtte enheten vil kunne utøve mer effektivt konkurransepress  

Slik det er redegjort for i punkt 6.4.1 over, har Partene både hver for seg og samlet en begrenset 

markedsandel i det norske markedet for forbrukerelektronikk. Med den posisjonen Partene har i 

markedet i dag, fremstår de som to mindre aktører med sitt primære nedslagsfelt i ulike nasjonale 

markeder som etter foretakssammenslutningen vil dannes om til en sterkere og mer effektiv aktør, 

både i de ulike nasjonale markedene og på nordisk plan. 

Den nylig annonserte foretakssammenslutningen mellom Electra og Elon i det svenske markedet for 

forbrukerelektronikk illustrerer at markedet drives av volum, der partene er avhengig av større volum 

og lavere kostnadsbase for å kunne konkurrere effektivt mot sine betydelig større og finansielt sterkere 

konkurrenter som Elkjøp/Elgiganten, tyske Mediamarkt som allerede har fotfeste i Sverige og den 

nylige etableringen av amerikanske Amazon i Sverige.  

 
24 Figur 1 er utarbeidet av Melder basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra de ulike selskapenes årsrapporter i perioden 2016 

til 2020.  
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6.8 Hypotetisk segment for datakomponenter 

6.8.1 Overordnet om datakomponenter  

Datakomponenter er en samlebetegnelse på de ulike byggeklossene i en datamaskin som muliggjør 

datamaskinens funksjonalitet. Datakomponenter som selges av forhandlere i forbrukerelektronikk-

markedet i Norge brukes enten til å bygge en ny PC eller oppgradere en eksisterende PC, slik det er 

nærmere beskrevet i punkt 6.8.2 nedenfor.  

Komponentene er homogene produkter som kan kjøpes fra en rekke alternative forhandlere både 

nasjonalt og internasjonalt. Den tekniske utviklingen når det gjelder datakomponenter er svært rask, 

og produktene har sjeldent levetid på lenger enn et år. Det betyr komponentene raskt blir utdaterte 

og må erstattes. De standardiserte produktene muliggjør internasjonale varestrømmer.  

Den typiske norske kunden som kjøper datakomponenter er interessert i datamaskiner og besitter 

teknisk kunnskap utover det normale. Slik det vil redegjøres for i blant annet punkt 6.8.5 nedenfor, er 

kundene ofte prisbevisste og kan raskt tilegne seg informasjon om priser fra ulike forhandlere.  

Innenfor samlebetegnelsen datakomponenter ligger etter Melders forståelse blant annet følgende 

kjerneprodukter: 

• Hovedkort. Hovedkortet er "knutepunktet" i datamaskinen. Det er denne komponenten de 

øvrige datakomponentene kobles til, og denne må derfor inn i datamaskinen først.  

• Grafikkort. Grafikkortet, også kalt skjermkort eller GPU, "klargjør" informasjonen fra PC-en 

og sikrer at det man jobber med vises riktig på skjermen. GPU-en fungerer følgelig som et 

slags bindeledd mellom prosessoren og skjermen. Kvaliteten på skjermbildet, 

oppfriskingshastigheten på bildene, fargedybden m.m, avhenger av kvaliteten på grafikkortet. 

Hastigheten på kortet måles i gigahertz (GHz) eller megahertz (MHz). Generelt gir høyere 

hastighet en bedre brukeropplevelse, særlig dersom datamaskinen brukes til å spille eller 

redigere.  

• Prosessor. Prosessoren, også kalt en CPU ("Central Prosessing Unit"), er "hjernen" i 

datamaskinen og derfor en av de aller viktigste datakomponentene. CPU-en er en regne- og 

prosesseringsenhet som kontrollerer alt som utføres på datamaskinen. En CPU består derfor 

av flere kjerner og tillater på den måten at brukeren kan utføre flere oppgaver samtidig. Også 

hastigheten på CPU-en måles i gigahertz (GHz). Lavere GHz gir lavere ytelse, strømforbruk og 

varmeutvikling, mens en høyere frekvens gir bedre ytelse.  

• Kjølesystem. Kjølesystemet bidrar til å holde prosessortemperaturene nede. Et alternativ er 

her vifte, men for intensiv og langvarig bruk er vannkjøling et mer effektivt alternativ.  

• RAM/minne. RAM, også kalt internminne, er datamaskinminnet som lagrer informasjonen for 

et program mens det kjører. Et godt internminne vil kunne øke systemytelsen i datamaskinen.  
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• Lagringsenhet. Lagringsenheten, også kalt harddisken, er enheten som lagrer 

operativsystemet, samt spillene, bilder, videoer osv. Mekaniske harddisker (HDD) er den 

rimeligste varianten, mens SDD er den nye standarden på harddisker. SSD lagrer raskere og 

avgir mindre støy og varme sammenlignet med HDD.   

I tillegg anses også strømforsyning og kabinett, omslaget som samler de ulike delene, som sentrale 

datakomponenter. Etter Partenes oppfatning er det grafikkort og prosessorer (CPU) som er de viktigste 

datakomponentene, og det er innenfor nevnte produkter at begge parter har hovedtyngden av sin 

omsetning tilknyttet datakomponenter.  

6.8.2 Markedsavgrensning og markedsandeler 

Begge parter har virksomhet innenfor salg av datakomponenter til forbrukere, herunder samtlige 

produkter beskrevet over.  

Slik det er redegjort for i punkt 6.3 over, er Partene av den oppfatning at datakomponenter inngår i 

markedet for forbrukerelektronikk, eventuelt som del av et segment for PC- og kommunikasjonsutstyr 

(punkt 6.7 over). Dersom dette segmentet skal segmenteres ytterligere, er det etter Melders oppfatning 

mer naturlig å plassere datakomponenter innenfor et bredere segment for "gaming"-produkter, og 

ikke som et eget segment. 

Da Komplett ervervet Webhallen i 2013 vurderte imidlertid Konkurrensverket konkurransesituasjonen 

i et segment omtalt som ”försäljning av datorkomponenter till konsument såväl på internet som i butik”. 

Konkurrensverket fant den gang også grunn til å undersøke effektene av foretakssammenslutningen 

på grossistnivå.  

Partene vurderer at det ikke er mulig å avgrense et eget segment for datakomponenter, da det ikke er 

noen skarp grense mellom datamaskiner og komponenter. De ulike produktene plasseres på en 

glideskala; fra standardiserte datapakker, via skreddersydde datamaskiner og til salg av løse 

komponenter. Kunder som kjøper datakomponenter er ofte "gamere", og kan velge mellom å kjøpe en 

stasjonær eller bærbar produsentbygget "gaming"-PC, en forhandlerbygget "gaming"-PC eller bygge 

selv ved bruk av datakomponenter. Komplett tilbyr samtlige produkter, herunder også 

forhandlerbyggede PC-er ("Komplett-PC"), som også kan bygges på bakgrunn av kundens egne ønsker. 

Det er som nevnt direkte overfor en glidende overgang mellom forhandlerbygde og egenbygde 

"gaming"-PCer, da forhandler typisk har en oppskrift for selvbygg med forslag til alternativer innenfor 

de ulike komponentkategoriene. Dette underbygger etter Melders syn at det ikke er et separat 

produktmarked for datakomponenter, men at dette er produkter som inngår i et bredere marked. 

 

Synspunktet underbygges også av at Partene har ulikt syn på hvilke produkter og hvilke former for salg 

som skal inngå i det hypotetiske markedet for datakomponenter. Det er en rekke mulig innganger til 

beregningen av et slikt totalmarked, der ulike beregningsmåter gir et ulikt bilde av totalmarkedet. Det 

er mulig å se på totalmarkedet for totalkomponenter ved å se inkludere (i) salg av datakomponenter 
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Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, 

ber vi om å bli underrettet. 

 

*** 

 

Med vennlig hilsen 

 

  

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Eivind Sæveraas 

Advokat 

 


