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2 # 

1. Lokale vs nasjonale markeder – konkurranserettslige betraktninger 

3. Vedlegg – oversikt KTs praksis geografisk markedsavgrensning  

2. Sammendrag/diskusjonstema 



Markedsavgrensning  
– konkurranserettslig betydning og funksjoner 

Kap. 4  
• § 16 første ledd 

– SIEC (SLC) 

– Effektivitetsforsvar 

• § 16 annet ledd 

– Remedies 

• § 16 femte ledd 

– «morselskaps-

koordinering § 10» 

• § 16 a 

– SLC 

– Effektivitetsforsvar 

• § 18 

– Pålegg meldeplikt 

under terskel & 

minoritetserverv 

• § 18 a 

– Melding/innholdskrav/ 

markedsandelsterskler 

– Forenklet melding 

(«overlapp») 

 

 

§ 10 § 11 
• Første ledd 

– «virkning» 

– De minimis 

• Tredje ledd 

• Gruppefritak 

– Markedsandels-

terskler 

• Dominans 

• Misbruk 

Funksjoner 
• Rettslig krav / 

faktisk analytisk 

virkemiddel  

• Direkte 

betydning (for 

saken)  

• Indirekte 

betydning 

(compliance / 

andre saker) 

• Det viktigste og 

minst synlige 

konkurranse-

politiske policy-

instrumentet? 

 



Geografiske markeder - KTs praksis (2004-) 

Inter-

nasjonale 

markeder 

Nasjonale  

markeder 

Regionale 

markeder 

Lokale 

markeder 

Nasjonal og 

lokal 

dimensjon 

Totalt 

1 21 11 8 6 47* 

*Inkl. enkelte henlagte varsler 

om vedtak og annullerte vedtak 



B2C/detaljhandel – KTs praksis (2004-) 

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

V2008-3, Shell-YX Salg av drivstoff fra 

bensinstasjoner 

Lokale § 16 Forbud mot å overta 

YX’ene i Egersund og Fåvang 

V2008-10, REMA-Lidl Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker 

Lokale (nasjonale aspekter) § 16 Godkjenning mot å tilby 

butikklokale i Nordfjordeid til 

konkurrent 

V2009-14, Validus-Sunkost Helsekost gjennom 

helsekostfaghandel 

 

Nasjonalt (og mulig lokal 

dimensjon) 

§ 16 Forbud 

V2011-5, Norli-Libris Bøker fra bokhandel Nasjonalt og lokalt nivå § 16 Godkjennelse mot salg av 

av bokhandler i Drammen, 

Kristiansand, Lillehammer, 

Haugesund 

V2012-18, Plantasjen-

Oddernes 

Hagesentervarer til forbruker 

gjennom hagesenter 

Lokalt § 16 Forbud 

2014, NG-ICA (varsel om 

pålegg om opphør) 

Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker 

Nasjonal og lokal dimensjon § 10 Ikke endelig vedtak 

V2014-2, Sats-Elixia Treningssenter Lokale § 16 Godkjennelse mot salg av  

av  11 treningssentre 

V2015-24, Coop-ICA Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker 

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 Godkjennelse mot salg av 

av 93 dagligvarebutikker 

V2015-29, St1-Shell Salg av drivstoff fra 

bensinstasjoner 

Nasjonal og lokal dimensjon  § 16 Godkjenning mot salg av 

alle ST1s stasjoner 

2015, NG-Tiger/Esso (varsel 

om inngrep) 

Salg av kioskvarer  - KBS 

 

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 A2015-2, NG-Tiger/Esso 

(henleggelse) 

V2016-16 , Umoe/Peppes-

Dolly Dimple’s 

Pizzarestauranter  

Take-away/hjemlevering av 

pizza  

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 Forbud 



Eks. drivstoff/bensin 
Fra lokal- til nasjonalmarkedperspektiv 

• V2008-3, Shell-YX 

– Lokale markeder  

– Lokal konkurranseanalyse (SLC i Egersund & Fåvang) 

– Lokale remedies: Forbud mot å overta YX’ene i Egersund og Fåvang  

• 2010: KTs rapport: Det norske drivstoffmarkedet (2010) 

– Lokalmarkedfokus: «viktig å ta hensyn til den lokale konkurransen.» 

• 2014: KTs rapport: Drivstoffmarkedet i Norge (2014) 

– Nasjonalmarkedfokus: svekket nasjonal konkurranse 

– Skadeteori: koordinerte virkninger 

• V2015-29, St1-Shell 

– Marked med «nasjonale og lokale dimensjoner» 

– Nasjonal konkurranseanalyse (koordinerte virkninger, forsterke SLC) 

– Nasjonale remedies: Godkjenning mot salg av alle ST1s stasjoner  



Eks. dagligvarer 
Fortsatt (primært) lokalmarkedperspektiv 

• V2008-10, Rema-Lidl 
– Lokale markeder 

– Lokal konkurranseanalyse (ensidige virkninger) 

– Lokal remedy (tilby ett butikklokale i Nordfjordeid til konkurrent)  

• 2014, NG-ICA, varsel om pålegg om opphør (§§ 10, 12) 
– «Nasjonal og lokal/regional dimensjon» 

– Primært nasjonal konkurranseanalyse (ikke identifiserte lokalmarkeder) (ensidige og koordinerte 

virkninger) 

• V2015-24, Coop-ICA 
– «Nasjonal og lokal dimensjon» 

– Konkurranseanalyse: Nasjonal og lokal 

• Nasjonalmarkedanalysen = aggregert lokalmarkedsvirkning? 

• Lokale ikke-koordinerte virkninger  

• SLC i 90 lokale markeder 

– Lokale remedies (93 butikker i 90 lokalmarkeder til Bunnpris (43) og NG (50)) 

• 2015, NG-Tiger/Esso (varsel om inngrep) 
– Produktmarked: KBS (kiosk-, bensinstasjonskiosk- og servicemarkedet)  

– Geografisk marked – Nasjonal og lokal dimensjon 

– Konkurranseanalysen – Lokal (SLC i 6 lokale markeder) 

– A2015-2 – henleggelse 

 



Eks. pizza V2016-6, Peppes – Dolly 
De facto lokalmarkedperspektiv 

• Produktmarked 

– Pizzarestauranter (ikke endelig stilling til andre uformelle spisesteder) 

– Take-away/hjemlevering av pizza (ikke endelig stilling til andre matretter) 

• Geografisk marked: nasjonal og lokal dimensjon (begge markeder) 

• Konkurranseanalyse: Nasjonal og lokal 

– Nasjonalmarkedanalysen = aggregert lokalmarkedsvirkning? 
• «Som påvist nedenfor vil foretakssammenslutningen føre til eller forsterke en vesentlig 

begrensning av konkurransen i [10 lokale restaurantmarkeder / 20 lokale take-away-

markeder]» (avsnitt 539 og 741) 

• «Konkurransetilsynet er av den oppfatning at den aggregerte reduksjonen av konkurransen i 

restaurantmarkedene på lokalt nivå, vil medføre en begrensning av konkurransen også på 

nasjonalt nivå.» (avsnitt 540 og 742)  

– Lokale ikke-koordinerte virkninger i hhv. restaurant- og take-away-markedene 

• Konkurransenærhet, etableringshindringer og potensiell konkurranse, prispress 

• SLC i 20 lokale take-away-markeder og 10 lokale restaurantmarkeder 

• Forslag om avhjelpende tiltak avvist 
– Avhende Peppes eller Dolly på Sotra, på Askøy/Loddefjord og i Åsane 

– Ikke tilstrekkelig nasjonalt eller i de øvrige lokale markedene 

• Forbud 

 



Forholdet geografisk markedsavgrensing og 

konkurranseanalysen 

• Utgangspunkter 

– Internasjonale markeder => internasjonal konkurranseanalyse 

– Nasjonale markeder => nasjonal konkurranseanalyse 

– Lokale markeder => lokal konkurranseanalyse  

• Markeder med nasjonal og lokal dimensjon? 

– V2009-14, Validus - Sunkost: Nasjonal konkurranseanalyse 

– V2011-5, Norli - Libris: Lokal konkurranseanalyse 

– V2015-29, St1 - Shell: Nasjonal konkurranseanalyse 

– NG-ICA, varsel § 10: Nasjonal konkurranseanalyse 

– V2015-24, Coop-ICA: Nasjonal og lokal konkurranseanalyse 
• Nasjonalmarkedanalysen = aggregert lokalmarkedanalyse? 

– 2015, NG-Tiger/Esso (varsel § 16): Lokal konkurranseanalyse 

– V2016-6, Umoe/Peppes – Dolly Dimple’s: Nasjonal og lokal 

konkurranseanalyse 
• Nasjonalmarkedanalysen = aggregert lokalmarkedanalyse? 

 



Forholdet mellom begrunnelsen for «nasjonal og 

lokal dimensjon» og konkurranseanalysen 

• KTs begrunnelse markeder med «nasjonal og lokal dimensjon» 

– Noen konkurranseparametere fastsettes sentralt/nasjonalt og noen 

konkurranseparametere fastsettes lokalt 

• Betydning for konkurranseanalysen? 

– Betydning for nasjonal konkurranseanalyse at noen 

konkurranseparametere settes lokalt 

• V2009-14, Validus - Sunkost : Betydning? 

• V2015-29, St1 - Shell: Betydning? 

• NG-ICA, varsel § 10: Betydning? 

– Betydning for lokal konkurranseanalyse at noen konkurranseparametere 

settes/påvirkes nasjonalt 

• V2011-5, Norli - Libris: Betydning?  

• V2015-24, Coop-ICA: Betydning?  

• 2015, NG-Tiger/Esso (varsel § 16): Betydning?  

• V2016-6, Peppes – Dolly: Betydning? 

 



Forholdet geografisk markedsavgrensning og 

distribusjonsmodell (egendistribusjon/franchise) 

• Markeder med lokal og nasjonal dimensjon  
– Begrunnelse: konkurranseparametere som fastsettes nasjonalt og lokalt 

• Distribusjonsmodeller/-alternativer 
– Egendistribusjon – egne utsalgssteder, agent 

– Uavhengig distribusjon / franchise 

– Kombinasjon  

• Faktiske og rettslige forskjeller mellom distribusjonsmodeller 
– Foretaksbegrepet («kontroll» vs «autonomi») 

– Eks. krrl. § 10 – koordinering med uavhengige distributører/franchisetakere (RPM etc.) 



Distribusjonsmodell og 

markedsandelsberegning/konsentrasjonsanalyse 

• Kontrollerte virksomheter og markedsandelsberegning (SLC/SIEC) 

– Felleskontrollerte / negativt kontrollerte virksomheter 

• Eks. V2016-5, SFJ, Torghatten, Fjord1  

– Indirekte felleskontroll som positiv enekontroll 

– (Sml. V2011-8, Lemminkäinen-Mesta, sml. V2012-12, Lyse-Skagerak 

Energi, sml. V2015-32, Contiga) 

• Eks. sak T-210/01, General Electric (Honeywell) mot Kommisjonen 

• Selvstendige distributører og markedsandelsberegning? 

– Utg.pkt.: selvstendige distributører inngår ikke i foretakssammenslutningen 

og deres markedsandeler aggregeres ikke med de involverte foretakenes 

– Modifikasjon? 

• Sak T-22/97, Kesko mot Kommisjonen, «the Commission was required to take 

into account all the facts (…) in particular, the links between (…) Kesko and Tuko 

and (…) their [independent] respective retailers to assess whether that 

concentration created [SIEC]». 

• Grundig analyse og begrunnelse i sak IV/M.784, Kesko-Tuko  

• Ikke carte blanche for å inkludere uavhengige distributører i 

konsentrasjonsanalysen 

 

 

 

 



Distribusjonsmodell og 

markedsandelsberegning/konsentrasjonsanalyse 

• KT – uavhengige distributører/franchisetakere inkluderes i 

markedsandelsberegningen / konsentrasjonsanalysen 

• Eksplisitt 

– V2011-5, Norli - Libris (enkelte konkurranseparametere kan styres sentralt) 

– V2012-10, Mekonomen - Meca (enkelte konkurranseparametere kan styres 

sentralt)  

– V2015-29, St1 - Shell (sentralt anbefalte pumpepriser og prisstøtte) 

• Implisitt/ikke problematisert eller nevnt 

– V2008-10, Rema - Lidl 

– V2015-24, Coop - Ica (nasjonale, ikke-koordinerte virkninger) 

 

 



Distribusjonsmodell og prispressanalyser 

• KTs praksis – uavhengige distributører/franchisetakere 

inkluderes i prispressanalysen 

• Implisitt/ikke problematisert eller nevnt 

– V2015-24, Coop – ICA  

– 2015, NG-Tiger/Esso (varsel om inngrep) (A2015-2, NG-Tiger/Esso 

(henleggelse)) 

• Eksplisitt 

– V2016-6, Umoe/Peppes – Dolly Dimple’s 

• «De benyttede GUPPI-beregningene, som ikke skiller mellom egeneide og 

franchisedrevne restauranter, gir (…) etter tilsynets vurdering en riktig indikasjon 

på partenes samlede insentiver til å utøve markedsmakt som følge av 

foretakssammenslutningen.» (avsnitt 871) 

 

 



Distribusjonsmodell og prispressanalyser 

V2016-6, Umoe/Peppes – Dolly Dimple’s - 

• Melders mulighet til å øke de kvalitetsjusterte prisene hos 

franchisedrevne restauranter (mye sladdet) 
– «Etter Konkurransetilsynets oppfatning har både Peppes Pizza og Dolly Dimple’s, 

gjennom franchiseavtalene og tilhørende manualer, håndbøker, anvisninger og 

lignende, flere muligheter til å direkte og/eller indirekte sette priser og andre sentrale 

konkurranseparametere i det enkelte franchisedrevne utsalgssted.» (avsnitt 863) 

• Melders mulighet og insentiv til å gjenvinne profitt hos franchisedrevne 

restauranter (mye sladdet) 
– Dolly Dimple’s og Peppes Pizza har betydelig grad av innflytelse på kostnadene til 

restaurantene, herunder blant annet innkjøpskostnadene (avsnitt 865) 

– Franchisetakerne hos Dolly Dimple’s og Peppes Pizza har videre ulike finansielle 

forpliktelser overfor franchisegiver (avsnitt 866) 

– Konkurransetilsynet finner derfor at innenfor rammene av avtalene som regulerer 

forholdet mellom franchisegiver og franchisetakerne har franchisegiver mulighet til å 

hente ut økt profitt fra franchisetaker. De mulighetene Konkurransetilsynet har pekt på 

ovenfor for å gjenvinne profitt hos franchisetakerne, er ikke nødvendigvis 

uttømmende. (avsnitt 867) 

 



Forholdet geografisk markedsavgrensning og 

distribusjonsmodell (sammendrag) 

• KTs begrunnelse for markeder med nasjonal og lokal dimensjon er at noen 

konkurranseparameterer fastsettes nasjonalt og andre lokalt 

• KT skiller ikke mellom egendistribusjon og uavhengige 

distributører/franchisetakere i konkurranseanalysen (verken i konsentrasjons- 

eller prispressanalyser) – ingen relevante forskjeller? 

– Begrunnelsen sladdet i betydelig grad 

• Hva tillegges tilsynelatende liten/ingen vekt? 

– Hvem eier/leier utsalgslokalene (franchisegiver el. franchisetaker?) 

– At nasjonalt/sentralt bestemte konkurranseparametere ikke nødvendigvis tilpasses det 

enkelte lokalmarked 

– At noen konkurranseparametere bestemmes lokalt av uavhengige 

distributører/franchisetakere 

– At sentralleddets styringsmulighet er kontraktuelt og avtalerettslig begrenset 

– At distributørene/franchisetakerne (normalt) ikke er konkurranserettslig «kontrollert» 

av sentralleddet 

– At § 10 forbyr konkurranseskadelige koordinering med / styring av uavhengige 

distributører 

 



«Baksiden av medaljen» - krrl. § 10 

• Kontrollvurderinger vs konkurranseanalyse, V2016-5, SFJ, Torghatten, 

Fjord1 
– «Konkurransetilsynet er (…) av den oppfatning at ved overtakelse av felleskontroll skal det 

alminnelige vurderingstema for horisontale foretakssammenslutninger legges til grunn under 

konkurransebegrensningskriteriet, jf. konkurranseloven § 16 første ledd, jf. § 17 første ledd bokstav 

b. De nevnte bestemmelsene skiller ikke mellom henholdsvis enekontroll og felleskontroll.» 

– Bestemmelsen skiller imidlertid mellom «kontroll» og «ikke kontroll» 

– Det skulle vel bety at det må skilles mellom «kontrollerte» distributører og selvstendige 

distributører/franchisetakere i konkurranseanalysen?   

• KTs praksis  
– Tilsynelatende ingen relevante forskjeller mellom egeneide distributører og franchise i V2011-5, Norli 

– Libris, V2012-10, Mekonomen – Meca, V2015-29, St1 – Shell, V2008-10, Rema – Lidl, V2015-24, 

Coop – Ica, V2016-6, Peppes - Dolly 

– Eks. V2016-6, Peppes – Dolly. Både Peppes og Dolly har «gjennom franchiseavtalene og tilhørende 

manualer, håndbøker, anvisninger og lignende, flere muligheter til å direkte og/eller indirekte sette 

priser og andre sentrale konkurranseparametere i det enkelte franchisedrevne utsalgssted.» 

– Kontraktuell «kontroll»? 

• Er KTs behandling av franchise i fusjonssaker (u)forenelig med 

anvendelse av § 10 på relasjoner kjede – franchisetakere i bl.a. 

bensin-, dagligvare- og pizzamarkedene? 
– «Fritt frem» for RPM etc.? 



Forholdet geografisk markedsavgrensing og 

effektivitetsgevinster 

• EU/EØS-harmonisert §§ 10 og 16 første ledd 

• Norske myndigheters praksis – kun «in-market efficiencies» 
– Kystbussen, FADs vedtak – opphevelse av V2007-9 (§ 10) 

• «Konkurransetilsynet viser til at vurderingen av om vilkårene tredje ledd er 

oppfylt skal skje innenfor rammen av det relevante markedet.» 

• Dep. tok ikke stilling 

– V2012-11, A-pressen – Mecom (Edda Media) (§ 16, men da SLC) 

• Kun effektivitetsgevinster knyttet til markedene i Telemark og Fredrikstad er 

relevante (avsnitt 305) 

– Lokal vs nasjonal marked/konkurranseanalyse påvirker 

effektivitetsforsvaret? 

• EU/EØS-konkurranserett – «out-of-market efficiencies» 
– Sak C-238/05, Asnef-Equifax, avsnitt 70, sak T-86/95, Compagnie Générale Maritime, 

avsnitt 343-345, sak T-168/1, GlaxoSmithKline, avsnitt 248, sak C-382/12, 

MasterCard, avsnitt 237-241, COMP/39.595, Continental/United/Lufthansa, Air 

Canada 

 



Forholdet geografisk markedsavgrensing og 

avhjelpende tiltak i fusjonssaker 

• Lokale markeder/lokal konkurranseanalyse = forbud/lokale 

remedies 
– Eks. V2008-3, Shell-YX (Egersund, Fåvang) 

– Eks. V2008-10, Rema-Lidl (Nordfjordeid) 

– Eks. V2014-2, Sats-Elixia (11 treningssentre i lokalmarkeder) 

• Nasjonale markeder/nasjonal konkurranseanalyse = 

forbud/nasjonale remedies 
– Eks. V2009-14, Validus-Sunkost (forbud) 

– Eks. V2015-1, Telia – Tele 2/ NwN (strukturelle og atferdsmessige tiltak) 

• Markeder med «nasjonal og lokal dimensjon» -> 

konkurranseanalysen styrer remedies 
– Lokal konkurranseanalyse = lokale remedies 

• Eks. V2011-5, Norli – Libris (Drammen, Kristiansand, Lillehammer, Haugesund) 

• Eks. V2015-24, Coop – ICA (93 butikker/90 lokalmarkeder) 

– Nasjonal konkurranseanalyse = nasjonale remedies 

• Eks. V2015-29, St1 – Shell (forsterke SLC nasjonalt ->salg av alle St1s bensinstasjoner) 



Avhjelpende tiltak  
- fjerne SIEC eller avbøte de konkurransebegrensende 

virkningene? 

• Tema ifm. SLC (ikke delta-krav ved allerede vesentlig begrenset 

konkurranse) 
– Dep. klagevedtak Ticketmaster – Ticnet (2005): «Selv om partenes foreslåtte vilkår i 

noen grad avhjelper de konkurransebegrensningene som ervervet fører med seg, 

bringes ikke konkurransesituasjonen tilbake dit den var før ervervet.» 

• § 16 første ledd – SIEC, jfr. EUMR art. 2(3) 

• § 16 annet ledd 
– «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.» 

• Sml. EUMR art. 8(2) 
– Foretakssammenslutninger der avhjelpende tiltak avbøter SIEC skal godkjennes 

 

 



Avhjelpende tiltak  
- fjerne SIEC eller avbøte de konkurransebegrensende 

virkningene? 

• Prop. 37 L (2015-2016) Endringer i konkurranseloven 
– «Departementet har merket seg Advokatforeningens forslag til presisering av formålet 

med avhjelpende tiltak i et forslag til nytt annet ledd i konkurranseloven § 16. 

Departementet vil ikke foreslå en slik endring. Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet av 

departementet» (s. 56) 

• Men, uansett tilstrekkelig at avhjelpende tiltak avbøter SIEC? 
– Harmonisering av inngrepsstandarden EU/EØS 

• Mer inngripende remedies = strengere inngrepsstandard 

– Ikke grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutninger (på vilkår) som innebærer 

at det ikke lenger foreligger SIEC  

– Ugrunnet ulikhet mellom foreslåtte avhjelpende tiltak og tiltak gjennomført autonomt  

• Dersom KT avviser foreslåtte og tilstrekkelige avhjelpende tiltak 

(forbud eller godkjennelse på overkompenserende vilkår) - 

nullitet/angripelighet? 
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B2C/detaljhandelmarkeder 

- Risiki overinkluderende norsk praksis 

• Skadeteori: direkte horisontalt på B2C/detaljhandelleddet 

• Markedsavgrensning  

– Ikke stilling til geografisk marked (nasjonale og lokale dimensjoner) 

• Konkurranseanalysen  

– Undertiden nasjonal / lokal  

– Nasjonalt fastsatte konkurranseparametere vektlegges ikke/lite i 

lokalmarkedanalyse og vice versa 

– Ulike distribusjonsmodeller (egendistribusjon / uavhengig distribusjon / 

franchise) behandles likt - tross faktiske og rettslige forskjeller vedr. bl.a. 

«nasjonal» / «lokal» styring / koordinering av konkurranseparametere 

• Effektivitetsgevinster  

– «[O]ut-of-market efficiencies» ikke ansett relevant 

• Avhjelpende tiltak  

– Avbøte «konkurransebegrensende virkninger», ikke kun SLC/SIEC?  

= For «streng» / overinkluderende norsk praksis(?) 



B2C/detaljhandelmarkeder 

- Risiki underinkluderende norsk praksis 

• Andre skadeteorier enn direkte horisontalt på B2C/detaljhandelleddet? 

• Vertikalt integrerte kjeder  

– produsent/grossist/franchisegiver/detaljist 

• Forholdet til produsenter + pris/tilgang til lokaler 

• Kjøpermakt, «input foreclosure», «raising rivals cost», «waterbed» etc. 

• Long term structural harm vs efficiency offense 

 

= For «mild» / underinkluderende norsk praksis(?) 
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Internasjonale markeder – KTs praksis (2004-) 

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

V2005-11, NOW – Varco Div. boreutstyr Nordsjøområdet § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 



Nasjonale markeder – KTs praksis (2004-)  

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

2004, Ticketmaster – Ticnet Billetter (sport/kultur) Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 

V2005-3, Swarco – Peek Div. styring, signal, skilt, 

betalingssystemer for transport 

Nasjonale § 16 – Forbud/atferd 

2005-6, Telenor – Tiscali 

 

Div. bredbånd og aksess 

 

Nasjonale § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

V2005-10, BBS – ZebSign PKI – elektronisk identifikasjon Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 

V2005-12, Prior – 

Nordgården 

Div. egg Nasjonale § 16 – Forbud 

V2005-18, Orkla – Collett Tran, Omega 3 Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

V2006-223, Gilde - Prior Div. kjøtt, fjørfe Nasjonale § 16 – Forbud 

V2006-400, Falck – Viking Div. teknisk assistanse Nasjonale § 16 - Forbud 

V2007-2, TINE 

 

Fast hvitost og brunost til 

dagligvarehandelen  

Nasjonalt § 11 - Overtredelse 

V2007-10, Findus – Gro 

Industrier 

Fryste grønnsaker Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 

V2007-17, BBS-Teller Div. kortbasert 

betalingsformidling 

Nasjonale § 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 

V2007-27, Nortura – Hå 

Rugeri 

Slaktekylling Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 



Nasjonale markeder – KTs praksis (2004-) 

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

V2008-12, Eurofins – 

Lantmännen 

 

Laboratorieanalyser korn, 

næringsmidler, fõr 

 

Nasjonale 

 

§ 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

 

V2008-22, Opplysningen 

Mobil – Aspiro 

Nummeropplysning SMS Nasjonalt § 16 - Forbud 

V2009-14, Validus – Sunkost 

 

Helsekost – detaljist og grossist 

 

Nasjonale  § 16 - Forbud 

 

V2012-10, Mekonomen – 

Meca 

Reservedeler til uavhengige 

verksteder 

Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 

V2013-5, Retriever – 

Innholdsutvikling 

Medieovervåkning/digitale 

presseklipp 

Nasjonalt § 16 - Forbud 

V2014-13, Nortura – 

Prima/NorPri/Jæren 

Eiendomsinvest 

Div. kjøtt og slakt Nasjonale § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle og atferdsmessige 

vilkår 

V2015-1, Telia – Tele 2/ NwN Telekom,/Mobil, grossist- og 

sluttbrukermarkeder 

Nasjonale § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle og atferdsmessige 

vilkår 

V2015-30, Orkla – Cederroth Intimsåpe til dagligvarehandelen Nasjonalt § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår (salg av 

merkevare mm.) 

V2016-5 - Sogn og Fjordane 

fylkeskommune - Torghatten 

ASA – Fjord1 

Drift av fergesamband Nasjonalt § 16 - Forbud 



Regionale markeder – KTs praksis (2004-) 

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

V2007-1, Trøndertaxi AS - 

Sør-Trøndelag Taxi  

Taxi Regionalt (Sør-Trøndelag) § 16 - Forbud 

V2007-13, Media Norge – div 

aviser 

Trykking av riks- og større 

regionaviser 

Regionale (Bergensområdet, 

vest-Agder + Rogaland 

§ 16 – Godkjennelse på 

atferdsmessige vilkår 

V2011-8, Lemminkäinen – 

Mesta 

Produksjon og legging av asfalt Regionalt (nord i Nordland – 

Vest-Finnmark) 

§ 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

V2012-11, A-pressen-Mecom Reklame og nyhetsformidling Regionalt/lokalt (Telemark, 

Fredrikstad) 

§ 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

V2012-8, Telenor-LOS Overføringskapasitet og 

internettaksess 

Regionalt (Sørlandet, Vestfold) § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle/atferdsmessige 

vilkår 

V2013-1, Nor Tekstil – 

Sentralvaskeriene 

Utleie/vask av flatt tøy til 

profesjonelle 

Regionale (Østlandet og 

Sørlandet) 

§ 16 - Forbud 

V2013-3, Veidekke – NCC Produksjon og legging av asfalt Regionale § 10 - Overtredelse 

V2014-9, Norsk Gjenvinning  

-Avfall Sør Bedrift 

Innsamling og mottak av 

næringsavfall fra 

totalleverandører 

Regionalt 

(Sørlandskommuner) 

§ 16 - Forbud 

V2015-31, Aleris - Teres Div. ortopedi, plastikk Regionale § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

V2016-3, AT Skog – NEG 

Skog 

Sagtømmer og massevirke 

 

Regionale (Agder) 

 

§ 16 - Forbud 

 

V2015-25, ES-kjeden SA   Hvitevarereparasjoner Regionale § 10 - overtredelse 



Lokale markeder – KTs praksis (2004-) 

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

V2004-29, Nettbuss Sør AS 

V2004-34, Omgjøring 

Passasjertransport med 

ekspressbuss og tog 

Oslo-Kristiansand § 11 - overtredelse 

V2004-32, Ahlsell – AS 

Bergens Rørhandel / AS 

Stavanger Rørhandel 

VVS, VA Lokale § 16 – Godkjennelse på 

strukturelle vilkår 

V2005-9, SAS Lufttransport av passasjerer  

 

Oslo-Haugesund 

 

§ 11 - overtredelse 

V2007-9 - Tide Reiser AS - 

Veolia Transport Sør AS  

Ekspressbusstjenester Bergen-Stavanger § 10  - pålegg om opphør 

V2008-3, Shell-YX Salg av drivstoff fra 

bensinstasjoner 

Lokalt § 16 - Forbud mot å overta 

YX’ene i Egersund og Fåvang 

V2008-10, REMA-Lidl Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker 

Lokalt (nasjonale aspekter) § 16 - Godkjenning mot å tilby  

butikklokale i Nordfjordeid til 

konkurrent 

V2012-18, Plantasjen-

Oddernes 

Hagesentervarer til forbruker 

gjennom hagesenter 

Lokalt § 16 - Forbud 

V2014-2, Sats-Elixia Treningssenter Lokalt § 16 - Godkjennelse mot salg 

av  11 treningssentre 



Nasjonal og lokal dimensjon– KTs praksis (2004-) 

Sak Produktmarked Geografisk 

marked 

Vedtak / 

avgjørelse 

V2011-5, Norli-Libris Bøker fra bokhandel Nasjonalt og lokalt  § 16 - Godkjennelse mot salg 

av bokhandler i Drammen, 

Kristiansand, Lillehammer, 

Haugesund 

2014, NG-ICA (varsel om 

pålegg om opphør) 

Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker 

Nasjonal og lokal dimensjon § 10 - Ikke endelig vedtak 

V2015-24, Coop-ICA Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker 

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 - Godkjennelse mot salg 

av 93 dagligvarebutikker 

V2015-29, St1-Shell Salg av drivstoff fra 

bensinstasjoner 

Nasjonal og lokal dimensjon  § 16 - Godkjenning mot salg av 

alle ST1s stasjoner 

2015, NG-Tiger/Esso (varsel 

om inngrep) 

Salg av kioskvarer  - KBS 

 

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 - A2015-2, NG-Tiger/Esso 

(henleggelse) 

V2016-6, Umoe/Peppes-Dolly 

Dimple’s 

Pizzarestauranter  

Take-away/hjemlevering av 

pizza  

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 - Forbud 


