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Bakgrunn 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer arbeidstakere i matindustrien. 
For norsk matindustri er handelsnæringens betydning stor i det mesteparten av produksjonen selges 
i dagligvarehandelen. Matindustrien har i hovedsak tre kunder i Norge, NorgesGruppen, Coop og 
Rema 1000 som er avtaker til brorparten av matindustriens totale produksjon. 
 

Om grensehandel, skatt og særavgifter 
NNN mener det må legges til rette tiltak for å sikre konkurransekraft til norsk matindustri. Vi mener 
at generell senkning av skatter ikke er den mest effektive løsningen for å motvirke grensehandel. 
Gjentatte ganger har vi utfordret finansministeren på problemstillingen, som responderer med at de 
har de siste 5 årene senket det generelle skattenivået for bedrifter og privatpersoner. Dessverre gir 
ikke denne skattepolitikken god effekt ovenfor grensehandel. Vi har behov for målrettede tiltak som 
går direkte inn mot de områdene som er utsatt for grensehandel.  
 

 350 kroners grensen for avgiftsfri import er vedtatt fjernet slik at norske bedrifter får samme 
konkurransevilkår som våre handelspartnere. Vi mente denne endringen kunne blitt iverksatt allerede 
fra innværende år i det endringen ikke hindrer import, men kun ilegger avgifter på lik linje med øvrige 
importerte varer  

 Det offentlige utvalget som utreder særavgift på mat og drikke har blant annet fått i oppgave og 
inkludere alternativer som tar bort de avgiftsmessige ulempene norsk mat og drikke industri har 
gjennom særavgifter. Vi mener det bør utarbeides alternativ hvor man sikrer et avgifts regime som vil 
gi betydelig redusert grensehandel gjennom utligning av avgiftsforskjeller 

 Det er behov for god og pålitelig statistikk i forhold til grensehandel. For å sikre riktig politisk 
beslutningsgrunnlag må det utarbeides offentlig statistikk som omhandler all grensehandel.  

 
Regulering av åpningstider   
Vi mener de negative konsekvensene av å utvide åpningstider for varehandelen blir så store at det 
ikke svarer seg å utvide dagens regler. Konsekvenser og kostnader for verdikjeden er betydelige i det 
en utvidelse vil gi direkte effekt bakover i verdikjeden, og negativt påvirke effektiviteten i produksjon 
av mat og drikkevarer. Det er et begrenset utvalg av varer som har kort holdbarhet og dermed 
kverver umiddelbar justering av produksjon ved utvidelse av åpningstid, men med dagens 
logistikkløsninger vil hele varesortimentet være i spill med en ekstra virkedag.  



 

  

 
Handelsavtaler og norsk matindustri 
Alle land har sine sensitive områder de ønsker å beskytte gjennom toll på varer og tjenester. I Norge 
er ønske om egen matvareproduksjon grunnlaget for tollbeskyttelse av landbruksvarer. Vi mener det 
er en plikt for regjeringen å ta vare på norske interesser, herunder jobbe for å opprettholde et godt 
tollvern for mat og drikke produsert på norske råvarer.  
 

Konkurranse og effektiv ressursbruk 
For å sikre lønnsomhet i produksjon og salg av mat og for å sikre at det er mulig å opprettholde gode 
sikre arbeidsplasser, hvor flest mulig ansatte har heltids faste stillinger, er det nødvendig med 
regulering og tilsyn i dagligvaremarkedet. I tillegg er vi opptatt av at forholdet mellom leverandørene 
og dagligvarekjedene er transparente og i balanse.   

 
 Stortinget vedtok den 28. mai 2018 (vedtak 766) innføring av lovforslag; 

Dagligvarelovutvalget (NOU 2013: 6). NNN mener det ikke er grunn til å utsette iverksettelse 
av loven som er ferdig utredet 

 

 Handelstilsyn for dagligvaremarkedet 
Vi ser på Handelstilsynet, som er foreslått av Dagligvarelovutvalget, som en helt sentral 
institusjon for å få den norske loven til å fungere og bidra til endring. Det må legges opp til et 
aktivt og uavhengig tilsyn som kan handle på eget initiativ og som kan motta innspill fra alle 
parter med interesse for bransjen. Logistikk/distribusjon må være en del av tilsynets mandat. 
Lokalisering av Handelstilsynet må være i nærhet av dagligvarekjedens hovedkontor.  

 

 Om vertikal integrasjon 
Vi mener dette er et viktig område og at det legges for lite vekt betydningen av 
dagligvarekjedenes sterkt økende inntreden i produksjons- og foredlingsledd. Med dette 
mener vi områdene; råvareproduksjon, matvareindustrien, grossist og distribusjonstjenester. 
Dagligvarekjedenes stadig økende integrasjon i hele verdikjeden er også et uttrykk for større 
makt 

 

 Matvareproduksjon 
Dagligvarekjedenes integrasjon i foredlingsleddet er sterkt skadelig for maktbalansen og 
fordeling av verdiskapningen. 
a) Dagligvarekjedene kan med egen produksjon av produkter forfordele sine egne interesser i 
utbudet av varer i butikk med sine Egenmerkevarer 
b) Innsyn i kalkyler skaper ubalanse i forhandlingssituasjon 

 

 Distribusjon 
Dagligvarekjedene har uttalt at de ønsker å overta all distribusjon fra leverandørene, og 
legger et betydelig press på motparten i forhandlinger om logistikk/distribusjon. Forhandling 
mellom leverandører og dagligvarekjeder må være uavhengig i forhold til valg av grossist og 
distributør. En kobling reduserer den reelle konkurranse sterkt, og blir et lukket område uten 
innsyn 

 
 
NNN forbund organiserer alle som jobber i mat- og drikkvareindustrien. 
Næringsmiddelindustrien sysselsetter 53 000 arbeidere fordelt på alle landets fylker 


