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Rettslig utgangspunkt

• «Konkurransetilsynet skal forby 
foretakssammenslutninger som vil føre til eller 
forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i 
strid med lovens formål.» (§ 16)

• «Dersom Konkurransetilsynet finner at avhjelpende 
tiltak foreslått av melderne vil avbøte de 
konkurransebegrensende virkningene som 
foretakssammenslutningen kan føre til, skal tilsynet 
fatte vedtak om inngrep hvor 
foretakssammenslutningen tillates på disse vilkår.» 
(§ 16)

• Beviskrav: Sannsynlighetsovervekt



Transaksjonen
• Coop overtok samtlige aksjer i Ica Norge

– 03.10.2014: Avtale om overtakelse

– 05.11.2014: Transaksjonen meldes

– 04.03.2015: Frist for 70d-varsel (etter fristutsettelse)

– 12.05.2015: Siste frist for vedtak

• Konkurransetilsynet godtok transaksjonen på vilkår

– 11.02.2015: Tilbud om avhjelpende tiltak

– 03.03.2015: Revidert tilbud

– 04.03.2015: Vedtak på vilkår

• Salg av 93 butikker

• Gjennomføringsforbud



Partene 

COOP:

• 22,9 % nasjonal 
markedsandel 2013

• Integrert engrosledd
(innkjøp og distribusjon)

• Landsdekkende

• Lavpris, supermarked, 
nærbutikker og  
hypermarked

• ICA:

• 10,4 % nasjonal 
markedsandel 2013

• Integrert engrosledd
(innkjøp og distribusjon)

(avtale med NG, men ikke 
implementert)

• Landsdekkende

• Lavpris, supermarked 
og nærbutikker 



Dagligvaremarkedet
• 5 detaljister med én eller flere profilkjeder

• 4 fullintegrerte kjeder (engros og detalj) 

• Produktmarked: Dagligvarer solgt gjennom 
dagligvarebutikker, hvor alle segmenter inngår

• Sentrale konkurranseparametre
– Pris

• Maksimumspriser er (hovedsakelig) fastsatt nasjonalt
• Prisene varierer mellom ulike geografiske områder
• Det er mulig å endre prisene raskt i lokale områder 

– Andre faktorer
• Service, produktutvalg og -kvalitet, åpningstider etc. 
• Disse kan også tilpasses den lokale konkurransesituasjonen



Markedsmakt i 
dagligvaremarkedet

• Vanlig å avgrense relevante markeder i konkurransesaker

– Markedsandeler gir indikasjon på markedsmakt i markeder med 
homogene produkter

– Markedsavgrensing er ikke et mål i seg selv, men et middel for å trekke 
opp rammene for konkurranseanalysen  

• I dagligvaremarkedet tilbyr detaljistene differensierte produkter

– Butikkenes tilbud er differensiert mht. faktorer som pris, 
beliggenhet, produktutvalg, adkomst, lokaler, renhold og 
varepresentasjon

– Markedsandeler kan over- eller underestimere partenes 
markedsmakt

– Konkurransenærhet, sammen med marginer og relative priser, har 
stått sentralt i analysen 



Nasjonal og lokal konkurranse –
hvordan måle markedsmakt? 

• Etterspørselssubstitusjon kan bare skje lokalt

• Det er mulig å endre deler av tilbudet lokalt
– Pris
– Andre faktorer

• Noen parametre settes nasjonalt
– Nasjonale maksimalpriser
– Nasjonal markedsføring
– Minimumskrav til butikkene i de ulike profilkjedene (sortiment, 

åpningstider, annet)

• Kjedene vil ha insentiver til å ta hensyn til de samlede 
virkningene av konkurranseforholdene i de lokale markedene 
når nasjonale konkurranseparametre settes

– «A retailer will take account of the extent of local competition faced by its
stores when making decisions regarding prices and other competitive
variables, event if these are set uniformly across all stores» (CC 2008)



Markedsmakt i dagligvaremarkedet 

• Vanlig å avgrense relevante markeder i konkurransesaker

– Markedsandeler gir indikasjon på markedsmakt i markeder med 
homogene produkter

– Markedsavgrensing er ikke et mål i seg selv, men et middel for å trekke 
opp rammene for konkurranseanalysen  

• I dagligvaremarkedet tilbyr detaljistene differensierte produkter

– Butikkenes tilbud er differensiert mht. faktorer som pris, beliggenhet, 
produktutvalg, adkomst, lokaler, renhold og varepresentasjon

– Markedsandeler kan over- eller underestimere partenes markedsmakt

– Konkurransenærhet, sammen med marginer og relative priser, har stått 
sentralt i analysen 
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Lokale markeder med 
nasjonale aktører

50 % markedsandel nasjonalt marked

100 % markedsandel lokale markeder

50 % markedsandel nasjonalt marked

50 % markedsandel lokale markeder



Alternativsituasjonen

• Krav om årsakssammenheng mellom oppkjøpet og virkningen 
på konkurransen («føre til eller forsterke en vesentlig 
begrensning av konkurransen»)

• Hva er den mest sannsynlige markedsstrukturen uten 
oppkjøpet?

• I de fleste saker: Alternativsituasjonen er markedsforholdene på 
tidspunktet for foretakssammenslutningen (status quo)

• Sak-til-sak-vurdering: Hvis det foreligger konkrete holdepunkter 
kan alternativsituasjonen avvike fra status quo

• Tilsynets konklusjon i denne saken:
– Ica blir i markedet
– Ica nedskalerer virksomheten
– Ica inngår innkjøpssamarbeid med Coop eller Rema 1000



Endringer i markedsstruktur 
som følge av oppkjøpet

• Detaljleddet, nasjonalt:
– Endring fra fem til fire kjeder

• Engrosleddet, nasjonalt:
– Fortsatt tre fullintegrerte kjeder

• Lokalt:
– Ca. 550 Ica-butikker overtas av Coop

– En rekke lokale markeder berøres



Koordinerte effekter?

• Vil kjedene koordinere sin prising 
etter oppkjøpet?

• Skadehypotesen var inkludert i 25d-
varsel

• Vedtaket er ikke basert på 
koordinerte effekter 



Ikke-koordinerte effekter

• Screening av markedet
– Coop 800 butikker, Ica 550 butikker
– Hensikt er å identifisere uproblematiske 

geografiske områder
• Partene har ikke overlapp
• Partene er samlet små relativt til andre 

kjeder
• Alle andre kjeder er i området

–  166 Ica-butikker og 178 Coop-butikker
i 125 geografiske områder



Konkurransenærhet

• Diversjonsrater benyttes for å 
vurdere konkurransenærhet

• Tapt salg før
foretakssammenslutningen
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Konkurransenærhet

• Gjenvunnet salg etter
foretakssammenslutningen

• Det fusjonerte selskapet

internaliserer effekten på

profitten til B når prisen på

A settes

• Insentivene til å øke prisene

øker med diversjonsratene og

marginene



Hvordan måle
konkurransenærhet?

• Spørre kundene – estimerte
diversjonsrater: 

• “Tenk deg at du før avreise til butikken
visste at [konkret navn på butikken] var
stengt, hvor ville du da handlet?
– Undersøkelser utenfor 60 butikker med 200 

respondenter
– Enkle OLS-modeller benyttet for å vurdere

hvilke faktorer som påvirker
konkurransenærhet



Hvordan måle
konkurransenærhet?

• Kartdata
– Avstand mellom partenes butikker
– Avstand til konkurrentenes butikker
– Befolkningssentre

• Data fra Coop om hvor kundene bor
• Informasjon om butikkenes: 

– Størrelse
– Segmenttilhørighet

• Interne vurderinger



Prispress-tester – GUPPI

• GUPPI1 = DR12 ∗ m2 ∗
P2

P1
• Et estimat for partenes insentiver til å utøve markedsmakt etter

foretakssammenslutningen
• GUPPI over tre prosent taler for at foretakssammenslutningen

gir insentiver til å utøve markedsmakt
• Ingen fusjonssimulering – predikerer ikke faktiske prisøkninger
• I dagligvaremarkedet kan prispress slå ut i: 

– Høyere priser i de lokale områdene med GUPPI
– Lavere kvalitet (åpningstider, antall ansatte) i de lokale områdene med 

GUPPI
– Høyere priser for flere butikker (feks høyere nasjonale maksimalpriser)

• Må sees i sammenheng med andre vurderinger av insentiver til
å utøve markedsmakt



Prispress-tester – GUPPI

• GUPPI1 = DR12 ∗ m2 ∗
P2

P1

• Markeder uten informasjon om 
diversjonsrater:

– 𝐷𝑅12
𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0.03/(𝑚2 ∗ 𝑃2/𝑃1)

– En kvalitativ vurdering av om den 
faktiske diversjonsraten er høyere enn
den kritiske



Beregning av marginer

• Ønsker å identifisere de kostnader
som kan varieres ved en liten endring i
kvantum

• Innkjøpskostnader

• Andre kostnader (arbeidskraft, 
distribusjon etc)

• Informasjon fra partene benyttet for å 
estimere marginen til hver butikk



Andre forhold som påvirker
insentiver til å utøve markedsmakt

• Sannsynlig, effektiv og tidsnær
etablering
– Generelt høye etableringshindringer for 

nye aktører
– Hvis andre kjeder hadde konkrete planer 

om å etablere butikk ble dette hensyntatt

• Besparelser i variable kostnader
– Partene har bevisbyrden

• (kjøpermakt)



Oppsummering ikke-
koordinerte virkninger

• Partene har totalt 1350 butikker
• 125 områder identifisert etter initiell

screening
• Etter nærmere vurderinger 90 områder

hvor foretaksammenslutningen ville
begrense konkurransen
– Høyere priser eller lavere kvalitet i

enkeltområder
– Høyere priser eller dårligere kvalitet for 

flere/alle butikker



Takk for oppmerksomheten!


