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1 SAMMENDRAG 

Foretakssammenslutningen gjelder Nortura SA (heretter benevnt som «Nortura» eller «Melder») sitt 
indirekte erverv av konkurranserettslig enekontroll i Steinsland & Co AS (heretter benevnt som 
«Steinsland» eller «Målselskapet»). 

Foretakssammenslutningen er ikke meldepliktig, da omsetningen til Steinsland ikke overstiger 100 
millioner kroner i 2020, jf. konkurranseloven § 18 annet ledd bokstav b. Nortura har ikke virksomhet 
som konkurrerer med Steinsland og Partene har ingen horisontalt overlappende virksomhet.  

Etter Melders vurdering er oppstrømsmarkedene for hhv. (i) salg av daggamle kyllinger fra rugeri til 
oppdrettere og (ii) salg av verpeklare unghøner (konsumegghøner) fra oppdrettere til konsumegg-
produsenter vertikalt forbundet med markedet for konsumeggproduksjon, og det foreligger således en 
vertikal overlapp mellom Steinsland og medlemmene til Nortura. Begge parter har betydelige 
markedsandeler i sine respektive vertikalt relaterte markeder, og ønsker å inngi frivillig melding i 
henhold til konkurranseloven § 18 sjette ledd.  

Nortura-konsernet er et samvirkeforetak som eies av ca. 17 300 egg- og kjøttprodusenter som leverer 
sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter. Norturas kjernevirksomheter omfatter slakting, skjæring, 
foredling, eggpakking, salg, markedsføring, omsetning av rugeegg, livdyromsetning, ullomsetning og 
rådgivningstjenester til sine medlemmer. 

Steinslands virksomhet omfatter import av daggamle besteforeldredyr, oppal og rugeeggproduksjon 
av besteforeldredyr, ruging og klekking av foreldredyr, oppal og rugeeggproduksjon av foreldredyr, 
ruging og klekking og salg av daggamle verpehøns, samt oppdrett og salg av verpeklare unghøner, alt 
i verdikjeden for konsumegg. Steinsland er aktive på leverandørmarkedet av dyremateriale til 
konsumegghøner både når det gjelder (i) salg av daggamle kyllinger til oppdrettere (inkludert sin egen 
oppdrettsvirksomhet), og (ii) salg av verpeklare høns til konsumeggprodusenter.  

Det er Melders vurdering at Foretakssammenslutningen ikke vil hindre effektiv konkurranse eller få 
noen negative virkninger for konkurrenter, kunder eller leverandører i markeder hvor Nortura og 
Steinsland opererer, uavhengig av hvordan markedene nærmere avgrenses.  

2 KONTAKTINFORMASJON 

2.1 Melder (kjøper) 

Navn: Nortura SA 
Organisasjonsnummer: 938 752 648 
Forretningsadresse: Lørenveien 37  

0585 Oslo 

Postadresse: Postboks 360, Økern, 
0513 Oslo 

     

Melders representant 

Navn: Arntzen de Besche Advokatfirma AS 
Kontaktperson: Advokat Stein Ove Solberg 
Postadresse: Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo 

E-postadresse: sos@adeb.no  
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4 BESKRIVELSE AV INVOLVERTE FORETAK OG FORETAK I SAMME KONSERN 

4.1 Nortura 

4.1.1 Innledning  

Nortura er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter og en av Norges største 
matprodusenter.  

Konsernet Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av ca. 17 300 egg- og kjøttprodusenter som leverer 
sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter. Blant disse er det ca. 9000 storfeprodusenter, 1500 
svinprodusenter, 7000 småfeprodusenter (sau og geit), 300 kyllingprodusenter og 400 eggprodusenter.  

Omsetning i 2020 for Nortura SA var på 19 milliarder NOK. Nortura har cirka 5000 ansatte.  

Ytterligere informasjon om Nortura er tilgjengelig på www.nortura.no.  

4.1.2 Virksomhetsområder 

Norturas kjernevirksomheter omfatter slakting, skjæring, foredling, eggpakking, salg, markedsføring, 
omsetning av rugeegg, livdyromsetning, rådgivningstjenester til sine medlemmer, omsetning av ull, 
huder og skinn, dyrefôr, og andre ikke-spiselige biprodukter («plussprodukter»).  

Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer i Norturas 
produksjonssteder som er lokalisert over hele landet. Nortura har 31 produksjonsanlegg som slakter og 
foredler Norturas råvarer til ferdige produkter.  

I tillegg foretar Nortura pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter. Nortura har tre 
eggpakkerier i Norge. Fabrikkene er lokalisert på Heimdal i Trøndelag, i Rakkestad i Østfold (nå i 
Viken) og på Hå i Rogaland.  

Nortura er leverandør til andre matvareprodusenter, hoteller, restauranter og storkjøkken, og en stor 
leverandør av forbrukerpakkede produkter til dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner. Gilde 
og Prior er Nortura sine mest kjente merkevarer. Gilde har eksistert siden 1964 og er en merkevare for 
produkter av svin, storfe, og lam/sau. Prior ble etablert i 1977 og er en merkevare for produkter av 
kylling, kalkun og egg. 

Det som ikke egner seg til menneskemat går inn i Norturas sirkulære foredlingsøkonomi og blir til blant 
annet legemidler, proteintilskudd (høyverdi), energi eller dyrefôr. Nortura produserer om lag 250 
millioner tonn mat til den norske befolkningen hvert år.  

Dagligvare 

I tillegg til Norturas merkevarer produserer Nortura produkter for flere dagligvarekjedenes egne 
merkevarer (EMV). Norturas største kunder er Norgesgruppen, Coop og Rema 1000. 

Storkjøkken 

Nortura Proff, leverandør av kjøtt og egg til storkjøkkenmarkedet, selger Norturas merkevarer og en 
rekke spesialprodukter til hoteller, restauranter og kantiner over hele landet, blant annet til Nordic 
Choice Hotels, Thon Hoteller, ESSO Deli de Luca og ISS sine kantiner. 

Industri 
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Til Industrimarkedet selger Nortura i hovedsak råvarer, som videreforedles av deres kunder på vei til 
sluttmarkedene.  

Forsyningsplikt 

Forsyningsplikten innebærer at Nortura som markedsregulator har ansvar for å gi alle aktører i bransjen 
samme dekningsgrad av norsk reguleringsvare (helt slakt og usorterte egg), basert på aktørenes ordre. 
Salg gjennom denne salgskanalen skjer til fastsatte priser (engrospris) og bygger på likebehandling av 
kjøperne.  

4.1.3 Foretak i samme konsern 

Under følger en oversikt over alle hel- og deleide selskaper i Nortura-konsernet: 

 

Norfersk AS er en heleid datterbedrift av Nortura utviklet av Nortura og NorgesGruppen for eksklusivt 
å betjene Meny, Spar, Kiwi, Joker og Nærbutikken med produkter av storfe, svin og lam. 

Norilia AS er et heleid datterselskap av Nortura som har som formål å ta vare på og utnytte 
plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Norilia 
videreforedler og selger restråvarene til egne kunder eller til de andre datterselskapene til Nortura for 
å oppnå best mulig ressursutnyttelse og verdiskaping.  

Curtis Wool Direct Ltd. er et selskap som driver vasking, foredling og internasjonal handel med ull. 
Hovedkontoret ligger i Bingley, UK. 

NordiDane Foods AS driver internasjonal handel med kjøttvarer. Hovedkontoret er i København, med 
avdelingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn. 

Hå Rugeri er et kyllingrugeri, lokalisert i Hå kommune på Jæren som leverer kyllinger til slaktekylling-
produsenter. 

Biosirk Norge AS videreforedler restråstoff som ikke kan anvendes til mat eller dyrefôr til kjøttbeinmel 
og animalsk fett som brukes til blant annet dyrefôr, økologisk gjødsel og bioenergi. 
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Nortura Revetal (avdeling) driver med foredling av egg, og lager en rekke eggprodukter som selges til 
næringsmiddelindustri, storkjøkken og dagligvaremarked. 

For øvrige hel- og deleide datterselskaper vises det til figur over eierskapsstruktur i Nortura-konsernet 
over, samt omtale av datterselskaper i Norturas samfunnsrapport for 2020, som er tilgjengelig her: 
https://www.nortura.no/assets/documents/2020-Samfunnsrapport-Nortura.pdf.  

4.1.4 Omsetning og driftsresultat i Norge siste regnskapsår 

Omsetning og driftsresultat 2020 Nortura SA Nortura – konsern 

Omsetning i Norge 19,468 milliarder NOK 24,722 milliarder NOK 

Driftsresultat i Norge (EBIT) 107 MNOK 858 MNOK 

4.1.5 Bransjeorganisasjoner 

Nortura er medlem av følgende bransjeorganisasjoner: 

Norsk Landbrukssamvirke (NL) 

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. 
Interesseorganisasjonen skal legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid 
for norske forbrukere, industri og samfunnsliv, og har ikke økonomiske formål. NL er en organisasjon 
for strategisk drøfting og oppfølging av forretningsmessige og markedsmessige spørsmål av felles 
interesse for medlemsorganisasjonene, samvirke som organisasjons- og forretningsform i landbruket, 
industrispørsmål av strategisk og forretningsmessig betydning for medlemsorganisasjonene og 
kompetansetilbud overfor eiertillitsvalgte.  

Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) 

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serverings-
markedet. DLF arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, 
til beste for forbrukeren. DLF sine nærmere 100 medlemsbedrifter står for om lag 95 % av omsetningen 
av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranter og annen 
storhusholdning. 

Foreningens strategi og tiltak identifiseres og utvikles gjennom medlemmenes aktive deltakelse i 
fagkomiteer, nettverk, løpende arbeidsgrupper og andre aktiviteter. 

NHO Mat og Drikke 

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk 
forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, tilsluttet Næringslivets Hoved-
organisasjon (NHO).  

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene 
sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og 
tjenesteyting. Foreningen ble etablert i 2015.  

Landbrukets Klimaselskap SA 

Et samvirke som har 17 eiere som har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk uten at 
det skal gå på bekostning av produksjonen av mat og næringens konkurransekraft. Prosjektet er eid av 
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5 BESKRIVELSE AV VERTIKALT FORBUNDNE MARKEDER  

5.1 Innledning 

Som nevnt ovenfor har Partene ingen horisontalt overlappende virksomhet, men Partene har 
virksomhet i sine respektive vertikalt relaterte markeder.  

Etter Melders vurdering er oppstrømsmarkedene for hhv. (i) salg av daggamle kyllinger fra rugeri til 
oppdrettere og (ii) salg av verpeklare unghøner (konsumegghøner) fra oppdrettere til konsumegg-
produsenter vertikalt forbundet med markedet for konsumeggproduksjon, og det foreligger således en 
vertikal overlapp mellom Steinsland og medlemmene til Nortura.  

I det følgende vil Melder nærmere gjøre rede for sitt syn på markedsavgrensningen knyttet til de to 
oppstrømsmarkedene for konsumegghøner og nedstrømsmarkedet for konsumeggproduksjon.  

Foretakssammenslutningen berører markeder på flere ledd i verdikjeden for konsumegg, og det vil i 
punkt 5.2 nedenfor nærmere gjøres rede for strukturen og verdiskapingen som skjer i verdikjeden for 
eggproduksjon, før Partene i punkt 5.3 foretar en avgrensning av de relevante markedene av relevans 
for Foretakssammenslutningen.  

5.2 Verdikjeden for verpehøns og eggproduksjon 

5.2.1 Import-, rugeri- og oppdrettsleddet  

Importørene importerer besteforeldredyr som daggamle kyllinger. Kyllingene plasseres og ales opp på 
en karantenestasjon i Norge. Etter 16-17 uker med grundig testing mot aktuelle sykdommer, blir dyrene 
overført til separate anlegg der de produserer rugeegg som klekkes til foreldredyr.  

Nyklekte foreldredyr plasseres i egne oppdrettshus for foreldredyr. Når foreldredyrene er cirka 17 uker 
gamle flyttes foreldredyrene til foreldredyrhus der de legger egg som skal klekkes til 
verpehønekyllinger  

Det er bare åtte foreldredyrflokker for verpehøner i hele landet – hvorav Steinsland har fire - og det er 
viktig med gode rutiner for å redusere smitte og sykdomsrisikoen, blant annet gjennom at 
foreldredyrhusene er spredt geografisk.  

Rugeeggproduksjonen foregår i foreldredyrhusene. Rugeriet henter rugeegg og klekker kyllinger som 
skal bli konsumegghøner. 

Kyllingene kjønnssorteres rett etter klekking, halvparten er høner. Rugeriet er å sammenlignes med en 
fødeklinikk der hygiene og rutiner er avgjørende. Når verpehønekyllingene er daggamle flyttes de til 
oppdrettere spredt rundt i landet, eller de flyttes til egne oppdrettshus. Uttransporten av daggamle 
kyllinger foregår med spesialtilpasset transport.  

Når verpehønene er mellom 16 og 18 uker, selges de til konsumeggprodusenten, der verpehønene 
produserer egg fra de er cirka 20 uker gamle fram til 78 ukers alder. Viktig faktorer for å oppnå 
forbedringer av eggprodukter i markedet er å kunne bestemme fôr og miljøforhold for både 
besteforeldredyr, foreldredyr og høns og/eller å kunne måle og sammenholde produksjonsresultatene 
ut fra forskjellige variabler.  

Unghøner i Norge selges direkte fra cirka 15 oppdrettere til drøyt 500 eggprodusenter. Det er vanlig 
praksis at avtalen om salg av unghøner gjelder for ett innsett, og at det for hver ny innsett inngås ny 
avtale før rugeeggene settes i rugemaskinene. 
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Figuren nedenfor illustrerer verdikjeden for verpehøns: 
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5.2.2 Konsumeggproduksjonsleddet 

Som nevnt i punkt 5.2.1 over, står verpehøns i eggproduksjon hos konsumeggprodusent fra de er 16-18 
uker gamle til de er cirka 78 uker gamle. Egg produseres hos bønder (eggprodusenter) under ulike 
produksjonsforhold. Egg verpes enten av frittgående høns eller høns i bur. For frittgående høns finnes 
både konvensjonell og økologisk produksjon.  Det produseres også egg i ulike størrelser; og det er slik 
at eggstørrelsen øker med hønas alder. Eggprodusenten sorterer ut egg med knekk eller sprekk i skallet, 
deformerte og urene egg, og selger hønseeggene videre i hovedsak til eggpakkerier, men også i en viss 
utstrekning direkte til forbruker, storhusholdning, dagligvarebutikker, fabrikker med mer.  

I de fleste tilfeller fraktes eggene til et eggpakkeri, og derfra distribueres eggene til dagligvarehandelen, 
restauranter og storkjøkken. Budsjettnemnda for jordbruket anslår at om lag 10 % av alle egg omsettes 
direkte fra bonde til forbruker. Direkteleveranser av egg fra eggprodusenter er ikke i stand til å erstatte 
landsdekkende leveranser av egg fra de godkjente eggpakkeriene og for de færreste forbrukere vil 
direktesalg (gårdssalg) være et reelt alternativ til kjøp av egg fra butikk. Flertallet av forbrukere har 
innen rimelig avstand tilgang til direktesalg gjennom gårdsutsalg, REKO-ringer (lokale 
matprodusenter) og torghandel. De fleste forbrukere foretrekker likevel å handle eggene sine hos 
dagligvarekjedene. 

5.2.3 Eggpakkerileddet  

Eggpakkeriene samler inn egg hos eggprodusentene og transporterer eggene i egne kjølebiler til 
eggpakkeri. Eggpakkeriet foretar en kvalitetskontroll og ny sortering av eggene, også av egginnholdet. 
Egg som oppfyller kvalitetskravene blir klassifisert som konsumegg, som deretter sorteres etter ulike 
størrelser, fra små til ekstra store. For å sortere ut egg med indre kvalitetsfeil benytter eggpakkeriet ulike 
metoder som for eksempel å gjennomlyse eggene. Eggene blir da utsatt for lys i et mørkt område slik at 
man kan ta ut egg med indre kvalitetsfeil. Egg som ikke oppfyller kvalitetskravene, blir sortert ut og går 
til industriell bearbeiding (eggprodukter). Konsumeggene pakkes, merkes og omsettes videre. 
Distribusjon av konsumegg fra eggpakkeri skjer både direkte fra eggpakkeriene til kundene og til 
kundens lager for videre distribusjon via kundens eget distribusjonsnett. Sistnevnte gjelder særlig for 
kunder i dagligvaremarkedet, hvor dagligvaregrupperingene selv står for distribusjonen ut til 
butikkene. 

Eggpakkeriene har både en avtaker- og kjøpsfunksjon overfor eggprodusentene og en pakkeri- og 
salgsfunksjon overfor kundene blant annet i dagligvaremarkedet. Disse funksjonene er nært knyttet til 
hverandre, og utføres normalt med base i samme anlegg.  

5.3 Relevante markeder 

5.3.1 Generelt om markedsavgrensningen 

Ved avgrensningen av de relevante markedene tas det utgangspunkt i kjøpernes muligheter til å velge 
alternative varer og/eller tjenester. Konkurransetilsynet viser i sin veileder til at en kjøper generelt vil 
velge tilbyder på bakgrunn av egenskaper ved produktene og tilbydernes lokalisering. Det relevante 
markedet har derfor en produktdimensjon og en geografisk dimensjon. Det relevante produktmarked omfatter 
alle varer og/eller tjenester som etter forbrukerens oppfatning er innbyrdes ombyttelige eller 
substituerbare ut fra egenskaper, pris og bruksområde.1  

 

1 Konkurransetilsynets veileder «Konkurranseloven: Det relevante marked», oppdatert 24. mai 2011.  
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produkter eller til leverandører andre steder som svar på en hypotetisk liten (i størrelsesorden 5 til 10 
%), men varig relativ prisøkning for de produkter som undersøkes (SSNIP-testen). Substitusjon på 
tilbudssiden kan også tas i betraktning ved markedsavgrensningen dersom den har de samme 
umiddelbare og direkte virkningene som etterspørselssubstitusjon.  

Daggamle kyllinger er ikke et nært substitutt til verpeklare høns, og oppdrettsleddet er atskilt når det 
gjelder kundesegmentene som produktene selges til. Etterspørrerne vil ikke vurdere disse produktene 
til å dekke samme behov basert på produktenes egenskaper eller anvendelsesformål ettersom de er 
kvalitativt forskjellig. Det er først etter at de daggamle kyllingene har blitt 16 uker gamle unghøner 
(verpeklare høns) hos de spesialiserte oppdretterne, som har en tilpasset bygningsmasse med egne 
varmekilder og justeringsmuligheter, egne foringssystemer samt høy fagkompetanse, at de er egnet for 
videresalg til konsumeggprodusenter.     

De relevante produktmarkedene omfatter derfor (i) salg av daggamle kyllinger til oppdrettere og (ii) 
salg av verpeklare høns til konsumeggprodusenter, og (iii) markedet for konsumeggproduksjon. 
Melder mener at det er tilstrekkelig å ta utgangspunkt i disse tre produktmarkedene for den 
konkurransemessige vurderingen.  

Nortura er også aktive innen kjøp, innsamling og mottak av egg fra eggprodusenter, sortering, pakking 
og salg av konsumegg (dagligvaremarkedet), og industriell bearbeiding av egg (storkjøkken- og 
industri), men disse leddene av verdikjeden påvirkes ikke direkte av Foretakssammenslutningen.  

5.3.2.2 Relevant geografisk marked  

Det relevante produktmarkedet avgrenses geografisk med utgangspunkt i karakteristikker ved de 
berørte foretakenes kunder, tilbydernes lokalisering i forhold til kundene og transportkostnader. 

Steinsland har selv et landsdekkende distribusjonsnett for daggamle kyllinger og verpeklare unghøns. 
Forskrift om næringsmessig transport av levende dyr gir føringer i forhold til geografisk marked og 
begrenser hvor lenge daggamle kyllinger, eldre kyllinger og unghøner kan være i transport.3 Daggamle 
kyllinger kan transporteres i opptil 24 timer, så for disse er det i praksis ingen begrensninger innenfor 
landets grenser. Eldre kyllinger og unghøner kan derimot ikke transporteres lenger enn åtte timer, og 
dermed er det mer begrenset hva som flyttes mellom regionene.  

Daggamle kyllinger selges for seg, uten videre bindinger – det samme med unghøner.  

Av forhold som kan tilsi et nasjonalt marked har Konkurransetilsynet trukket frem forhold knyttet til 
tilbudssiden, herunder at de store aktørene har en nasjonal tilstedeværelse og tar beslutninger sentralt 
om standardiserte konsepter og produktutvikling, systemer, driftsmodeller, og merkevarebygging.4  

Eggprodusentene er lokalisert i hele landet og er profesjonelle kunder som etterspør produktene i større 
områder. En marginal prisøkning i ett område vil føre til økt eksport fra et annet område til dette 
området. Som illustrasjon har Melder fremlagt en oversikt over eggaktører i Norge og deres lokasjon. 

 

 

 

3 FOR-2012-02-08-139 
4 Konkurransetilsynets vedtak V2015-29, avsnitt 113.  
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Figur: Aktører som selger konsumegg 

 

Figur: Antall gårdsbruk med over 1000 verpehøner fordelt på fylker. (Landbruksdirektoratet, 2019) 

 

Konkurransetilsynet har tidligere, i 2007, kommet til at markedet for salg av daggamle slaktekyllinger 
er nasjonalt i utstrekning.5 Det er ingen særtrekk ved konsumeggkjeden som skulle tilsi at det er 

 

5 Vedtak V2008-27 Nortura BA – Hå Rugeri AS: https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2018/08/v2007-
27_nortura_ha_rugeri.pdf.  
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etableringshindringer være viktig for å vurdere de eventuelle negative effektene av foretakssammen-
slutningen. Forhold som kjøpermakt og/eller potensiell konkurranse vil kunne begrense det nye 
foretakets mulighet og insentiv til å begrense konkurransen. Ved enkelte foretakssammenslutninger vil 
også eventuelle tap kundene påføres som følge av redusert konkurranse kunne oppveies av de 
effektivitetsgevinstene foretakssammenslutningen fører med seg. 

5.6.2 Overordnet om ikke-horisontale fusjoner 

Ikke-horisontale fusjoner er i mindre grad egnet til å hindre effektiv konkurranse enn horisontale 
fusjoner. Det har sammenheng med at ikke-horisontale fusjoner ikke i samme grad vil medføre tap i 
direkte konkurranse. Horisontale fusjoner medfører derimot at en direkte konkurrent bortfaller og 
dermed reduseres konkurransen på det relevante markedet. Integrasjon mellom komplementære 
produkter eller virksomheter til ett enkelt firma kan føre med seg betydelige effektivitetsgevinster og 
ha positiv virkning på konkurransen, slik som å eliminere dobbel marginalisering i verdikjeden (priser 
som overstiger kostnadene på flere ledd).  

Vertikal integrasjon, enten det dreier seg om overtagelse av eksisterende virksomhet eller etablering av 
ny, kan med andre ord forklares av et ønske om å samordne prisfastsettelsen vertikalt i verdikjeden. 
Mer generelt kan vertikal integrasjon sees som et svar på vanskeligheter med å bruke avtaler eller 
kontrakter for å koordinere virksomheten på det enkelte ledd slik at den drives på en måte som gir 
størst mulig verdiskapning i kjeden samlet sett. Ved å integrere bakover i verdikjeden, får Nortura 
direkte kontroll med råmaterial til produktene, og produksjonen kan tilpasses Norturas ønsker og 
behov. Når man er vertikalt integrert, slipper man også kostnader forbundet med inngåelse og 
håndhevelse av kontrakter. 

5.6.3 Generelt om utestenging  

Ikke-horisontale fusjoner kan i noen tilfeller være skadelig for konkurransen, idet en slik fusjon kan 
medføre at tredjeparter blir utestengt fra markedet. En vertikal foretakssammenslutning vil kunne føre 
til utestenging når faktiske eller potensielle konkurrenters tilgang til innsatsfaktorer eller markeder blir 
begrenset eller eliminert som følge av foretakssammenslutningen, og således begrenser disse 
selskapenes mulighet og insentiv til å konkurrere.18 

Det kan skilles mellom to typer utestenging; innsatsfaktor- og kundeutestenging. I Kommisjonens 
retningslinjer for ikke-horisontale foretakssammenslutninger fremgår det at innsatsfaktorutestengelse 
oppstår når den fusjonerte enheten i etterkant av foretakssammenslutningen med sannsynlighet vil 
begrense tilgang til produktene eller tjenestene som selskapet uten foretakssammenslutningen ellers 
ville tilbudt, og på den måten øke kostnadene til konkurrentene i nedstrømsmarkedet ved å gjøre det 
vanskeligere for dem å få tak i forsyninger til lignende priser og betingelser som uten foretakssammen-
slutningen.19 Kundeutestengelse forekommer når den fusjonerte enheten kan forhindre sine faktiske eller 
potensielle konkurrenter på oppstrømsmarkedet i å få adgang på et tilstrekkelig kundeunderlag og 
minske deres evne eller insentiv til å konkurrere. Gjennom dette vil det fusjonerte foretaket kunne 
oppnå økt markedsmakt. 

Både når det gjelder innsatsfaktor- og kundeutestengelse er det nødvendig å foreta en konkret 
vurdering for å fastslå om den vertikale integrasjonen medfører et samfunnsøkonomisk tap. En slik 

 

18 Kommisjonens retningslinjer for ikke-horisontale foretakssammenslutninger (2008/C 265/07), avsnitt 29, se 
også sak M.8124 – Microsoft/LinkedIn avsnitt 182 fl. 
19 Konkurransetilsynets Vedtak V2021-5 – fornyelse av vedtak V2018-18 - Vipps AS - 
BankAxept AS - BankID Norge AS.  
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Offentlig versjon av meldingen følger vedlagt, sammen med begrunnelse for opplysninger som ønskes 
unntatt offentlighet i samsvar med konkurranseloven § 18b. 

Vedlegg 5: Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 6: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

10 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, 
ber vi om å bli underrettet. 

 
*** 

 
 
 
Vennlig hilsen, 
Arntzen de Besche Advokatfirma AS 

 
Stein Ove Solberg 
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