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Oversikt 

• Konkurransebegrensning 

• Remedies 

• Counterfactual  



Utgangspunkter 

• Krrl. § 16: En norsk utgave av SLC-testen (Substantial 
Lessening of Competition):  
 ”føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av 

konkurransen i strid med lovens formål” 

• FKF art 2.2: SIEC-test (Significant Impediment of 
Effective Competition):  
 ”Fusioner, der ikke hæmmer den effektive konkurrence 

betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del 
heraf, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en 
dominerende stilling, skal erklæres forenelige med 
fællesmarkedet.”  

• Endringsforslag: Harmonisere inngrepsterskelen 
– Høringsbrev 11. mars 2015 



Norsk "SLC" 

• Vesentlig "begrensning" eller vesentlig 

"begrenset"? 

• Over terskelen: Kan gripe inn mot enhver 

marginal forverring 

• Under terskelen: Vesentlig forverring 

• Passerer terskelen: Kan gripe inn 



Hva er en konkurransebegrensning? 

• Fokus i praksis:  

– Relevant marked 

– Konsentrasjonsindekser  

– Koordinerte & ikke-koordinerte virkninger 

– Potensiell konkurranse 

• Prisvirkninger er dominerende 

– Retningslinjer 

– Litteratur  

• Men inngrep er ikke "låst" til slike effekter 



Remedies: Hva må avbøtes? 

• Skal remedies  

– Avhjelpe ethvert konkurranseproblem? 

– Eliminere SIEC?  

– Reetablere status quo ante? 

• Ordlyd:  

– "…vil avbøte de konkurransebegrensende 

virkningene som foretakssammenslutningen kan 

føre til" 



Remedies: hjemmel og prosess (§ 

16(2) 
• Tidligere basert på vilkårslæren, nå opp til 

melder 
– Formål: Raskere og mer smidig avklaring, jf. 

tilsagnsbestemmelsen i § 12(3) 

– Konsekvenser for proporsjonalitet, utredning, varsel 

– Krever mer dialog, profesjonalisering 

• Fleksible tidsfrister ment å skape incentiver til 
tidlig fremleggelse 

• Konkurransetilsynet kan bare fatte 
forbudsvedtak: Sikrer incentiver til å fremlegge 
tilsagn 



Dokumentasjon av effekt?  

• Utgangspunktet: Samme krav i fase 1 og 
fase 2:  
– "Konkurransetilsynet finner … vil avbøte de 

konkurransebegrensende virkningene som 
foretakssammenslutningen kan føre til" 

• EU: Strengere krav i fase 1:  
– "The competition problem therefore needs to be 

so straightforward and the remedies so clear-cut 
that it is not necessary to enter into an in-depth 
investigation and that the commitments are 
sufficient to clearly rule out ‘serious doubts’" 



Dokumentasjon av effekt? 2 

• Tilsynet besitter et skjønn 

– Kan bare klarere i fase 1 dersom overbevist 

• NOU 2012:7 :  

– "Avhjelpende tiltak kan bare godtas der det er 

tilstrekkelig sikkerhet for – selv etter en begrenset 

utredning av saken – at de effektivt vil avbøte de 

konkurransemessige problemene" (s. 118) 

• Kan også aksepteres på et hvert tidspunkt i 

fase 2 



Årsakssammenheng 

• Krav om at foretakssammenslutning må 

forårsake konkurransebegrensningen 

• Vil si at scenariet med FS må representere 

en SLC sammenlignet med scenariet uten 

• Departementet i Opplysningen /Aspiro:  

– "[departementet vurderer] det hypotetiske utfallet 

av foretakssammenslutningen, sammenliknet 

med om denne ikke hadde funnet sted" 

• Alminnelig sannsynlighetsovervekt 

 



Kontrafaktisk vurdering 

• Krav at fusjonen forårsaker 

konkurransebegrensningen = 

– Sammenligne situasjonen med og uten  

• Normalt kontrafaktisk scenario = status quo 

• Men kan være omstendigheter som utelukker 

dette 

– Foretaket på vei mot konkurs (failing firm) 

– Essensiell input forsvinner (Tele 2) 

– Nyetablering 



Remedies & forholdet til kontrafaktisk 

vurdering 
• Må vurdere scenariet med remedies mot den 

hypotetiske utviklingen uten FS 

• Dersom det ikke lenger foreligger en SLC må FS 
godkjennes på de foreslåtte vilkår 
– Forutsatt at remedies lar seg gjennomføre 

• Kan ikke kreves at remedies nøytraliserer 
enhver konkurranseskade – spørsmålet er om 
inngrepsvilkårene fortsatt er oppfylt 
– Sak T-87/05 EDP, prem. 200 

– "en konkurrencemæssig kompensation, der mere end 
opvejer den betydelige hindring ... Fusionen kan 
således ikke forbydes…" 



Remedies & forholdet til kontrafaktisk 

vurdering 

• Men departementet i Ticketmaster:  

– "Selv om partenes foreslåtte vilkår i noen grad 

avhjelper de konkurransebegrensningene som 

ervervet fører med seg, bringes ikke 

konkurransesituasjonen tilbake dit den var før 

ervervet. En avveining mellom ulike tiltak 

forutsetter at det samme oppnås med disse.…" 

(Vedtak 31.3.05, s. 13) 

• Annen ordlyd – harmonisert med FKF 



Remedies ved counterfactual som 

avviker fra status quo 
• Utgangspunktet: Remedy må sammenlignes 

med counterfactual 

• Avviket mellom FS og counterfactual begrunner 
inngrep 

• Eks Coop/ICA:  
– Status quo: Svekket ICA, innkjøpssamarbeid med NG 

– Counterfactual: ICA innkjøpssamarbeid med Coop 
eller Rema  

– SIEC ift. counterfactual? 

• Remedy reduserer til counterfactual = ikke-
inngrep 



Krav om gunstigere alternativer? 

• Failing firm 
– Er target "failing" er ikke årsakskravet oppfylt, men 

– Tilleggsvilkår om ikke mer gunstige alternativer 

– Kan ikke hjemles i kravet om årsakssammenheng 

• Andre tilfeller?  
– TSN/Tele 2? 

• Krav om samarbeid med ICE pga. mindre konkurranseskade? 

– Argumentert for "proporsjonalitetsvurdering" i amerikansk 
rett 

– A la ancillary restraint, jf. C-382/12 Mastercard, prem. 111 

– "Dynamic counterfactuals" 


