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1 Bakgrunn og overordnede forutsetninger 
Stortinget besluttet 3. mars 2015 (vedtak 436) at det skal opprettes en dagligvareportal, «Stortinget 

ber regjeringen senest i løpet av 2016 etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for 

dagligvarer med nødvendig elektronisk informasjon om varer ment for salg i detaljhandel innen 

dagligvarer.» Dagligvareportalen skal være et digitalt verktøy som gir informasjon om pris og andre 

aspekter ved varene, slik at forbrukerne får best mulig grunnlag til å foreta valg i 

dagligvaremarkedet. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ga i juni 2015 Forbrukerrådet oppdraget 

Utvikling av en dagligvareportal – fase 1. Hensikten er å avklare og presisere grunnlaget for et 

utviklingsprosjekt (fase 2). Rapportens videre innhold hviler på to forutsetninger, at den delen av 

statsbudsjettet 2016 som omhandler dagligvareportalen blir endelig vedtatt av Stortinget, og at 

Forbrukerrådet blir gitt i oppdrag å utvikle dagligvareportalen (fase 2). Videre er det avgjørende at 

det blir etablert en plikt til å rapportere til dagligvareportalen.  

 

Gitt den knappe tiden Stortingets vedtak om etablering av en dagligvareportal i løpet av 2016 gir, har 

Forbrukerrådet, med forankring i BLDs styringsgruppe for fase 1, igangsatt deler av 

utviklingsprosjektet. 

 

Gjennom dette oppdraget har Forbrukerrådet hatt en løpende dialog med representanter for 

dagligvarekjedene og dagligvareleverandørene, i tillegg til møter med relevante myndighetsorganer 

og interesseorganisasjoner. 

 

En dagligvareportal vil gi forbrukerne makt og mulighet til å ta bedre valg i dagligvaremarkedet. 

Gjennomsiktighet og sammenlignbarhet skal gi forbrukerne minst to verdier: 

 

• At de velger et produkt som er bedre tilpasset deres preferanser 

• At de velger et billigere (og like bra) produkt 

 

Det er potensielt like mange ulike handlekurver som det er husholdninger. Forbrukerne har ulike 

preferanser og ulike subjektive oppfatninger av kvalitet i dagligvaremarkedet. Det skal ikke være 

Forbrukerrådets oppgave å velge ut én handlekurv på forbrukernes vegne.  

 

Det en dagligvareportal i regi av Forbrukerrådet kan vise fram og sammenligne ut i fra er: 

 

• Lovpålagt produktinformasjon i form av varedeklarasjon og næringsinnhold 

• Sanne priser på alle varer i alle butikker i sanntid 

• Merkeordninger, under forutsetning av at de enten er myndighetsinitierte eller at det er en 

bransjekonsensus om dem 

 

 

Forbrukerrådet tar sikte på å lansere første versjon av dagligvareportalen oktober 2016. For å nå 

dette målet må vi gjøre noen avgrensninger. Disse avgrensningene utelukker på ingen måte 

fremtidige tilpasninger i løsningen, verken hva gjelder utsalgssteder, produktutvalg eller 

funksjonalitet. Dagligvareportalen er avhengig av tillit hos forbrukerne og myndigheter så vel som 

dagligvarebransjen. Portalen vil aldri bli statisk, men være i stadig videreutvikling. 
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2 Erfaringer fra andre land 
På global basis eksisterer det flere forsøk på å etablere tjenester i dagligvaremarkedet med en del 

av den funksjonaliteten som Forbrukerrådet skal utvikle. Så vidt vi har kunnet finne ut, er det ingen 

andre tjenester som både dekker alle de store aktørene i dagligvaremarkedet, alle varer, all 

vareinformasjon og priser i sanntid. Erfaringer fra andre land viser at dersom ikke prisene er reelle, 

altså i sanntid, vil heller ikke tjenesten bli benyttet av forbrukerne eller ha nødvendig troverdighet 

blant markedsaktørene. Forbrukerrådets tjeneste vil tilby forbrukerne tilnærmet full oversikt over 

dagligvaremarkedet, inkludert priser i sanntid, altså de prisene som møter forbrukerne akkurat nå, 

akkurat der vedkommende befinner seg.  

MySupermarket 
Den ledende europeiske tjenesten for dagligvarer på nett er MySupermarket.co.uk. MySupermarket 

ble etablert i Storbritannia i 2006 av det israelske selskapet Dolphin Software Ltd. Gjennom møter 

med ledelsen i selskapet erfarte vi at det for å oppnå tillit hos forbrukerne, er avgjørende at tjenesten 

innbefatter en så stor del av markedet som mulig, at den er brukervennlig og har korrekt informasjon 

om varene, herunder priser i sanntid. 

 

MySupermarket viser i Storbritannia vareutvalg og priser fra de dominerende kjedene; Asda, Tesco, 

Morrisons, Sainsbury’s, Waitrose, Aldi og Iceland. For dagligvarer har disse til sammen en 

markedsandel i Storbritannia
1
 på 85 - 86 prosent. I tillegg inneholder MySupermarket varene til noen 

apotekkjeder og ettpundskjeden Poundland.  

 

MySupermarket baserer seg på at forbrukerne setter sammen og betaler sin handlekurv på nettet, 

med påfølgende hjemlevering eller henting i butikk. 

 

Ifølge Dolphin Software Ltd mottar ikke MySupermarket returkommisjoner fra kjedene. Tjenesten 

finansieres i stedet av skreddersydd rettet reklame. Dolphin Software Ltd. selger også 

markedsanalyser basert på kundenes valg og preferanser når de handler på nettstedet. Reklamen 

kommer gjerne mens brukeren fyller handlekurven i nettbutikken. Legger man for eksempel Coca 

Cola i handlekurven, dukker det opp et tilbud om kjemperabatt på seks Pepsi Cola e.l. Slike 

spesialtilbud vil Pepsi eller Tesco betale MySupermarket for å vise til forbruker.  

 

Det er også svært interessant for markedsførere å vite hvilke «priselastisiteter» kjøperne har. For 

eksempel:  

• Hvor stor rabatt skal til for at gjennomsnittsforbrukeren bytter colamerke?  

• Hvor mye må gjennomsnittskunden spare på å handle i en annen butikk før hun bytter?  

• Hva skal til for at kunden anser et nytt kaffemerke som likeverdig med det hun vanligvis 

kjøper? 

 

Denne typen informasjon om markedet er en inntektskilde for MySupermarket – kanskje den største. 

MySupermarket leverer også statistikk til Office of National Statistics i Storbritannia. 

                                                      
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_supermarket_chains_in_the_United_Kingdom 
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Australia – Grocery Choice2 
Dagligvaremarkedet i Australia har likehetstrekk med det norske. Det er få aktører, store avstander 

og betydelige regionale forskjeller. Det australske dagligvaremarkedet ble av myndighetene 

karakterisert som lite forbrukervennlig fordi det var ett av svært få markeder der forbrukerne ikke 

hadde mulighet til å sjekke priser, vareutvalg og tilgjengelighet på internett. Australske myndigheter 

besluttet på bakgrunn av dette å utvikle en digital tjeneste som skulle gi forbrukerne full oversikt over 

tilbud og priser i dagligvaremarkedet, for på denne måten å utjevne informasjonsasymmetrien 

mellom kjedene og forbrukerne. 

  

I 2008 ble det vedtatt opprettelse av en statlig finansiert dagligvareportal som skulle gi forbrukerne 

informasjon om hvor de kunne fylle handlekurven sin til lavest mulig pris. Det ble i første omgang 

investert omtrent fire millioner australske dollar i prosjektet. Myndighetene lanserte tjenesten som et 

digitalt verktøy med formål å hjelpe forbrukere med å kutte levekostnadene, samt gjøre valg av 

sunne produkter enklere. 

 

I 2009, etter å ha vært i drift i kun kort tid, ble tjenesten avviklet. Hovedårsaken til dette var at 

portalen manglet sanntidspriser. Prisene ble kun oppdatert én gang i måneden, og dermed opplevde 

forbrukerne at prisene i butikkene og prisene på portalen ikke stemte overens. I tillegg ble det 

avdekket at det ikke ble gjennomført tilstrekkelig kvalitetskontroll på datainnsamlingen. 

Prisinformasjonen som ble formidlet var dermed direkte villedende, og uten korrekt prisinformasjon i 

sanntid ble tjenesten verdiløs. I tillegg var produktinformasjonen for generell til å være nyttig, og 

tjenesten hadde heller ikke oppdaterte oversikter over tilgjengelige varer. 

   

I utgangspunktet ønsket ikke de australske supermarkedene prisgjennomsiktighet i markedet. Det 

fantes heller ingen lovhjemmel eller forskrift som påla dagligvareaktørene å innrapportere sine priser 

og annen informasjon til denne tjenesten.  Dette førte blant annet til at flere aktører, blant annet to 

av de største supermarkedkjedene, ikke deltok i portalen. For de andre aktørenes vedkommende 

var det ikke sanntidspriser som ble lagt til grunn. Prisene som ble presentert i portalen var kun 

basert på et lite utvalg butikker, og ble ikke representative, også fordi prisene varierer i hver enkelt 

region.  

Sør-Korea – T-gate/T-Point/T-price3 
I 2009 ble T-Gate lansert av Korea Consumer Agency (tilsvarende det norske Forbrukerrådet). T-

gate er et akronym for Trust Gate, altså en «tillitsportal», og denne omfatter en lang rekke produkter 

utover dagligvarer. Portalens formål var i utgangspunktet å vise produktinformasjon, pris på hver 

enkelt vare, produktanmeldelser, handleguide og gi sammenligningsmuligheter. Portalen tilbyr blant 

annet en guide til såkalt «klokt forbruk». Tjenesten kalles «Consumer Life Plus», og denne tar i 

betraktning både pris og andre hensyn, med tanke på at forbrukerne på en enklere måte kan gjøre 

rasjonelle produktvalg. Teknisk sett legger løsningen godt til rette for at brukerne på en enkel måte 

kan legge inn og dele informasjon om varer.    

 

I 2011 ble tjenesten tilpasset bruk på smarttelefon, slik at forbrukerne kan få kjøpshjelp både i form 

av prissammenligning og produktinformasjon mens de er i butikken. Applikasjonen tilbyr både 

                                                      
2
 http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=a81189ec-708a-49ed-8987-e8381f8214f7 

http://www.abc.net.au/news/2009-06-26/govt-pulls-plug-on-grocery-choice-website/1333540 

 
3
http://english.kca.go.kr/brd/m_11/view.do?seq=77&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&mu

lti_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=18 
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produktsøk og informasjon om butikker i nærheten av der forbrukeren befinner seg, så vel som 

personlige preferanser. Vareutvalget i tjenesten er ikke fullstendig, men består av et utvalg av de 

mest kjøpte varene. Tjenesten gir også informasjon om total pris på hele handlekurven den enkelte 

forbruker har satt sammen.  Etter vår kunnskap oppdateres informasjonen i tjenesten kun én gang i 

uken, hvilket innebærer at den ikke kan tilby sanntidspriser.  

 

På grunn av språkutfordringer og problemer med å komme i kontakt med de som står bak portalen 

har det vært vanskelig å komme mer i dybden på denne tjenesten. Det kan se ut til at den 

opprinnelige tjenesten er lagt ned, men at denne er blitt erstattet av en annen, lignende tjeneste 

som, så vidt vi kjenner til, fortsatt er i drift.  

3 Forutsetninger i dagligvareportalen 
De fire største aktørene i dagligvaremarkedet er Coop, NorgesGruppen, REMA 1000 Norge og 

Bunnpris. Disse aktørene har 99,8 prosent av markedet.
4
 I den første versjonen av 

dagligvareportalen er det disse fire aktørene Forbrukerrådet vil konsentrere seg om. Se mer om 

dette under kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. 

 

Utover disse vil vi legge til rette for at utsalgssteder som hovedsakelig selger mat og drikke 

(dagligvarer), for eksempel spesialforretninger, frittstående dagligvarebutikker og nettbaserte 

dagligvarebutikker skal kunne rapportere inn sitt utvalg. 

 

Portalen skal omfatte «dagligvarer», et begrep som kan være vanskelig å definere helt presist. Visse 

varer vil klart være dagligvarer, for eksempel melk, brød, egg, pålegg, kjøtt, fisk og vaskemidler. 

Andre varer kan det være mer tvil om, eksempelvis skriveblokker, plastbokser, pocketbøker og 

solbriller. 

 

Handelsloven av 1980, § 1-4 andre ledd ga følgende definisjon av dagligvarer: «Som dagligvarer 

regnes matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, 

toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler.» 

Loven ble opphevet i 1999, men definisjonen må fortsatt sies å ha gyldighet. Det betyr ikke at 

definisjonen skal betraktes som uttømmende, men også må gi rom for å omfatte nye varer som 

fortløpende kommer på markedet og som naturlig faller inn under dagligvarebegrepet.  

 

Slik vi ser det er det ikke nødvendig eller hensiktsmessig å definere «dagligvare». Ved tvil om 

hvorvidt en viss vare er en «dagligvare» og dermed omfattes av en rapporteringsplikt, foreslår vi at 

drifter av portalen avgjør om varen skal omfattes av rapporteringsplikten.  

 

Visse varer knytter det seg spesielle hensyn til, blant dem alkohol, tobakk og reseptfrie legemidler. 

Det er imidlertid ikke forbud mot å gi nøytral informasjon, verken om pris eller andre 

produktegenskaper for alkohol og tobakksvarer. Enkelte reseptfrie legemidler selges i dag i 

dagligvarehandelen. Forbrukerrådet mener at varer som er tillatt solgt i norsk dagligvarehandel, 

også må kunne inkluderes i dagligvareportalen. Etter vårt syn ser vi derfor ingen grunn til å 

særbehandle alkohol, tobakk og reseptfrie legemidler. 

                                                      
4
 I henhold til bransjens egen oversikt over 2014 - 

http://www.dagligvarehandelen.no/sites/handelsbladet.no/files/fasiten2015.pdf 
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3.1 Hvem skal rapportere til portalen? 
For å sikre et mest mulig fullstendig og korrekt datagrunnlag må det innføres en forskriftsfestet plikt 

til å levere data. Erfaringer fra Forbrukerrådets andre portaler for finans-, tannhelse- og 

strømmarkedet, viser at det er nødvendig. 

 

Coop, NorgesGruppen, REMA 1000 Norge og Bunnpris, samt utsalgssteder som er tilknyttet disse 

bør ha plikt til å levere data til portalen. Ettersom både pris og vareutvalg til en viss grad kan variere 

fra utsalgssted til utsalgssted, er det ikke tilstrekkelig at kun kjeden eller kjedesammenslutningen 

leverer data. Det enkelte utsalgsstedet bør også levere data til portalen. 

 

Næringsdrivende som selger dagligvarer til forbrukere, men som ikke er tilknyttet en av de fire store 

kjedesammenslutningene, bør ha rett, men ikke plikt til å levere informasjon. Hvis en 

næringsdrivende ønsker å rapportere til portalen, må rapporteringen skje på samme måte som de 

som har plikt til å rapportere rapporterer. Det betyr blant annet at rapporteringen må omfatte alle 

dagligvarene til den næringsdrivende og at prisinformasjonen må rapporteres i sanntid. 

 

Mange butikker som normalt ikke betraktes som dagligvarebutikker har dagligvarer i sitt 

varesortiment. En interiørbutikk selger for eksempel matolje og bensinstasjonen selger melk. Det er 

ikke meningen at disse aktørene skal ha rapporteringsplikt til dagligvareportalen. Det foreslås derfor 

at rapporteringsplikten (og retten) gjelder for næringsdrivende som «hovedsakelig» selger 

dagligvarer til forbrukere. 

3.2 Pris 
Skal forbrukeren ha full nytte av og tillit til en dagligvareportal, må alle priser være i sanntid. Med 

sanntidspriser menes den prisen på varen som til enhver tid er gjeldende i butikkenes eget 

kassasystem. Prisene forbrukeren får opp i dagligvareportalen skal være den prisen som gjelder 

akkurat nå, ikke gårsdagens pris eller en gjennomsnittspris for en viss type produkter.  

 

De store kjedene har “digitale prislapper” på hyllekantene, der prisene endres samtidig med prisene 

i kassasystemet. Slike endringer kan foretas både fra kjedenes hovedkontor eller lokalt i den enkelte 

butikk. Ved at dagligvareportalen mottar de samme datastrømmer som butikkene, vil prisene som 

presenteres forbruker hele tiden være oppdatert.  

 

Forbrukerrådet mener at priser i sanntid er et avgjørende suksesskriterium for portalen. 

Sanntidsinformasjon om alle priser er helt avgjørende for at forbrukerne skal kunne forholde seg til 

korrekt og oppdatert informasjon før kjøpsbeslutning. Begrensninger i denne informasjonen vil føre 

til villedning av forbrukerne. Om forbrukerne opplever avvik mellom priser i portalen og butikken de 

besøker, vil de raskt miste tillit til tjenesten. Sanntidspriser gir også det mest rettferdige grunnlaget 

for sammenligning.  

 

Prisinformasjonen må også omfatte alle dagligvarer som selges i butikken. Om man viste priser for 

bare et utvalg varer, vil det være en risiko for at dagligvarekjedene «dumper» prisene bare på disse 

varene og skrur opp prisen på andre varer. Et mottrekk kunne være jevnlig å bytte ut 

«handlekurven», uten at kjedene skulle kunne gjette det på forhånd. Det ville imidlertid gitt en 

særdeles lite brukervennlig og forutsigbar løsning for forbruker. Forbrukerrådet ønsker verken denne 

markedsmakten eller å definere hvilke varer folk bør kjøpe. 
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Dette fenomenet har vi sett gjennom VGs matbørs der matvarene på matbørsen hadde gikk i pris
5
. I 

Handelsbladet konkluderes det med at matbørsen var prisstyrende på enkelte produkter, og at 

mange av produktene på matbørsen ble solgt med tap som måtte tas igjen på andre produkter
6
. Det 

er derfor avgjørende at en dagligvareportal har et tilnærmet fullstendig utvalg av varer, og at den har 

priser på alle varer som vises. 

 

Forbrukerrådet legger opp til en tjeneste der brukerne selv vil kunne velge hvilke kriterier som er 

viktigst for dem i forkant av en kjøpsbeslutning. For noen kan dette være tilgjengelighet, kvalitet, 

miljø, etc. For en allergiker vil det sannsynligvis være viktigere å finne ut om en vare er uten 

allergener enn om den er billigere i en annen butikk. 

 

Likevel er pris en viktig faktor i en kjøpsbeslutning. Hvis forbruker befinner seg like langt fra flere 

ulike butikker, som alle har de prefererte varene, vil pris kunne være utslagsgivende. 

 

Tall fra SIFO viser at rundt 150 000 husholdninger har vedvarende betalingsproblemer
7
. Disse vil 

kunne innkassere en netto besparelse ved å ha tilgang til en god prissammenligning. I 

undersøkelser om nordmenns handlevaner oppgir syv av ti at de er interessert i prisen på 

dagligvarer. 

3.3 Produktinformasjon 
Det er vanskelig å gi en presis definisjon av kvalitet på matvarer, fordi kvalitet omfatter både 

objektive og subjektive egenskaper. Kvalitet vil kunne måles ved for eksempel saltinnhold, 

fettinnhold, bakterieinnhold osv., men for forbrukeren kan kanskje smaken være viktigst. Det er 

neppe fruktbart for dagligvareportalen å søke etter en standardisert forståelse av kvalitet. 

 

Forbrukerne vil vurdere matvarer etter sine egne, individuelle preferanser. Det er for eksempel 

tenkbart at noen forbrukere vil vurdere en bestemt geografisk opprinnelse som et viktigere kriterium 

enn innhold av salt og vann, mens andre vil vurdere motsatt. Andre vil igjen basere seg på 

ingredienslisten for å vurdere den enkelte matvares kvalitet. Variabler som næringsinnhold, ulike 

merkeordninger og andel ren råvare vil også kunne spille inn. 

 

Det viktige er at man i en dagligvareportal ikke standardiserer kvalitetsvurderingen ved matvarer, 

men legger til rette for at hver enkelt forbruker selv definerer den kvaliteten de ønsker. Det 

dagligvareportalen kan vise, og sammenligne ut i fra, er lovpålagt produktinformasjon, det vil si 

varedeklarasjon og næringsinnhold. 

 

I dag er det krevende for en forbruker å undersøke om en vare tilfredsstiller den enkeltes 

kvalitetskriterier, for eksempel om varen er uten allergener, har mye kostfiber, ikke inneholder 

svinekjøtt eller har et lavt saltinnhold. Med en dagligvareportal vil forbrukeren få svar på dette ved å 

skanne strekkoden i butikken, eller sjekke på nett før handleturen. 

 

Hele 6 av 10 oppgir at de er interessert i å få informasjon om innhold av fett, salt og sukker i maten. 

Drøyt halvparten av norske forbrukere er interessert i informasjon om innhold av kunstig 

søtningsstoff, og en nesten like stor andel ønsker å bli informert om matens næringsinnhold. Det er 

                                                      
5
 http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel.php?artid=80718 «Prishopp på varer utenfor matbørs» 

6
 Lena S. Heckendorn og Georg Mathisen, «Når VG dikterer prisen: De hemmelige matbørs-tapene» Metoderapport for 

SKUP http://www.skup.no/Metoderapporter/2006/2006-9_De_hemmelige_matbors-tapene.pdf 
7
 http://sifo.no/files/file78088_okonomisk_utsatthet_2011_endelig_sifo-rapport.pdf   
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også til dels stor interesse for informasjon om andre tilsetningsstoffer, opprinnelsesland og andre 

aspekter ved varene. 

 

En dagligvareportal vil gjøre det enklere å få den informasjonen om varen man ønsker. Alternativet 

er at forbruker må finlese det som står på produktpakkene, ofte med liten skrift og ulike navn for 

samme innehold. 

 

Økologisk mat, kortreist mat, fair trade og ulik miljømerking, som Svanen og EU-blomsten, er viktig 

kjøpsinformasjon for mange forbrukere. Dette er opplysninger som kommer til syne gjennom 

anerkjente merkeordninger
8
. Forbrukerrådet ønsker derfor at dagligvareportalen skal vise om varen 

er tilsluttet relevante merkeordninger. Det samme gjelder produksjonssted og opprinnelsesland. 

 

Produktinformasjon som blir vist i en dagligvareportal, bør ta utgangspunkt i kravene som ligger i 

Matinformasjonsforordningen. 

3.4 Butikkinformasjon 
For å begrense datamengden og øke brukervennligheten, vil dagligvareportalen bli enklest å bruke 

om brukeren begrenser sammenligninger til et fåtall butikker. Om hun tillater geo-posisjonering 

(forteller tjenesten hvor hun er), vil løsningen kunne plukke ut for eksempel de fem nærmeste 

butikkene. Alternativt kan brukeren selv velge sine relevante butikker fra et kart eller en liste. 

 

Brukeren vil kunne finne butikkens adresse, kjedetilknytning og kjøreveiledning i løsningen. Har 

forbrukeren laget en handleliste, vil hun kunne se hva det koster å kjøpe de forskjellige varene i 

listen i de valgte butikkene. 

 

I tillegg tar dagligvareportalen sikte på å vise åpningstider, hvorvidt butikken disponerer 

parkeringsplasser og om butikken er universelt utformet. Forbrukerrådets tjeneste 

hvakostertannlegen.no har gode erfaringer med å gjøre slik informasjon tilgjengelig for forbrukerne. 

3.5 Utsolgtprognose 
Vi har alle opplevd å være på jakt etter en vare som viser seg å være utsolgt. Det er ønskelig at en 

dagligvareportal ikke bare viser prisen på varen akkurat nå, men også om den faktisk finnes i 

butikkhylla. 

 

Kjedenes lagerstyrings- og logistikksystemer er i rask utvikling, men i 2015 har kjedene sentralt 

generelt ikke oversikt over lagerbeholdningen i den enkelte butikk. Etterbestilling av varer skjer i stor 

grad ved en manuell gjennomgang av beholdningene i hyllene og registrering av behov for 

etterfylling på håndholdte terminaler.  

 

Forbrukerrådet vil i første omgang basere en utsolgtprognose på bongdata. En «bong» er ganske 

enkelt kassalappen. Kunden kan få en papirversjon, men alle bongene sendes automatisk til 

kjedenes sentrale datasystemer. Dersom det eksempelvis i et stort supermarked gjennomsnittlig 

selges en kartong helmelk hvert femte minutt, kan en algoritme, ved å analysere data fra kassene, 

                                                      
8
 Med «anerkjente» merkeordninger menes, som det offentlige har initiert eller deltar i å forvalte, og der siktemålet med 

merket er forbrukerinformasjon. Miljømerkene Svanen og Blomsten, sunnhetsmerket Nøkkelhullet, økologimerket Ø-
merket/Debio og matmerket Nyt Norge er eksempler på slike offentlige merkeordninger. Forbrukerrådet foreslår også at 
merker det er bred bransjekonsensus om skal kunne vises. 
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advare brukeren om at denne varen kan være utsolgt om den ikke er solgt for eksempel de siste 60 

minuttene. 

 

For å kunne skape et inntrykk av hvorvidt varene kan være utsolgt, er det altså nødvendig å få 

tilsendt bongdata fra hver enkelt transaksjon i alle butikkene. Disse vil bli gjennomsøkt og 

sammenlignet med forventet omsetningsfrekvens i hver butikk. Forbrukerrådet har klargjort at slik 

import av bongdata er teknisk og økonomisk mulig. Behandlingen av denne store datamengden 

forutsetter at det gjøres begrensede analyser, en rasjonell konfigurasjon og at det er stor 

maskinkapasitet tilgjengelig.   

3.6 Kategorisering 
I tillegg til et godt søk, skal brukere av dagligvareportalen – i likhet med brukere av eksisterende 

nettbutikker – kunne finne varene ved å klikke seg gjennom et «kategoritre». Dagligvareportalen vil 

etterstrebe en kategorisering som gjør det enkelt for brukerne å finne varer.  

 

Norsk detaljhandel, inkludert dagligvarebutikker, har kategorisert sine varer i henhold til en 

multibransje varegruppestandard, det såkalte ENVA-registeret, som administreres av GS1 Norway.  

Dette er en brukerstyrt not-for-profit organisasjon, og er medlem av den globale organisasjonen 

GS1, som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom 

handelspartnere verden over.  

 

EPD-basen er dagligvarebransjens egen informasjonskilde til produktinformasjon, og basen 

inneholder mulighet for å legge inn nær 200 ulike informasjonselementer om den enkelte vare. Alle 

dagligvarer som selges i de tre største kjedene, skal være registrert her. Basen driftes av 

Tradesolution, som tilbyr ulike databasetjenester for aktørene i dagligvare, KBS (kiosk, bensin og 

servicehandel) og storhusholdning. Dagligvareleverandørene eier halvparten av Tradesolution, 

mens de tre store dagligvarekjedene eier 1/6 hver. 

 

ENVA-koder er en rekke klassifiseringskoder som skal benyttes ved vareregistrering i EPD-basen. 

Kjedene benytter blant annet disse til å segmentere på ulike varegrupper i sine systemer.   

ENVA-registeret inneholder drøyt tre tusen varegrupper innen dagligvare og faghandel. Nærmere 

1100 av disse varegruppene benyttes for å kategorisere matvarer, det vil si alle varer som etter 

merverdiavgiftsloven § 5-2 defineres som næringsmidler og er bestemt til å konsumeres av 

mennesker. I tillegg kommer produkter som selges i dagligvarebutikker, men som ikke faller inn 

under definisjonen næringsmidler. Dette omfatter en rekke ulike non food-produkter, samt dyremat, 

legemidler, tobakk og alkohol. Disse varene, og spesielt non food-produktene, fordeler seg på et 

antall varekategorier som vil variere med den enkelte butikks sortiment.  

 

I utgangspunktet vil Forbrukerrådet legge til rette for at alle typer varer som selges i 

dagligvarebutikker kan legges inn i en dagligvareportal. Ved å knytte portalen opp mot det til en hver 

tid gjeldende ENVA-registeret, vil nye varer og varegrupper automatisk bli inkludert i fremtiden.   

ENVA-standarden er utarbeidet i samarbeid med bransjeorganisasjoner både i og utenfor 

dagligvarebransjen. Statistisk Sentralbyrå har også tatt del i arbeidet for å sikre at ENVA er knyttet til 

overordnede og internasjonale standarder.  ENVA-kategoriseringen er også utarbeidet på bakgrunn 

av UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code), som er et globalt 

klassifiseringssystem for varer og tjenester i alle bransjer. 
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Informasjon om ENVA varegruppe er én av mange opplysninger som er registrert i EPD, og alle 

produkter som legges inn i basen, må kodes med hvilken varegruppe de tilhører. 

Varegruppeinndelingen tar hensyn til vareplassering i butikken, det vil si om varen er fersk, 

hermetisk eller dypfryst etc. 

 

Siden Forbrukerrådets tjeneste i første omgang vil basere seg på å hente varedata fra 

Tradesolutions EPD-base, vil det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i ENVA-kategoriseringen 

som dagligvareportalen vil motta i vareinformasjonen fra Tradesolution.  

4 Teknisk løsningsbeskrivelse9  
Den mest sentrale datatabellen vil være den som inneholder beskrivelser av alle varer som finnes i 

norske dagligvarebutikker. Innhold, beskrivelse og bilde av de omtrent 30.000 varer som finnes i 

dagligvarehandelen vil bli etablert ved import fra Tradesolutions varedatabase. Tradesolution er et 

selskap som registrerer nesten alle varer som selges i de store dagligvarekjedene. 

 

Det skjer daglige endringer i varedatabasen, både i form av rettelser, ved at det kommer til nye 

produkter og ved at produkter tas ut av handelen. Det blir derfor opprettet automatiske 

oppdateringsrutiner. 

  

I neste omgang vil det bli importert priser fra kjedene
10

. Det må først etableres et «startbilde», som 

viser sortimentet og utgangsprisene for alle varer i alle butikker. Mens hver kjede i sine forskjellige 

butikker vanligvis opererer med 3-5 ulike priser for hver vare, er ikke dette noen robust begrensning 

og løsningen må kunne takle at samme vare har ulik pris i alle de knapt 4.000 butikkene. 

  

Det tas sikte på å oppdatere prisdatatabellen samtidig som prisendringene skjer i butikkene. Dette 

vil antakelig skje ved en «push-tjeneste» hvor vi mottar en kopi av de meldingene kjedene sentralt 

sender til de lokale butikkene og som der fører til endring av hyllekantprisene og prisene i 

kassaapparatene. 

  

Forbrukerrådets tjeneste vil løpende beregne sannsynligheten for at en vare er utsolgt, på bakgrunn 

av utdrag av bongdata (priser og varer som registreres i kassaapparatene) som mottas fra kjedene. 

Ved hjelp av disse dataene kan man også se det eksklusive lokale sortimentet og eventuelt lokalt 

bestemte priser. 

  

Ved hjelp av applikasjoner skal brukerne kunne sette opp handlelister. Handlelistene kan skrives ut 

eller hentes opp på mobiltelefon i butikken. Handlelistene vil også kunne sendes til nettbutikker.  

  

Det vil også være mulig å lage handlelister med utgangspunkt i menyer/oppskrifter. Forbrukerrådet 

vil ikke lage menyer. Slike skal kunne importeres fra tredjepart. 

  

Handlelistene skal kunne danne utgangspunktet for brukerens dagligvarebudsjett. I den grad 

brukeren merker av hvilke varer hun faktisk kjøper, kan vi også generere et dagligvareregnskap for 

henne. 

  

                                                      
9
 Det vises også til vedlegg I: Dagligvareportal: funksjonalitet og brukerreiser 

10
 En av dagligvarekjedene har opplyst til Forbrukerrådet at deres kostnader for å opprette denne eksporten beløper seg til 

under 1 mill kroner. 
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Brukerne skal via Forbrukerrådets tjeneste kunne abonnere på sine egne kassalapper. Medlemmer 

av Trumf-fordelsklubben og Coop kan i dag se sluttsummen på hvert av sine kjøp på tjenestenes 

«MinSide». Bunnpriskunder kan se også enkeltvarene på kassalappen om de importerer den til sin 

Digipost-kasse. 

  

Forbrukerrådets tjeneste vil i utgangspunktet ønske den fulle kassalappen, som kan importeres til 

brukerens «MinSide» i den utstrekning brukeren ønsker det og kjedene gir tilgang. Denne 

funksjonaliteten er ikke triviell, da kortnummer, person og transaksjon skal kobles, med tilhørende 

sikkerhet. Vi vil legge til rette for denne funksjonaliteten, men den vil sannsynligvis ikke foreligge ved 

lansering av første versjon. 

4.1 Preferansesnifferen 
Den nye dagligvareportalen er i tillegg til å inneholde informasjon om enkeltvarer først og fremst 

innrettet mot raskt og enkelt å lage handlelister. Handlelisten kan du ta med i butikken på papir eller 

mobiltelefon, eller sende den til en nettbutikk. 

 

Men bare 1/5 av oss skriver i dag handlelister. Vi behøver derfor også et tilbud til den mer spontane 

forbrukeren. Preferansesnifferen er arbeidstittelen for en applikasjon som skal lese strekkoder i 

butikken. Applikasjonen vil fortelle deg i hvilken grad varen passer med dine preferanser. Skal dette 

fungere, må du ha angitt noen preferanser, for eksempel at du foretrekker matvarer med lite salt 

fremfor varer med mye salt. Eller at du foretrekker varer med få karbohydrater fremfor varer med 

høyt innhold av dette. Du kan også angi tilsetningsstoffer du måtte være skeptisk til. 

 

Spesielt nyttig tror vi preferansesnifferen vil være for allergikere. Allergikere bruker i dag mye tid i 

butikken, og de kan ha en tendens til bare å velge varer de kjenner fra før. Preferansesnifferen vil 

vise om varen inneholder ett av de 14 vanligste allergenene, det vil si de 14 allergenene 

produsentene er lovpålagt å vise. Forbrukeren vil ikke lenger behøve å lese innholdsdeklarasjonen 

på varen av allergihensyn. Applikasjonen vil straks si fra om denne varen ikke passer. 

5 Konkurransehensyn 
Dagligvareportalen vil gi prisgjennomsiktighet for forbrukerne i dagligvaremarkedet. Samtidig blir 

annen informasjon om varene lettere tilgjengelig og sammenlignbar. Hensikten med portalen er å gi 

forbrukerne oversikt, slik at de kan sette sammen sine egne handlekurver, basert på deres egne 

preferanser, og på den måten ta mer informerte og bedre valg.  

 

Mer informerte forbrukere vil i seg selv bidra til økt konkurranse på kvalitet, vareutvalg og pris. Det 

sentrale for Forbrukerrådet er at forbrukerne må kunne basere sine valg på korrekt informasjon, 

både hva gjelder produktinformasjon og pris.  

 

At forbrukerne får tilgang til samme type informasjon som kjedene i dag har om konkurrentenes 

priser, samt bedre informasjon om varenes egenskaper, innhold og kvalitet, kan vanskelig ses på 

som en ulempe fra en forbrukers ståsted. 

 

Økt prisgjennomsiktighet kan imidlertid også utnyttes av aktørene i markedet til å redusere 

konkurransen seg imellom. Dette vil kunne føre til høyere priser for forbrukerne. Dagligvaremarkedet 

er langt på vei et oligopol (tre store kjeder dominerer markedet etter at Coop kjøpte ICA). Vi vet at 

kjedene overvåker hverandres priser nøye ved omfattende bruk av såkalte prisjegere. Det kan 
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hevdes at en dagligvareportal med priser i sann tid vil gjøre at kjedene lettere og raskere får oversikt 

over hvordan konkurrentene endrer sine priser på relevante produkter, sammenlignet med den 

informasjonen kjedene har i dag ved bruk av blant annet prisjegere. 

 

Om dette vil kunne svekke priskonkurransen i forhold til dagens situasjon med «manuell» 

prisregistrering, kan ingen med sikkerhet si. Teorien er tvetydig og empirien mangelfull. 

 

Forbrukerrådet har selvsagt intet ønske om å gjennomføre og opprettholde et tiltak som skader 

konkurransen til forbrukernes ugunst. Dersom det empirisk skulle vise seg at sanntidspriser vist 

gjennom dagligvareportalen fører til at aktørene reduserer konkurransen seg imellom, med høyere 

priser som resultat, vil Forbrukerrådet anbefale å endre prisrapporteringen i portalen. 

 

Forbrukerrådet har engasjert to uavhengige fagmiljøer til å vurdere virkninger og effekter av åpenhet 

om priser og vilkår. Verken Oslo Economics eller Vista Analyse kan på teoretisk grunnlag 

konkludere med at prisgjennomsiktighet i dagligvareportalen vil redusere konkurransen mellom 

kjedene. Begge peker på at dette er et empirisk spørsmål. Hele rapporten fra Oslo Economics, 

inkludert en tilleggsuttalelse om eventuelle varige skadevirkninger av portalen, samt en delleveranse 

av Vista Analyses rapport er vedlegg til denne rapporten. 

6 Deling av data 
I punkt to i mandatet bes oppdragstaker foreslå hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved 

allmennhetens tilgang til portalens data. Allmennheten vil ha tilgang til informasjon ved ordinær bruk 

av portalen. Når vi i det videre drøfter spørsmål om allmenhetens tilgang til portalens data ser vi 

først og fremst på uthenting av sanntidsdata ved data-feeder (slik både Finansportalen og 

Hvakostertannlegen tilbyr) og tilgjengeliggjøring/deling av portalens historiske rådata.
11

 

 

Spørsmålet om allmennhetens tilgang til data reiser spørsmål av rettslig, teknisk og økonomisk art.  

6.1 Rettslige hindre for deling av data 
Utgangspunktet er at alle saksdokumenter er åpne for innsyn hvis ikke annet følger av lov eller 

forskrift, jf. offentleglova § 3. Innsyn kan gis etter en konkret forespørsel, men kan også gis ved at 

informasjonen legges ut på nettet, enten på portalens egne sider eller på Difis datahotell.  

 

Informasjon som gjelder drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. 

Etter Forbrukerrådets vurdering vil en slik bruk av portalen ikke være i strid med 

unntaksbestemmelsen i offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål ved om tilgang til en større mengde data (slik man vil kunne få ved data-feed med all 

sanntidsdata eller tilgjengeliggjøring av all rådata portalen får inn), vil kunne gi brukeren innsyn i 

drifts- eller forretningsforhold som det kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 

Forbrukerrådet har ikke tilstrekkelig innsyn i disse forholdene til å kunne ta stilling til om 

unntaksbestemmelsen kan komme til anvendelse. 

                                                      
11

 Les mer om Finansportalens datadeling her: https://www.finansportalen.no/?page_id=2716. 
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6.2 Økonomiske og tekniske sider ved deling av data 
Tilgang til data kan gis gjennom data-feeder med sanntidsdata. I det nåværende budsjettet til 

dagligvareportalen er det ikke rom for å etablere en slik teknisk løsning.  

 

Dagligvareportalen vil ved lansering omfatte i overkant av 3.900 butikker og omtrent 30.000 varer. 

Til hver vare vil det være informasjon om blant annet lovpålagte opplysninger, merkeordninger og 

ikke minst pris.  

 

I første omgang kjøper Forbrukerrådet vareopplysninger selv fra Tradesolution, og avtalen gir ikke 

anledning til videredistribusjon ut over vanlige brukeres behov i dagligvareportalen.  

 

Forbrukerrådet erfarer at det kan skje flere tusen prisendringer hver dag. Det vil med andre ord være 

enorme mengder data som strømmer inn til portalen. Tilrettelegging av alle dataene vil utgjøre en 

betydelig kostnad og på det nåværende tidspunkt er det ikke rom i budsjettet til portalen for dette. 

7 Fase 2 – utvikling av dagligvareportalen 
Gitt den knappe tiden Stortingets vedtak om å etablere en dagligvareportal innen utgangen av 2016 

gir, har Forbrukerrådet igangsatt deler av fase 2. Dette er gjort med løpende forankring i prosjektets 

styringsgruppe, nedsatt av departementet.  

 

Forbrukerrådet foreslår at det etableres en tilsvarende styringsgruppe, nedsatt av BLD, for fase 2 av 

prosjektet. Forbrukerrådet foreslår videre at BLD tar ansvaret for å innkalle involverte departementer 

ved behov.  

 

Det tas sikte på at den tekniske dialogen mot dagligvarekjedene kjøres bilateralt mellom 

Forbrukerrådet og den enkelte dagligvarekjede. Per desember 2015 er denne dialogen opprettet 

mellom Forbrukerrådet og to av kjedene. I tillegg vil det være nødvendig å drøfte ulike sider av 

portalen med bransjen i utviklingsprosjektet. Dette vil søkes løst gjennom dialogmøter med sentrale 

aktører i bransjen
12

.  

 

Det er hensiktsmessig om bransjen forenes om ytterligere merkeordninger eller andre standardiserte 

betegnelser om kvalitet.
13

  Forbrukerrådet er positive til at bransjen selv oppretter et 

samarbeidsutvalg som ser på om det er mulig å standardisere flere forhold om kvalitet, og på 

bakgrunn av dette kan komme med anbefalinger til dagligvareportalen.  

 

Forbrukerrådet vil utarbeide en prosjektplan for fase 2 som sendes BLD første halvdel av januar 

2016. 

 

Utviklingsprosjektet kan grovt sett deles inn i tre ulike løp, hvorav alle er igangsatt:  

Design 
Løsningens suksess vil avhenge ikke bare av korrekte sanntidspriser, men også av at den er enkel 

og attraktiv å bruke. Mens den største usikkerheten ved prosjektet hefter ved å få tak i relevante 

data – oppbygging av databaser og sanntidskommunikasjonen med Tradesolution og kjedene – er 

                                                      
12

 Med sentrale aktører vises det i første omgang til Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), Virke dagligvare, NHO 

Handel og de fire største dagligvarekjedene. Forbrukerrådet vil i tillegg ta initiativ ovenfor frittstående butikker som for 
eksempel nettbutikker. 
13

 Jamfør SIFOs oppdragsrapport for Virke og DLF, Matvareportalen og kvalitet (2015) Dulsrud, Alfnes 
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design foreløpig ikke prioritert så høyt som vi i utgangspunktet hadde ønsket. Et første 

designprosjekt legger vekt på brukervennligheten ved to-tre sentrale aspekter ved tjenesten.  

 

Avtale om design er inngått med et eksternt selskap, som skal være ferdige i slutten av januar 2016. 

Det vil kjøres flere design- og brukertestingsprosesser i løpet av utviklingsprosjektet. 

 

Tjenesten vil for øvrig være tilgjengelig på alle digitale plattformer. I tillegg tar vi hensyn til krav om 

universell utforming.  

Dataarkitektur 
I Forbrukerrådets eksisterende nettsteder har vanligvis ikke den tekniske infrastrukturen bydd på  

problemer. Men i dagligvareløsningen blir det uvanlig høye ytelseskrav. Det skal importeres 

bokstavelig talt millioner av kassalapper hver dag. Det kan bli flere titusen brukere, kanskje samtidig. 

Det er derfor viktig at alle deler av løsningen er dimensjonert for dette, og enkelt kan skaleres opp 

om trafikken skulle overtreffe forventningene.  

 

Tegning av løsningens arkitektur er et prosjekt som er tildelt et eksternt selskap, som skal gjøre seg 

ferdige i løpet av 2015. Dette er i utgangspunktet en del av oppdraget under fase 1, og det vil bli 

publisert som et forsinket vedlegg til fase 1-rapporten straks den foreligger. 

 

Utvikling av løsning 
Forbrukerrådets egen kravspesifikasjon, sammen med designskisser og dataarkitektur, danner 

grunnlaget for å starte utviklingen. Utviklingsanbudet hadde tilbudsfrist 30. november, og fem tilbud 

kom inn innen fristen. Forbrukerrådet har innstilt vinner av konkurransen og kontrakt vil bli skrevet i 

løpet av desember 2015. 

 

Om Stortinget bevilger midler som foreslått, vil utviklingen starte rett over nyttår og vare frem til 

løsningen lanseres 18. oktober 2016. Visse sider av løsningen, for eksempel innhenting av 

oppskrifter og den enkelte brukers kassalapper kan måtte komme i en videreutviklingsfase tidlig i 

2017. 

 

Utviklingsarbeidet har enkelte usikkerhetsmomenter. Butikkene har noen lokale varer, som ikke er 

registrert i de sentrale systemene. Den lokale registreringen kan være mangelfull, og det kan være 

ikke-trivielt å hente ut varedata om lokalt registrerte varer. Varer som selges i løsvekt (for eksempel 

frukt og grønnsaker) registreres med kjedespesifikke koder. Noen butikker praktiserer egne koder.  

Dette gjelder antakelig mindre enn 10 prosent av vareutvalget, og vi antar de fleste av disse likevel 

kan foreligge ved lansering. 

 

Et annet usikkerhetsmoment er naturligvis kjedenes deltakelse før en plikt er på plass. Signalene vi 

har mottatt så langt er blandede, men vi har etablert et teknisk samarbeid med flere av aktørene. 

Uten kjedenes medvirkning vil det ikke være mulig å presentere sanntidspriser. Uten sanntidspriser 

har tjenesten liten verdi.  
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