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Innledning – forholdet til fusjonsforordningen 

∙ § 19 Gjennomføringsforbud

∙ Foretakssammenslutninger som omfattes av reglene i § 18 første ledd, må ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har 
avsluttet behandlingen av saken.

∙ Forarbeideuttalelser 

∙ NOU 2003:12 Ny konkurranselov (s. 140 flg):

∙ «Utvalget anbefaler (derfor) at innholdet tilsvarer reglene i fusjonsforordningen artikkel 7 og må tolkes i lys av den rettspraksis 
som finnes i EU/EØS.» 

∙ «Den sparsomme rettskildesituasjonen i EU/EØS gjør at man er henvist til noe friere betraktninger om forbudsnormens 
innhold. (..) det sentrale formålet med meldeplikten og den påfølgende suspensjonsperiode er å sikre et effektivt tilsyn med 
foretakssammenslutningen, som igjen vil være med på å sikre effektiv konkurranse på det felles marked. (..) tilsier at forbudet 
rammer de tiltak som er egnet til å vanskeliggjøre en slik kontroll.» 

∙ "Forberedende handlinger vil som hovedregel ikke rammes av gjennomføringsforbudet (..) Eksempler på denne type 
handlinger kan være at foretakene inngår finansieringsavtaler, innhenter samtykke fra aksjeeiere, lager fortegnelser over 
eierandeler, forbereder finansiering eller forbereder oppsigelser og nyansettelser. Bakgrunnen (..) er at de normalt ikke er 
egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutningen da det ikke kreves noen form for reverserende 
handlinger dersom ervervet ikke godkjennes.»
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Forarbeidene

∙ «Det er derfor liten tvil om at gjennomføringsforbudet er til hinder for at den fysiske integrasjonsprosessen settes i gang. Dette 
vil være mest aktuelt ved de rene fusjoner, da slike transaksjoner i stor grad medfører fysiske endringer i de involverte foretak. 
Eksempler på dette er at enheter legges ned og nye opprettes, personellforflytninger, omstrukturering av selskaper o.l.»

∙ «Det er vanskelig å stille opp generelle regler som gjelder hvilke eierrettigheter som kan utøves, og hvilke som må stilles i bero.
Et utgangspunkt kan imidlertid være at dersom utøvelsen av rettigheten samtidig innebærer utøvelse av kontroll over 
virksomheten, vil gjennomføringsforbudet hindre rettighetsutøvelsen.» 

∙ Ot.prp.nr. 6 (2003-2004) s. 96 flg:

∙ «Som utvalget påpeker vil praksis fra EU/EØS gi næringslivet god veiledning om hva som er tillatt og hva som er forbudt når 
gjennomføringsforbudet gjelder. Enhver overføring av aktiva, immaterialrettigheter og knowhow vil normalt rammes av 
gjennomføringsforbudet.»

∙ «Et viktig moment i vurderingen vil være at bedriftene skal kunne opptre som selvstendige enheter under saksbehandlingen og 
etter et eventuelt inngrep. (..) Samordning av strategiske planer og lignende vil derimot være ulovlig dersom dette medfører at 
foretakene ikke lenger kan opptre som selvstendige enheter.»

∙ «Vurderingen må videre ta utgangspunkt i formålet med gjennomføringsforbudet – nemlig å sikre at Konkurransetilsynet kan 
gjennomføre et eventuelt senere vedtak på en effektiv måte. Partene må avholde seg fra ethvert tiltak som kan forhindre 
dette, herunder tiltak som kan forringe foretakenes markedsposisjon og/eller markedsverdi.»
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Konkurransetilsynets praksis

∙ V2009/18 Fusjon mellom Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA og Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA

(i) markedsmessig samordning, jf. avsn. 21: 

∙ «Konkurransetilsynet vurderer det slik at partenes markedsmessige samordning utgjør brudd på 
gjennomføringsforbudet. Ved markedsmessig samordning som går lenger enn å informere om transaksjonen fremstår 
det utad som om foretakene allerede har integrert sin virksomhet. Det pekes dessuten på at markedsmessig 
samordning vil kunne innebære at de involverte foretak mister sin selvstendige stilling. Slike tiltak er også egnet til å 
vanskeliggjøre en effektiv fusjonskontroll. Det følger av forarbeidene til konkurranseloven at tiltak som er egnet til å 
påvirke de involverte foretaks status som uavhengige av hverandre normalt rammes av gjennomføringsforbudet. Det 
samme gjelder tiltak som vil vanskeliggjøre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger. Konkurransetilsynet har i 
tråd med dette tidligere lagt til grunn at markedsmessig samordning rammes av gjennomføringsforbudet.»

∙ (ii) Avslutning av bistand i enkeltsaker, jf. avsn. 24: 

∙«Når partene går til det skritt å avslutte sin bistand innebærer dette imidlertid at partene har iverksatt prosessen med å 
integrere de fusjonerte virksomheter.»
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Konkurransetilsynets praksis

∙ (iii) Levering av administrative funksjoner, jf. avsn. 29 og 30:

∙ «Konkurransetilsynet vurderer det slik at partene ved å la Steenstrup Stordrange levere slike administrative 

tjenester til DLA Piper Bergen har iverksatt integrasjonen av sine virksomheter. 

∙ «At DLA Piper Bergen hadde et akutt behov for administrativ support er etter Konkurransetilsynets oppfatning 

ikke unnskyldelig i forhold til gjennomføringsforbudet, ettersom partene hadde mulighet til å inngi alminnelig 

melding på et tidligere tidspunkt enn det som ble gjort.»

∙ (iv) Bistand fra advokat i enkeltsaker med til sammen 50 t, jf. avsn. 33:

∙ «Gjennomføringsforbudet innebærer en foreløpig restriksjon for partene til å gjennomføre 

foretakssammenslutningen, og skal sikre at fusjonsparter opptrer som selvstendige enheter inntil fristen for 

pålegg av fullstendig melding er utløpt. Gjennomføringsforbudet er etter Konkurransetilsynets vurdering til hinder 

for at partene deler fagkunnskap og kompetanse slik Steenstrup Stordrange og DLA Piper Bergen har gjort i denne 

saken.»
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Konkurransetilsynets praksis

∙ V2011-15 Plantasjen Norges oppkjøp av Mandal Hagesenter.  

∙ (i) Vidtgående kontroll- og samarbeidsbestemmelse i aksjekjøpsavtalen, jf. avsn. 30/31: 

∙ I avtalens punkt 4.1 var det inntatt en ”kontroll- og samarbeidsbestemmelse” med følgende ordlyd: 
”Uavhengig av overtakelsestidspunktet har Kjøper full råderett og beslutningsmyndighet over Selskapet fra og med 1. oktober 
2010, og Selger forplikter seg til å etterfølge instrukser fra Kjøper vedrørende Selskapet fra dette tidspunkt.” 

∙ «Plantasjen hevder at bakgrunnen for ”kontroll- og samarbeidsbestemmelsen” var at kjøpesummen for aksjene i MH ble 

beregnet ut fra selskapets regnskapsmessige balanse pr. 30. september 2010 og ettersom overtakelse ikke skulle skje før en 

måned senere ville Plantasjen sitte med den økonomiske risikoen for driften av MH frem til overtagelsen. Det ble derfor ansett 

som nødvendig å ha en bestemmelse som ga Plantasjen mulighet til å gripe inn mot irregulære forretningsdisposisjoner fra MH.»

∙ «Dette er etter Konkurransetilsynets oppfatning ikke en upraktisk situasjon. Den ovennevnte “kontroll og 

samarbeidsbestemmelsen” i avtalen går imidlertid utover det å sikre ordinær forretningsdrift. Hadde formålet med ”kontroll-

og samarbeidsbestemmelsen” utelukkende vært å sikre en inngrepsmulighet mot irregulære forretningsdisposisjoner, må det 

legges til grunn at klausulen ville hatt en annen formulering.»

∙ (ii) Fysisk integrasjon, jf. avsn. 38: 

- «Videre ble MH i perioden mellom 27. september 2010 og 6. oktober 2010 stengt mens lokalene fysisk ble tilpasset Plantasjens 

konsept. Etter Konkurransetilsynets vurdering viser dette at partene påbegynte fysisk integrasjon. Fysisk integrasjon vil ofte 

være vanskelig å reversere, noe som vanskeliggjør Konkurransetilsynets kontroll med foretakssammenslutningen.» 
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Konkurransetilsynets praksis

∙ V2014-15 Jotunfjell Partners AS og Fyllingsdalen Foto konkursbo (avsn. 21 flg).

∙ Ordlyden i konkurranseloven § 19 første ledd "må ikke gjennomføres" tilsier at ethvert gjennomføringstiltak er 
omfattet av gjennomføringsforbudet. 

∙ «Typiske gjennomføringstiltak som rammes av gjennomføringsforbudet er utveksling av ytelser, fysisk integrasjon, 
informasjonsutveksling utover det som er legitimt og påkrevd som ledd i transaksjonen, overføring av driftsmessig 
kontroll og drifts- eller markedsmessig samordning.»

∙ «Konkurransetilsynet legger det til grunn som bevist med klar sannsynlighetsovervekt at JFP har overtatt råderett 
over butikklokaler, driftsmidler og varelager fra Fyllingsdalen Foto Konkursbo, og startet drift i butikklokalene. 

∙ I tillegg ble det etablert nye strøm- og telefonabonnement på enkelte lokasjoner, og foretatt betaling av hele 
vederlaget til Fyllingsdalen Foto Konkursbo. Handlingene utgjør etter Konkurransetilsynets vurdering 
gjennomføringstiltak som rammes av forbudet i konkurranseloven § 19 første ledd.»

∙ Overtredelsen hadde en varighet på i overkant av én uke, regnet fra butikkene åpnet 16. februar 2013 til unntak fra 
gjennomføringsforbudet ble gitt 26. februar 2013. 
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Konkurransetilsynets praksis

∙ V2015-26 Coops oppkjøp av Ica 

∙ Gjennomføringsforbud (ilagt i V2015-24: «… 3). Inntil salg er gjennomført i henhold til punkt 1 og 2, kan 
foretakssammenslutningen mellom Coop og Ica ikke gjennomføres. …»

∙ «Vedtakets slutning punkt 3 vedrørende gjennomføringsforbudet endres slik at det gis unntak for nærmere 
konkretiserte handlinger, jf. kapittel 4…» 

∙ a. Forberedelser til forhandlinger med dagligvareleverandører om Coop og Icas totale volum (..) 

∙ b. Forhandlinger om transportavtaler. 

∙ c. Planlegging og gjennomføring av indirekte anskaffelser (innkjøp av utstyr/inventar til de butikkene som skal  
omprofileres/oppgraderes etter overtakelse). 

∙ «Konkurransetilsynet legger til grunn at de konkrete handlingene som Coop har begjært oppheving av 
gjennomføringsforbudet for er begrenset til forberedelser til handlinger som først skal settes i verk etter at salgene 
er gjennomført i tråd med vedtaket. Dette innebærer at gjennomføringsforbudet fortsatt gjelder for forhandlinger 
med og eventuelt felles innkjøp fra dagligvareleverandørene, implementering av de nye transportavtalene og 
gjennomføring av selve omprofileringen av Ica-butikker.» 
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Konkurransetilsynets praksis

∙ A2018-1- A BYGG GRUPPEN AS – FABRITIUS GRUPPEN AS

∙ Gjennomføringsforbudet delvis opphevet:

∙ «Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Fabritius Gruppen AS eller dets 
eiere erverver virksomheten i A Bygg Gruppen AS og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av 
denne virksomheten.»

∙ «Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av 
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr og straff i medhold av konkurranseloven §§ 29 og 30.»
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Rettspraksis

∙ TOSLO-2015-92069 Jotunfjell Partners AS mot Staten v/Konkurransetilsynet 

∙ Saken gjaldt JPs overtakelse av butikkene til konkursboet Fyllingsdalen Foto, samt de butikkene som var eiet av 
konkursboet før tilsynets saksbehandling ble avsluttet/før det ble gjort dispensasjon fra gjennomføringsforbudet.

∙ «Jotunfjell opna i alle fall dei fleste av dei 18 butikkane selskapet skulle overta frå konkursbuet, laurdag 16. februar 
2013. I tillegg etablerte Jotunfjell nye straum- og telefonabonnement for somme av butikkane. Retten er usikker på 
om Jotunfjell Foto trådde inn i arbeidsavtalene mellom Fyllingsdalen Foto og dei tilsette i butikkane, eller om 
konkursbuet hadde sagt dei opp før Jotunfjell engasjerte dei, men det er utan betyding sidan selskapet overtok den 
faktiske råderetten over butikkane og varene i dei, frå laurdag 16. februar 2013, og slike tiltak er omfatta av det 
automatiske gjennomføringsforbodet»

∙ «Jotunfjell har gjort gjeldande at tiltaka var reversible av di det var det nyoppretta dotterselskapet Foto Invest AS 
som overtok butikkane Fyllingsdalen Foto hadde eigd. Det er retten ikkje samd i, mellom anna av di det må ha blitt 
seld både varer og tenester i butikkane frå dei blei opna att 16. februar 2013 slik at varelageret ikkje kunne 
tilbakeførast i den stand det var før Jotunfjell fekk den faktiske råderetten over butikkane.»

∙ «Oppsummert finn retten at Jotunfjell braut gjennomføringsforbodet då selskapet laurdag 16. februar 2013 opna
igjen butikkane Fyllingsdalen Foto hadde eigd, og at brotet pågjekk fram til selskapet stengde butikkane måndag 25. 
februar 2013.»
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Konkurransetilsynets beskrivelse av 
gjennomføringsforbudet 

∙ V2017-20 ‘Instalco Sverige AB’ 

∙ gjaldt foretakssammenslutningen mellom Instalco og Vito hvor aksjene i Vito ble overtatt og betalt av Instalco før 
foretakssammenslutningen ble meldt til Konkurransetilsynet. I tillegg hadde Instalco utøvd tilhørende 
aksjonærrettigheter ved å utpeke nye styremedlemmer med representanter fra Instalco. 

∙ Konkurransetilsynets standardformulering: 

∙ «Bakgrunnen for gjennomføringsforbudet er å sikre at Konkurransetilsynet skal kunne utføre kontroll med 

foretakssammenslutninger på en effektiv måte. Dersom partene helt eller delvis gjennomfører en 

foretakssammenslutning før Konkurransetilsynet har vurdert hvorvidt det er grunnlag for inngrep etter 

konkurranseloven § 16, vil dette kunne gjøre tilsynets kontroll Illusorisk. Partene må derfor avstå fra ethvert tiltak 

som kan forhindre en effektiv gjennomføring av et eventuelt inngrep, herunder tiltak som kan forringe foretakenes 

markedsposisjon eller markedsverdi.» 
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Konkurransetilsynets beskrivelse av 
gjennomføringsforbudet 

∙ «Det fremgår videre av konkurranselovens forarbeider at forbudet gjelder generelt og at det ikke er begrenset til 

enkelte eierbeføyelser. Etter forarbeidene vil enhver overføring av aktiva, immaterialrettigheter og knowhow 

normalt rammes av gjennomføringsforbudet. I hvilken grad erverver kan utøve sine eierbeføyelser for øvrig må 

etter forarbeidene vurderes konkret. Et viktig moment i vurderingen vil være at bedriftene skal kunne opptre som 

selvstendige enheter under saksbehandlingen og etter et eventuelt inngrep.»

∙ «Typiske gjennomføringstiltak som rammes av gjennomføringsforbudet er utveksling av ytelser, fysisk integrasjon, 

informasjonsutveksling utover det som er legitimt og påkrevd som ledd i transaksjonen, overføring av driftsmessig 

kontroll og drifts- eller markedsmessig samordning.»

∙ «Ved aksjeerverv vil overtakelse av og oppgjør for aksjene innebære utveksling av ytelser i strid med 

gjennomføringsforbudet. Gjennomføringsforbudet er dermed til hinder for at partene foretar slikt oppgjør. Det 

samme gjelder utøvelse av de aksjonærrettigheter som følger aksjeinnehavet.»
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Kritikk av tilsynets praksis

∙ Eirik Østerud, ‘Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten": 

∙"Konkurransetilsynet har [derimot] praktisert gjennomføringsforbudet 

som en atferdsregel med uklart innhold og uklar rekkevidde."  

∙ "Å tolke gjennomføringsforbudet som en adferdsregel, fremstås 

[således] som lite konsistent med et konkurranserettslig regime som 

skiller mellom ex ante kontroll med foretakssammenslutninger og ex 

post kontroll med adferd.«

∙M.a.o: Sånn kan vi ikke ha det!
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Betydningen av Case-633/16 for norsk rett

∙ Ot.prp.nr. 6 (2003-2004):

∙ «Som utvalget påpeker vil praksis fra EU/EØS gi næringslivet god veiledning om hva som er tillatt og hva som er 
forbudt når gjennomføringsforbudet gjelder.»

∙ AG Wahl om "forvaltningspraksis":

∙ “To my knowledge, the Court has to date not specifically ruled on the scope of the standstill obligation in Article 7(1) 
of Regulation No 139/2004 nor, by way of consequence, on the Commission’s powers to monitor compliance 
therewith. That is noteworthy, as the fines imposed by the Commission have, as of late, in no way been 
insignificant. That lack of judicial review seems to have allowed the Commission to continue its regulatory activities 
unchecked. The Commission also proposes in the present case not to establish any criteria for delimiting its 
monitoring powers.” (c-633/16 avsn. 43)

∙ “(..) The fact that the Commission might, in its administrative practice, have adopted a broad approach as to what 
falls to be classified as premature implementation of a concentration is irrelevant. The Commission’s practice does 
not bind the Court.” (c-633/16 avsn. 75)


