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Inngrep og avhjelpende tiltak i norsk 

fusjonsrett (2004->)
• Inngrepsoversikt

– Ca. 40 inngrepsvedtak 

– Ca. 15/25 forbud/vilkår

– Ca. 15/7/3 strukturelle/atferd/begge

• Geografiske markeder 

– Internasjonale markeder: 1

– Nasjonale markeder: ca. 20

– Regionale markeder: ca. 10

– Lokale markeder: ca. 5

– «Nasjonale og lokale dimensjoner»: ca. 4



Rettslige utgangspunkter

• Konkurranseloven § 16 første ledd

– «Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som i betydelig 

grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en 

dominerende stilling skapes eller styrkes.»

– 1. juli 2016: SLC -> SIEC 

• Konkurranseloven § 16 annet ledd

– «Dersom Konkurransetilsynet finner at avhjelpende tiltak foreslått av 

melderne vil avbøte de konkurransebegrensende virkningene som 

foretakssammenslutningen kan føre til, skal tilsynet fatte vedtak om 

inngrep hvor foretakssammenslutningen tillates på disse vilkår.»

– 2004-2013: Vilkårslæren (konkurranseloven § 16 tredje ledd)

– 2014-> Kompetansebegrensning («foreslått av melderne») + begrenset 

forvaltningsrettslig utredningsplikt



Rettslige utgangspunkter (forts.)

• Konkurranseloven § 20 a første ledd femte og sjette punktum

– «Ved klage over vedtak etter § 16 annet ledd kan 

Konkurranseklagenemndas vedtak bare gå ut på å oppheve eller stadfeste 

Konkurransetilsynets vedtak. For øvrig gjelder reglene om klage i 

forvaltningsloven kapittel VI så langt de passer.»

– 2014-2016: tilsvarende kompetansebegrensning, men for departementet
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Nasjonal vs lokal prising

- Betydning for markedsavgrensning?
• «a proper definition of the relevant market is a necessary precondition for 

any assessment of the effect of a concentration on competition»

– C-68/94 & C-30/95, Kali & Salz, T-2/93, Air France, T-342/99, Airtours, T-151/05, 

NVV

• «[t]he relevant geographical market is a defined geographical area in which

the product concerned is marketed and where the conditions of competition

are sufficiently homogenous for all economic operators, so that the effect on

competition of the concentration notified can be evaluated rationally»

– C-68/94 & C-30/95, Kali & Salz og markedsavgrensningsmeddelelsen

• COMP/M.2978, Lagardere / Natexis / VUP - Lokale bokhandlermarkeder 

• COMP/M.3905, Tesco / Carrefour - Lokale dagligvaremarkeder

– «the exact delineation of the market may be left open as the transaction to the extent 

that it affects a substantial part of the common market does not raise competition 

concerns even under the narrowest geographic market definition considered, i.e. a 

radius of 20 minutes driving time» 

• COMP/M.4919, StatoilHydro/ConocoPhilips - Nasjonale bensinstasjonmarkeder

– Kjedesubstitusjon



Nasjonal vs lokal prising

- Betydning for markedsavgrensning
• KTs praksis om geografiske markeder med «nasjonale og lokale 

dimensjoner» pga konkurranseparametere som fastsettes hhv 

nasjonalt/lokalt
– V2011-5, Norli-Libris, 2014, NG-ICA (varsel om pålegg om opphør), V2015-24, 

Coop-ICA, V2015-29, St1-Shell, 2015, NG-Tiger/Esso (varsel om inngrep), V2016-

6, Umoe/Peppes-Dolly Dimple’s, A2017-2, Adams Matkasse AS-Godtlevert

• Kan KT unnlate å ta stilling til geografisk marked i inngrepsvedtak?
– Materielt krav & beviskrav

– Inngrepsfleksibel og overinkluderende§ 16?

– Smh. konkurranseanalysen

• Gir lokal vs nasjonal prising/konkurranseparameterfastsettelse 

mening som geografisk markedsavgrensningsfaktor fra et 

substitusjonsperspektiv?

• Gabrielsen/Johansen: Brick & mortar retailmarkeder er lokale(?)



Retail – geografisk marked - KTs praksis (2004-)

Sak Produktmarked Geografisk 

marked

Vedtak /

avgjørelse
V2008-3, Shell-YX Salg av drivstoff fra 

bensinstasjoner

Lokale § 16 Forbud mot å overta 

YX’ene i Egersund og Fåvang

V2008-10, REMA-Lidl Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker

Lokale (nasjonale aspekter) § 16 Godkjenning mot å tilby 

butikklokale i Nordfjordeid til 

konkurrent

V2009-14, Validus-Sunkost Helsekost gjennom 

helsekostfaghandel

Nasjonalt (og mulig lokal 

dimensjon)

§ 16 Forbud

V2011-5, Norli-Libris Bøker fra bokhandel Nasjonalt og lokalt nivå § 16 Godkjennelse mot salg 

av bokhandler i Drammen, 

Kristiansand, Lillehammer, 

Haugesund

V2012-18, Plantasjen-

Oddernes

Hagesentervarer til forbruker 

gjennom hagesenter

Lokalt § 16 Forbud

2014, NG-ICA (varsel om 

pålegg om opphør)

Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker

Nasjonal og lokal dimensjon § 10 Ikke endelig vedtak

V2014-2, Sats-Elixia Treningssenter Lokale § 16 Godkjennelse mot salg

av  11 treningssentre

V2015-24, Coop-ICA Dagligvarer gjennom 

dagligvarebutikker

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 Godkjennelse mot salg 

av 93 dagligvarebutikker

V2015-29, St1-Shell Salg av drivstoff fra 

bensinstasjoner

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 Godkjenning mot salg av 

alle ST1s stasjoner

2015, NG-Tiger/Esso (varsel

om inngrep)

Salg av kioskvarer  - KBS Nasjonal og lokal dimensjon § 16 A2015-2, NG-Tiger/Esso 

(henleggelse)

V2016-16 , Umoe/Peppes-

Dolly Dimple’s

Pizzarestauranter 

Take-away/hjemlevering av 

pizza 

Nasjonal og lokal dimensjon § 16 Forbud

A2017-2, Adams Matkasse –

Godtlevert

< dagligvarer? Nasjonal og lokal dimensjon § 20 Henleggelse



Nasjonal vs lokal prising

- Betydning for konkurranseanalysen
• Konkurranseanalyse i markeder med «nasjonale og lokale 

dimensjoner»?

– Diskresjon nasjonal vs lokal konkurranseanalyse?

– «Som om» markedet er nasjonalt/lokalt?

• Kan markedenes geografiske utstrekning og 

konkurranseanalyseperspektivet variere med hjemmelsgrunnlaget?

– 2014, NG-ICA (§§10, 12, varsel om opphør) - nasjonalmarkedperspektiv

– V2015-24, Coop-ICA (§ 16) - lokalmarkedperspektiv

– V2015-29, St1-Smart Fuel (§ 16) - nasjonalmarkedperspektiv

– Lokalt bensinkartell uten samhandelspåvirkning de minimis under § 10?



Retail – konkurranseanalyse- KTs praksis (2004-)

Sak Geografisk marked Konkurranse-

analyse
V2008-3, Shell-YX Lokale Lokal

V2008-10, REMA-Lidl Lokale (nasjonale aspekter) Lokal

V2009-14, Validus-Sunkost Nasjonalt (og mulig lokal dimensjon) Nasjonal

V2011-5, Norli-Libris Nasjonalt og lokalt nivå Lokal

V2012-18, Plantasjen-Oddernes Lokalt Lokal

2014, NG-ICA (varsel om pålegg om 

opphør)

Nasjonal og lokal dimensjon Nasjonal

V2014-2, Sats-Elixia Lokale Lokal

V2015-24, Coop-ICA Nasjonal og lokal dimensjon Lokal (Nasjonal=aggregert lokal?)

V2015-29, St1-Smart Fuel Nasjonal og lokal dimensjon Nasjonal

2015, NG-Tiger/Esso (varsel om 

inngrep)

Nasjonal og lokal dimensjon Lokal

V2016-16 , Umoe/Peppes-Dolly 

Dimple’s

Nasjonal og lokal dimensjon Lokal (Nasjonal=aggregert lokal?)

A2017-2, Adams Matkasse – Godtlevert Nasjonal og lokal dimensjon «virkningene i

hovedsak nasjonale»



Nasjonal vs lokal prising

- Betydning for konkurranseanalysen
• Nasjonalt bestemte konkurranseparametere i lokal 

konkurranseanalyse og lokalt bestemte konkurranseparametere i 

nasjonal konkurranseanalyse?

• COMP/M.2978, Lagardere / Natexis / VUP

– «there are a number of factors pointing to the existence of local markets, even 

though the competition analysis cannot ignore the strategies and positions of the 

different market players at national level.»

• COMP/M.4919, StatoilHydro/ConocoPhilips

– «is therefore relevant to assess the effects of the proposed concentration at a 

national level, but this assessment has to take into account that competition also 

takes place at the local level.»

• COMP/M.4220, Food Service Project / Tele Pizza

– «Given that FSP does not control the main parameters of competition of the Pizza 

Hut brand the impact of the proposed transaction should also be assessed in that 

light.» (avsnitt 18)



Nasjonal vs lokal prising

- Betydning for konkurranseanalysen
• Betydning for nasjonal konkurranseanalyse at noen 

konkurranseparametere settes lokalt
– V2009-14, Validus - Sunkost : Betydning?

– V2015-29, St1 - Smart Fuel: Betydning?

– NG-ICA, varsel § 10: Betydning?

• Betydning for lokal konkurranseanalyse at noen 

konkurranseparametere settes/påvirkes nasjonalt
– V2011-5, Norli - Libris: Betydning? 

– V2015-24, Coop-ICA: Betydning? 

– 2015, NG-Tiger/Esso (varsel § 16): Betydning? 

– V2016-6, Peppes - Dolly: Betydning? 

• Betydning av lokal overlapp for nasjonal konkurranseanalyse?

– Ikke nasjonalt konkurranseproblem nedstrøms uten lokal overlapp?

• V2015-24, Coop-ICA & V2016-16 , Umoe/Peppes-Dolly Dimple’s, V2015-29, 

St1-Smart Fuel

– Gabrielsen/Johansen: Retailfusjoner uten lokal overlapp er uproblematiske 

(foruts. ant. utsalg opprettholdes post-fusjon)?



Nasjonal vs lokal prising

- Betydning for årsaksvurderingen?
• «A prospective analysis of the kind necessary in merger control 

must be carried out with great care since it does not entail the 

examination of past events (…) or of current events, but rather a 

prediction of events which are more or less likely to occur in future if 

a decision prohibiting the planned concentration or laying down the 

conditions for it is not adopted.» (C-12/03, Tetra Laval)

• Future with vs future without

• Sannsynlige endringer nasjonal <-> lokal prising med og uten 

foretakssammenslutningen?



Nasjonal vs lokal prising

- Betydningen av franchise?

• Foretakssammenslutning = ny økonomisk enhet
– «concentrations have the following characteristics in common: where before the 

operation there were two distinct undertakings for a given economic activity, there 

will only be one after it.» (T-411/07, Aer Lingus) 

• Franchisegiver og franchisetaker – separate foretak
– Uavhengige franchisetakere inngår ikke i foretakssammenslutninger mellom 

franchisegivere

• Betydningen av ikke-kontrollerende koblinger
– Comp/M.2404, Elkem/Sapa: «the market shares of Alcoa [minoritetseier i Elkem] 

can not be added to those of Elkem/Sapa»

• KT
– Uavhengige distributører/franchisetakere likestilles med foretakene i 

foretakssammenslutningen i konsentrasjonsanalyser og prispressanalyser

• Formell og reell lokal franchisetakerautonomi ingen betydning?
– I så fall: konsistent med lokale markeder begrunnet i lokal pris-

/konkurranseparameterfastsettelse ?
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Nasjonal vs lokal prising

Avhjelpende tiltak i KTs praksis
• Lokale markeder / lokal konkurranseanalyse = forbud/lokale remedies

– Eks. V2008-3, Shell-YX (Egersund, Fåvang), V2008-10, Rema-Lidl (Nordfjordeid), 

V2014-2, Sats-Elixia (11 treningssentre i lokalmarkeder)

• Nasjonale markeder / nasjonal konkurranseanalyse = forbud/nasjonale 

remedies
– Eks. V2009-14, Validus-Sunkost (forbud), V2015-1, Telia – Tele 2/ NwN (strukturelle 

og atferdsmessige tiltak)

• Markeder med «nasjonal og lokal dimensjon» -> konkurranseanalysen 

styrer remedies
– Lokal konkurranseanalyse = lokale remedies

• Eks. V2011-5, Norli – Libris (Drammen, Kristiansand, Lillehammer, Haugesund),  

V2015-24, Coop – ICA (93 butikker/90 lokalmarkeder)

– Nasjonal konkurranseanalyse = nasjonale remedies

• Eks. V2015-29, St1 – Smart Fuel (forsterke SLC nasjonalt ->salg av alle St1s 

bensinstasjoner)

• Gabrielsen/Johansen – lokale remedies i ikke-overlapsmarkeder ved 

nasjonal prising?



Nasjonal vs lokal prising

Hvor mye skal avhjelpes?
• Fjerne inngrepsgrunnlag eller tilbake til status quo?

• Tema og delvis sammenfall etter SLC (ikke delta-krav ved allerede 

vesentlig begrenset konkurranse)

• «I tilfeller hvor konkurransen allerede før foretakssammenslutningen er 

vesentlig begrenset, stilles det ingen krav til hvor mye ervervet må 

forsterke denne begrensningen.» (Ot.prp.nr.6 (2003-2004), side 229.) 

• Eks.

– Dep. klagevedtak Ticketmaster – Ticnet (2005): «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.»

– V2015-29, St1 – Smart Fuel: «For å sikre gjenopprettelse av 

konkurransesituasjonen før foretakssammenslutningen, skal salg skje til en 

egnet kjøper.» (slutningen pkt. 6)



Nasjonal vs lokal prising

Hvor mye skal avhjelpes?
• 1. juli 2016: SLC -> SIEC 

– Harmonisering EUMR art. 2

• Konkurranseloven § 16 annet ledd
– «Dersom Konkurransetilsynet finner at avhjelpende tiltak foreslått av melderne vil 

avbøte de konkurransebegrensende virkningene som foretakssammenslutningen kan 

føre til, skal tilsynet fatte vedtak om inngrep hvor foretakssammenslutningen tillates på 

disse vilkår.»

• Prop. 37 L (2015-2016) Endringer i konkurranseloven
– «Departementet har merket seg Advokatforeningens forslag til presisering av formålet 

med avhjelpende tiltak i et forslag til nytt annet ledd i konkurranseloven § 16. 

Departementet vil ikke foreslå en slik endring. Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet av 

departementet.» (s. 56)



Nasjonal vs lokal prising

Hvor mye skal avhjelpes?
• Sml. EUMR art. 8(2)

– Foretakssammenslutninger der avhjelpende tiltak avbøter SIEC skal godkjennes

– Se også sak T-87/05, EDP

• Også etter konkurranseloven tilstrekkelig å avbøte SIEC?
– Harmonisering EU/EØS

• Mer inngripende krav til remedies = strengere inngrepsstandard

– Ikke grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutninger (på vilkår) som innebærer 

at det ikke lenger foreligger SIEC 

– Ugrunnet ulikhet mellom formelle og uformelle avhjelpende tiltak

• SIEC-terskelen: dominans(+)
– Tilsvarende EU horizontal guidelines: «most cases of incompatibility (…) will continue 

to be based upon a finding of dominance. That concept therefore provides an 

important indication as to the standard of competitive harm»

• KT avviser foreslåtte og tilstrekkelige avhjelpende tiltak (forbud eller 

godkjennelse på overkompenserende vilkår) - rettsvirkninger?



Nasjonal vs lokal prising

Hvordan skal SIEC avhjelpes?
• Avhjelpende tiltak må være foreslått av melder 

– Jf. krrl. § 16 annet ledd

• Avhjelpende tiltak kan ikke pålegges andre enn melder
– Eks. sak T-162/10, Niki Luftfart

• SIEC/skadeteori + effektivitet og proporsjonalitet

– Eks. avhending av «more than the overlap» / «sponsoring new entry»

• Kommisjonens Remedies Notice, avsnitt 23

– Eks. forbud mot indirekte informasjonsutveksling/prissignalisering

• Sak IV/M.190, Nestlé/Perrier, sak IV/M.1313, Danish Crown / Vestjyske Slagterier

– Eks. avvikling av lokal virksomhet

• V2011-8, Lemminkäinen – Mesta / omgjort V2014-5 (avvikle asfaltverk i Harstad)

• Gabrielsen/Johansen - avhjelpende (strukturelle) tiltak i lokalområder 

uten overlapp ved nasjonal prising?
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Drivstoff/bensin: 

fra lokal- til nasjonalmarked
• V2008-3, Shell-YX

– Lokale markeder 

– Lokal konkurranseanalyse (SLC i Egersund & Fåvang)

– Lokale remedies: Forbud mot å overta YX’ene i Egersund og Fåvang 

• 2010: KTs rapport: Det norske drivstoffmarkedet (2010)

– Lokalmarkedfokus: «viktig å ta hensyn til den lokale konkurransen.»

• 2014: KTs rapport: Drivstoffmarkedet i Norge (2014)

– Nasjonalmarkedfokus: svekket nasjonal konkurranse

– Skadeteori: koordinerte virkninger

• V2015-29, St1-Shell

– Marked med «nasjonale og lokale dimensjoner»

– Nasjonal konkurranseanalyse (koordinerte virkninger, forsterke SLC)

– Nasjonale remedies: Salg av aksjene i St1 Norge til kjøper godkjent av KT

• Kjøper må være «uavhengig» av St1 Nordic

• Kjøper må være «egnet» (finansielle ressurser, ikke betydelig overlapp mv) 



V2016-4, Blue Energy godkjennes ikke 

som kjøper
• Delvis selgerfinansiering – obligasjonslån og pantsikret lånegaranti fra 

St1 Nordic

– «egnet til å redusere partenes insentiver til å konkurrere med hverandre»

– «noe økt gjennomsiktighet»

• Ikke tilstrekkelige ressurser til å være en effektiv konkurrent i markedet

• Merkevareavtale – bruk av St1-merket

• Nasjonalmarkedperspektiv og koordinerte virkninger



Deps klagevedtak over V2016-4 (13. 

juli 2017)
• Blue Energy oppfyller ikke vilkårene i V2015-29

• Forslag fra partene til nye/ytterliggere avhjelpende tiltak

– St1 Nordics lånegaranti bortfaller

– Redusert lånebeløp og plikt for St1 Nordic til å selge seg ut av 

obligasjonslånet innen en viss tid

– Merkevareavtalen endret – kortere varighet og ikke forlengelse

• Departementet ba om KTs vurdering - KT fortsatt negative

• Enda ytterligere forslag

• Departementet

– «de foreslåtte avhjelpende tiltakene (…), sammen med de ytterligere 

vilkårene (…), avhjelpe[r] de konkurransemessige bekymringene»

– Nasjonalmarkedperspektiv

• Blue Energy godkjent på ytterligere vilkår



Kompetansemangel?

• Konkurranseloven § 20 a første ledd femte og sjette punktum
– «Ved klage over vedtak etter § 16 annet ledd kan [deps/nemndas] vedtak bare gå ut 

på å oppheve eller stadfeste Konkurransetilsynets vedtak.»

• Prop. 37 L (2015-2016) 

– «Denne løsningen er en følge av systemet i ordningen med avhjelpende tiltak. Det 

påklagede vedtaket bygger på et tilbud om avhjelpende tiltak fra foretaket, i dialog 

med Konkurransetilsynet. (…) Selv i tilfeller hvor ugyldighetsgrunnene i 

utgangspunktet kan repareres i klageomgangen er det mer hensiktsmessig at sakens 

videre skjebne avgjøres av Konkurransetilsynet.» (s. 81, jf. s. 79)

• Prop. 75 L (2012-2013)

– «Departementet mener (…) at det er mer hensiktsmessig at sakens videre skjebne 

(…), avgjøres av Konkurransetilsynet enn av departementet, også for å unngå at 

klagebehandlingen i realiteten blir en førsteinstansvurdering av saken.» (s. 99, jf. s. 

31)

• Klage over vedtak etter § 16 annet ledd vs vedtak etter vedtak etter 

§ 16 annet ledd
– Rettslig relevant om avhjelpende tiltak vedtaksfestes i ett eller i avledede vedtak?

– Deps. regelbegrunnelse er vel gyldig i begge tilfeller?

• Rettsvirkninger



Hva med § 10 / art. 53 EØS?

• KTs innvendinger mot «nye» avhjelpende tiltak (Klagevedtaket, 

s. 22-25)
– Selgerfinansiering «vil føre til et avhengighetsforhold mellom partene, at de kan være 

økt gjennomsiktighet mellom partene og at selger har reduserte insentiver til å 

konkurrere med kjøper.»

– Merkevareavtalen «reduserer kjøpers uavhengighet og øker gjennomsiktigheten 

mellom partene, samt at den fortsatt legger noen begrensninger på kjøpers muligheter 

og insentiver til å konkurrere gjennom markedsføring.»

– Samlet vil Blue Energy «hverken være uavhengig eller egnet til å gjenopprette 

konkurransen i markedet.»

– (enda ytterligere vilkår i deps. klagevedtak)

• § 10 / 53 EØS - ikke dispensasjon, negativattest el.l.

– EØS-krrl.§ 7

• Offentlig / privat håndheving 



Hva med §§ 18 og 19?

• Foretakssammenslutning, jf. § 17
– Green Cube / Blue Energy – St1 Norge 

• Meldeplikt/terskelverdier, jf. § 18
– «St1 Norge har 39 ubetjente stasjoner på Østlandet og i Arendal, og disse omsatte for 

1 069 millioner kroner i 2015.» (V2016-4, avsnitt 17)

– Green Cube / Blue Energy : «Omsetningen i 2016 var ca. 141 millioner kroner.»

(Klagevedtaket, s. 5)

• Gjennomføringsforbud, jf. § 19

• Rettsgrunnlag for at (ugyldig?) departementsgodkjenning av 

nye avhjelpende tiltak løfter gjennomføringsforbudet i § 19? 

• KTs håndtering av (meldepliktige) strukturelle avhjelpende tiltak

– Hjemmel for unntak fra meldeplikt?

– «Waive» meldingskravene etter § 18 a og henlegge saken, jf. § 20? 

– Bør meldes og behandles på vanlig måte?

– Vurdere ny SIEC (inngrepsplikt, jf.§ 16) vs avhjelpe forrige SIEC 

• Ref. Gabrielsen/Johansen om betydning av hvem som erverver ved nasjonal 

prising 



Konkurranseloven § 20 a vs

forvaltningsloven § 34
• Forvaltningsloven § 34

– «klageinstansen [kan] prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 

omstendigheter.»

• Prop. 75 L 
– «Departementet ser ikke grunnlag for en regel (…) om at klagesaksbehandlingen må 

skje på grunnlag av det faktum som forelå for Konkurransetilsynet når vedtak ble 

fattet. Dersom klager anfører at [atferden/foretakssammenslutningen] ikke har 

konkurransebegrensende virkninger, må dette vurderes på grunnlag av det faktum 

som er tilgjengelig for departementet i klagebehandlingen» (s. 99, jf. 31)

• «Uformelle remedies» - nytt faktisk vurderingsgrunnlag, jf. 

forvaltningsloven § 34
– Foretaket gjennomfører nye faktiske avhjelpende tiltak under klagesaksbehandlingen 

som fjerner inngrepsgrunnlaget - klageorganet skal klarere

• «Formelle remedies» - begrenset kompetanse, jf. krrl. § 20 a
– Foretaket kan ikke foreslå og forhandle med klageorganet om nye formelle 

avhjelpende tiltak

• Krrl.§ 20 a bedre tilpasset en ordning med ren gyldighetskontroll? 



Takk for oppmerksomheten


