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KONKURRANSERETTSLIGE RETNINGSLINJER
Bilimportørenes Landsforening, april 2018

UTDRAG AV 7 REGLER FOR MØTER I BIL:

1. Møter i BIL skal gjennomføres etter en på forhånd fastsatt dagsorden og protokoll som dokumenterer
hva som behandles i alle BILs fora

2. Dagsordener, referater og andre vesentlige dokumenter skal lagres og arkiveres

3. Konfidensiell og/eller konkurransesensitiv informasjon skal ikke diskuteres, eller på andre måter
utveksles

4. I BIL verken inngår eller deltar vi i noen avtale, beslutning eller samordnet opptreden (hverken skriftlig
eller muntlig), diskusjon eller forslag om fordeling av markeder, kunder eller produkter, eller ellers
diskuterer det enkelte medlems individuelle forretningsstrategier

5. Alle deltakere på møter, inkludert i uformelle rammer, har ansvar for at diskusjoner og
informasjonsutveksling holder seg innenfor lovlige rammer

6. Enhver diskusjon eller møteaktivitet som kan tenkes å bryte med denne sjekklisten og/eller
konkurranseretten, skal avbrytes

7. Den enkelte medlemsbedrift har selvstendig ansvar for å innrette seg til og følge det til enhver tid
gjeldende konkurranseregelverk, i tillegg til disse retningslinjene
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SMI MENS JERNET ER VARMT

Sitater fra bransje kollegaer:

Flinke folk som kan reparere og selge biler i en fremtid med 
endrede rammebetingelser er det viktigste for å lykkes.

Skade er et område hvor det er stor vekst og et enormt potensial. 

Elbilene skaper endringer, og vi må sørge for at våre mekanikere 
har den riktige kompetansen for å arbeide med elbiler

Fremover bør det brukes mye mer ressurser på folk og kurs, enn 
på utstyr. Å bygge kompetanse i en organisasjon må komme først.



SMI MENS JERNET ER VARMT

149 kommuner mangler fortsatt hurtigladere for elbil. Både 
elbilforeningen og den største utbyggeren av ladestasjoner 
mener dagens regelverk hindrer utbygging i distriktene.

Blant ELbilister som bruker hurtiglading, opplever nemlig stadig 
flere kø. Dette kommer fram av Elbilforeningens omfattende 
spørreundersøkelse, ELbilisten 2019.

I Oslo er det flest som jevnlig opplever kø – hele 75 prosent. 
Men også fylker som Oppland, Vestfold og Buskerud er andelen 
som opplever kø opp mot 70 prosent.



SMI MENS JERNET ER VARMT

Vi ser på lakk som et satsingsområde
Meca Norge har lakk som et av sine satsningsområder. Nå blir de 
enedistributør for en ny lakktype fra AkzoNobel. 

Flere og flere glass verksteder starter med «smart repair»



Ta hjem jobbene har vi snakket om…..

Ifølge Bilglassgruppens beregninger har:

• spesialistene en markedsandel på 74%
• de frie verkstedene 17%
• bilforhandlernes markedsandel på 9%

Her har det vært en stor utvikling siden år 
2000, hvor spesialistene ifølge Bilglassgruppens 
analyse bare hadde 7 prosents markedsandel.
Den store taperen har ifølge Bilglassgruppens 
analyser vært de frittstående verkstedene, som 
den gang hadde en markedsandel på 44 
prosent.



Ta hjem jobbene har vi snakket om….

På lengre sikt kommer bransjen til 
å endre seg fullstendig, men slik 
bransjen er i dag vil bildet fortsette 
likt en stund til. Og vi tror ikke 
endringene skjer så fort.



SMI MENS JERNET ER VARMT

Minusandel per verkstedkjede i 2018:

Bilxtra: 29,1 % av verkstedene med minusresultat

Bosch: 24,0 % av verkstedene med minusresultat

Sjekkpunkt: 23,9 % av verkstedene med minusresultat

Meca: 23,7 % av verkstedene med minusresultat

Mekonomen: 23,4 % av verkstedene med minusresultat

Automester: 23,2 % av verkstedene med minusresultat



Hver og en av oss må opp i ringa og sette oss i førerstolen.

Redusert marginer på EL bilene gjør at det kommer til å stilles 
større leveransekrav til Servicemarkedet.

95%

HVA BLIR DEN NYE OLJA?


