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Inngrepsvilkåret 

• Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som 
vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av 
konkurransen i strid med lovens formål. Forbudet kan omfatte 
utfyllende bestemmelser som er nødvendige for at formålet 
med forbudet blir oppnådd. 

• 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 foretaksammen-
slutningen tillates på disse vilkår.  



Vesentlige punkter 

• Konkurransebegrensning. 

• Vesentlig konkurransebegrensning. 

• Føre til eller forsterke…. 

• …avbøte de konkurransebegrensende virkningene som 
foretakssammenslutningen kan føre til. 

 

• Hva menes med disse begrepene? 

• Hva er effekten av en fusjonskontroll som baserer seg på disse 
vilkårene? 



Konkurransebegrensning 
• Utslaget av begrenset konkurranse kan være: 

– Forhøyde priser og kostnader 

– Lite mangfold og innovasjon 

– Dårlig kvalitet 

• Moderne konkurransepolitikk har et sterkt fokus på prisdimensjonen: 

– Vil en fusjon føre til prispress oppover? (UPP-analyser av ulike slag) 

– Sats/Elixia, TSN/Tele2, Coop/Ica ++ 

• Hva hvis priskonkurransen i og for deg er sterk, men at markedsmakt i stedet 
tas ut i form av redusert mangfold, lav innovasjonstakt og dårlig kvalitet? 

• Fusjoner fører til «skadelige» kostnadsbesparelser i stedet for prisøkninger 

– Man reduserer på antall varianter i en varelinje for å presse leverandører? 

– Man lar ferskvarer ligge i disken noen dager lengre enn optimalt for 
kundene? 

– Man investerer mindre enn ellers i ny teknologi/nye produkter. 



UPP analyser 

• Disse ser på prispress ved sammenlikne prisingsinsentivene 
før og etter en fusjon. 

• Det man burde se på er hvordan insentivene til både pris, 
varebredde og kvalitet påvirkes av fusjonen. 

• Spørsmålet er om PP-analyser fanger opp dette på en god 
måte? 

• Kan det tenkes at en PP analyse viser lite prispress, men 
overser insentiver til endringer i produktbredde og kvalitet? 

• Videre: priser kan bestemmes lokalt, men vareutvalg i større 
grad bestemmes nasjonalt. 

• I så fall er spørsmålet om man får med seg hele effekten av en 
fusjon ved å basere seg på PP-analyser i lokale markeder. 



UPP-analyser 

• Spørsmålet er om konkurransepolitikken har behov for et 
bredere sett av analyseredskaper. 

• Vi vet fra økonomisk teori at manglende konkurranse kan gi 
mange utslag. 

• Forhøyde priser er en ting, men kanskje ikke den viktigste? 

• Jeg vil hevde at svake insentiver til innovasjon og til å tilby 
konsumentene er bedre vareutvalg med god kvalitet mange 
ganger er vel så viktige negative effekter av manglende 
konkurranse. 

• Da kan man komme feil ut ved å fokusere på priseffekter i 
lokale markeder. 
– Jfr. Sats/Elixia, Coop/Ica etc. 



«Føre til eller forsterke» 

• Anta likevel at konkurransebegrensningen av en fusjon gir seg 
utslag i prisøkninger eller prispress. 

• Inngrepsvilkåret gir da to muligheter: 
– Enten må fusjonen føre til en vesentlig begrensning av konkurransen 

– Eller fusjonen må forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen 

• Dersom konkurransen i markedet allerede er vesentlig 
begrenset før fusjonen, skal det normalt lite til før inngrep. 

• La meg ta et eksempel for å synliggjøre forskjellen på disse to 
inngrepsvilkårene. 

• La oss anta at vi kan måle prisnivået i markedet med en eller 
annen prisindeks som er mellom 100 og 200. 



Prisindeks 

• Jo høyere prisindeksen er, jo høyere er prisene og jo større er 
konkurransebegrensningen. 

• Når indeksen er nær 100 antar vi at konkurransen er 
velfungerende. 

• På et eller annet nivå oppstår det en vesentlig begrensing av 
konkurransen. La oss si at dette er når indeksen når 120. 

• Mellom 100 og 120 er konkurransen ikke vesentlig begrenset, 
mens over 120 er det den vesentlig begrenset. 

• Da kan vi illustrere inngrepsvilkåret i Krl § 16 som følger. 



Inngrepsvilkåret 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 



Eksempel 1: Føre til … 
Før 110, etter 130 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 

110 130 

Inngrepsvilkåret oppfylt 



Eksempel 2: Forsterke…..  
Før 130, etter 135 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 

130 135 

Inngrepsvilkåret oppfylt 



Avhjelpende tiltak 

• 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 foretaksammen-
slutningen tillates på disse vilkår.  

• Spørsmålet er hva dette betyr? 

1. Skal de avhjelpende tiltakene bringe oss tilbake til 
situasjonen FØR foretakssammenslutningen (status quo)? 

2. Skal de avhjelpende tiltakene fjerne (økning i) en vesentlig 
begrensning av konkurransen? 

 



Status quo - alternativet 

• Hvis det er status quo som er målet med avhjelpende tiltak: 

• Da skal den første fusjonen tilbake til 110 og den andre til 130 
ved hjelp av avhjelpende tiltak. (figur) 

• Med mindre det kan påvises betydelige effektivitetsgevinster 
med fusjonen er forbud en svært treffsikker «remedy». 

• Uten effektivitetsgevinster av noe slag, eller at påståtte 
effektivitetsgevinster ikke får gjennomslag: 
– Spørsmålet er da om det finnes noen god grunn til å godta en fusjon 

med avhjelpende tiltak? 

 

 



Eksempel 1: Føre til …  
Før 110, etter 130 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 

110 130 



Eksempel 2: Forsterke… 
Før 130, etter 135 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 

130 135 



Fjerne en (økning i) vesentlig begrensing 

• Hvis målet for avhjelpende tiltak er å: 
– Fjerne en forsterkning i vesentlig konkurransebegrensning, eller 

– Fjerne en vesentlig konkurransebegrensning (i tilfellet «føre til») 

• I så fall vil fusjonskontrollen potensielt kunne føre til at det 
oppstår vesentlige konkurransebegrensninger i alle markeder. 

• Fusjonene som starter med vesentlige 
konkurransebegrensninger (over 120 i eksempelet) vil bli 
«reparerte». (Figur) 

• Fusjonene som fører til vesentlig begrenset konkurranse 
(starter under 120 og ender over) vil kun bli delvis 
«reparerte». (Figur) 

• Den teoretiske implikasjonen er at alle fusjoner ender på 120 
eller mer, altså vesentlig begrenset konkurranse. 



Eksempel 2: Før 130, etter 135 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 

130 135 



Eksempel 1: Før 110, etter 130 

100 120 200 

Prisindeks 

konkurranse Vesentlig begrenset konkurranse 

Monopol 

110 130 



Modifikasjoner 

• Eksemplene foran viste hvordan fusjonskontrollene fungerer i 
teorien gitt inngrepsvilkåret. 

• Svaret avhenger til en viss grad av hvilken funksjon de 
avhjelpende tiltakene er ment å ha. 

• Dette er etter mitt syn ikke helt klart. 

• Så er det også klart at uansett hva man legger til grunn så kan 
ikke konkurransemyndighetene finsikte konkurransen slik som 
i mine teoretiske eksempler. 

• Det betyr at situasjonene både kan bli verre eller bedre enn i 
eksemplene. (Type 1 og type 2 feil). 

• Eksemplene viser likevel at avhjelpende tiltak kan fungere 
som et instrument som gradvis forverrer konkurransen. 

 



Konklusjon 

• Begrenset konkurranse er mer enn høye priser. 
– Innovasjon, vareutvalg, kvalitet. 

– Hvordan fange opp disse sidene ved konkurransen i fusjonssaker? 

• Inngrepsvilkåret i § 16 har noen sider ved seg 
– Uklart hva som er den teoretisk mente effekten av avhjelpende tiltak 

– Uklart hvordan dette praktiseres 

– Partene vil alltid forsøke å smyge listen 

– Da er det viktig at listen ligger fast, og at den ligger på rett sted. 

• Vil problemet løses ved overgang til SIEC? 
– Kanskje, men det kommer an på praktiseringen. 

 

 


