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Organisasjonsnummer:   980 273 563 

Adresse/postadresse:  Kongens gate 2, 0153 Oslo 

Telefonnummer:   +47 22 82 32 40 

E-postadresse:   forlag@fpress.no  

2.2.2 Pax Forlag AS 

Navn:    Pax Forlag AS 

Organisasjonsnummer:   989 557 913 

Adresse:   Dronningens gate 16, 0152 Oslo 

Postadresse:   Postboks 461 Sentrum, 0105 Oslo 

Telefonnummer:   +47 23 13 69 00 

E-postadresse:   pax@pax.no  

2.2.3 Dreyers Forlag Oslo AS 

Navn:    Dreyers Forlag Oslo AS 

Organisasjonsnummer:   980 482 553 

Adresse:   Dronningens gate 16, 0152 Oslo 

Postadresse:   Postboks 461 Sentrum, 0105 Oslo 

Telefonnummer:   +47 23 13 69 00 

E-postadresse:   post@dreyersforlag.no  

2.2.4 Spartacus Forlag AS 

Navn:    Spartacus Forlag AS 

Organisasjonsnummer:   964 307 873 

Adresse:   Kongens gate 2, 0153 Oslo 

Postadresse:   Postboks 6673 St. Olavs Plass, 0129 Oslo 

Telefonnummer:   +47 22 44 56 70 

E-postadresse:   post@spartacus.no  

3 FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

3.1 Beskrivelse av transaksjonen og grunnlag for inngivelse av melding 

Gyldendal er morselskapet i et børsnotert konsern som opererer i det norske bokmarkedet, med 

hovedfokus på forretningsvirksomhet innen litteratur, læremidler og lærebøker, samt distribusjon og 

handel. Gyldendalkonsernet driver forlagsvirksomhet gjennom det heleide datterselskapet Gyldendal 

Norsk Forlag AS, som blant annet utgir sakprosa og skjønnlitteratur.  

Forlaget Press AS ("Press"), Pax Forlag AS ("Pax"), Dreyers Forlag Oslo AS ("Dreyer") og Spartacus 

Forlag AS ("Spartacus") – i det følgende samlet benevnt "Forlagene" og sammen med Gyldendal 

"Partene" – er nisjeforlag som utgir bøker i det norske markedet. Forlagene utgir i all hovedsak 

skjønnlitteratur og sakprosa. 
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• ARK Bokhandel AS ("ARK") er en landsdekkende bokhandelkjede. Selskapet består av 154 

butikker i alle landets fylker og nettbokhandelen ark.no.  

• Forlagssentralen AS, som eies av Gyldendal ASA og GNF i fellesskap. Forlagssentralens 

hovedvirksomhet består av lagring og distribusjon av bøker og andre produkter fra forlag til 

forhandlere og forbrukere. Selskapet holder til på Regnbuen industriområde på Langhus, 

med lager og distribusjonsterminal på til sammen 16 000 kvm. Selskapet har i dag 89 fast 

ansatte. 

Per 2022 har Gyldendal ASA også eierandeler i følgende felleskontrollerte og tilknyttede 

virksomheter:  

• Fabel Lyd AS (50 %) – tidligere "Lydbokforlaget AS" - som eies av Gyldendal og Aschehoug i 

fellesskap. Fabel Lyd AS er et fullfunksjons fellesforetak som selger lydbøker og driver 

strømmetjenesten Fabel.  

• De norske Bokklubbene AS (48,5 %), som omfatter 9 bokklubber, 5 serier og 

nettbokhandelen bokkilden.no. De Norske Bokklubbene driver også bokklubben.no, en 

fullsortiments nettbokhandel med over 2,6 millioner titler. De øvrige eierne av De norske 

Bokklubbene er Aschehoug (48,5 %) og Mater AS (3 %).  

• Bokbasen AS (15 %), som utvikler og tilbyr informasjon og informasjonsløsninger til 

bokbransjen. Kundene er primært norske forlag og utgivere, bokhandler, nettbokhandler, 

bibliotek og andre forhandlere/institusjoner. 

• Polaris Media ASA (1,88 %), som er et ledende norsk mediehus- og trykkerikonsern.  

Gyldendal ASA er medlem av Etisk Handel. ARK er medlem av Virke og Bokhandlerforeningen. GNF er 

medlem av Den norske Forleggerforening, Norsk PEN og Virke.  

Mer informasjon om Gyldendalkonsernet finnes på Gyldendals hjemmesider: 

https://www.gyldendalasa.no/.  

4.2 Forlagene 

4.2.1 Press 

Press ble etablert i 1997 og har 8 ansatte. Forlaget gir ut rundt 40 nye titler i året i en blanding av 

glattsatsproduksjoner og praktverk.  

Press utgir skjønnlitteratur og sakprosa, både norske og oversatte titler. Det inngår også i Press sin 

forretningsidé å lage oppdragsbøker, og forlaget gir ut e-bøker i helt begrenset omfang. 
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Press eies i dag av Aars Invest AS (37,1 %), Selvaag Invest AS (37,1 %), Håkon Harket (20 %), Thomas 

Schjelderup Mala (4,9 %) og Pål Magnus Reed (0,9 %). Press har ingen eierinteresser i andre 

selskaper. 

Press er medlem av Den norske Forleggerforening.  

Mer informasjon om Press finnes på forlagets hjemmeside: https://fpress.no/.  

4.2.2 Pax 

Pax ble startet i 1964 for å fremme en gryende norsk venstreradikalisme i norsk vitenskap, kultur og 

politikk. Pax gir i dag ut oversatt skjønnlitteratur, sakprosa og akademisk litteratur av høy kvalitet. 

Pax er et heleid datterselskap av Mater AS, som også eier Dreyer (100 %) og har eierandeler i 

Spartacus (50 %). Pax har ingen eierinteresser i andre selskaper. 

Pax er medlem av Den norske Forleggerforening.  

Mer informasjon om Pax finnes på forlagets hjemmeside: https://www.pax.no/.  

4.2.3 Dreyer 

Dreyer er et mellomstort kulturforlag med røtter tilbake til 1942. Dreyer er i dag et sakprosaforlag 

med vekt på norsk og oversatt historisk litteratur og debattlitteratur.  

Dreyer er et heleid datterselskap av Mater AS, som også eier Pax (100 %) og har eierandeler i 

Spartacus (50 %). Dreyer har ingen eierinteresser i andre selskaper.  

Dreyer er medlem av Den norske Forleggerforening.  

Mer informasjon om Dreyer finnes på forlagets hjemmeside: https://www.dreyersforlag.no/.  

4.2.4 Spartacus 

Spartacus ble startet i 1989 og gir ut ca. 40 titler årlig innenfor et bredt spekter av sakprosa, med 

særlig fokus på dokumentarer, historie, biografier og populærvitenskap. Sakprosa for barn og unge 

er et nyere satsingsområde med et bredt spenn i sjangere.  

Spartacus utgir også – i begrenset omfang – lærebøker og forskningspublikasjoner gjennom eget 

fagbokforlag (Scandinavian Academic Press).  

Aksjeeierne i Spartacus er Mater AS (50 %), Dokk Holm AS (19,1 %), Iris Publishing AS (15,7 %), 

Punktum Forlagstjenester AS (13,5 %) og Spartacus Forlag AS (1,7 %). Spartacus har ingen 

eierinteresser i andre selskaper. 

Spartacus er medlem av Den norske Forleggerforening.  
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lover, forskningsrapporter mv., bokgruppe 8 er lydbøker og elektroniske innholdsprodukter og 

bokgruppe 9 er annen litteratur.6  

Bokgruppe 3-9 hører innunder det såkalte allmennmarkedet, som står for omtrent to tredjedeler av 

den totale omsetningen av bøker i Norge. Nærværende foretakssammenslutning medfører et 

horisontalt overlapp i allmennmarkedet.7 To av Forlagene (Pax og Spartacus) har også helt begrenset 

omsetning innenfor bokgruppe 2 (fag- og lærebøker), som – i kombinasjon med Gyldendals allerede 

etablerte posisjon innenfor bokgruppe 2 – gjør dette til et horisontalt berørt marked. 

6.1.2 Verdikjeden og Partenes tilstedeværelse i verdikjeden 

Verdikjeden i bokmarkedet kan etter Gyldendals syn inndeles i fire ledd:8   

i) forfatter;  

ii) forlag; 

iii) distribusjon fra forlag til salgskanal; 

iv) salgskanal (som selger til sluttkunder/forbrukere).  

Forlag erverver utgivelsesrettigheter til bøker ved å inngå kontrakter direkte med norske forfattere og 

gjennom utenlandske forfatteres agenter. Disse utgivelsesrettighetene danner basis for utgivelse av 

bøker i ulike formater, og rettighetene kan ofte viderelisensieres etter nærmere bestemmelser, for 

eksempel til bokklubber som trykker egne utgaver eller til strømmetjenester. 

EU-kommisjonen har tidligere lagt til grunn at det eksisterer et eget relevant marked for erverv av 

utgivelsesrettigheter. Til tross for at dette er et marked hvor Partene kun er aktive på kjøpersiden, og 

selv om Konkurransetilsynet aldri har definert markedet nærmere (herunder unnlot 

Konkurransetilsynet å kommentere på det i sitt varsel i Bonnier Books Holding AB / Strawberry 

Publishing Norge AS av 3. mai 2021 ("Bonnier-varselet")), vil det for fullstendighetens skyld redegjøres 

for Partenes overlapp i dette markedet i det følgende.  

Omdannelsen fra utgivelsesrettigheter til salgbare produkter, samt import, representerer 

oppstrømsmarkedet i bokmarkedet. Forlagene markedsfører og selger bøker til sluttkunde gjennom 

 
6 Jf. bl.a. V2017-18 – Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS – Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA – H 

Aschehoug & W Nygaard AS – Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA avsnitt 122, og Konkurransetilsynets varsel i Bonnier Books Holding 

AB / Strawberry Publishing Norge AS av 3. mai 2021 punkt 4.1. 
7 Merk at Forleggerforeningen definerer "allmennmarkedet" til å omfatte omsetning av bøker innenfor bokgruppe 3 til 6, 8.1, 8.4-

8.8 og 9.1-9.4, jf. bl.a. Bransjestatistikken s. 25 og s. 64 fotnote 2. 
8 Tilsvarende ble lagt til grunn i melding av foretakssammenslutning mellom H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS og Cappelen 

Damm AS av 20. februar 2022 punkt 5.2 og Konkurransetilsynets varsel i Bonnier Books Holding AB / Strawberry Publishing Norge AS 

av 3. mai 2021 ("Bonnier-varselet"). 
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en rekke ulike kanaler, herunder bokhandel, bokklubb, dagligvare/kiosk, strømming, folkebibliotek og 

– i noen grad – direktesalg fra forlag til sluttkunde. 

Distribusjonsleddet forestår, på vegne av forlagene, lagring, ordremottak, sampakking, ekspedisjon 

og transport av bøker til utsalgsstedene, samt merkantil oppfølging av ordrene. Distribusjon til 

bokhandler gjøres i all hovedsak av to aktører: Forlagssentralen og Sentraldistribusjon. 

Forlagssentralen eies som nevnt 100 % av Gyldendal, mens Sentraldistribusjon eies 100 % av 

Cappelen Damm. Bladcentralen betjener forhandlere innen dagligvare og kiosk/bensinstasjon. 

De største forlagene i markedet, inkludert Gyldendal, er vertikalt integrerte i verdikjeden. Gyldendal 

driver både forlagsvirksomhet, distribusjon (gjennom Forlagssentralen) og salg til sluttkunde 

(gjennom ARK).  

Forlagene Press, Pax, Dreyer og Spartacus er kun aktive på forlagsleddet, herunder innen erverv av 

utgivelsesrettigheter og salg av bøker til forhandlere. Som del av virksomheten tilbyr Forlagene også i 

begrenset utstrekning direktesalg til sluttkunder via sine respektive hjemmesider.  

I Bonnier-varselet la Konkurransetilsynet til grunn at salg av bøker innen allmennlitteratur fra forlag 

direkte til sluttkunde inngår i samme marked som annet salg av allmennlitteratur fra forlag (herunder 

salg til fysiske og nettbaserte bokhandler, massemarkedet og bokklubber).9 Gyldendal legger i tråd 

med dette til grunn at salg direkte til sluttkunde ikke kan anses som et eget marked.  

6.1.3 Horisontale overlapp 

Basert på fremstillingen over legges det til grunn at Partene har horisontalt overlappende virksomhet 

i følgende markeder: 

• Markedet for erverv av utgivelsesrettigheter til allmennlitteratur 

• Markedet for erverv av utgivelsesrettigheter til fag- og lærebøker 

• Markedet for salg av allmennlitteratur fra forlag 

• Markedet for salg av fag- og lærebøker fra forlag 

Markedet for erverv av utgivelsesrettigheter til hhv. allmennlitteratur og fag- og lærebøker antas ikke 

å være horisontalt berørt av Transaksjonen, ettersom Partenes samlede markedsandeler anslås å 

ligge rett under 20 % i hvert av disse segmentene. Disse markedene omtales nærmere i punkt 6.2. 

 
9 Se Bonnier-varselet avsnitt 149. I Avsnitt 145-146 ble det pekt på betydelig tilbuds- og etterspørselssubstitusjon mellom de ulike 

kanalene for salg av allmennlitteratur fra forlag.  
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størrelsen på forskuddsutbetalinger som de er villig til å tilby. Ettersom markedet preges av svært 

utstrakt bruk av normalkontrakter som bl.a. dekker prosentsats for royalites og 

forskuddsutbetalinger, er det imidlertid begrenset konkurranse om de økonomiske betingelsene som 

tilbys.  

En forfatter kan velge å gå gi ut en bok på eget forlag. Dette har vært en noe økende trend i senere 

tid. Når en forfatter velger å selvpublisere beholder vedkommende alle rettigheter til eget manus og 

kan selge boken hvor de vil. BoldBooks er en markedsplass som tilbyr uavhengige forfattertjenester 

(redaktør, korrekturleser, coverdesigner mv.), uten at forfatterne mister rettighetene til sine bøker.  

6.2.2 Markedsavgrensningen 

6.2.2.1 Produktmarked 

I sak COMP/M.2978 Lagardère/Natexis ("Lagardère") slo EU-kommisjonen fast at forlagenes kjøp av 

utgivelsesrettigheter fra forfattere eller andre forlag utgjorde et relevant og distinkt produktmarked. 

Partene er ikke kjent med at Konkurransetilsynet tidligere har tatt stilling til avgrensning av dette 

markedet, men tilsynet har i tidligere saker vist til forlagenes erverv av forfatterrettigheter som et 

eget relevant marked.10 Markedet for erverv av utgivelsesrettigheter ble også rapportert som et eget 

marked i Bonnier-meldingen.  

I Lagardère ble markedet nærmere segmentert etter språk og boksjanger.11 Dette ble fulgt opp i sak 

COMP/M.4611 Egmont/Bonnier ("Egmont/Bonnier"), hvor Kommisjonen som illustrasjon for den 

relative markedsmakten mellom forlagene anvendte tall på andel av nye titler i lanseringsåret 2006 

som ble gitt ut av henholdsvis Egmont og Bonnier, både på det generelle bokmarkedet og innenfor 

de ulike litteraturkategoriene. 

I sak COMP/M.6789 Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House synes Kommisjonen å ha 

opprettholdt et skille mellom anskaffelse av originalt engelskspråklige verker og fremmedspråklige 

verker, og et skille mellom ulike litteraturkategorier. Som mål for partenes markedsandeler i den 

saken brukte Kommisjonen i) størrelsen på forskuddsutbetalinger til bestselgende forfattere og ii) 

markedsandeler på salgsmarkeder nedstrøms, som er målbare størrelser som kan gi en indikasjon 

på relativ markedsstilling i markedet for ervervsrettigheter (oppstrøms). 

I Bonnier-meldingen ble det fremhevet at markedet for erverv av utgivelsesrettigheter til bøker har 

likhetstrekk med markedet for utgivelsesrettigheter til musikk, ettersom tjenestene som tilbys av 

forlag og plateselskap er sammenlignbare når det gjelder åndsverk, forskuddsutbetalinger, 

innholdsredigering, design, korrektur og juridisk rådgivning, hvor Kommisjonen tidligere har 

 
10 Se V2011-5 – Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS ("Norli-vedtaket") avsnitt 29. 
11 Avsnitt 81 flg. og avsnitt 89 flg. 
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konkludert med at markedet defineres bredt som erverv av utgivelsesrettigheter til artistene.12 

Gyldendal er enig i denne observasjonen.  

I foreliggende sak anser Gyldendal at det ikke er nødvendig å avgrense markedet for erverv av 

utgivelsesrettigheter nærere basert på sjanger (sakprosa, skjønnlitteratur, barnebøker osv.) eller 

verkets originalspråk, ettersom foretakssammenslutningen uansett ikke anses egnet til å hindre 

konkurransen i noe marked. Det påpekes at ingen av Forlagene har spesielt store markedsandeler 

innenfor noen enkeltsjanger, og at også Gyldendals markedsandeler fordeler seg nokså jevnt mellom 

sjangre. Det legges likevel til grunn at det kan skilles mellom erverv av utgivelsesrettigheter til hhv. 

allmennlitteratur og fag- og lærebøker.13 Markedsandeler oppgis derfor separat for hvert av disse to 

segmentene i det følgende.  

6.2.2.2 Geografisk marked 

Når forlag erverver utgivelsesrettigheter fra forfattere, omfatter disse som regel utgivelsesrettigheter 

i Norge/på norsk. Dette gjelder også vanligvis dersom forfatteren skulle være utenlandsk. Partene 

legger derfor til grunn at markedet for erverv av utgivelsesrettigheter er minst nasjonalt i utstrekning. 

6.2.3 Transaksjonen er ikke egnet til å påvirke konkurransen i markedet for erverv av 

utgivelsesrettigheter 

6.2.3.1 Partenes samlede markedsandeler er beskjedne 

I tråd med Kommisjonens tilnærming i Egmont/Bonnier og Bonnier-meldingen, oppgis Partenes 

andel av nyutgivelser i 2021 som illustrasjon for Partenes markedsandeler i markedet for erverv av 

utgivelsesrettigheter. 

Antall nye titler i allmennmarkedet (1. utgave) i 2021 var ifølge Bransjestatistikken ca. 2200.14 Dette 

estimatet inkluderer imidlertid ikke nyutgivelser fra forlag som ikke er medlem av 

Forleggerforeningen. Gyldendal anslår at det ble utgitt minst 200 nye titler i 2021 som ikke er 

reflektert i statistikken. Herunder utga Bonnier Norsk Forlag anslagsvis 70 nye titler og Vigmostad & 

Bjørke anslagsvis 130 nye titler.15 Av det samlede tallet på ca. 2400 utga Gyldendal ca. 330 (14 %), 

Press 35 (1,5 %), Pax 30 (1,2 %), Dreyer 30 (1,2 %) og Spartacus 41 (1,7 %). Partenes samlede 

 
12 Jf. sak COMP/M.4404 Universal/BMG Music Publishing; Sak COMP/M. 6459 Sony/Mubadala Development/EMI Music 

Publishing. 
13 Se punkt 6.3.1 og 6.4.1 om praksis knyttet til sondringen mellom allmennlitteratur og fag- og lærebøker. Det legges også til 

grunn at det er liten grad av tilbuds- og etterspørselssubstitusjon mellom hhv. erverv av utgivelsesrettigheter til allmennlitteratur 

og erverv av utgivelsesrettigheter til fag- og lærebøker. 
14 Bransjestatistikken s. 24. 
15 Tall på nyutgivelser for 2021 er hentet ut fra Mentor, som er et webbasert søke- og bestillingssystem for bøker og andre varer 

fra alle forlag og utgivere i Norge. Mentor leveres av Bokbasen (se https://www.bokbasen.no/hjelp/mentor) og informasjonen i 

Mentor er offentlig tilgjengelig for enhver abonnent. Den samme informasjonen kan leses ut av andre offentlige kilder, herunder 

forlagenes kataloger. 
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markedsandeler anslås dermed å være ca. 19,6 % og det er følgelig ikke tale om et horisontalt berørt 

marked. For fullstendighetens skyld omtales likevel etableringshindringer kort i det følgende.  

Partenes markedsandeler på salgsmarkedet nedstrøms er for øvrig oppgitt i punkt 6.3.2.1.  

Antall nye titler i fag- og lærebokmarkedet i 2021 var ifølge Bransjestatistikken ca. 490,16 men heller 

ikke dette estimatet inkluderer nyutgivelser fra ikke-medlemmer. Gyldendal anslår at det ble utgitt 

minst 170 nye titler i bokgruppe 2 i 2021 som ikke reflekteres i Bransjestatistikken.17 Av et estimert 

samlet totaltall på ca. 660 utga Gyldendal ca. 110 (16,7 %) og Spartacus 15 (2,3 %). Pax ervervet ingen 

nye titler innenfor denne bokgruppen i 2021, mens Press og Dreyer har ikke virksomhet innenfor 

bokgruppe 2 overhodet. Partenes samlede markedsandeler anslås dermed å være ca. 19 % og det er 

følgelig ikke tale om et horisontalt berørt marked. For fullstendighetens skyld omtales likevel 

etableringshindringer kort i det følgende.  

Gyldendal, Pax og Spartacus sine markedsandeler på salgsmarkedet nedstrøms er for øvrig oppgitt i 

punkt 6.4.2.1. 

6.2.3.2 Etableringshindringer 

Det er lave etableringshindre for å starte opp som forfatter. Det kreves ingen formalutdanning eller 

økonomiske investeringer av betydning. Selv om man ikke skulle antas av et forlag, finnes det – som 

nevnt i punkt 6.2.1 over – andre muligheter for å etablere seg som forfatter, herunder gjennom 

selvpublisering og eventuelt ved bruk av selskap som tilbyr uavhengige forfattertjenester. 

Partene mener også at terskelen for å etablere seg som forlag er relativt lav. Det eksisterer i dag et 

stort antall forlag i det norske markedet, og det gjelder ingen krav til registrering e.l. for å starte opp. 

Det kreves først og fremst tilgang til forfatterrettigheter, redaksjonelt ansatte, trykk, produksjon og 

transport. Mange av disse funksjonene er det mulig å skaffe fra eksterne leverandører, og det kreves 

derfor ikke vesentlige økonomiske investeringer for å starte forlag. 

Store og etablerte forfattere vil gjerne foretrekke forlag av en viss størrelse og med en viss 

kompetanse, men det finnes mange eksempler på at anerkjente forfattere har forlatt større forlag til 

fordel for mindre og mer ukjente forlag (herunder ut fra et ønske om tettere oppfølging, større fokus 

på innovasjon, bedre markedsføring mv.).18 Det hender også at forfattere velger å utgi enkelte 

utgivelser på andre forlag enn det de vanligvis er tilknyttet.  

 
16 Bransjestatistikken s. 24-25. Det tas forbehold om at det ikke fremgår tydelig av Bransjestatistikken hvorvidt dette kun omfatter 

førsteutgaver, men Gyldendal legger til grunn at det er tilfellet.  
17 Dette baseres på at Fagbokforlaget, som ikke rapporterer til Bransjestatistikken, alene utga anslagsvis 170 nye titler i bokgruppe 

2 i 2021 ifølge tall fra Mentor.  
18 Det vises til i fotnote 192 i Bonnier-meldingen, som bl.a. oppgir eksempler på at etablerte forfattere gikk over til tidligere 

Strawberry Publishing.  
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Stordriftsfordeler har betydning for forlagenes kostnadsbase, men økt bruk av teknologi og fokus på 

digitale markeder kan bidra til å ta ned kostnader knyttet til trykking og distribusjon av fysiske bøker. 

Som vist til i Bonnier-meldingen, finnes det også flere eksempler på at nye forlag har lykkes med å 

etablere seg i det norske bokmarkedet, dels gjennom erverv av eksisterende forlag og dels gjennom 

organisk vekst (herunder Kagge, Vigmostad & Bjørke og Bonnier Norsk Forlag). At 

Forleggerforeningen har over 90 medlemmer, i tillegg til at det finnes en lang rekke forlag utenom 

Forleggerforeningen – samt det faktum at stadig flere forfattere velger å utgi bøker på eget forlag – 

underbygger at etableringshindringene er lave.  

6.2.4 Partenes viktigste konkurrenter 

I markedet for erverv av utgivelsesrettigheter står Partene selv på kundesiden, mens leverandørene 

er en vid krets av enkeltpersoner (forfatterne). Det anses derfor ikke naturlig å oppgi Partenes 

viktigste "kunder" eller "leverandører" i dette segmentet.  

Partenes viktigste konkurrenter er sammenfallende med det som oppgis innen markedene for salg 

av bøker fra forlag i hhv. punkt 6.3.3 og 6.4.3 under. Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen 

virkning for Partenes konkurrenter i et norsk marked for erverv av utgivelsesrettigheter til 

allmennlitteratur eller til fag- og lærebøker.   

6.3 Markedet for salg av allmennlitteratur fra forlag 

6.3.1 Markedsavgrensningen 

6.3.1.1 Produktmarked 

Gyldendal ASA driver gjennom datterselskapet GNF forlagsvirksomhet innen et bredt spenn av 

sjangre. Forlagene er på sin side aktiv innenfor (norsk og oversatt) skjønnlitteratur og sakprosa. Det 

horisontale overlappet mellom Partenes forlagsvirksomhet er i all hovedsak innen norsk og oversatt 

sakprosa og skjønnlitteratur (bokgruppe 3 og 4), dvs. innenfor allmennmarkedet. 

I Bonnier-varselet tok Konkurransetilsynet utgangspunkt i at det foreligger et eget relevant marked 

for salg av bøker innen allmennlitteratur (bokgruppe 3-9) fra forlag, adskilt fra salg av bokgruppe 1 

(skolebøker) og 2 (fag- og lærebøker).19 Partene vil i det følgende legge til grunn samme tilnærming 

og rapportere på et separat marked for salg av allmennlitteratur fra forlag.  

I Bonnier-varselet fant Konkurransetilsynet det ikke nødvendig å ta endelig stilling til om markedet 

for salg av allmennlitteratur fra forlag måtte segmenteres nærmere på bakgrunn av 

litteraturkategori, utgivelsesformat eller salgskanal (herunder salg til forhandler vs. salg direkte til 

sluttkunde).20 Etter Gyldendals syn er dette heller ikke nødvendig i nærværende sak, ettersom 

Transaksjonen ikke er egnet til å hindre effektiv konkurranse selv under hypotetisk snevrere 

 
19 Se Bonnier-varselet punkt 5.2.1.2. 
20 Se punkt 5.2.1.1-5.2.1.4 i Bonnier-varselet. Konkurransetilsynet vurderte imidlertid i) salg av bøker til strømmetjenester og ii) 

salg av litterære strømmetjenester som egne relevante markedet. Forlagene er ikke aktiv innenfor disse markedene.  
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Vedlegg 3: Pax Forlag, årsregnskap for 2021 

Vedlegg 4: Dreyers Forlag Oslo, årsregnskap for 2021 

Vedlegg 5: Spartacus Forlag, årsregnskap for 2021 

12 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18 b. Forslag til 

offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 6: 

Vedlegg 7: 

Forslag til offentlig versjon av melding 

Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

13 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. 

*** 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

Siri Teigum 

Advokat (H) 


