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Dagens tema 
• Kort om bakgrunnen 

– Adferds- vs strukturelle vilkår for fusjon 

• Strukturelle vilkår – incentiver og virkninger 

– Lærdom fra teoretiske studier 

– Erfaringer i ulike land 

• Gjennomføring av strukturelle vilkår 

– Hjemmel og dokumentasjon 

– Hvordan gjennomføre avhendelsen? 

• Noen eksempler fra Norge på strukturelle vilkår 

– Mesta/Lemminkäinen 

– Sats/Elixia 
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Typer av vilkår 

• Adferdsmessige vs. strukturelle  

– Ingen klar grense, mellomgruppen «hybrid remedies», for 

eksempel salg av IPR 

• Struktur – access/hybrid – conduct  

– Generell holdning at strukturelle tiltak (divestiture eller 

avhendelsestiltak) er best 

– "One-off" vs monitoring 

• Adferdstiltak og forrang? 

– EØS-krrl. § 7 andre og tredje ledd 

– Alm. prinsipper om forrang gjelder uansett 
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Adferdsvilkår – problematisk? 

• Adferdsvilkår 

– Sette krav til den fusjonerte bedriftens adferd 

– Men problematisk av flere grunner  

• Tidsbegrenset 

• Vanskelig å håndheve, for eksempel hva som er ikke-

diskriminerende vilkår 

• Ressurskrevende å overvåke 

• Strukturelle vilkår – primært i fokus idag 

– Selge ut den delen av virksomheten som skaper 

konkurranseproblemet 

• Ensidige vs koordinerte virkninger 
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Strukturelle vilkår – teori  
• Gjenopprette konkurransen ved at enhet selges ut 

• Men selger(ne) og kjøper har felles interesse av at det 

ikke skjer? 

– Selger(ne) har all interesse av at salget ikke lykkes 

– Potensiell kjøper vil også ha interesse av minst mulig 

konkurranse 

• Farrell (2003): Se på markedsandel for alle tre parter; 

de to fusjonerende og den som kjøper det utskilte 

– Ensidige virkninger i marked med få aktører 

– Kjøper og selger interesse av overdragelse av ‘nedslitt’ 

enhet (strippet enhet?), til en lav pris (jf  også Rey 2003) 
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Strukturelle vilkår forts 
• Motta (2003): Fare for koordinerte virkninger? 

– Salg kan gi mulighet for å omstrukturere næringen, slik at 
koordinert likevekt er mer opprettholdbart 

– Den som har størst betalingsvilje er den som bidrar mest til 
koordinert likevekt? 

– Eventuelt ingen vil kjøpe, for å opprettholde en allerede koordinert 
likevekt? 

• Cabral (2003): Uheldig effekt på nyetablering? 
– Salg av en butikk til en allerede eksisterende rival kan være 

lønnsomt, og gjøre det vanskeligere for ny å etablere seg 

• Fremskynder skadelige fusjoner? 
– Fridolfsson/Stennek (2005): Unngår ‘waiting game’ ved fusjon 

– Cosnita-Langlais/Sørgard (2014): Godtar feilaktig på vilkår (mer 
type II feil) 
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Strukturelle vilkår forts. 

• Bra for kundene at vilkår (remedies) forbys, og de får 
enten ja eller nei til det som foreslås? 

• I så fall må partene i forkant selv foreta de nødvendige 
tilpasninger (salg etc) 
– Vasconcelos (2010): Muligheten for vilkår påvirker hvilke 

fusjoner som tilbys 

– Cosnita-Langlais/Tropeano (2012): Muligheten for vilkår 
påvirker hvordan de investerer i kostnadsbesparelser 

– Lyons/Medvedev (2007): Partene foreslår for vidtgående vilkår, 
for å få klarert saken tidlig 

• Uheldig dynamikk gir for mye fusjoner på vilkår? 
– Partene vil ha saken avklart raskt og kan tilby for mye vilkår, og 

myndighetene sier ja til et slikt vedtak om inngrep 
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Strukturelle vilkår – erfaringer  
• Noen få akademiske studier av effekter av salg: 

– Tenn/Yun (2011): J&J/Pfizer i USA – Pris falt på merker 
som ble solgt ut 

– Pham/Prentice (2010): Australsk sigarettindustri – 
mindre prisøkning som følge av salg av merker 

– Rohman/Friberg (2014): svensk øl – lavere pris på solgte 
merker og liten prisøkning på fusjonerende merker 

• Rohman/Friberg (2014): Hvem som kjøper er viktig 

– ‘The identity of  the rival firm that gains control over the 
divested products is important for the impact [on prices]’ 

– I det svenske ølmarkedet kjøpte en bedrift med en 
markedsandel nær null de merkene som ble solgt ut 
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Erfaringer forts. 

• Flere konkurransemyndigheter har kartlagt mulige 

virkninger av strukturelle (og adferds-) vilkår 

– FTC (1999) 

• 30 fusjoner løst med strukturelle vilkår 1990-94 

– DG Competition (2005) 

• 83 tilfeller med strukturelle vilkår 1996-2000 

– UK Competition Commission (2007) 

• Kun 4 fusjoner 

• Men mer fokus på markedsstruktur enn på 

konkurranse i disse studiene 
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Erfaringer forts. 
• FTC: 75 % 

• DG Comp: 94 % 

• [Norge: Drøyt 60 %] 
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Markedsstruktur 

gjenopprettet, selv 

tre-fem år etterpå? 

JA 

Konkurransen 

opprettholdt?  

JA 

NEI 

• DG Competition: 

– 57 % effektive 

– 24 % delvis effektive 

– 7 % ineffektive 

– 12 % uklare 



Fusjonsinngrep i Norge 

• Relativt mange inngrep sml med andre nordiske 

land 

• De siste årene mer strukturelle enn adferdsvilkår 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Forbud   2 2 1 1 1 1 2 1 11 

Godkjent med strukturelle vilkår 1 3   3 2 2 2 13 

Godkjent med adferdsvilkår 1 1 4 1 (1) 7 

Opphevet av FAD   3 1 4 

Ant. inngrep av 
Konkurransetilsynet 2 6 2 5 4 1 0 2 4 2 3 31 



Erfaringer fra Norge 
• Linn Bratberg gikk høsten 2011 gjennom fusjoner 

godkjent på vilkår i Norge etter 2004-loven 

– Se Bratberg (2011), masteroppgave på NHH 

• Kan vanskelig si noe om adferdsvilkår, men hun sjekket 
hva som hadde skjedd ved strukturelle vilkår 

– Var markedsstrukturen opprettholdt? 

• Norge vs USA/EU; i 62 % vs 75/94 % av sakene ble 
markedsstrukturen opprettholdt 

– I 2 av 11 saker ble salg aldri realisert 

– I ytterligere 2 saker trakk kjøperen seg senere ut 

– I ytterligere en sak ble en av syv enheter ikke solgt 
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Strukturelle vilkår i Norge 2004- 

13 

Sak År Vilkår Gjennom-
ført? 

Hva skjedde? 

Ahlsell/BRSR  2004 Salg av avdelinger i Molde, Ålesund og 
Trondheim 

JA, men … Kun en mulig kjøper. 
Ble solgt, men senere nedlagt 

Telenor/Tiscali 2005 Salg av oppringt internett JA, men … Ble solgt, men gikk senere konkurs 

Orkla/Collett 2005 Salg av merkene  Lofottran og Triomega JA Ble solgt til hhv Lofotprodukt AS og Midsona 
Norge 

Rema/Lidl 2007 Tilby for salg en butikk JA, men … Ble tilbudt for salg, men ingen kjøper 

Shell/YX 2007 Selge to bensinstasjoner til rivaler JA Ble solgt til rivaler 

Eurofins/Länt-
mannen 

2008 Selge datterselskap Labnett JA Ble solgt til utenlandsk selskap (Alcontrol) 

Norli/Libris 2011 Selge syv bokhandlere JA, for seks av syv 6 av de 7 ble solgt (ikke Haugesund) 
V2012-1: Haugesund-vedtaket opphevet 

Mesta/Lemmin-
käinen 

2011 Pålagt i 2011 å selge ett verk i Nord-
Norge 

NEI Ble aldri solgt, og  nytt vedtak 
V2014-5: Legge ned et verk i Nord-Norge 

A-Pressen/Edda 
Media  

2012 Pålagt å selge to aviser JA Demokraten solgt til Agderposten Medier 
Varden solgt til  Agderposten Medier 

Telenor/LOS 2012 Pålagt å selge infrastruktur  (+ 
adferdsvilkår) 

JA Ble solgt til Hafslund Telekom 

Elixia/Sats 2014 Pålagt å selge 11 sentre JA Ble solgt 
Men hva skjedde med prisene? 

Nortura/Prima  2014 Selge på ett ledd i produksjons-prosessen 
(kombinert med adferdsvilkår) 



Noen lærdommer – så langt 
• Kan være nytteløst å pålegge vilkår som strider mot 

partenes incentiver og mot markedskreftene 
– Eksisterende konkurrenter liten interesse av å sikre konkurranse 

• Kun en potensiell kjøper er problematisk (Ahlsell/BRSR) 

• Koordinerte virkninger et problem (Mesta/Lemminkäinen) 

– Fusjon er en strukturendring, så bør tenke langsiktig 

• Salg av oppringt internett er kortsiktig (Telenor/Tiscali) 

• Labnett synes som en langsiktig løsning (Eurofins/Läntmannen) 

• Bør sikre seg i forkant .. 
– Ikke nok med krav om å tilby for salg til en konkurrent som ikke er 

i det lokale markedet (kun en potensiell kjøper) (Rema/Lidl) 

• … men selv bindende vedtak er ikke bindende .. 
– Norli/Libris 

– Mesta/Lemminkäinen  
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Dagens tema 
• Kort om bakgrunnen 

– Adferds- vs strukturelle vilkår for fusjon 

• Strukturelle vilkår – incentiver og virkninger 

– Lærdom fra teoretiske studier 

– Erfaringer i ulike land 

• Gjennomføring av strukturelle vilkår 

– Hjemmel og dokumentasjon 

– Hvordan gjennomføre avhendelsen? 

• Noen eksempler fra Norge på strukturelle vilkår 

– Mesta/Lemminkäinen 

– Sats/Elixia 
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Hjemmel og prosess (§ 16(2)) 
• EU: Konvergens mellom fusjonsvilkår og tilsagn etter 

art. 9 

• Parallellitet mellom § 12(3) og § 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 
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Dialog eller taktikk?  

• Systemets formål:  

– Mer og tidligere dialog 

– Mer målrettede og effektive remedies 

• "Overrumpling" i fase 1?  

– Tidsfrist forskyves, bedre å presentere remedies ved 

melding (35 dagers fase 1) 

• "Avventing" i fase 2? 

– 70-dagers frist parallellforskyves etter 55 virkedager 

(skyver fristen foran seg) 
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Rettigheter/plikter i prosessen 

• Konkurransetilsynet forpliktet til å fatte vedtak 

snarest mulig, jf. § 20 fjerde ledd, systemet er lagt 

opp for å sikre dette 

• Men har tilsynet tilstrekkelig incentiver? 

– Dele skadehypotese (stiller krav til meldingen) 

– Avvise forslag eller plikt til markedstesting? 

• Ingen klagemulighet underveis 

– Rett til dialog 

• Partene må "ta i" for å sikre tidligere vedtak 
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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’" 
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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 
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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 
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Forholdet til kontrafaktisk 

vurdering 
• Må vurdere scenariet med vilkår 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 vilkår nøytraliserer enhver 

konkurranseskade – spørsmålet er om 

inngrepsvilkårene fortsatt er oppfylt 

– Sak T-87/05 EDP, prem. 200 
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Proporsjonalitet 

• § 16(2) proporsjonalitet avviker fra EU, jf. også § 

12(3)  

– Konkurransetilsynet må i større utstrekning vurdere 

proporsjonalitet 

• Må klart nok velge det minst inngripende som er 

foreslått 

• Men kan ikke utelukke at tilsagn som går lenger enn 

nødvendig gjøres bindende 
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Gjennomføring – vilkår  

• Forpliktelser vs. vilkår for gjennomføring 

– Konkurransetilsynet kan fastsette vilkår 

• Vilkår knyttet til suspendering av transaksjon 

– «Up-front-buyer»  

• Ingen gjennomføring før vilkår oppfylt 

• Vilkår knyttet til opprettholdelse av uavhengighet 

– «Hold-separate»/«Ring-fencing» 
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Gjennomføring – vilkår 
• Todelt gjennomføring 

– «Crown jewels»  

• Forvalter 
– Må foreslås av melder 

• Godkjennelse av kjøper 
– Uavhengig, kompetanse 

• V2012-16 Lemminkäinen, jf. også V2014-5 

• Selg eller steng 

– Ikke nye konkurransemessige problemer 

– «Fix-it first» 

• Kjøper må aksepteres før vedtak 

• Kan selvsagt ikke pålegges 

 

 

 25 



Utforming av avhendelsestiltak 

• Hovedpoenget: Viable business 

– Spesifikke kjøperes egenskaper kun ved fix-it-first 

• Stand-alone business 

– Eget selskap/divisjon 

• Carve-out/reverse carve-out 

• Assets  

– For eksempel utsalgssteder 

– "Mix & match" 

• Kutte linker til konkurrenter 

– Herunder minoritetsposter 
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Dagens tema 
• Kort om bakgrunnen 

– Adferds- vs strukturelle vilkår for fusjon 

• Strukturelle vilkår – incentiver og virkninger 
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– Hjemmel og dokumentasjon 

– Hvordan gjennomføre avhendelsen? 
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– Sats/Elixia 

 

27 



Eksempel: salg av utsalgssteder 

• Tre eksempler på pålegg om salg av utsalgssteder i 

kjededominerte markeder 

– Rema 1000/Lidl 

– Norli/Libris 

• Up front buyer (men senere opphevet for 1 av 7 butikker) 

– Sats/Elixia 

• Up front buyer (delvis) 

• Gir uttrykk for en "læringskurve" mht. 

gjennomføring 
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Mesta/Lemminkäinen 
• I varselet, flere regioner i Norge vurdert 

– Koordinert effekt i hver region? 

• I beslutningen, kun Nord-Norge 

• Hvordan så hele bildet ut? 

– Bedrifter og kapasitet i ulike regioner 

– En bedrift forsvinner i en høyt konsentrert næring 

– Letter å koordinere ’sphere of  influence’, og ikke så relevant 

å se på dagens situasjon? 

• KT med en detaljert analyse i en region 

– Hva med samspillet med andre regioner? 

– Hvis koordinert virkning, hva da med overkapasitet i Nord? 
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Mesta-saken – hva hendte? 
• Flere forsøk på å selge verket i Harstad, men fant 

aldri en kjøper 

• KT omgjorde i 2014 vedtaket fra 2011 til pålegg om å 

legge ned, og viste da til ledig kapasitet: 
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• Legge ned egen kapasitet som vilkår for fusjon!  



SATS/Elixia (V-2014/2) 

• Pålagt salg av bestemte treningssentre 

– Som "operative enheter":  

• salg omfatter kontrakter, herunder medlemsavtaler og 

leiekontrakter, samt øvrige [nødvendige] rettigheter 

• Er treningssentre ‘operative enheter’, med egne medlemmer, 

trenere og utstyr? 

– "Up-front buyer" innenfor berørte geografiske områder 

– Ytterligere vilkår om "hold separate" 

– "Karensklausul" mht. bl.a. "win back" 

• Back-up: "Hvis ikke lar seg gjennomføre", kan 

pålegge å selge andre 
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Elixia + SATS = Godkjent på vilkår 

• Redusert konkurranse i en rekke 
lokale markeder? 
– Nær avstand mellom trenings-sentre 

som fusjonerer? 

• Mye plass brukt på av-
grensning av markedet 
– Hva er det lokale markedet? 

– Bl.a. spørreundersøkelse 

• Vedtak i februar 2014 
– Måtte selge 11 treningssentre 

– Flere potensielle kjøpere 

– Har solgt ut, men … 
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Økt pris? 

• Laveste pris har blitt høyere 
– Før 299 pr mnd, nå 530 (625 i 

Oslo) 

• Men strengt tatt ikke helt 
likt tilbud 
– Gammel pris gjaldt for enkelt-

sentre og ofte visse tider på 
døgnet 

• Var det en feil tilnærming å 
fokusere kun på det lokale? 
– Overså noen lokale markeder? 

– Burde nasjonal/regional 
prising vært tillagt vekt? 

 

33 



Konklusjoner  
• Hvis kjøper ikke har incentiver til å konkurrere, kan det 

være nytteløst selv med bindende avtaler 
– Hvis få aktuelle kjøpere er strukturelle vilkår problematisk 

– Viktig å tenke på om konkurransen gjenopprettes, ikke bare på 
om markedsstrukturen gjenopprettes 

• Hvis potensial for konkurranse, bør foretrekke struktu-
relle tiltak med effektive gjennomføringsmekanismer 
– Sml. f.eks. Elixia og Lidl 

• Viktig å se på hvem som er kjøperen 
– Labnett et eksempel på vellykket strukturelt vilkår? 

• Sammenheng skadehypotese og vilkår som settes 
– Kan ikke forlange at vilkår nøytraliserer enhver 

konkurranseskade 
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