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Innspill fra NNN til Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden 
 
 
NNN har i snart ti år fulgt diskusjonen om god handelsskikk i dagligvaremarkedet. Utviklingen har 
dessverre gått i negativ retning langs mange aspekter. Det er ubalanse i maktforholdet mellom 
leverandørene og dagligvarekjedene, samt store skjevheter i fordelingen av verdiskapingen. Det er 
riktig å sette inn tiltak for å sikre et velfungerende dagligvaremarked. Både for å sikre lønnsomhet i 
bransjen, ut fra et samfunnsmessig perspektiv og for å sikre at det er mulig å opprettholde gode 
trygge arbeidsplasser gjennom fokus på heltids og faste stillinger. 
 

 Lov om god handelsskikk må vedtas så snart som mulig 
 Det må lages en årlig offentlig rapport om observasjoner i dagligvaremarkedet 
 Logistikk i verdikjeden er en viktig maktfaktor og kostnadsdriver, som må adresseres 

av dagligvaretilsynet 
  
Overordnede betraktninger 
Vi er opptatt av at forholdet mellom leverandørene, grossistene og dagligvarekjedene er 
transparente og baserer seg på god handelsskikk. 
 
Vertikal integrasjon 
Høy konsentrasjon i dagligvareleddet, med de tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon i 
produksjon- og foredlingsleddet, er problematisk for maktbalansen i verdikjeden og fordeling av 
verdiskapingen.  
a) Dagligvarekjedene kan med egen produksjon av produkter forfordele sine egne interesser i 
utbudet av varer i butikk med sine Egne merkevarer (EMV).     
b) Innsyn i kalkyler og priser skaper ubalanse i forhandlingssituasjoner. 
 
Grossist- og distribusjonsvirksomhet 
Dagligvarekjedenes kontroll av grossist- og distribusjonsvirksomhet gjenspeiler deres kontroll i 
sluttmarkedet. Vi mener at kjedenes logistikkløsningene i dagligvaremarkedet er en viktig maktfaktor 
som må reguleres.  
Vilkårene for distribusjon skal forhandles separat og på ikke-diskriminerende basis. Kjøp av varer må 
ikke gjøres betinget av valg av distribusjonsløsning.  
 
Kjedenes integrerte logistikkløsninger er i dag en klar etableringshindring for nye aktører og hindrer 
konkurranse om distribusjon. Det er i forbrukernes interesse at avtaler om distribusjon er effektive 
og med innsynsmuligheter for et tilsyn. 



 

Dagligvarekjedene har uttalt at de ønsker å overta all distribusjon fra leverandørene, og de legger et 
betydelig press på motparten i forhandlinger om leveranser av varer. Derfor må distribusjon ikke 
sammenkobles med disse forhandlingene, men være et eget forretningsområde med adskilte 
forhandlinger. En kobling reduserer den reelle konkurranse sterkt, og blir et lukket område uten 
innsyn. 
 

Kjedenes egne merkevarer (EMV) 
NNN mener at kjedenes EMV utnyttes i forhandlingssituasjon med leverandørene. Dette kommer til 
syne i NOU 2013:6 og bekreftes i NFD sitt høringsnotat av 26. april 2019 om forslag til lov om god 
handelsskikk. Tilsynet må få gode verktøy i form av tydelige forskrifter slik at EMV ikke hindrer 
utvikling av mangfold og innovasjon i varetilbudet og skaper urealistiske priser i kjedenes egne 
kalkyler for EMV. 
 
Uavhengig tilsyn 
Det er viktig at tilsynet er selvstendig og uavhengig. Dersom tilsynet skal samlokaliseres med allerede 
eksisterende tilsyn, er det viktig at virksomheten til de ulike tilsynene er tydelig organisatorisk og 
juridisk adskilt. Tilsynet må få i oppgave å utarbeide årlige offentlige rapporter om hendelser som 
tilsynet ser er i strid med god handelsskikk eller brudd på Lov om god handelsskikk. 
 
Betraktninger i forhold til loven 
Kapittel 2  
God handelsskikk  
NNN mener «god handelsskikk» er viktig for en bransje med så stor konsentrasjon blant aktørene. Vi 
mener tilsynet må få tydelige fullmakter og sanksjonsmuligheter og er ikke bekymret for at denne 
reguleringen vil gi negative effekter i markedet. Slik vi ser det er en av tilsynets viktigste oppgaver å 
forebygge uønsket adferd. En forebyggende effekt er «Name and Shame». Vi tror at en ordning der 
det raskt blir offentliggjort adferd som er i strid med god handelsskikk eller loven vil ha en god effekt. 
Større virksomheter vil ønske å skjerme om varemerket og virksomhetens omdømme. Videre mener 
vi det bør settes av ressurser til å lage årlige rapporter slik at offentligheten kan følge utviklingen 
grundig. 
 
Forretningshemmeligheter 
NNN mener at kjedenes bruk av EMV, som konkurrerende produkter i forhandlingssituasjoner, må 
adresseres tydelig som et viktig område for tilsynet å følge opp. Investeringer leverandørene gjør 
som resultat av forhandlinger må beskyttes, og tilsynets oppgave må være tydelig definert slik at de 
kan hindre dagligvarekjedenes mulighet til å misbruke det avhengighetsforholdet slike investeringer 
medfører.  
NNN mener at forbrukerne skal ha rett til å vite hvor maten er produsert og av hvem. Enkelte av 
kjedene nekter å oppgi produksjonssted, spesielt på EMV-produkter. Uten denne typen merking fra 
kjedene, fjerner man muligheten for reell forbrukerpåvirkning. 
 
 
 
 
 
 

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


