
KONKURRANSEUTFORDRINGER I 
DAGLIGVARESEKTOREN

Konkurransedirektør Lars Sørgard
FOOD konferansen 12. mars 2019



Dagens tekst

• Kort om konkurransesituasjonen
– Høy konsentrasjon
– Betydningen av priskonkurranse

• Satsning på dagligvare i Konkurransetilsynet
• Spesifikt om innkjøpsbetingelser

– Hvorfor er det viktig
– Måling av mulige forskjeller
– Vårt arbeid fremover
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Detaljleddet 2009-18:
Relativt høy konsentrasjon
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Svært mange 
bedrifter

To like store 
bedrifter

Herfindahls indeks



Markedsandeler detaljhandel

Felles: 
• Få mellomstore/store kjeder (ICA i Sverige større enn NG i Norge)
• Integrerte kjeder med eget grossistledd
• Høy konsentrasjon (tilsvarende bilde i Finland og Danmark)

Særnorsk: Mangler små utenlandske konkurrenter
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En sunn konkurranse?

• Det er konkurranse, men spørsmålet hvilken
– Mulig med hardere priskonkurranse?
– For mye konkurranse på å etablere butikker?

• Noen paralleller til norsk luftfart 1994-2001?
– Kostnadsdrivende konkurranse ved å putte på mye 

kapasitet i form av fly (analogt til butikker?)

• Viktig å sikre priskonkurranse
– Kan dempe veksten i nye butikker?
– Sak vedr. utveksling av informasjon
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• Hvis flere butikker, vil helst ha ulike kjeder

Sørgard 12.03.2019 FOOD konkurranse 6



Sikre 
konkurranse 

mellom kjeder

• Ikke bare 
Norgesgruppen
– Ble etablert en Coop 

butikk
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Konkurransen på leverandørleddet

• 2010 vs 2016

• Høyere konsentrasjon 
enn i sml.bare land

• Relativt stabilt over 6 år

• I 6 markeder største 
over 50 % markedsandel

Høy og stabil konsentrasjon 
• I mange produktgrupper betydelig høyere konsentrasjon enn på 

detaljistleddet

 

 
 

   

 

Stolpene representerer følgende produktkategorier: deiger og farser, 
dypfryst fisk, egg, ferskt brød, fjærkre, kaffe, kullsyreholdig drikk, 
melk, ost, pasta, pølser, ris, rent kjøtt, sjokolade, snacks, og øl. 
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Satsning på dagligvaremarkedet
• Fått signaler om økt bevilgning

– I ferd med å ansette økonomer og jurister
– Øker kapasiteten på dagligvare med 6-7 personer

• Øke innsatsen på flere områder
– Mer aktiv håndheving
– Mer aktiv markedsovervåking

• Spesielt fokus mot innkjøpsbetingelser
– Store forskjeller i innkjøpsbetingelsene?
– Dagens praksis skadelig for kundene?
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Særlig om innkjøpsbetingelser

• Stor og viktig debatt
– Hvis ulike vilkår, skader det konkurransen?
– Kan det rammes av konkurranseloven?
– Behov for regulering?

• Må først vite faktum
– Er det store forskjeller i innkjøpspriser?
– Ingen som ser det helhetlige bildet
– Analyse av avtaler er ikke nok

Sørgard 12.03.2019 FOOD konkurranse 10



Krevende metodisk arbeid
• Forskjeller i praksis mellom kjeder

– Hvordan ta hensyn til rabatter og bonuser?

• Ulike kjeder tar inn ulike produkter
– Hvilken kjede skal vi ta utgangspunkt i?
– Bare produkter som alle kjeder har?

• En pris er ikke en pris
– Pris kan være betaling for en tjeneste
– Nettopris: Alle rabatter og bonuser hensyntatt
– Variabel pris: Noen rabatter og bonuser hensyntatt

• Ser på de store leverandørene sine priser til NG, 
COOP og REMA 1000
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Videre arbeid
• Utvider antallet leverandører

– Har sett på fire, og utvider til minimum 8 
leverandører

• Metodenotat legges ut i dag
– Åpner for innspill
– Frist på tre uker

• Kartlegging ferdig tidlig i høst
• Hvis store forskjeller, kan det være en 

overtredelse av konkurranseloven
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