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1 Innledning  
 
1.1 Tema og problemstilling  
 
Oppgavens hovedtema er i hvilken utstrekning to eller flere1 uavhengige foretak i en prosess 
med sikte på å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse, kan utveksle (bedriftsintern) infor-
masjon seg imellom i perioden frem til foretakssammenslutningen (eventuelt) er gjennomført, 
uten å komme i konflikt med konkurranserettslige regler.  
 
Problemstillingen kommer særlig på spissen når virksomhetene er direkte konkurrenter eller 
potensielle konkurrenter (det foreligger da et såkalt horisontalt konkurranseforhold), ettersom 
utveksling av informasjon mellom konkurrenter kan legge til rette for – og lede til - konkur-
ranseskadelig samordning av foretakenes markedsadferd. Det er da særlig forbudet mot kon-
kurransebegrensende adferd i konkurranseloven § 10 og gjennomføringsforbudet i § 19, som 
setter konkurranserettslige skranker for hvilken informasjon som lovlig kan utveksles i til-
knytning til en transaksjonsprosess. For foretakene som er involvert i en (mulig) transaksjon – 
og foretakenes eksterne rådgivere – kan det i praksis være vanskelig å vurdere hvor grensene 
går mellom legitim informasjonsutveksling for å sikre en hensiktsmessig oppkjøpsprosess og 
ulovlig informasjonsutveksling. En hovedmålsetning med oppgaven er derfor å drøfte mer 
konkret, og bidra til å klargjøre, i hvilken utstrekning de to bestemmelsene begrenser foreta-
kenes adgang til informasjonsutveksling under en oppkjøpsprosess.  
 
Den overordnede problemstillingen er derfor formulert som følger: Hvilke konkurranserettsli-
ge skranker setter konkurranseloven §§ 10 og 19 for informasjonsutveksling ved virksom-
hetsoppkjøp?   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 I den følgende fremstilling er det for enkelthetens skyld forutsatt at det er to foretak som er involvert i transak-

sjonsprosessen (for eksempel i forbindelse med et virksomhetsoppkjøp), men det kan i gitte tilfeller natur-
ligvis være flere enn to foretak involvert, for eksempel i forbindelse med fusjoner, eller hvor to uavhengige 
foretak går sammen om et oppkjøp av et tredje foretak.  



 
 

2 

1.2 Problemstillingens aktualitet  
 
Temaet er svært begrenset behandlet i rettspraksis og juridisk teori, til tross for et økt fokus 
fra tilsynsmyndighetene på lovstridig informasjonsutveksling mellom konkurrenter. Temaet 
har derfor både praktisk og teoretisk relevans.  
 
For så vidt angår temaets praktiske betydning, så er spørsmålet om hvor grensene går for lov-
lig informasjonsutveksling ikke bare av betydning ved oppkjøp av virksomhet (som oppga-
vens hovedproblemstilling formelt er begrenset til), men også av stor betydning ved andre 
former for foretakssammenslutninger, som fusjoner og etablering av et fellesforetak (joint 
venture).2 Ved alle slike transaksjoner eller foretakssammenslutninger er det vanlig forret-
ningspraksis at det overføres informasjon mellom to selvstendige virksomheter forut for 
(eventuell) gjennomføring av transaksjonen, for eksempel ved at det foretas en selskapsgjen-
nomgang av målselskapet i en oppkjøpsprosess. 3 
 
I en slik prosess blir det nødvendigvis utvekslet bedriftsintern informasjon som ikke er til-
gjengelig for andre aktører på markedet frem til foretakene enten beslutter ikke å gå videre 
med oppkjøpet, eller gjennomfører foretakssammenslutningen. Dersom partene beslutter å 
terminere oppkjøpet eller gjennomføre det, er det et krav til at partene skal kunne opptre som 
uavhengige aktører i markedet. Dette innebærer at partene skal konkurrere under de samme 
forutsetningene som før oppkjøpsprosessen var påbegynt, både under prosessen og frem mot 
en (potensiell) foretakssammenslutning. Dette skal sikre at partene kan fortsette å konkurran-
sen dersom transaksjonen avvikles, uten at det oppstår konkurransebegrensende atferd, eller 
strukturelle endringer i markedet.  
 
En kartlegging av de rettslige skrankene som følger av konkurranseloven §§ 10 og 19 kan 
derfor bidra til en praktisk avklaring rundt hvilke momenter det er relevant å legge vekt på 
ved vurderingen av om den informasjonsutvekslingen som finner sted i forbindelse med en 
oppkjøpsprosess er lovlig eller ikke.  
 
Ser man til den teoretiske relevansen, nødvendiggjør oppgavens hovedproblemstilling drøftel-
ser av flere konkurranserettslige grensespørsmål, herunder hva som skal til for at det forelig-
ger lovstridig samordnet opptreden etter konkurranseloven § 10, og hvorvidt en foretakssam-

                                                
2 Det er verdt å merke seg at konkurranseloven § 10  - i motsetning til § 19 – ikke bare gjelder for foretakssam-

menslutninger som er meldepliktige etter konkurranseloven, men kommer til anvendelse i alle tilfeller hvor 
uavhengige foretak utveksler informasjon seg imellom.  

3 Nærmere om hvordan slike selskapsgjennomganger foregår i praksis, og problemstillinger som kan oppstå i 
denne forbindelse, under punkt 3 nedenfor.  
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menslutning kan anses som gjennomført alene på grunnlag av utvekslet informasjon i relasjon 
til konkurranseloven § 19.  
 

2 Metode 
 
Rettskildebildet i norsk konkurranserett preges i stor grad av EU/EØS-retten. I forarbeidene til 
konkurranseloven § 10 heter det at ”bestemmelsen svarer med nasjonale tilpasninger, til EØS-
avtalen artikkel 53. Praksis i EU og EØS vil derfor være relevant ved tolkning av bestemmel-
sen.” 4 Videre er det uttalt at ”(…) de nye norske forbudsbestemmelsene skal anvendes med 
de begrensninger som følger av § 7 i EØS-konkurranseloven. Rettspraksis fra EU-og EØS-
retten må derfor veie tungt som rettskilde ved anvendelse.” 5 Dette innebærer at de norske 
forbudsbestemmelsene i konkurranseloven må tolkes og anvendes i tråd med de tolkninger 
EU-domstolen har foretatt av de tilsvarende bestemmelser i EU-retten. 
 
Når det gjelder rettspraksis fra EU-retten, er det EU-domstolen som er den autoritative tolk-
ningskilden.6 EU-domstolen er inndelt i to domsinstanser, Court of Justice (”Domstolen”) og 
General Court (”Retten”, tidligere ”Court of first instance”). At EU-domstolen er den autorita-
tiv tolkningskilden, vil si at det kun er EU-domstolen som kan tolke og fastlegge det nærmere 
innhold av rettsreglene i EU-retten. Hvor stor vekt de ulike tolkningsuttalelsene fra EU-
domstolen skal tillegges, følger blant annet av den hierarkiske oppbygningen av EU-
domstolen. Avgjørelser fra Retten har derfor noe mer begrenset rettskildevekt enn avgjørelser 
fra Domstolen.  
 
I EU-retten har i tillegg Generaladvokaten en viktig rolle i domstolsapparatet.7 Generaladvo-
katens oppgave er å gi en begrunnet uttalelse med forslag til en løsning av saken som skal tas 
opp til doms. Generaladvokatens uttalelser inneholder ofte inngående og prinsipielle drøftel-
ser, som ikke helt sjelden kan bli tillagt vekt ved EU-domstolens rettsavgjørelser. Generalad-
vokatens uttalelse er ikke bindende for EU-domstolen, men kan i praksis ha nokså stor betyd-
ning, avhengig av uttalelsens argumentasjonsverdi.  
 
Formålsbetraktninger har også en sentral plass innenfor konkurranseretten. Konkurranse-
lovens overordnede formål er å stimulere til konkurranse gjennom ”effektiv bruk av samfun-
nets ressurser” med hensyn til ”forbrukernes interesser” jf. konkurranseloven. § 1. Hoved-
funksjonen til bestemmelsen er å rettlede rettsanvender i grensetilfeller hvor loven kan være 
                                                
4 Ot.prp.nr.6 (2003-2004) s.224 
5 Ibid s. 224 
6 Se TEU, art 19 og hhv. Sejersted, Fredrik. EØS-rett, s.55 
7 Sejersted, Fredrik, EØS rett,  s.135 
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uklar, i tillegg tjener formålsbestemmelsen som veiledning for det skjønn som skal utøves ved 
praktisering av konkurranseloven.  
 
Loven inneholder også spesielle legislative hensyn. Selv om hensynet til konkurransen og 
forbrukeren normalt vil veie tyngst ved tolkning av loven, kan eksempelvis hensynet til effek-
tivitetsgevinster i visse tilfeller gå foran de overordnede hensynene i loven.8 Dette kan for 
eksempel være at avtalen/den samordnede opptredenen vil oppnå så betydelige, positive sam-
funnsøkonomiske vinninger at eventuelle konkurransebegrensninger oppveies. Et eksempel 
hvor slike spesielle legislative hensyn kommer til uttrykk er i konkurranseloven. § 10 tredje 
ledd og § 10 fjerde ledd. Dette er et unntak fra lovens forbud mot konkurransebegrensende 
avtaler og samordnet opptreden, hvor særlige hensyn gjør seg gjeldende.  
 
Videre suppleres disse formålsbestemmelsene og spesielle legislative hensynene med et har-
moniseringshensyn. EØS-avtalen art. 1 nr. 1 har som formål å ”(…)fremme en vedvarende og 
balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like 
konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler(…)”. Hensynet til et ensartet konkur-
ranseregelverk innenfor EU- og EØS-området tilsier derfor at konkurransebegrensninger og 
forbudsbestemmelser som de to traktatene inneholder, skal tolkes ”så langt de i sitt materielle 
innhold er identiske med de tilsvarende regler…i samsvar med de relevante rettsavgjørel-
ser…” jf. EØS-avtalen art. 6. Forbudsbestemmelsene i konkurranseloven §§ 10 og 19 – som 
behandles i denne oppgaven – tolkes derfor i overensstemmelse med EU-rettens tolkningsut-
talelser, og vil derfor også være helt sentral ved tolkningen av de nasjonale rettskildefaktore-
ne. 
 
Konkurransetilsynets uttalelser og vedtak kan også ha en viss avklarende verdi. Ettersom 
Konkurransetilsynet er et forvaltningsorgan med særskilt kompetanse innenfor den nasjonale 
konkurranseretten vil tolkninger av de norske bestemmelsene underbygget av relevant retts-
praksis fra EU/EØS-retten, kunne ha en argumentasjonsverdi som kan  virke avklarende på 
enkelte tolkningsspørsmål som ikke har blitt berørt av domstolene.9  
 
 
 
 
 

                                                
8 Sæveraas, Eivind m.fl. (2009) s. 37 og s. 167 
9 Monsen, Erik, (2012) s. 269 
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3 Oppkjøpsprosessens ulike faser  
3.1 Innledning  
 
En oppkjøpsprosess er en dynamisk prosess, som kan bestå av en rekke ulike faser. Jeg har for 
denne fremstillingens del valgt å dele en oppkjøpsprosess inn i tre hovedfaser, som reflekterer 
viktige skiller med hensyn til hvilke konkurranserettslige regler som kommer til anvendelse 
når det gjelder informasjonsutveksling. De tre fasene har jeg gitt betegnelsene; (1) forhand-
lingsfasen, (2) godkjenningsfasen og (3) gjennomføringsfasen. 
 
Den første fasen i enhver oppkjøpsprosess består av forhandlinger mellom partene, med sikte 
på å komme til enighet om pris og øvrige vilkår for virksomhetsoverdragelsen. Før endelig 
transaksjonsavtale inngås er det også svært vanlig at den ervervende part får gjennomført juri-
diske og økonomiske undersøkelser av målselskapet – en såkalt due diligence eller selskaps-
gjennomgang. ”Forhandlingsfasen” kan enten ende med at partene velger å avslutte forhand-
lingene, eller at de velger å inngå en forpliktende avtale om å gjennomføre foretakssammen-
slutningen. I så fall går prosessen over i fase to – ”godkjenningsfasen”.  
 
Dersom partene har blitt enige om å gå videre til fase to, vil det blant annet være avtalt hvor-
dan transaksjonen skal gjennomføres – og på hvilke vilkår. Partene kan for eksempel ha blitt 
enige om å gjennomføre transaksjonen som innmatsoppkjøp, en fusjon eller et andelskjøp – 
noen ganger kan det også være en kombinasjon av dette. Dersom det for eksempel foretas et 
andelskjøp i form av aksjer, skjer dette i form av en signering av en aksjekjøpsavtale – en 
såkalt ”share purchase agreement” (SPA). En slik formalisering har betydning for den neste 
fasen i oppkjøpsprosessen – ”godkjenningsfasen”.  
 
”Godkjenningsfasen”, reguleres i det vesentlige av konkurranseloven §§ 18 og 19. I denne 
fasen aktiveres reglene om meldeplikt, og et gjennomføringsforbud for den (potensielle) fore-
takssammenslutningen.  
 
Hovedregelen er at transaksjoner hvor partenes omsetning ikke overskriver visse definerte 
terskelverdier 10 ikke er meldepliktige til konkurransetilsynet jf. § 18 annet ledd, men i enkelte 
tilfeller har Konkurransetilsynet også hjemmel til å pålegge meldingsplikt. Konkurransetilsy-
net har i realiteten stor skjønnsfrihet på dette området, og kan pålegge meldeplikt dersom til-
synet ”finner rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes” eller ”særlige hensyn” tilsier 
nærmere undersøkelser, jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd. Slike meldingspålegg kan gis i 
                                                
10 Meldeplikten gjelder ikke dersom de involverte foretak til sammen har en årlig omsetning i Norge på under 1 

milliard kroner, eller bare ett av de involverte foretakene har en omsetning på over 100 millioner kroner, jf. 
konkurranseloven § 18 annet ledd bokstav a) og b). 
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en periode på inntil 3 måneder etter at endelig avtale er inngått eller transaksjonen er gjen-
nomført jf. § 18 tredje ledd annet punktum og § 18 femte ledd.11 For at partene skal kunne 
eliminere risikoen for slike ”overraskelser” i forbindelse med en foretakssammenslutning, er 
det åpnet for at partene kan inngi frivillig melding til konkurransemyndighetene jf. § 18 sjette 
ledd i tilfeller hvor det ikke automatisk inntrer meldeplikt. 
 
Dersom transaksjonen er meldepliktig (eller partene har valgt å inngi melding etter konkur-
ranseloven § 18 sjette ledd) går oppkjøpsprosessen inn i ”godkjenningsfasen”, det vil si fasen 
frem til transaksjonen (eventuelt) er godkjent av Konkurransetilsynet. I påvente av godkjen-
ning, vil partene (som regel) ikke ha behov for å utveksle mer informasjon for å ta stilling til 
om transaksjonen skal gjennomføres, fokuset på informasjon i denne fasen vil derfor (ofte) 
relatere seg til implementeringstiltak som kan lette gjennomføringen av foretakssammenslut-
ningen (eksempelvis reforhandlinger med sine kunder eller utveksling av produktinformasjon, 
kundeinformasjon mv). I denne prosessen må partene likevel avstå fra samordnende tiltak 
som kan vanskeliggjøre eller hindre en effektiv forhåndskontroll med foretakssammenslut-
ningen. Perioden omtales derfor også som en ”stand-still” forpliktelse. 12 13 
 
Dersom transaksjonen godkjennes av konkurransemyndighetene, går oppkjøpsprosessen inn i 
den tredje og siste fasen - ”Gjennomføringsfasen” (closing). Denne fasen dekker perioden fra 
transaksjonen er godkjent og frem til den endelige gjennomføringen av transaksjonen. Når 
foretakssammenslutningen er endelig gjennomført, som regel ved en ”closing” hvor blant 
annet eiendomsrett til de aktiva som inngår i oppkjøpet overføres fra selger til kjøper, vil mål-
selskapet opphøre å eksistere som en uavhengig aktør i markedet.  
 
Følgende figur gir en skjematisk oversikt over de ulike fasene i oppkjøpsprosessen slik de er 
beskrevet ovenfor, i relasjon til de ulike regelsett som kommer til anvendelse:  

                                                
11 Dette innebærer at Konkurransetilsynet i spesielle tilfeller kan pålegge partene en meldeplikt etter at foretaks-

sammenslutningen er gjennomført (kontroll er ervervet), jf. også konkurranseloven § 16 første og tredje 
ledd, som gir tilsynet anledning til å pålegge reversering av gjennomførte foretakssammenslutninger som ”i 
betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse”. Også i slike tilfeller gjelder det et gjennomføringsforbud et-
ter konkurranseloven § 19, som inntrer når partene har mottatt pålegg om meldeplikten. I praksis kan imid-
lertid dette by på utfordringer, da integrasjonen mellom de to foretakene på dette tidspunkt allerede kan ha 
kommet langt. Det kan i så fall være aktuelt for foretakene å søke om unntak fra gjennomføringsforbudet jf. 
konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum. I relasjonen til denne fremstillingens begrepsbruk vil fo-
retakene være ute av ”godkjenningsfasen” dersom kontroll rent faktisk er ervervet på det tidspunkt tilsynet 
pålegger meldeplikt, men det kan altså tenkes situasjoner hvor godkjenning fra Konkurransetilsynet blir 
nødvendig selv om transaksjonen allerede er gjennomført. Se i denne sammenheng fotnote nr. 24 om kom-
misjonens pressemeddelelse angående etterforskning av foretakssammenslutningen mellom selskapene 
Altice og PT Portugal.   

12 NOU 2003:12 s. 103 
13 Nærmere om dette i pkt. 3.2.1 
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3.2 Nærmere om struktur – og atferdskontroll ved en oppkjøpsprosess 
3.2.1 Informasjonsutveksling og forholdet til konkurranselovens regler    
 
Forbudet mot at selvstendige foretak koordinerer sin markedsatferd følger direkte av konkur-
ranseloven § 10 (1) og (til en viss grad) av § 19 (1). Det fremgår av forarbeidene til konkur-
ranseloven, og er lagt til grunn i rettspraksis, at informasjonsutveksling mellom uavhengige 
virksomheter i seg selv kan rammes av forbudet i konkurranseloven § 10.14 Under en opp-
kjøpsprosess kan det dermed oppstå et spenningsforhold mellom partenes legitime og forret-
ningsmessige behov for å utveksle informasjon og forbudet mot informasjonsutveksling som 
kan utgjøre konkurransebegrensende atferd – eller som potensielt kan hindre eller vanskelig-
gjøre en forhåndskontroll jf. konkurranseloven § 19.  
 
Under forhandlingsfasen er informasjonsbehovet til partene (særlig på kjøpersiden) ofte om-
fattende. Som hovedregel foretar derfor kjøper en selskapsgjennomgang (due diligence) med 

                                                
14 Nærmere om dette i kap. 4 
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sikte på å avdekke mulige risikoområder som kan ha betydning for verdien av virksomheten.15 
16 Kjøper vil da ha en mulighet til å ta stilling til om investeringen vil være fornuftig ut ifra 
kommersielle hensyn.17 DD-prosessen (sett fra kjøpers ståsted) vil derfor dreie seg om å få 
avdekket eventuelle forhold ved målselskapet som kan ha innvirkning på hvorvidt den påtenk-
te transaksjonen skal gjennomføres – og eventuelt på hvilke vilkår (mht. pris, garantier mv.).  
 
For den potensielle erverver kan en slik selskapsgjennomgang medføre at det gis innsyn i 
målselskapets operasjonelle, finansielle, kommersielle og juridiske forhold. Er målselskapet 
og erverver (faktiske eller potensielle) konkurrenter, kan dette innebære at erverver får innsyn 
i  strategisk og kommersielt viktig informasjon hos konkurrenten som for eksempel, kundelis-
ter, kontrakter, historiske og fremtidige forplikter for selskapet, produksjons – og nøkkeltall 
og selskapets immaterielle rettigheter knyttet til forskning og utvikling (R&D) mv. 18 Etter-
som dette er informasjon som erverver får mens partene fremdeles er - og skal forholde seg 
som - selvstendige foretak, kan slik informasjonsutveksling føre til brudd på konkurranse-
loven §§ 10 og 19, ved at informasjonsutvekslingen (1) legger til rette for eller medfører kon-
kurransebegrensende samarbeid, og/eller (2) medfører at transaksjonen reelt sett er gjennom-
ført – helt eller delvis før Konkurransetilsynet har godkjent oppkjøpet.19 
 
Hvor detaljert eller omfattende informasjonen må være for at en i utgangspunktet legitimt 
begrunnet informasjonsutveksling i en oppkjøpsprosess går over til å utgjøre konkurransebe-
grensende atferd – og/eller bryter med gjennomføringsforbudet – er uklart etter gjeldende 
konkurranserettslige regler, og er et sentralt tema i fremstillingens del 4.  
 

                                                
15 Evensen, Aabøe (2011) s. 646 
16 Det er også nokså utbredt at også selger får gjennomført due diligence av salgsobjektet/målselskapet før det 

presenteres for en eller flere potensielle kjøpere (en såkalt VDD – Vendor´s due diligence). Selgers utarbei-
delse av en slik VDD reiser ikke de samme problemer mht. utveksling av informasjon som kjøper due dili-
gence (ettersom selger innhenter informasjon om eget salgsobjekt), men forbudet mot konkurransebegren-
sende informasjonsutveksling setter grenser for hvor detaljer informasjon som kan gis i selve VDD-
rapporten. 

17 Evensen, Aabøe (2011) s. 649 
18 Ibid s. 652.  
19 For å redusere risikoen for at partene kommer i skade for å utveksle informasjon i strid med konkurranseloven, 

er det forholdsvis vanlig praksis at virtuelle datarom (VDR) opprettes ved gjennomføring av kjøpers DD. 
Detter er en digital, internettbasert løsning hvor sensitiv informasjon om målselskapet lastes opp. Denne in-
formasjonen tilgjengeliggjøres så for en tredjepart som har i oppgave å ”sile” sensitiv informasjon mellom 
målselskapet og erverver. Tilgang til datarommet krever personlig brukernavn og passord, i tillegg til at par-
tene må signere omfattende konfidensialitetsavtaler. Slike tiltak reduserer i noen grad risikoen for konkur-
ranseskadelig informasjonsutveksling, men løser i realiteten ikke det grunnleggende problemet, ettersom 
tredjepart som har fått tilgang til informasjonen uansett må ta stilling til (i samråd med selger) hvilke konk-
rete opplysninger  - hvor detaljert informasjon – som kan videreformidles til den potensielle kjøper.  
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3.2.2 Gjennomføringsforbudet i ”godkjenningsfasen” 
 
Etter at partene har signert en bindende avtale om foretakssammenslutning (for eksempel en 
SPA), og ”forhandlingsfasen” har gått over til ”godkjenningsfasen” vil det for meldepliktige 
transaksjoner være et krav etter konkurranseloven § 19 om at partene fortsatt skal operere som 
to selvstendige og uavhengige aktører i markedet, til tross for den informasjonsutveksling som 
har funnet sted forut for avtaleinngåelsen.  
 
Hovedregelen som følger av konkurranseloven § 10 - kravet til uavhengig/selvstendig mar-
kedsatferd – gjelder med andre ord også i denne fasen av oppkjøpsprosessen, men partene har 
samtidig et visst handlingsrom til å igangsette forberedende handlinger. I forarbeidene uttales 
det at ”gjennomføringsforbudet ikke hindrer at ervervet godkjennes selskapsrettslig, at det 
gjøres finansielle arrangementer, at selskapene får sine verdier gjennomgått og verdsatt og at 
det utarbeides avsluttende dokumenter. Dette anses som forberedende handlinger snarere enn 
gjennomføring av ervervet.” 20  
 
Likevel presiseres det at det går en grense mot ”(…) innsyn i konfidensiell informasjon [som] 
kan påvirke de involverte foretaks status som uavhengige.” 21 Kravet til uavhengighet frem til 
transaksjonen (eventuelt) er godkjent står derfor også helt sentralt i ”godkjenningsfasen”. Det-
te kravet om uavhengighet kan imidlertid være problematisk å oppfylle/etterleve fullt ut sett 
på bakgrunn av hvordan en oppkjøpsprosess vanligvis struktureres.  
 
Som nevnt ovenfor er formålet med en DD-prosess nettopp at erverver ønsker å skaffe seg  
mest mulig informasjon om målselskapets forretningsdrift før bindende avtale om virksom-
hetsoverdragelse inngås. Interessenten vil i denne forbindelse uvilkårlig tilegne seg betydelig 
finansiell, teknisk og juridisk kunnskap om målselskapet. Den type informasjon erverver får 
innsyn i gjennom en slik prosess er (i all hovedsak) ikke offentlig tilgjengelig, og kan derfor 
rent objektivt betraktes som konfidensiell informasjon.22 Lovgivers standpunkt kan isolert sett 
derfor fremstå som problematisk. 
 
 

                                                
20 NOU:2003:12 s. 76. Forberedende handlinger som dette kan normalt heller ikke anses for å være problematis-

ke i relasjon til konkurranseloven § 10.  
21 Ibid. 104.  
22 (2009) Guidelines on the applicability of article 101 of the Treaty on Functioning of the European Union to 

Horizontal cooperation agreements (heretter omtalt som ”De horisontale retningslinjene”), avsnitt 91, defi-
neres offentlig informasjon ut fra at informasjonen skal være like tilgjengelig for konkurrenter som for all-
mennheten. Det skal ikke medføre verken ekstra kostnader eller ressurser å tilegne seg slik informasjon.   
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Konkurransetilsynets standpunkt bærer imidlertid preg av en mer pragmatisk tilnærming til 
spørsmålet om hvilke informasjon som kan utveksles i ”godkjenningsfasen”. I flere av vedta-
kene tilsynet har fattet med relasjon til konkurranseloven § 19 uttales det at ”(…) informa-
sjonsutveksling utover det som er legitimt og påkrevd som ledd i transaksjonen(….)” 23 vil 
kunne rammes av gjennomføringsforbudet.  
 
Formuleringen kan gi anvisning på at tilsynet til dels anerkjenner informasjonsutveksling som 
en legitim atferd i godkjenningsfasen (jf. ordlyden ”utover”). Likevel spesifiseres det ikke hva 
som gjør informasjonsutvekslingen legitim eller hvilke hensyn som vil gjøre informasjonen 
påkrevd å utveksle. I forhold til den nevnte problematikken er det derfor lite konkret veiled-
ning som kan hentes fra tilsynets formulering. 
 
Det rettslige bildet kompliseres ytterligger ved at forbudet mot konkurransebegrensende sam-
arbeid tilsynelatende anvendes parallelt med gjennomføringsforbudet i denne fasen.24 Hvilke 
betydning forholdet mellom de to bestemmelsene har for vurderingen av om informasjonsut-
vekslingen er legitim eller ulovlig er ikke problematisert eller avklart i de relevante rettskilde-
ne.  
 
Om gjennomføringsforbudet har betydning for hvordan krrl. § 10 skal anvendes i denne pe-
rioden, eller om  utveksling av informasjon i denne fasen rammes av krrl. § 19 på et selvsten-
dig grunnlag, er spørsmål som har betydning for å kartlegge hvilke rettslige skranker som 
oppstilles mot informasjonsutveksling under godkjenningsfasen. Dette er et spørsmål som vil 
bli gått nærmere inn på i kap.5   
 
3.2.3 Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i ”godkjenningsfasen”  
 
Når ”godkjenningsfasen” inntrer har partene allerede nedlagt økonomiske og praktiske ressur-
ser i arbeidet med å utforme/innhente informasjons til/om hverandre, utarbeidet transaksjons-
strategier og eventuelt begynt å tilrettelegge for den planlagte integrasjon av virksomhetene.  
Som nevnt stenger ikke gjennomføringsforbudet for at partene kan foreta forberedende hand-
linger under ”godkjenningsfasen”. Utarbeidelse av en felles transaksjonsstrategi og tilrette-

                                                

22 Konkurransetilsynets vedtak, 2009-18, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, jf. Konkurransetilsynets 
retningslinjer for melding av foretakssammenslutning, punkt 6. 

24 Se eksempelvis COMP/M.4734 – INEOS/Kerling, hvor Kommisjonen innledet etterforskning mot to virksom-
heter med mistanke om brudd på fusjonsforordningen art. 7(1) (tilsvarende krrl. § 19) som følge av sensitiv 
informasjonsutveksling. Det ble ikke fattet et vedtak i saken, men saken viser at informasjonsutveksling kan 
betraktes som et brudd på gjennomføringsforbudet.  
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leggelse for integrasjon mellom virksomhetene er tiltak som skal sikre en smidig integrasjon 
mellom virksomhetene og til en viss grad sikre at erverver får ivaretatt verdiene av sin inves-
tering. 
    
Under utarbeidelsen av en slik felles transaksjonsstrategi skal imidlertid partene være var-
somme med å gi hverandre for vidtrekkende innsyn i kommersielt sensitiv informasjon. Som 
nevnt gjelder konkurranseloven § 10 i utgangspunktet fullt ut også i ”godkjenningsfasen”, og 
dersom partene etter at konkurransesensitive opplysninger er delt for eksempel velger ikke å 
gjennomføre transaksjonen, eller Konkurransetilsynet skulle forby transaksjonen, vil det kun-
ne foreligge brudd på konkurranseloven § 10. Konkurranseloven § 10 legger således visse 
begrensninger på partenes adgang til interaksjon og informasjonsutveksling i ”godkjennings-
fasen” som kommer i tillegg til de begrensninger som måtte følge av gjennomføringsforbu-
det.25  
 
Som den store hovedregel vil informasjonsutveksling som finner sted i forbindelse med en 
oppkjøpsprosess ha et legitimt formål, i tillegg til å være et engangstilfelle. Det kan derfor 
stilles spørsmål ved om konkurranseloven § 10 etter gjeldende rett i noen grad gir større rom 
for informasjonsutveksling i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse, enn ved utveksling 
av informasjon mellom foretak i andre situasjoner.  
 
For å besvare dette er det nødvendig å gå nærmere inn på det materielle innholdet av konkur-
ranseloven § 10.  Innledningsvis i kapittel 4 vil jeg derfor først kort redegjøre for av hvordan 
de materielle vilkår i § 10 kan komme til anvendelse på informasjonsutveksling, og i forleng-
elsen av dette, gå nærmere inn på i hvilken grad anvendelsen av disse vilkårene kan være 
problematiske i en oppkjøpsprosess.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Se pressemelding av 18. mai 2017, hvor kommisjonen annonserte etterforskning av mulig brudd på fusjons-

forordningen art. 7(1) som følge av at erverver (Altice) hadde tilegnet seg bestemmende innflytelse over 
målselskapet (PT Portugal) gjennom kjøpsavtalen og utveksling av sensitiv informasjon etter at foretaks-
sammenslutningen var blitt klarert. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1368_en.htm  
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4 Konkurranseloven § 10   
 
4.1 Informasjonsutveksling og forholdet til konkurransebegrensende 

atferd 
 
Da Konkurranseloven av 2004 (Krrl.) ble utarbeidet var ett av formålene å harmonisere de 
nasjonale konkurransereglene med EU- og EØS-retten. Forbudsbestemmelsen i krrl. § 10 skal 
av den grunn langt på vei tolkes i samsvar med de tilsvarende bestemmelser i EU- og EØS-
retten.26  Krrl. § 10 er i sin ordlyd tilnærmet identisk med EØS-avtalen art. 53, som igjen til-
svarer Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) art. 101 nr.1. 27 Ved tolk-
ningen av krrl. § 10 må det derfor legges betydelig vekt på EU-domstolens praksis knyttet til 
art.101, for kartlegge om – og i så fall hvilke – skranker krrl. § 10 setter for informasjonsut-
veksling i forbindelse med en oppkjøpsprosess.   
 
For at forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid etter krrl § 10 første ledd skal være 
overtrådt, må fire kumulative vilkår være oppfylt: (1) Samarbeidet mellom (2) uavhengige 
foretak må ha til (3) formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen (4) 
merkbart på det aktuelle markedet. Merkbarhetsvilkåret (vilkår 4) fremgår ikke direkte av 
ordlyden i krrl. § 10, men gjennom rettspraksis er det innfortolket et krav om konkurransen 
må påvirkes merkbart for at krrl. § 10 første ledd kommer til anvendelse. 28   
 
I EU-rettspraksis og vedtakspraksis, er det lagt til grunn at informasjonsutveksling mellom 
uavhengige virksomheter kan oppfylle disse vilkårene på et selvstendig grunnlag, altså at in-
formasjonsutveksling isolert sett kan utgjøre en overtredelse av forbudsbestemmelsen.29 30 Det 
bærende argumentet har vært at ”(…) exchange of information between competitors is liable 
to be incompatible with competition rules if it reduces or removes the degree of uncertainty as 
to the operation of the market in question, with the result that competition between undertak-
ings is restricted(…).31  
 
I den grad informasjonen som utveksles fjerner eller reduserer usikkerheten i et marked mel-
lom konkurrenter, vil konkurransen mellom foretakene eksempelvis kunne erstattes med et 
(stilltiende) pris – eller produksjonssamarbeid, såkalt koordinert atferd.  

                                                
26 Ot.prp.nr.6 (2003-2004) s. 224 
27 Ibid s. 68 
28 Sak, 56/65, Société Technique Minière v. Maschinenbau Ulm, Sml. 1965-68 s. 282.  
29 Sak, C-8/08, T-mobile Netherlands m.fl. v Commission, premiss 43 
30 Se eksempelvis Vedtak V2011-1, IcopalTak AS – Føysand Tak AS, premiss 89.  
31 Sak, C-8/08, T-mobile m.fl. v. Commission, premiss 35  
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I denne sammenheng er det uten betydning for vurderingen om informasjonsutvekslingen rent 
faktisk har medført at det er blitt etablert et slikt samarbeid – eller hvorvidt partene faktisk har 
hatt en intensjon om å etablere et slikt samarbeid gjennom informasjonsutvekslingen. Såfremt 
det er utvekslet konkurransesensitiv informasjon, og parten(e) forblir aktive på det aktuelle 
markedet, vil det etter gjeldende rett foreligge en presumsjon for at informasjonen er tatt stil-
ling til ved fastsettelsen av markedsatferden.32  
 
For at krrl. § 10 skal komme til anvendelse er det heller ikke nødvendig at informasjonen er 
utvekslet – det er simpelthen nok at informasjonen er delt med en aktør som ikke har tatt ut-
trykkelig avstand fra informasjonen.33 Dette innebærer at § 10 også rammer ensidig informa-
sjonsutveksling som ved formål eller virkning begrenser konkurransen, selv om informasjo-
nen faktisk ikke er gitt i den hensikt av å begrense konkurransen. Det er sikker rett at par-
ten(e) sin(e) subjektive hensikt(er) ikke er avgjørende for anvendelsen av krrl. § 10 første 
ledd, men kan vektlegges til en viss grad.34  
 
BIDS-saken viste for eksempel at et konkurransebegrensende formål kan oppstå uavhengig av 
om avtalen eller partene forfølger legitime mål. En produksjonsbegrensingsavtale, som i dette 
tilfellet ble inngått for å forsøke å avhjelpe en økonomisk krise (overproduksjon i markedet), 
ble på grunn av avtalens innhold og de nødvendige følgene av den, kategorisert som en for-
målsbegrensning.35  
 
Det skal i denne sammenheng presiseres at de fleste informasjonsutvekslingssakene som EU-
domstolen har tatt stilling til, har omhandlet deling av opplysninger gjennom informasjons-
systemer (eksempelvis databaser eller avtaler om informasjonsutveksling mv.) eller utstrakt 
møtevirksomhet, hvor konkurrenter eller leverandører har delt eller fått kjennskap til priser, 
salg- og/eller produksjonstall. 36 I tillegg har slik informasjonsutvekslingen ofte foregått over 
en lengre tidsperiode (måneder/år).37 De fleste sakene om informasjonsutveksling har slik sett 
hatt et visst kartellpreg, som i seg selv setter informasjonsutvekslingen i et annet og langt mer 
problematisk lys enn i de situasjoner som er temaet for denne oppgaven.   
 
                                                
32 Sak, 199/92P Huls AG mot kommisjonen, premiss 163 
33 Ibid, premiss 150 og 155. 
34 Sak, C-209/07 Beef Industry Development and Barry brothers (heretter forkortet BIDS), premiss 21.  
35 Ibid, premiss 16.  
36 Eksempelvis: Sak, C-08/8 T-mobile m. flere mot Kommisjonen - muntlig utveksling av priser ved ett enkelt i 

et fysisk møte.   
37 Eksempelvis: Sak, C-7/95 P, John Deere Ltd mot Kommisjonen – Informasjonsutvekslingsavtale, hvor detal-

jert informasjon ble hyppig delt mellom partene i perioden fra 1975 frem til 1988 
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Riktig nok vil det finne sted utstrakt møtevirksomhet og annen direkte eller indirekte kontakt 
mellom (potensielle) konkurrenter også i en oppkjøpsprosess. Isolert sett vil derfor de to vil-
kårene, ”samarbeid” og ”to uavhengige virksomheter” etter krrl. § 10 (1) som regel være opp-
fylt i slike prosesser.  
 
Det sentrale spørsmålet i forhold til den overordnede problemstillingen i oppgaven og krrl. § 
10 første ledd, blir hvor grensen går for når informasjon som deles i en oppkjøpsprosess, kan 
anses for å ha til ”formål eller virkning” å begrense konkurransen, på bakgrunn av den øko-
nomiske og rettslige sammenheng informasjonsdelingen inngår i.38 I det neste punktet vil det 
derfor bli gått nærmere inn på hvorfor og hvordan denne rettslige testen gjøres med hensyn til 
informasjonsutveksling.  
 
4.2 Konkurransebegrensningskriteriet 
4.2.1 Informasjonsutveksling som har et konkurransebegrensende formål   
 
Det finnes ingen nærmere definisjon av hva som kan utgjøre en formålsbegrensning. En abso-
lutt definisjon ville heller ikke vært formålstjenlig for de tilfeller krrl. § 10 første ledd er ment 
å ramme fordi bestemmelsen skal fange opp ulike former for tiltak, i ulike markeder, og må 
på dette vis tillegges et visst dynamisk innhold for å fange opp ulike konkurransebegrensning-
er.39 EU-domstolen har i midlertid uttalt seg om hva som skiller de alternative vilkårene ”for-
mål” og ”virkning”: 
 
”[T]he distinction between ”infrigments by object” and ”infrigments by effect” arises from 
the fact that certain forms of collusion between undertakings can be regarded, by their very 
nature, as being injurious to the proper functioning of normal competition.” 40 En annen for-
mulering som er brukt er: ”(…) the essential legal criterion of ascerting whether coordination 
between undertakings involves a restriction by object is the finding that such coordination 
reveals in itself a sufficient degree of harm to competition”.41  
 
Det karakteristiske ved en formålsovertredelse er altså at den aktuelle atferden ”i sin natur” 
(objektivt sett) er konkurranseskadelig, slik at det ikke er nødvendig å påvise faktisk konkur-
ranseskade for å konstatere overtredelse. Det er således ikke foretakenes subjektive intensjo-

                                                
38 Doktrinen er lagt til grunn i en rekke saker som har omhandlet informasjonsutveksling relatert til vurderingen 

av formålsbegrensning; eksempelvis Sak, C-8/08 T-mobile mot Kommisjonen, premiss 27; Sak, C-286/12 P, 
Dole mot Kommisjonen, premiss 117  

39 King, Saskia (2011) s.295 
40 Sak, C-209/07, Beef industry Development and Barry Brothers (BIDS) mot Kommisjonen, premiss 17  
41 Sak, C-67/13 P, Cartes Bancaires mot Kommisjonen, premiss 57 
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ner som er avgjørende for om det foreligger en formålsovertredelse, men atfer-
dens/samarbeidets objektive karakter eller gjenstand (”object”). For å kunne ta stilling til om 
formål om informasjonsutveksling mellom foretak kan anses for å ha hatt et konkurransebe-
grensende formål, må derfor informasjonens karakter vurderes opp mot den juridiske og øko-
nomiske sammenhengen den faktisk inngår i, 42 hvor den juridiske og økonomiske konteksten 
danner grunnlaget for å vurdere hvorvidt informasjonsdeling utgjør en formålsovertredelse.43 
Eksempelvis vil jevnlig utveksling av fremtidige prisstrategier mellom konkurrenter ”i sin 
natur” måtte anses for å være konkurranseskadelig og således en formålsovertredelse, selv om 
partene subjektivt sett ikke har hatt til hensikt å drive prissamarbeid.  
 
4.2.2 Informasjonsutveksling som har en konkurransebegrensende virkning  
 
Dersom det ikke er tilstrekkelig grunnlag til å konstatere at informasjonsutvekslingen utgjør 
en formålsovertredelse, blir det neste spørsmålet om avtalen/samordningen har konkurranse-
begrensende virkninger. Ved denne vurderingen blir det sentrale en kontrafaktisk analyse: 
Hvordan ville konkurranseforholdene på det relevante markedet vært eller utviklet seg dersom 
informasjonsutvekslingen ikke hadde funnet sted?44 
 
EFTA-domstolen har presisert i sin tolkning av EØS-avtalen art. 53 nr.1 (tilsvarende TEUV 
art.101 nr.1), at det må ”skilles klart mellom vurderingen av en avtales [i denne sammenheng  
informasjonsutvekslingens] økonomiske og rettslige sammenheng for å identifisere et konkur-
ransebegrensende formål (…) og å fastslå konkurransebegrensende virkninger etter samme 
bestemmelse. Ellers ville skillet mellom formålsrestriksjoner og konkurransebegrensende 
virkninger bli utvisket.” 45 
 
Dette innebærer at dersom det ikke i tilstrekkelig grad lar seg påvise at informasjonsdelingen 
objektivt egner seg til å hindre, vri eller begrense konkurransen på markedet, må det foretas 
en breiere analyse av hvilke konkurransebegrensende virkninger informasjonsdelingen even-
tuelt har hatt på det relevante markedet. For at informasjonsdelingen kan rammes av forbudet, 
må det foreligge omstendigheter som til sammen viser at konkurransen faktisk har blitt hind-
ret, merkbart begrenset eller vridd.46 Ved virkningsvurderingen må rettsanvender derfor påvi-

                                                
42 Sak, C-209/07, BIDS mot kommisjonen, premiss 16, blant annet også lagt til grunn i C-8/08 T-mobile mot 

Kommisjonen, premiss 27, C-286/12 P, Dole mot Kommisjonen, premiss 117.  
43 Sak, E-3/16, Ski/Follo Taxi mot Konkurransetilsynet,  premiss 60. 
44 Hjelmeng, Erling (2016), s. 10-45 
45 E-3/16, Ski/Follo Taxi mot Konkurransetilsynet, premiss 58 
46 Sak, C-32/11,  Allianz Hungária mot Kommisjonen,  premiss 34 
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se en kausalitet mellom informasjonsutvekslingen og de konkurransebegrensende virkningene 
i markedet.47  
 
Ved vurderingen av informasjonsutveksling i konteksten av et oppkjøp, kan eventuelle kon-
kurransebegrensende virkninger i etterkant (for eksempel) påvises ved å sammenholde atfer-
den til partene på det relevante markedet før det ble initiert en selskapsgjennomgang, med 
partenes opptreden, etter informasjonsutvekslingen. Dersom det etter informasjonsutveksling-
en viser seg at partene har operert med samsvarende priser, hatt sammenfallende produk-
sjonsvolumer, eller liknende effekter, og partene tidligere viste avvikende atferd på de samme 
punkter, vil dette kunne underbygge at informasjonsutvekslingen sannsynligvis har hatt en 
konkurransebegrensende virkning. 
 
Generelt vil de særlige kjennetegnene ved de ulike aktuelle informasjonssystemene, herunder 
formålet, vilkår for tilgang til og deltakelse i systemet være sentralt ved virkningsvurderingen. 
I tillegg vil det være relevante hvor ofte informasjonen er utvekslet og hvilken karakter in-
formasjonen har – herunder hvorvidt opplysningene som er utvekslet er egnet til eksempelvis 
å koordinere prisfastsettelse, produksjonsvolumer eller legge til rette for markedsdeling jf. 
punkt.4.4 nedenfor. 48 
 
Hvilken type informasjon vil det så være legitimt å utveksle i forbindelse med et oppkjøp? I 
praksis vil dette bero på partenes informasjonsbehov frem mot en endelig gjennomføring av 
oppkjøpet, og vil kunne variere fra transaksjon til transaksjon. Selv om det vil være individu-
elle forskjeller, er det likevel enkelte typer informasjon som (en potensiell) erverver av en 
virksomhet generelt vil ha en legitim interesse i  - innenfor konkurranselovens rammer. Det er 
disse generelle informasjonsbehovene det vil bli tatt utgangspunkt i når det i det følgende skal 
vurderes om utveksling av ulike former for informasjonen kan utgjøre en overtredelse av kon-
kurranseloven § 10.   
 
 
 
 
 

                                                
47 Hjelmeng, Erling (2016) s.10-11 
48 De horisontale retningslinjene, avsnitt 76 
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4.3 Hva slags opplysninger vil partene generelt ha en legitim interesse i å 
utveksle for å legge til rette for en hensiktsmessig oppkjøpsprosess og 
(eventuell) gjennomføring av oppkjøpet? 

 
I den innledende fase av en oppkjøpsprosess er det som nevnt vanlig at det gjennomføres en 
økonomisk og juridisk due diligence, i noen spesielle tilfeller det også gjøres særskilte due 
diligencer hvor oppmerksomhet knyttes mot bestemte forhold ved målselskapets virksomhet 
(for eksempel miljø, teknisk due diligence). Poenget er at Kjøper skal få tilgang til tilstrekke-
lig med relevante opplysninger om målselskapet og markedet det operer i til å kunne ta en 
informert beslutning om transaksjonen skal gjennomføres og på hvilke vilkår.49 Rent overord-
net er det vanlig at følgende type informasjon etterspørres:  
   

                                                
49 Evensen, Aabøe (2011) s. 652 
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Denne type informasjon kan avsløre en hel del om en konkurrent, 50 avhengig av detaljerings-
grad og hvor oppdatert informasjonen er, og det er derfor viktig at informasjonen tilpasses den 
enkelte fasen partene befinner seg i (herunder forhandlingsfasen) med de tilhørende skrankene 
for informasjonsutveksling som måtte følge av konkurranseloven.  
 
For at meldepliktige foretakssammenslutninger skal unngå å havne i en gråsone med hensyn 
til gjennomføringsforbudet, allerede i forhandlingsfasen, vil det være viktig å strukturere in-
formasjonen i forhold til de skranker gjennomføringsforbudet setter. Informasjonen som ut-
veksles i forhandlingsfasen må derfor ikke gå lenger enn at den sikrer kjøper et tilstrekkelig 
grunnlag til å beslutte om transaksjonen skal gjennomføres – og på hvilke vilkår.  
 
For å navigere riktig i forhold til det overnevnte, er det essensielt å kjenne til hvilke vurde-
ringsmarkører EU-domstolen oppstiller for å anse informasjonsutveksling som en formåls-
overtredelse. Foretakene vil da til en viss grad kunne forutberegne hva slags informasjon som 
under enhver omstendighet ikke kan utveksles lovlig, og hvilke tilfeller det er påkrevd med en 
breiere analyse (virkningsanalyse) for å kunne konkludere på om informasjonen lovlig kan 
utveksles.  
 
I den videre fremstilling vil derfor relevant rettspraksis og enkelte vedtak fra Konkurransetil-
synet, analyseres nærmere, med sikte på å kaste lys over hvilken type informasjon som nor-
malt vil være en formålsovertredelse å utveksle. Deretter vil jeg se på om de juridiske og øko-
nomiske forholdene rundt et oppkjøp kan få innvirkning på om denne type informasjon kan 
karakteriseres som formålsstridig etter konkurranseloven. § 10.   
 
Den videre fremstilling tar utgangspunkt i tre parametere/momenter som vil være av sentral 
betydning i vurderingen av hvorvidt informasjon må anses som særlig konkurransesensitiv og 
problematisk å utveksle. Disse momentene/parameterne har jeg kalt: (1) informasjonens art, 
(2) Informasjonens alder (tidsaspektet) og, (3) informasjonens grad av aggrege-
ring/individualisering.  

                                                
50 Informasjonen baserer seg på en ordinær ”due diligence checklist”, innhentet fra www.admincontrol.com. En 

av flere tjenesteleverandører som tilbyr virutelle datarom for due diligence  – og som i praksis ofte benyttes 
ved gjennomføring av oppkjøp (tilgang til sjekklisten krever innlogging hos leverandøren).  
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4.4 Nærmere om momenter som vil være relevante for vurderingen av om 

utveksling av oppkjøpsrelevant informasjon vil være i strid med 
konkurranseloven § 10. 

 
4.4.1 Informasjonens art   
 
Det fremgår av konkurranseloven § 10 første ledd litra a, at samarbeid som ”direkte eller 
indirekte” kan bidra til å fastsette ”innkjøps – eller utsalgspriser” er i strid med konkurranse-
loven. Ordlyden ”indirekte” sammenholdt med ”bidra” medfører at utveksling av informa-
sjon som samlet sett kan avklare eller indikere en konkurrents prisfastsettelse, vil rammes av 
forbudet. Kommisjonen har i tillegg, gjennom veiledningen for horisontale avtaleinngåelser, 
kommunisert at informasjon om priser lett vil kunne falle innenfor anvendelsen av art. 101 
(1). 51  
 
Eksempler fra EU/EØS- rettspraksis og vedtak fra Konkurransetilsynets praksis er illustre-
rende for hvordan informasjon rundt ”prisparameteret” har blitt vurdert som formålsstridig.  
 
I Dole-dommen hadde flere fruktprodusenter/importører utvekslet fremtidig prisinformasjon 
for kvoter på forskjellige typer bananer. På samme dag i hver uke fremforhandlet aktørene 
kvotepris på bananleveranser. Kommisjonen mente dette var en forhåndsprising som egnet 
seg til å koordinere markedsatferd mellom konkurrenter og fjernet usikkerhet i konkurran-
sen.  
 
Dole m. flere hevdet at informasjonsutvekslingen om en veiledende pris på et produkt, ikke i 
seg selv utgjorde en direkte restriksjon på konkurransemarkedet som kunne sanksjoneres 
”by object”. Dole m. flere hevdet at det var opp til enhver konkurrent å fastsette de faktiske 
prisene på bananene, og dersom man fastsatte tilnærmet like priser var dette kun et utslag av 
en uavhengig markedstilpasning. Dole m. flere mente at man på denne måten ikke fjernet 
noen usikkerhet i markedet som skulle tilsi at informasjonen utgjorde et objektivt brudd på 
art. 101(1).  
 
Retten var uenig i dette og understreket at ”in particular, an exchange of information which 
is capable of removing uncertainty between participants as regards the timing, extent and 

                                                
51 De horisontale retningslinjene,  avsnitt 67, s 18.  
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details of the modifications to be adopted by the undertakings concerned in their conduct on 
the market must be regarded as pursuing an anticompetitive object.” 52  
 
Dette utgangspunktet ble på et vis også lagt til grunn av Konkurransetilsynets vedtak mot 
norsk turbileierforbund fra juni 2009. I denne saken hadde det blitt publisert flere artikler i et 
tidsskrift for medlemmer av turbileierforbundet hvor man oppfordret medlemmene til å øke 
de fremtidige prisene for turbiltjenester. I tillegg til generelle oppfordringer ble det gitt 
konkrete tall-eksempler og en kalkulasjonsmodell på hvordan medlemmene burde fastsette 
sine priser i fremtiden. 53   
 
Konkurransetilsynet, med støtte i EU/EØS-praksis uttalte at det ”(…) er stor risiko for at 
konkurransen svekkes eller elimineres når en bransjeforening veileder om prisfastsetting 
eller anbefaler et bestemt prisnivå til sine medlemmer. Dette gjelder uavhengig av om vei-
ledningene eller anbefalingene omhandler for eksempel faste priser, rabatter, prisstigning 
eller minimumspriser.” 54  
 
Samlet sett taler ordlyden i bestemmelsen og de foreliggende sakene for at terskelen er svært 
lav for å karakterisere utveksling av informasjon som omhandler ”prisparameteret” som en 
formålsovertredelse. Opplysninger om priser, rabatter, planlagte prisstigninger, minimums-
priser eller veiledende priser er  - som det påpekes i de nevnte saker – en type informasjon 
som kan være betydelig avklarende for en konkurrents markedsstrategi, og kan derfor anses 
for å være særlig strategisk viktig med hensyn til å fastsette eller koordinere en felles mar-
kedsatferd.55  
 
I kontekst av foreliggende skal det påpekes at sakene omhandler avtaler eller beslutninger på 
vegne av store bransjeforeninger som relativt tydelig har hatt som formål å synkronisere 
priser. Hyppig kommunikasjon av detaljer rundt prissegmentet – både i forhold til kalkule-
ring og timing, innenfor en lukket aktørkrets på markedet, er omstendigheter som samlet sett 
indikerer nettopp dette.  
 
Prisutvekslingen i disse sakene stiller seg slikt sett ulikt i forhold det å gjennomføre en lov-
lig foretakssammenslutning mellom to aktører, fordi aktørene ikke nødvendigvis utveksler 

                                                
52 Sak, C-286/13 P, Dole Food Company, Inc. and Dole Fresh Fruit Europe v European Commission, premiss 

122 (heretter referert til Dole).  
53 Vedtak, 2008/794, Norges turbileierforbund – konkurranseloven § 12 og 29 jf. § 10 – vedtak om pålegg om 

opphør og overtredelsesgebyr s. 5, avsnitt  24.  
54 Ibid, avsnitt 119.  
55 Whish, Richard og David Bailey, Competition Law, s.578 
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prisinformasjonen for å implementere den i virksomheten, men for å vurdere lønnsomheten 
av ett eller flere produkter målselskapet baserer sin virksomhet på. Salgsmarginer, produk-
sjonskostnader, spedisjonskostnader og liknende informasjon er sentralt for å kunne fastslå 
hvilke verdidrivere det finnes forbedringspotensialer i. Slik informasjon kan derfor være av 
sentral betydning som et forhandlingsgrunnlag og for å kunne vurdere det forretningsmessi-
ge potensialet i selve selskapstransaksjonen.  
 
Likevel må det tas høyde for at en transaksjonsprosess av ulike grunner kan bli avsluttet før 
closing, eller at transaksjonen ikke godkjennes av Konkurransetilsynet. De involverte fore-
tak vil likevel ha fått kunnskap om den informasjonen som ble utvekslet – og fordi pris (og 
beregninger for prisfastsettelse) som oftest er helt sentrale konkurranseparameter, vil en av-
sløring av slik informasjon med stor sannsynlighet føre til irreversible skader på konkurran-
sen i markedet. Dersom transaksjonen foregår i et marked hvor prisene er relativt stabile, og 
prisinformasjon ikke er offentlig kjent, vil dette – som det vil bli gått inn på senere - også 
være et ytterligere element som kan forsterke den konkurransebegrensende effekten av slik 
informasjonsutveksling. Utveksling av informasjon som prisstruktur, budsjett for videreut-
vikling av et produkt, kundekontrakter og liknende prisrelevant informasjon, vil derfor med 
stor sannsynlighet kunne utgjøre en formålsrestriksjon, og det vil under enhver omstendighet 
være en betydelig risiko for at utveksling av slik informasjon vil ha en konkurransebegren-
sende virkning.    
 
Selv om variabler som tid, aggregering/individualiserings-nivå også har innvirkning på hvor 
skadelig prisinformasjonen faktisk er, kan det på bakgrunn av det foreliggende rettskildema-
terialet, herunder sakene som har blitt presentert ovenfor, tas som et generelt utgangspunkt 
at prisinformasjon, og annen type informasjon som kan være prisavklarende for en konkur-
rent, ikke bør utveksles før det foreligger en endelig foretakssammenslutning.  
 
I de horisontale retningslinjene for samarbeidsavtaler bemerkes det - på lik linje med prisut-
veksling - at ”[e]xchanging information on intentions of future conduct regarding (…) quan-
tities” også er spesielt utsatt for å bli vurdert som konkurransebegrensende, samordnet opp-
treden.56  
 
Dette kan for eksempel være informasjon om forventet salg, markedsandeler, ekspansjons-
strategier, produksjonsvolum, kundeavtaler, lagerkapasitet mv. 57 Fra et kommersielt ståsted 
kan slik informasjon være viktig for en potensiell kjøper å få tidlig innsikt i, fordi informa-

                                                
56 De horisontale retningslinjene, avsnitt 67, s. 18.  
57 Ibid, s. 18. Fotnote 46. Se også avsnitt 68, s. 19  
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sjonen vil kunne fortelle noe om målselskapets driftsmessige risiko og eventuelle forbed-
ringspotensialer med hensyn til effektivisering. Kvantitativ informasjon kan derfor ha stor 
innvirkning på forhandlingsgrunnlaget mellom kjøper og målselskapet. Men nettopp av den-
ne grunn er informasjonen egnet til å avsløre kommersielt strategiske sider ved en virksom-
het, og dermed også konkurranserettslig problematisk å utveksle. 
 
I saken John Deere mot Kommisjonen ble spørsmålet om kvantitet berørt på bakgrunn av at 
en sammenslutning av fabrikanter og importører av landbrukskjøretøy (AEA) hadde utviklet 
et registreringssystem for salg og import av landbrukskjøretøy. John Deere hevdet at formå-
let med informasjonsavtalen var kontrollføring med de ulike importørene sine rabatt – og 
garantikrav. Kommisjonen på sin side hevdet at informasjonsutvekslingen var konkurranse-
begrensende fordi informasjonen tjente til å bestemme de enkelte konkurrentenes salg, i til-
legg til at den ga opplysninger om den enkelte forhandlers import. Informasjonen i seg selv 
måtte derfor betraktes som å ha til formål å etablere konkurransebegrensninger i markedet.  
 
Retten uttalte i denne forbindelse at ” (…) the nature of the information exchanged, particu-
larly that relating to sales made in the territory of each of the dealerships in the distribution 
network (…) were business secrets and allowed the undertakings which were parties to the 
agreement to know the sales made by their dealers within and beyond the allocated territory, 
and also the sales made by the other competing undertakings and their dealers who were 
parties to the agreement.” 58 Det at informasjonen i tillegg var ”disseminated systematically 
and at short intervals”, 59 forsterket det iboende skadepotensialet til informasjonen ut fra den 
juridiske og økonomiske konteksten informasjonen inngikk i. Retten anså den kvantitative 
informasjonen som tilstrekkelig egnet til å fjerne eller redusere usikkerheten i konkurransen, 
og på dette vis skape konkurransehindringer for andre aktører som ikke var en del av avta-
len.  
  
Anvendt på en oppkjøpsprosess viser dette for det første at kvantitativ informasjon som lar 
seg spalte ned til konkrete områder, salgstall eller perioder vil være formålsstridig. Slik in-
formasjon vil være særlig strategisk i forhold til at en konkurrent kan overvåke med tilstrek-
kelig sikkerhet hva en konkurrent vil foreta seg, og i tillegg vil det være risiko for at partene 
bidrar til markedsdeling. Overraskelseselementet – som ligger sentralt i konkurransebegre-
pet – vil på dette vis forvitre i tråd med markedets transparens. På denne måten vil det være 
svært nærliggende at det oppstår koordinerte virkninger i markedet.  
 

                                                
58 Sak, C-7/95 P, John Deere Limited v. Commission, premiss 89.  
59 Ibid, premiss 89 
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For det andre er det problematisk at andre aktører i markedet ikke får tilgang til de samme 
opplysningene. Det at en oppkjøpsprosess som oftest foregår under strengt konfidensielle 
forhold, vil i seg selv kunne utgjøre et vektig argument for at informasjonsutvekslingen er 
konkurransehemmende utestenging, og dermed ha et konkurransebegrensende formål. Of-
fentlig informasjon som årsregnskaper, kvartalstall og liknende kvantitativ informasjon som 
eksempelvis kan innhentes fra offentlige registre, vil av samme grunn ikke være ulovlig å 
utveksle, eller innhente. Dette regnes som offentlig kjent informasjon og den strategiske 
verdien av informasjonen forsvinner derfor ved allmenngjøringen. 60 
 
På en annen side viser Sarrió-saken at utveksling av visse typer kvantitative opplysninger, 
som statistiske opplysninger, ikke nødvendigvis er å betrakte som en direkte formålsrestrik-
sjon. I denne saken hadde flere produsenter av pappemballasje opprettet et felles organ hvor 
ulike aktører innenfor bransjen diskuterte markedsoppdeling og prisnivåer. Diskusjonene var 
supplert med omfattende utveksling av informasjon over en lengre periode. Ordningen ble  
rammet av daværende art.85 nr.1 fordi informasjonssystemet i seg selv fremmet et kartell.  
 
Kommisjonen fikk likevel ikke medhold av Retten i at utvekslingen av de statistiske opplys-
ningene som utgjorde en formålsbegrensning. Retten påpekte at så lenge den statistiske in-
formasjonen ikke ”har karakter af individuelle eller identificerbare oplysninger”, ville det i 
dette tilfellet ikke være rettslig belegg for å anse informasjonen som en formålsbegrensning 
ut fra at opplysningene kunne blitt anvendt til konkurransebegrensende formål.61  
 
Kvantitative opplysninger som markedsandeler og statistiske undersøkelser virksomheten 
kan ha gjennomført, trenger derfor nødvendigvis ikke medføre en formålsbegrensning etter 
konkurranseloven § 10. Etter Sarrio-avgjørelen kan det tyde på at utveksling av aggregerte, 
statiske opplysninger dermed må undergis en virkningsanalyse. Dette gjelder selvsagt med 
et forbehold om at informasjonen ikke har ”individuelle eller identifiserbare opplysninger” 
som lar seg spalte ned til mer konkrete detaljer om konkurrentens fremtidige strategi, noe 
som i stor grad vil bero på de særlige kjennetegne i markedet.  
 
4.4.2 Aggregering og individualisering  
 
Aggregert data er sammenstillinger eller oppsummering av individuelle data – som i sam-
menheng med en selskapsgjennomgang - kan gi en mer ”overordnet fremstilling” av virk-
somhetens juridiske, kommersielle eller økonomiske tilstand. Eksempelvis vil dette kunne 

                                                
60 De horisontale retningslinjene, avsnitt 90.  
61 Sak, T-334/94, Sarrió mot Kommisjonen, premiss 280.  
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være årsrapporter og kvartalsrapporter. Dette er aggregerte, finansielle, og statistiske analy-
ser av en virksomhets økonomiske status innenfor en viss tidsperiode, og er offentlig til-
gjengelig på de fleste store virksomheters hjemmesider, eller offentlige registre.  
 
Fra et konkurranseperspektiv vil aggregert informasjon gjøre det vanskeligere for en konkur-
rent å tilpasse seg, fordi informasjonen ofte ikke er tilstrekkelig nyansert og spesifikk til at 
en konkurrent kan trekke slutninger av betydning for egen markedsatferd. Isolert sett vil 
derfor tilstrekkelig aggregert informasjon ha lite ved seg som tilsier at informasjonsutveks-
lingen vil utgjøre en formålsbegrensning. Om informasjonen er tilstrekkelig aggregert, vil 
avhenge av de særlige kjennetegnene i markedet, og på denne måten vil det være en slags 
glideskala mellom tilstrekkelige aggregeringsnivåer. Det vil si at jo mer aggregert informa-
sjonen er – jo mindre problematisk vil den være å utveksle.  
 
I tillegg til at graden av aggregering vil være av betydning ved vurderingen av om det er 
problematisk å utveksle informasjon, vil også andre forhold ved det relevante marked fore-
takene operere på måtte tas i betraktning. I et oligopol vil for eksempel aggregert informa-
sjon kunne bli så konkret knyttet til en av de få andre aktørene på markedet, at informasjo-
nen likevel vil kunne egne seg til å fjerne usikkerhet mellom konkurrentene. De horisontale 
retningslinjene eksemplifiserer i denne sammenheng med at aggregert data under slike mar-
kedsomstendigheter (med særegne kjennetegn), kan gi grunnlag for å treffe ”gjengjeldelses-
tiltak i hele markedet”. 62 Hvilket vil kunne tilsi at aggregert informasjon, under nevnte om-
stendigheter vil kunne være belagt med en viss risiko med hensyn til en konkurransebegren-
sende atferd.  
 
Men som et generelt utgangspunkt gir kommisjonen anvisning på at det er lite sannsynlig at 
samlede data kan utgjøre en konkurransebegrensning.63 Sarrió-saken viste eksempelvis at 
opplysningene ikke var ”individuelle eller identificerbare oplysninger”, fordi statistikken 
bestod av aggregert informasjon. Det forelå derfor ingen formålsbegrensning.    
 
Når det gjelder individuell data stiller dette seg annerledes. I Thyssen Stahl viste Retten til at 
markedsstruktur, utvekslingsratio og tid ville innvirke på skadepotensialet til den individua-
liserte informasjonen. I denne saken hadde flere stålprodusenter inngått en stålhandelsavtale. 
Avtalen forpliktet aktørene til å føre detaljert informasjon om sine leveranser, kunder, priser 
og liknende inn i et felles informasjonssystem. Kommisjonen anså en slik type avtale som 
egnet til å avdekke hvilke virksomheter som forsøkte å øke sine markedsandeler – og på 

                                                
62 De horisontale retningslinjene, avsnitt 89 
63 Ibid, avsnit 89.  
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denne måten muliggjorde det for konkurrentene å treffe mottiltak overfor dem som forsøkte 
å øke sine markedsandeler.  
 
Retten støttet seg i det vesentlige på uttalelsene i John Deere-saken, og uttalte at; ”(…) ge-
neral use, as between main suppliers, of exchanges of precise information at short intervals 
identifying registered vehicles and the place of their registration is, on a highly concentrated 
oligopolistic market(…) likely to impair…competition´, since it has the ”effect of periodi-
cally revealing to all the competitors the market positions and the strategies of the various 
individual competitors.” Retten mente derfor at ”the more accurate and recent the infor-
mation on quantities sold and market shares, the greater its impact on undertakings ‘future 
market behaviour.” 64 
 
Retten nøyer seg ikke med å vise til at informasjonen var individualisert og konkluderer med 
at det foreligger en formålsrestriksjon – men tilføyer at hyppig utveksling, tett markedsstruk-
tur sammenholdt med at informasjonen var individualisert, ville være konkurransebegren-
sende. Thyssen Stahl-saken viser på denne måten at individualisert/aggregert informasjon 
ikke i seg selv, nødvendigvis, utgjør en formålsbegrensning. Dersom den individualiser-
te/aggregerte informasjonen imidlertid suppleres med annen informasjon som gjør at den 
kan kobles opp mot noe konkret, som for eksempel en markedsstrategi eller prisfastsetting, 
vil informasjonen kunne betraktes som en formålsbegrensning.  
 
Hvorvidt informasjonen faktisk lar seg koble på en slik måte, vil være avhengig av de særli-
ge kjennetegnene tilknyttet markedet. Kommisjonens retningslinjer påpeker derfor at slik 
informasjon kun ”kan lette utilbørlig påvirkning i markeder med særlige kjennetegn.” 65. Et 
generelt utgangspunkt vil derfor være at med mindre markedet tilkjennegir særlige kjenne-
tegn (få aktører, særregulert, eller liknende) vil informasjonsutvekslingen måtte underlegges 
en konkret virkningsvurdering.  
 
Ut fra foreliggende praksis er det vanskelig å angi noen eksakte skranker for hvor aggre-
gert/individualisert informasjonen må være før man anser informasjonsutvekslingen som et 
lovlig tiltak etter krrl. § 10 første ledd. Graden av aggregering er et sentralt moment i vurde-
ringen av om informasjonsutvekslingen lovlig kan skje, men også de øvrige informasjonsva-
riablene som; art, tid, og markedsstruktur vil derfor i sin helhet måtte vurderes for å kunne 
fastslå om utveksling av den individualiserte/aggregerte informasjonen er egnet til å lette 
parten(es) utilbørlige påvirkning på markedet – og slikt sett utgjøre et forbudt konkurranse-

                                                
64 Sak, T-16/98, Wirtschaftsvereinigung Stahl and others v. Kommisjonen, Premiss 38  
65 De horisontale retningslinjene, avsnitt 89 



 
 

22 

begrensning. Hvor oppdatert/fersk informasjonen er – (”tidsaspektet”) som behandles ne-
denfor under punkt 4.4.3) – spiller derfor en relativt stor rolle i vurderingen av hvorvidt ut-
veksling av den individualiserte/aggregerte informasjonen har et utilbørlighetsmoment ved 
seg.  
 
4.4.3 Tid 
 
Tidsreflekterende data kan være historisk, samtidig eller fremtidsrettet. Kjennetegnet er at 
informasjonen reflekterer en adferd over en viss tid eller periode (år, kvartal, måned, uke 
eller dag), og vil derfor kunne være nyttig for en konkurrent, ved at man kan fastslå hvordan 
og hvilke tiltak en konkurrent foretar seg ved ulike endringer i markedet. Et supplerende 
element til selve vurderingen av tidsaspektet vil også være hyppigheten og regelmessigheten 
i informasjonsutvekslingen mellom partene.66  
 
I forhold til et oppkjøp vil slik informasjon for eksempel kunne reflektere over hvor lønn-
som bedriften faktisk er - og har vært i sin helhet. Informasjonen kan også fastslå hvordan 
sesongsvingninger påvirker virksomhetens produksjonskapasitet eller hvor lenge virksomhe-
ten er forpliktet til finansieringsavtaler, eller andre kommersielle – og driftsanliggende sider 
ved en virksomhet. Både fremtidige, samtidig og historiske data utgjør på denne måten en 
viktig del av det helhetlige informasjonsgrunnlaget kjøper må innhente under en oppkjøps-
prosess.  
 
Partene som utveksler informasjonen må imidlertid være klar over – som de tidligere nevnte 
sakene har vist - at det går et vesentlig skille mellom fremtidsrettet og historisk utveksling 
av informasjon, med hensyn til anvendelsen av konkurranseloven § 10. T-mobile og Dole 
viste for eksempel at Retten la vekt på at informasjonen var fremtidsrettet når informasjonen 
ble ansett som formålsbegrensende, til tross for at informasjonen som ble utvekslet ikke 
fastslo konkrete fremtidige priser.  
 
Når det gjelder historisk informasjon, har denne type informasjon generelt blitt ansett for å 
være lite konkurransebegrensende. Dette er fordi historiske data ofte ikke vil ha en egenskap 
som lar en konkurrent, med tilstrekkelig sikkerhet, kunne fastslå den fremtidige opptreden til 
aktøren(e). Historisk informasjon egner seg derfor dårlig til å skape en felles forståelse av 
markedet, eller lette overvåkningen av markedet.67 Kommisjonen har inntatt et generelt 

                                                
66 Hjelmeng, Erling (2003) s. 668. Hjelmeng bermerker i denne sammenheng at enkeltstående utveksling av 

informasjon som for eksempel skjer i forbindelse med overtagelse av et foretak, ”neppe omfattes av regle-
ne”. 

67 De horisontale retningslinjene, avsnitt 90 
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standpunkt til at; ”- jo eldre dataene er, desto mindre nyttige vil de være for å oppdage avvik 
og dermed som en reell trussel…” 68 Formuleringen er svært generell og må derfor nyanse-
res i forhold til hva som er ”historisk”.  
 
I saken UK Tractors bemerket Kommisjonen for det første at markedsstrukturen var tett, 
men  i tillegg vektla den ”the detail of the information exchanged: … [in] time periods 
below one year…” 69. Konkurransetilsynet har også tilkjennegitt at ”utveksling av historiske 
data (eldre enn 1. år) vil i samsvar med EU/EØS-retten normalt være tillatt, men det kan 
tenkes unntak avhengig av for eksempel kvalitet og detaljgrad” 70 – og som det fremgikk av 
UK Tractors, vil markedsstrukturen også spille en vesentlig rolle.  
 
Etter gjeldende praksis foreligger det derfor ikke noen absolutt grense for når informasjonen 
anses som konkurranserettslig ”foreldet”, man må heller vurdere hvorvidt den historiske 
informasjonen kan bidra til å øke gjennomsiktigheten av markedet. Det vil da være de særli-
ge kjennetegnene ved markedet som avgjør om informasjonen er egnet til konkurransetrans-
parens mellom aktørene. Dersom bransjen operer med flytende priser, hvor prisene varierer 
fra dag til dag, (eksempelvis hotellbransjen) vil prisene være foreldet hurtigere enn en bran-
sje som fastsetter sine priser på mer generell basis (eksempelvis byggebransjen).  
 
I et vedtak fra Kommisjonen fremgår det eksempelvis at 4 uker gammel, aggregert informa-
sjon var lovlig informasjonsutveksling. I ”forliket” mellom Kommisjonen og CEPI-
Cartonboard ble det presisert at informasjonen skulle aggregeres fra syv forskjellige pro-
duktkategorier ned til to forskjellige produktkategorier. Endelig skulle ulik statistikk som ble 
utvekslet være utarbeidet annen hver uke, hvor denne statistikken kun skulle gjengi et gjen-
nomsnitt for de fire siste ”aktivitetsukene”. 71 Selv om informasjonen tidligere hadde blitt 
meddelt på årsbasis anså ikke myndighetene det for å være problematisk at dette ble kortet 
ned til 4-ukers perioder, såfremt produktinformasjonen ble aggregert tilstrekkelig.  
 
Et liknende ”forlik” inngikk konkurransetilsynet med ACNielsen i 2007. Konkurransetilsy-
net fant det hensiktsmessig i denne saken å gi ACNielsen et pålegg om å endre sin praksis 
for informasjonsinnhenting/deling av ulik markedsdata til dagligvareforretninger i Norge. 
Det fremgår av forliket at rapporteringsfrekvensen skulle bli ”forlenget fra én uke til fire 
uker”. Ytterligere ble det påpekt at ”det rapporteres dessuten ikke lenger priser for hver en-

                                                
68 Ibid. 
69 Sak 31992D0157, 92/157 UK Agricultural Tractor Registration Exchange, avsnitt 35.  
70 (2014) Konkurransetilsynets veiledning om anvendelse av konkurranseloven § 10 ved informasjonsutveks-

ling i drivstoffmarkedet s. 4, avsnitt 29.  
71 Sak IV/34.936/E1 – CEPI-Cartonboard, avsnitt 18.  
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kelt kjede, men kun én pris for flere dagligvarekjeder samlet, slik at det for eksempel ikke er 
mulig å identifisere hyppigst forekommende pris i én identifiserbar lavpriskjede, men kun 
den hyppigst forekommende prisen blant samtlige lavpriskjeder. Det er videre innført nye 
restriksjoner på en nedbryting av dataene på geografiske område samt. på antall butikker det 
rapporteres for. Det foretas også en betydelig reduksjon i hvor mange produkter som inngår i 
rapporteringen, fra 50-60.000 til et nivå omkring 2.000”.  
 
Konkurransetilsynet vurderte at slik tidsaggregering ville medføre at ”informasjonen blir 
mindre detaljert, ikke så fersk, og vil som følge av dette være mindre egnet til å skade kon-
kurransen. Det vil for eksempel ikke lenger være mulig ukentlig å følge prisendringene hos 
hver enkelt konkurrent ved hjelp av disse rapportene .” 72    
 
Sakene viser at tidsfrekvensen har stor innvirkning på hvorvidt informasjonen har et strate-
gisk element ved seg. Uten at det nevnes eksplisitt, kan dette antagelig skyldes at tidsper-
spektivet knytter seg særlig tett til overraskelseselementet. Dersom en konkurrent kan fastslå 
hvilke kampanjer, eller rabatter som ligger en måned frem i tid, vil den uavhengige mar-
kedsatferden mellom partene forvitre sammen med overraskelseselementet. Dette gjør at 
utveksling av fremtidig informasjon som regel blir betraktet som en formålsrestriksjon. 
Hvorvidt den historiske informasjonen har et konkurransebegrensende element ved seg vil i 
stor grad være avhengig av markedets særlige kjennetegn.  
 
 
4.5 Den juridiske og økonomiske sammenheng – har oppkjøpsaspektet 

innvirkning på vurderingen av om informasjonsutvekslingen har 
konkurransebegrensende formål eller virkning?   

 
Den juridiske og økonomiske sammenheng utgjør grunnlaget for å vurdere hvorvidt infor-
masjonsutvekslingen er en formålsbegrensning. Det er fordi det er lagt til grunn i EU-
rettspraksis at rettsanvender må ta høyde for ”the nature of the goods or service affected, as 
well as the real conditions of the functioning or structure of the market” 73 når man skal fast-
sette om informasjonens substans utgjør en formålsbegrensning. Videre er det lagt til grunn 
at ”the analysis of the economic and legal context of which the practice forms part may (…) 

                                                

72 (2007), konkurransetilsynets vedtak, ACNielsen Norge AS – konkurranseloven § 10 – avtale om avvikling 
av ukentlig prisrapportering mv. – avslutning av saksbehandling s. 2-3.  

73 Sak, C-32/11 Allianz Hungária mot Kommisjonen, premiss 37, også lagt til grunn i sak, C-67/13 P, Cartes 
Bancaires, premiss53 og C-286/13 P Dole mot Kommisjonen, premiss 117.  
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be limited to what is strictly necessary in order to establish the existence of a restriction of 
competition by object.” 74  
 
Med hensyn til å påvise en formålsrestriksjon innebærer dette at analysen strengt tatt kan 
begrenses til hva som er nødvendig for å påvise at det foreligger en formålsrestriksjon. For 
eksempel, om markedet er tosidig, lovregulert på en spesiell måte (særegne konkurransepoli-
tiske hensyn), eller om restriksjonen (herunder informasjonsutvekslingen) er en objektiv 
nødvendig funksjon for å få i stand en avtale, som etter sitt innhold ikke er konkurransebe-
grensende.  
 
Ved denne vurderingen er det altså informasjonens skadelige natur sin ”sannsynlige innvirk-
ning på konkurransen” 75 som skal vurderes. Analysen skal ”ikke strekke seg så langt som til 
en full undersøkelse av avtalens faktiske eller mulige virkninger.” 76 Hvilket innebærer at 
”det ikke skal gjennomføres en vurdering av avtalens konkurransefremmende og konkurran-
sebegrensende virkninger og dermed heller ikke anvendelse av en såkalt rule of reason”. 77 
 
For en transaksjons vedkommende vil den juridiske og økonomiske analysen dermed bestå 
av to punkter; en (1) markedsanalyse og (2) identifisere sikringstiltak som begrenser infor-
masjonens ”sannsynlige innvirkning på konkurransen” i prosessen frem mot closing.  
 
4.5.1 Markedsstruktur og utvekslingskontekst  
 
Selv om enkelte typer informasjon objektivt kan vurderes som formålsstridig å dele, viser 
praksis som foreligger at virkningsvurderingen må sannsynliggjøres i form av kausalitet 
mellom informasjonen og en tilstrekkelig merkbar påvirkning på konkurransemarkedet etter 
§ 10. For å kunne fastslå slike potensielle/faktiske virkninger må det tas utgangspunkt i en 
kontrafaktisk analyse av markedsforholdene. Det er da nødvendig å undersøke den eksiste-
rende markedsstrukturen for å vurdere om informasjonens karakter utgjør en formålsbe-
grensning eller om rettsanvender må foreta en virkningsanalyse.  
 
Markedsstruktur bygger på en definisjon av det relevante marked. Hensikten med å definere 
det ”relevante” marked er å segmentere konkurransemarkedet i et produktmarked og et geo-
grafisk marked. Ved å differensiere markedet på denne måten synliggjør man hvilke konkur-
renter som faktisk er i stand til å begrense de berørte foretakenes markedsatferd og som 
                                                
74 Sak, C-373/14 P Toshiba mot Kommisjonen, premiss 29.  
75 Sa, E-3/14, Ski/Follo Taxi mot Konkurransetilsynet, premiss 63 
76 Ibid, premiss 63 
77 Ibid, premiss 63 
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eventuelt kan hindre eller innskrenke et nødvendig konkurransepress, for eksempel ved in-
formasjonsutveksling. 78  
 
Relevante vurderinger knyttet til markedsstrukturen er (1) antallet aktører, (2) om aktørene 
er relativt like i størrelse, (3) om det foreligger etableringshindringer, (4) om noen har kjø-
permakt, om etterspørselen er stabil og (4) om produktene er homogene. Dersom markedet 
er tilstrekkelig gjennomsiktig, konsentrert, ukomplisert, stabilt og symmetrisk vil dette kun-
ne lette risikoen for koordinerte virkninger. 79 Denne avgrensningsmetoden har i praksis 
derfor betydelig vekt ved vurderingen av om informasjonen kan anses for å være så sensitiv 
at den er i strid med krrl. § 10.  
 
Uttalelsene fra T-mobile viser dette: ”Depending on the structure of the market, the possibil-
ity cannot be ruled out that a meeting on a single occasion between competitors (…) may, in 
principle, constitute a sufficient basis for the participating undertakings to concert their mar-
ket conduct and thus successfully substitute practical cooperation between them for competi-
tion and the risks that that entails.” 80 
 
Premisset kan gi grunnlag for en slutning som tilsier at jo mer konsentrert markedsstrukturen 
er – jo mindre ”uskyldig” informasjon skal til for at det skal kunne bli ansett som konkur-
ransebegrensende etter krrl. § 10 (1).   
 
EUDIM-saken støtter en slik slutning. I denne saken hadde avgrensningen av produktmar-
kedet en avgjørende betydning for at sensitiv informasjonsutvekslingen ikke var i strid med 
TEUV 101.  Grunnen til dette var hovedsakelig at produktmarkedet bestod av over en mil-
lion forskjellige produkter. Videre viste den geografiske markedsavgrensningen at det var 
3000 aktører på markedet. Kommisjonen viste til at produktmarkedet i denne saken var så 
fragmentert og differensiert at informasjonen ikke ville la seg individualisere nok til at det 
ville få en konkurransebegrensende effekt på markedet. 81 Selv om informasjonen objektivt 
sett var egnet til å begrense konkurransen, vurderte Retten det som at markedsstrukturen 
”uskadeliggjorde” informasjonen som ble utvekslet.  
 

                                                
78 (1998) EØS-tillegget til de Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 28/4, vedlegg 1 – Kunngjøring fra EFTAS 

overvåkningsorgan om avgrensning av de relevante marked innen konkurranseretten i EØS, avsnitt 2.  
79 (2014) Konkurransetilsynet, Drivstoffmarkedet - veiledning om anvendelse av konkurranseloven § 10 ved 

informasjonsutveksling, avsnitt 26.   
80 Sak, C-8/08, T-mobile Netherlands v. Commission, premiss 59. 
81  Sak, IV/33.815, 35.842 – EUDIM, 1996 OJ C 111/8.  



 
 

27 

Sakene viser at markedsstrukturen åpenbart har påvirkning på hvilke informasjonsutveksling 
som tillates. Avgrensningsmetodene er imidlertid så spesifikk knyttet til hver enkelt sak at 
det er vanskelig å utlede noen klare grenser for hvilke type informasjon som er legitim, og 
hvilke som ikke er det. Selv om bagatellmeddelelsen understreker at fremtidige, kvantitative 
opplysninger og prisinformasjon alltid vil regnes for å forfølge et konkurransebegrensende 
formål82, viser de overnevnte sakene at dette ikke er mer enn et veiledende utgangspunkt, og 
gir derfor ikke noe fullgodt svar på hvilke type informasjon som er ulovlig å utveksle frem 
mot en legitim foretakssammenslutning.  
 
For informasjonsutveksling som skjer i forbindelse med et oppkjøp vil den økonomiske og 
juridiske analysen måtte ta utgangspunkt i om informasjonen har en så fremtredende skade-
lig natur at den ”sannsynlige innvirkning på konkurransen” lett vil la seg identifisere. Det vil 
derfor kunne ha betydning for den juridiske og økonomiske konteksten at partene har innført 
sikringsmekanismer mot en slik sannsynlig innvirkning på konkurransen.  
 
I en oppkjøpsprosess vil selger normalt sett ha sammenfallende interesser med konkurran-
semyndighetenes håndheving av § 10, fordi selger ikke vil avsløre mer konfidensiell infor-
masjon enn det som er strengt påkrevd for å sikre fremgangen i transaksjonen. Dersom det 
deles for mye informasjon på et tidlig stadige av transaksjonen, vil dette kunne gjøre selger 
sårbar for at informasjonen utnyttes til å for eksempel stjele viktige kunder eller ta i bruk 
målselskapets ”know-how”. For å unngå denne risikoen utarbeider foretakene ofte egne be-
skyttende mekanismer for at informasjonen ikke skal kunne utnyttes av medkontrahenten 
eller utenforstående i konkurransemarkedet.  
 
Tradisjonelt gjennomføres dette ved at partene inngår konfidensialitetsavtaler som hindrer 
kjøper å benytte informasjonen til andre formål enn det som er påkrevd for gjennomføringen 
av transaksjonen, ofte leies det i tillegg inn eksterne konsulenter for å ”sile” informasjonen 
til kjøper i ”riktig tid”.  
 
Det siste gjennomføres i praksis ved at det opprettes et ”clean room”. Dette kan enten være 
et digitalt, eller et fysisk rom hvor informasjonen blir lagt inn, hvor et få antall uhildede per-
soner får tilgang (clean teams). Etter gjennomgangen blir informasjonen tildelt kjøper  - ofte 
i form av en oppsummerende konklusjon på det som har blitt undersøkt. Den nødvendige 
uavhengigheten mellom partene blir på denne måten i varetatt til en viss grad ved at kjøper 

                                                
82  Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 101 

(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (Bagatellmeddelselen), s.11 
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(konkurrent) holdes på armlengdes avstand fra informasjon som betraktes som særlig kon-
kurransesensitiv(se pkt.4.4).  
 
Hvor stor vekt det skal legges på at slike konkurransedempende sikringstiltak er innført, i 
konteksten av den juridiske og økonomiske sammenheng, er vanskelig besvare i mangel av 
rettskilder. Det kan likevel tenkes at slike tiltak vil kunne bli vurdert som subjektive (legiti-
me) intensjoner, hvilket ikke nødvendigvis trenger å bli tillagt vekt ved en formålsvurdering, 
men kan bli tillagt vekt ved en vurdering. 83  
 
Under litt andre premisser har Konkurransetilsynet uttalt seg om sikringstiltak. I saken mel-
lom ICA og Norges Gruppen hadde partene inngått en samarbeidsavtale som konkurransetil-
synet mente ville føre koordinert atferd, fordi partene ville få tilgang til sensitiv informasjon. 
ICA og Norges gruppen mente at dette ikke var tilfellet, fordi hver enkelt som fikk tilgang til 
informasjonen måtte personlig garantere at informasjonen ikke ville bli brukt utover det som 
var strengt nødvendig for å gjennomføre innholdet i avtalen. Konkurransetilsynet bemerket i 
denne sammenheng at ”Avtalebestemmelser som skal hindre spredning av konkurransesen-
sitiv informasjon, kan dempe og begrense informasjonsflyten, men er ikke tilstrekkelig til å 
forhindre at opplysningene blir brukt i (…) fremtidige beslutninger, kunnskapen Norges 
Gruppen får vil være av varig verdi.” 84 
 
Konkurransetilsynet vurderer de nevnte sikringstiltak til å kunne ha en dempende og begren-
sende effekt på risikoen for spredning av sensitiv informasjon, men som det pekes på, vil for 
eksempel fremtidig informasjon ikke bli påvirket av slike konkurransedempende tiltak. Det-
te kan tyde på at sikringstiltak som gjennomføres underveis i et oppkjøp, vil kunne ha en 
viss innvirkning på vurderingen av om informasjonen faktisk er utvekslet med et konkurran-
sebegrensende formål. Det forutsettes riktig nok at opplysningene som ”siles” fra Målselsk-
apet gjennom en tredjepart, og ut til kjøper, ikke har et iboende konkurransesensitivt inn-
hold. I mangel av rettskilder vil det på bakgrunn av det nevnte kunne finnes holdepunkter 
for å hevde at transaksjonsstruktureringen kan ha relevant betydning i forhold til den juridis-
ke og økonomiske konteksten.  
 
 
 

                                                
83 Sak, C-209/07 Beef Industry Development and Barry brothers (BIDS), premiss 21. 
84 V2013-6- Midlertidig pålegg om opphør av samarbeidsavtalen mellom ICA AS og NorgesGruppen ASA s.6. 

Deler av vedtaket er gjengitt i klagen på vedtaket, som ligger offentlig tilgjengelig på 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/ica.pdf  
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4.6 Oppsummering 
 
Balansen mellom tidsriktig og grundig informasjon til kjøper, holdt opp mot forbudet for 
konkurransebegrensende atferd etter krrl. § 10, er en krevende juridisk øvelse.  Utgangs-
punktet for øvelsen er en formåls - eller virkningsvurdering av informasjonsutvekslingen, 
hvor uavhengighet mellom virksomhetene er en sentral del av vurderingen. Hvorvidt slik 
uavhengighet påvirkes må vurderes ut fra informasjonens karakter, i kontekst av den juridis-
ke og økonomiske sammenheng den inngår i. Kommisjonen anser i denne sammenheng at 
særlig informasjon om priser, kundelister, produksjonsvolum mv. som særlig konkurranse-
sensitiv fordi slik informasjon tradisjonelt sett har bidratt til koordinering av priser, produk-
sjonsbegrensninger eller markedsdeling mellom aktørene som mottar informasjonen. Infor-
masjon som sondrer rundt disse segmentene har er derfor belagt med en særlig risiki for å bli 
betraktet som en formålsbegrensning.   
 
Likevel har foreliggende materiale vist at informasjonens art også må vurderes i forhold til 
hvor presist den angir informasjonsparametere som markedet er særlig sårbar for. I denne 
sammenheng vil det kunne ha betydning hvilke aggregerings – og individualiseringsnivå 
informasjonen innehar, hvilket tidsrom informasjonen kan knyttes til, og selve strukturen i 
markedet. Ved en oppkjøpsprosess er det derfor viktig at partene er bevisst på den juridiske 
og økonomiske konteksten for transaksjonen, for å vite hvilke informasjon som kan være 
særlig utsatt for å forfølge et konkurransebegrensende element i markedet.  
 
 

5 Konkurranseloven § 19  
 
5.1 Generelt om gjennomføringsforbudet  
 
Det fremgår av krrl. § 19 første ledd at meldepliktige foretakssammenslutninger, ”ikke må 
gjennomføres før” Konkurransetilsynets behandling av saken er avsluttet. Formålet med 
gjennomføringsforbudet ”er å sikre at partene ikke skal kunne hindre en effektiv konkurran-
serettslig kontroll med foretakssammenslutninger, ved helt eller delvis å gjennomføre erver-
vet mens tilsynet vurderer hvorvidt det er grunnlag for inngrep”.85  
 
For partene i transaksjonen innebærer dette at gjennomføringen må stilles i bero i påvente av 
at tilsynet behandler meldingen om foretakssammenslutningen ferdig. Perioden betegnes 
derfor som en standstill-forpliktelse. Dersom partene har foretatt eller foretar ”irreversible” 

                                                
85 NOU: 2003:12 kapittel 5.4.8.1 
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handlinger i denne perioden, som vil føre til at forhåndskontrollen fremstår som illusorisk og 
vanskeliggjør et senere inngrep, vil handlingen regnes som et brudd på gjennomføringsfor-
budet. 
 
Det fremgår av forarbeidene at en slik irreversibel handling kan tenkes å være ”(…) innsyn i 
konfidensiell informasjon [som] kan påvirke partenes uavhengighet til hverandre”. 86 Kon-
kurransetilsynet har derfor lagt til grunn at informasjonsutveksling utover det som er legi-
timt og påkrevd som ledd i transaksjonen, rammes av gjennomføringsforbudet.87 
 
Lovens ordlyd og forarbeidenes uttalelser reiser særlig to spørsmål med hensyn til informa-
sjonsutveksling i en oppkjøpsprosess: For det første, hva slags informasjonsutveksling er det 
som ”helt” eller ”delvis” vil kan medføre at en foretakssammenslutning blir gjennomført? 
For det andre, kan konkurranseloven § 19 ramme informasjonsutveksling som ikke nødven-
digvis (også) rammes av konkurranseloven § 10?  
 
Krrl. § 19 bygger på Fusjonskontrollforordningen artikkel 7, og er fra lovgivers side tiltenkt 
å ha det samme materielle innholdet.88 Skrankene for informasjonsutveksling må følgelig 
kartlegges i lys av fusjonsforordningen art. 7, med tilhørende EU/EØS-relevante rettskilder.  
 
Fremstillingen vil i det følgende ta utgangspunkt i en gjennomgang av hvordan det nasjonale 
gjennomføringsforbudet (konkurranseloven § 19) håndheves i forhold til informasjonsut-
veksling, deretter vil det bli sett på hvordan gjennomføringsforbudet innenfor EU-retten (fu-
sjonsforordningen.art.7) håndheves. På dette grunnlag vil det bli vurdert om det foreligger 
en diskrepans mellom hvordan de to bestemmelsene praktiseres, og samtidig bli drøftet 
hvorvidt gjennomføringsforbudet oppstiller eventuelle (ytterligere) materielle skranker for 
informasjonsutveksling i godkjenningsfasen utover de som følger av konkurranseloven § 10.   
 
 
 
 
 
 

                                                
86 NOU:2003:12 s. 76 
87 Se eksempelvis Konkurransetilsynets vedtak 2017-20 - Instalco Sverige AB, avsnitt 22. Standardfrasen er 

også lagt til grunn i samtlige vedtak for brudd på gjennomføringsforbudet.  
88 Ot.Prp. nr.6 (2003-2004) s. 93  
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5.2  Rekkevidden av gjennomføringsforbudet  - kan 
informasjonsutveksling rammes på selvstendig grunnlag? 

 
5.2.1      Gjennomføringsforbudet i nasjonal konkurranserett  
 
Hensynet til ”økt forutberegnelighet for foretakene (…) hvor forutberegnelighet og hurtige 
avklaringer anses viktig”, 89 var ett av de legislative hensynene som lå bak harmoniseringen 
av gjennomføringsforbudet og den tilsvarende bestemmelse fusjonsforordningen.  
 
Til tross for dette kan praksis i dag tyde på at det norske gjennomføringsforbudet er tolket 
mer utvidende enn EU/EØS-lovgivningen gir grunnlag for. Dette kan skyldes at  ”det fore-
ligger (…) lite praksis knyttet til gjennomføringsforbudet i fusjonsforordningen (…).90 Og 
fordi ”tvil med hensyn til hva forbudet innebærer blir gjerne avklart gjennom uformelle dis-
kusjoner mellom Kommisjonen og de berørte foretak.” 91 På bakgrunn av dette uttales det i 
forarbeidene at rettsanvender er ”henvist til noe friere betraktninger om forbudsnormens 
innhold.” 92  
 
Formuleringen ”noe friere betraktninger” synes å indikere at rekkevidden av gjennomfø-
ringsforbudet kan strekkes relativt langt i praksis, ut fra rettsanvenderens skjønn. Forbudet 
avgrenses likevel uttrykkelig mot forberedende handlinger i transaksjonen.93 Det vil si at 
dersom et foretak inngår finansieringsavtaler, innhenter samtykke fra aksjeeiere, lager for-
tegnelser over eierandeler, forbereder finansiering eller forbereder oppsigelser og nyansettel-
ser anses dette som lovlige integrasjonstiltak frem mot en endelig foretakssammenslutning. 
94 Oppramsingen av mulige forberedelseshandlinger i forarbeidene kan ikke oppfattes som 
uttømmende, og antyder langt på vei at tilretteleggende handlinger som skal gjøre foretaks-
sammenslutningen mer smidig, vil være tillatt i den grad de ikke er irreversible.  
 
En due diligence kan anses som en form for strategisk forberedelse, men det er en forbere-
delseshandling som gir ”innsyn i konfidensiell informasjon”. Det springende punkt blir der-
for om utveksling av informasjon under en oppkjøpsprosess etter forholdene kan anses for å 
være irreversibel ”gjennomføring” av transaksjonen – helt eller delvis – i den forstand at 
informasjonsutvekslingen resulterer i at kontroll de facto overføres fra selger til kjøper. 

                                                
89 NOU 2003: 12 s. 83  
90 Ibid s. 104 
91 Ibid s. 104 
92 Ibid s. 104 
93 Ibid s. 103 
94 Ibid s. 103 
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Forarbeidene konkretiserer ikke hvilken type informasjonsutveksling som eventuelt skulle 
kunne ha en slik egenskap, men – antagelig på grunnlag av ”friere betraktninger” - konkreti-
seres det at ”overføring av aktive, immaterialrettigheter og knowhow vil normalt rammes av 
forbudet.” Det er ikke overraskende at overføring av eiendomsrett til immaterielle rettighe-
ter, eller andre former for aktiva, etter forholdene kan anses for å utgjøre en ”delvis” gjen-
nomføring av transaksjonen. Så vidt undertegnede kjenner til, eksisterer det imidlertid ingen 
konkrete saker hvor EU-kommisjonen, eller EU-domstolen har uttalt at utveksling av infor-
masjon av den type som er tema for denne oppgaven (jf. punkt. 4.3 ovenfor) vil kunne anses 
som gjennomføring (helt eller delvis) av en foretakssammenslutning.   
 
I lys av overstående kan det derfor fremstå som om lovgiver tillegger gjennomføringsforbu-
det et konkret innhold som rekker lenger enn et reint strukturendringsforbud. Uttalelsen in-
dikerer at krrl. § 19 i praksis kan håndheves som en hybrid mellom det atferdsregulerte og 
strukturregulerte. På dette vis kan informasjonsutveksling kunne betraktes som en delvis 
gjennomføring av en foretakssammenslutning, ved at virksomhetenes strategiske og kom-
mersielle planer samordnes på grunnlag av informasjonsutvekslingen. I konteksten av hvilke 
informasjon som kan tillates utvekslet i godkjenningsfasen gir denne konkretiseringen av 
gjennomføringsforbudet opphav til et unyansert vurderingstema.  
 
Vedtaket V2009-18, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA illustrer det unyanserte vur-
deringstemaet. Saken dreide seg om en fusjon mellom Steenstrup Stordrange DA og DLA 
Piper Bergen. Steenstrup Stordrange DA leverte administrative funksjoner til DLA Piper 
Bergen før Konkurransetilsynet hadde behandlet foretakssammenslutningen. Dette gjaldt 
blant annet IT-support og tilgang til informasjonssystemer som Rettsdata, Lovdata, mv.  
 
Ytterligere hadde en advokat fra Steenstrup Stordrange DA påtatt seg enkeltoppdrag for 
DLA Piper Bergen tilsvarende 50 timer i arbeidsmengde. I tillegg ble det etablert en felles 
markedskommunikasjon i form av e-post, telefoner og dørskilt som tilsa at DLA Piper Ber-
gen var en del av Steenstrup Stordrange. Parallelt med dette hadde enkelte tidsskrifter re-
klamert for en fusjon mellom de to selskapene.  
 
I saken går Konkurransetilsynet inn på de enkelte gjennomføringstiltakene og påpeker 
stykkvise brudd på gjennomføringsforbudet som følge av delvis integrasjon. I det blir blant 
vist til at ”(…) partenes markedsmessige samordning utgjør brudd på gjennomføringsforbu-
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det. Ved markedsmessig samordning som går lenger enn å informere om transaksjonen 
fremstår det utad som om foretakene allerede har integrert sin virksomhet.” 95  
 
Når konkurransetilsynet fremholder at en markedsmessig samordning i strid med gjennom-
føringsforbudet foreligger i det foretakene utad fremstår som integrert, ser tilsynet ut til å 
legge en adskillig lavere terskel til grunn enn hva som er blitt litt lagt til grunn i EU/EØS-
rettpraksis. I Aer Lingus-saken (nærmere redegjort for i punkt 5.2.2) ble det lagt til grunn at 
gjennomføringsforbudets anvendelse var betinget av full kontrollintegrasjon. I praksis ville 
dette si tiltak som var egnet som kontrollutøvende for målselskapet. En samordning som 
utad fremstår som integrert, kan etter dette ikke sies å være tilstrekkelig kontrolltiltak som 
kan hjemles i gjennomføringsforbudets materielle innhold. 
 
I lys av vedtaket legges det til grunn en objektiv norm av gjennomføringsforbudet som peker 
i retning av det atferdsregulerte i krrl. § 10.96 Skillet mellom atferdsregler og strukturkontroll 
fremstår på denne måten som uklart, og kan neppe hevdes å bidra til ”økt forutberegnelighet 
for foretakene”. En felles markedsmessig kommunikasjon er – som påpekt av tilsynet – en 
form for ”samordning”, og bør derfor løses på bakgrunn av det rettsgrunnlaget som eksplisitt 
regulerer samordnet opptreden mellom to uavhengige aktører, nemlig konkurranseloven. § 
10.  
  
Når det gjelder selve informasjonsutvekslingen anså Konkurransetilsynet at utveksling av 
klientlister var ”legitime forberedelseshandlinger” – til tross for at dette i høyeste grad kan 
karakteriseres som konfidensiell informasjon. Det er prinsipielt ingen forskjell mellom kun-
delister og klientlister – og som pkt.4.1.1 viser, vil utveksling av kundelister i de fleste tilfel-
ler utgjør et brudd på konkurranseloven. § 10. Det som ble avgjørende for at gjennomfø-
ringsforbudet ble ansett for overtrådt i saken, var imidlertid når partene hadde valgt å avslut-
te sin bistand i de enkelte sakene tilknyttet klientlistene (på grunn av interessekonflikter). 
Tilsynet anså da at partene hadde ”iverksatt prosessen med å integrere de fusjonerte virk-
somheter”. 97, 98  
Saken er illustrerende for hvordan det sondres mellom atferd og strukturendringer og den 
tvetydige grensen mellom lovlig og ulovlig informasjonsutveksling under gjennomførings-

                                                
95 Konkurransetilsynets vedtak V2009-18 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, punkt 3.2.1,avsnitt 21.  
96 Konkurransetilsynets vedtak V2009-18 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 
97 Ibid, avsnitt 24.  
98 Tilsvarende resonoment er lagt til grunn i Konkurransetilsynets vedtak V-2013-9 EG/AS – ASP AS, avsnitt 

7, her påpeker Konkurransetilsynet at gjennomføringsforbudet er brutt, blant annet fordi  ”ASP har utvekslet 
markeds- adminsitrativ informasjon til EG-konsernet gjennom rapportering av detaljer om økonomiske resul-
tater, ordrebeholdning og potensielle kunder hver måned. Tilsvarende informasjon om øvrige deler av EG-
konsernet har også tilflytt ASP.”  
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forbudet. Prinsipielt kan det slikt settes spørsmålstegn ved  om anvendelsen av krrl. § 19 – 
slik den her tolkes, er innenfor legalitetsprinsippets rammer.   
 
Handlinger og forberedelser en oppkjøpsprosess nødvendigvis fører med seg – og som iso-
lert sett betraktes som legitime og nødvendige handlinger, risikerer å bli rammet av gjen-
nomføringsforbudet fordi forarbeidene og praksisen fra Konkurransetilsynet, viser til en 
norm som krever et mer utstrakt måtehold mellom partene enn det som er signalisert i 
EU/EØS-rettspraksis. En overinkluderende norm som, som her antydes, vil potensielt kunne 
redusere eller hindre effektivtetsgevinster fordi myndighetenes inngrepsterskel generelt vil 
ligge lavere som følge av at ”stand-still” forpliktelsen tillegges et mer omfattende innhold 
enn hva som er nødvendig for å forhindre strukturendringer i konkurransemarkedet.  
Med dette menes det at risikoen for å pådra seg betydelige bøter med tilhørende forsinkelser 
i en transaksjon (betydelig ressurs og økonomisk kostnad for partene), står i et disproporsjo-
nalt forhold til det alminnelige forvaltningsrettslige klarhetskravet. Det kan i denne sam-
menheng også vises til juridisk teori, hvor Østerud stiller ”spørsmål om konkurransetilsynets 
praksis kan være i strid med EØS-krrl. § 7 annet ledd.” 99 100 
 
EØS-konkurranseloven § 7 annet ledd stadfester at: ”Anvendelsen av norsk konkurran-
selovgivning ikke må føre til forbud mot avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger 
av foretak og samordnet opptreden, som kan påvirke samhandelen mellom EØS-statene(…)” 
101  
 
EØS-krrl. § 7 (2) kommer til anvendelse på ”norsk konkurranselovgivning” dersom tolk-
ningen er så restriktiv at den vil ”påvirke samhandelen mellom EØS-statene”, til tross for at 
konkurransen ikke begrenses. Bestemmelsen er i hovedsak utformet for å sikre harmonise-
ring i anvendelsen av krrl. §§ 10 og 11 jf. EØS-avtalen art. 53 og 54.  
 
Likevel peker ordlyden ”norsk konkurranselovgivning” i retning av at bestemmelsen har 
generell betydning for bestemmelsene i norsk konkurranselov. 102 EØS-krrl. § 7 (2) kan slikt 
sett også utgjøre en skranke mot utvidende tolkning og håndhevelse av gjennomføringsfor-
budet. I denne sammenheng skal det nevnes at EØS- krrl. § 7 (3) tar et ”forbehold for almin-

                                                
99 Østerud, Eirik (2016), s.129.  
100 Østerud tar også opp flere andre problematiske sider ved å anse en foretakssammenslutning som delvis 

gjennomført gjennom ulike handlingstyper, og stiller seg generelt svært kritisk til en slik praksis av gjen-
nomføringsforbudet. Se ibid. s.123-125.   

101 Lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) 
(2004) 

102 Tolkningen har også støtte i (2015) Norsk Lovkommentar til Konkurranseloven v. Olav Kolstad. Se Note 35 
(rettsdata.no).  
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nelige prinsipper og andre bestemmelser i EØS-retten”. Dette innebærer at ”første og annet 
ledd ikke kommer til anvendelse når konkurransemyndighetene og domstolene anvender 
norsk lovgivning om kontroll med foretakssammenslutninger (…)”.  
 
Til dette bemerker Østerud at: ”Tredje ledd er formodentlig primært rettet mot inngrep mot 
fusjoner og oppkjøp, og ikke gjennomføringsforbud. Dersom gjennomføringsforbudet i krrl. 
§ 19 tolkes og anvendes som et atferdsforbud, som eksempelvis forbyr informasjonsutveks-
ling mellom separate foretak, er det ikke gitt at tredje ledd bør være til hinder for at begrens-
ningene som følger av annet ledd, kommer til anvendelse.”. 103 
 
Østerud påpeker at så langt gjennomføringsforbudet anvendes som både en atferds – og 
strukturregulerende norm, vil skrankene EØS-krrl. § 7 annet ledd oppstiller, hypotetisk sett, 
kunne være anvendelig på de atferdstiltak som måtte anses for å være i strid med krrl. § 19. 
Dette innebærer at så fremt krrl. § 19 anvendes som et atferdsforbud, må dette gjøres innen-
for de rammer krrl. § 10 fastsetter med hensyn til informasjonsutveksling.  
 
Selv om både krrl. §§ 10 og 19, bygger på et krav om uavhengighet mellom virksomhetene 
frem til det foreligger en endelig foretakssammenslutning, vil det likevel være et rettslig gap 
mellom en delvis gjennomføring av en foretakssammenslutning og informasjonsutveksling. 
Det er derfor  vanskelig å skulle se for seg hvilke selvstendig betydning forbudet skulle ha 
mot informasjonsutveksling, ettersom forbudet mot konkurransebegrensende atferd fanger 
opp informasjonsutveksling, og legger en mer nyansert konkurranserettslig analyse til grunn, 
i motsetning til de strukturelle vurderingene som ligger bak gjennomføringsforbudet. I det 
hele tatt er det vanskelig tenke seg hvilke type informasjon som i seg selv er egnet til skape 
tilstrekkelig tilknytning mellom erverver og målselskapet, i den grad det kan sies å være 
gjennomført foretakssammenslutning. 
 
5.2.2 Gjennomføringsforbudet i EU/EØS-retten 
 
I forarbeidene til konkurranseloven har departementet slått fast at ”(…) handlinger som 
rammes av(…)gjennomføringsforbudet vil følge av de tilsvarende reglene i EF/EØS-
retten(…).104 
Hvorvidt gjennomføringsforbudet etter fusjonsforordningen forbyr informasjonsutveksling 
må derfor klargjøres på bakgrunn av art. 7 nr.1. Av originaltekstens ordlyd følger det at fore-
takssammenslutningen ikke må være ”(…)implemented either before its notification or until 

                                                
103 Østerud, Eirik, Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten (2016) s. 129.  
104 Ot.prp.nr.6 (2003-2004) s. 232 
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it has been declared(…)”. 105 Ordlyden ”implemented” er ment å svare til den norske ordly-
den ”gjennomføres” jf. krrl. § 19.  
 
Det engelske ordet ”Implemented” viser til fullbyrdelse eller supplering av en prosess. Ord-
lyden i seg selv gir derfor ikke noen videre veiledning i forhold til det som kan tolkes ut fra 
den norske ordlyden. Norsk rettspraksis har så langt ikke behandlet spørsmålet om gjennom-
føringsforbudets grenser med hensyn til full eller delvis integrasjon, til tross for at krrl. § 17 
b stadfester at en foretakssammenslutning kan gjennomføres ved ”helt” eller ”delvis”. Hvor-
vidt informasjonsutveksling i seg selv er egnet til å utgjøre en ”helt” eller ”delvis” gjennom-
føring av en foretakssammenslutning er derfor uklart.  
 
Tolkningsspørsmålet om en foretakssammenslutning kan være gjennomført ”helt” eller 
”delvis” har likevel blitt berørt av Kommisjonen og EU-domstolen, gjennom en drøftelse av 
fusjonsforordningen art. 8(4) og art. 8(5). Til likhet med art.7 inneholder også disse be-
stemmelsene ordet ”implemented” og kan derfor være relevant ved tolkningen av krrl. § 19 
jf. fusjonsforordningen art. 7. 
 
I Aer Lingus mot Kommisjonen var en sentral del av saken hvordan ”implemented” skulle 
tolkes. Faktum dreide seg om et andelskjøp Ryan Air hadde foretatt i selskapet Aer Lingus. 
Andelskjøpet på 20 % ble gjennomført før kommisjonen hadde behandlet foretakssammen-
slutningen. Når saken var til behandling hos kommisjonen kjøpte Ryan Air ytterligere 5 % 
av aksjene i Aer Lingus. Ryan Air sin eierandel var derfor på 25 % (minoritetsandel) før 
kjøpet var blitt godkjent av kommisjonen.  
 
Aer Lingus - som hadde klaget saken inn for kommisjonen, argumenterte for at kommisjo-
nen burde truffet et vedtak etter fusjonsforordningen art. 8(4) eller art. 8(5). Det sentrale 
spørsmålet i saken ble derfor om kommisjonen hadde hjemmel til å pålegge oppløsning eller 
treffe midlertidige foranstaltninger mot foretakssammenslutninger som allerede var ”imple-
mented” før saken var behandlet av tilsynet.  
 
Kommisjonen mente det ikke var hjemmel til dette ettersom minoritetsandelen ikke innebar 
en reell kontrollendring av målselskapet og vilkåret ”implemented” var derfor ikke oppfylt. 
Følgelig anså kommisjonen seg ikke kompetent til å gripe inn og sanksjonere mot andels-
kjøpet. Aer Lingus var ikke enig i kommisjonen sin vurdering, og bragte saken inn for Ret-
ten. Til dette bemerket Retten bemerket at:   

                                                
105 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between under-

takings (the EC Merger Regulation), article 7.  
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”the English term ‘implementation’ may encompass both ‘the having accomplished some 
aim’ and ‘the carrying into effect’ and could therefore, in principle, leave room for confu-
sion as to the precise scope of the provisions set out in Article 8(4) and (5).” 106 
 
Retten sa seg med dette enig i at ordlyden av ”implemented” kunne være forvirrende med 
hensyn til anvendelsen av artikkel 8 (4) og 8 (5). Slikt sett åpnet Retten for at den reint 
språklige forståelsen av ordet ”implemented” også kunne omfatte delvis integrasjon. I sam-
me premiss uttaler Retten videre at ordlyden i ”already been implemented” jf. artikkel 8 (4) 
litra a og (5) litra c, drog mer i retningen av at bestemmelsen skal anvendes i forhold til 
”(…) having accomplished some aim”.  
 
På grunn av sterk tvil i forhold til den engelske ordlyden, gikk retten videre til å se på ordly-
den i de tyske, franske og italienske bestemmelsene. Ettersom EUs offisielle forhandlings-
språk er fransk, ble den franske ordlyden utslagsgivende for hvordan bestemmelsen skulle 
forstås; “(…) The French version of other Community legislation in which the term ‘imple-
mentation’ is clearly meant to indicate ‘carrying into effect’ rather than ‘the act of accom-
plishing some aim”.107  
 
Med dette som utgangspunkt argumenterer Retten videre med at ordlyden i artikkel 8 (4) 
legger til grunn at inngrepsadgangen til kommisjonen er betinget til “dissolve the concentra-
tion”. Forutsetningen for anvendelsen av inngrepsbestemmelsen ble dermed at det måtte 
foreligge en ”concentration” av kontroll. Bare på denne måten ville bestemmelsen harmone-
re med de øvrige bestemmelsene i fusjonsforordningen. Forståelsen av “implemented” måtte 
derfor tolkes som en “existence of a concentration as defined in Article 3 of the Regulation, 
and therefore an acquisition of control.” 108 
 
Retten gjorde det dermed klart at fusjonsforordningen art. 8 (4) og 8 (5) kun kommer til an-
vendelse på tilfeller hvor det foreligger full integrasjon. I fravær av ytterligere praksis som 
direkte tar stilling til ordlyden ”implented” i art. 7, kan tolkningen være en rettesnor for 
hvilke innhold som må legges til grunn for art. 7. Tatt i betraktning at det dreier seg om en 
tolkning av det samme ordet, i samme forordning, vil tolkningsresultatet av ”implemented” i 
art. 8 være retningsgivende for anvendelsen av art.7.  
 

                                                
106 Sak, T-411/07 R, Aer Lingus group plc v. Commission of the European Communities, premiss 89.  
107 Sak, T-411/07 R, Aer Lingus group plc v. Commission of the European Communities, premiss 91 
108 Ibid, premiss 92. 
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Ved siden av selve ordlydstolkningen i art. 8. Kom retten med en viktig bemerkning til for-
beredelseshandlinger i form av informasjonsutveksling:  
 

“Thus, in so far as concerns the claim that Ryanair used its shareholding to seek access to 
Aer Lingus’ confidential strategic plans and business secrets (…). The application does not 
contain any evidence that confidential information was actually exchanged during such a 
meeting. In any event, such an exchange of information would not be a direct consequence 
of the minority shareholding, but would constitute subsequent conduct on the part of the two 
companies which could potentially be examined under Article 81 EC.” 109 

 
Retten påpeker på generelt grunnlag at såfremt det ble utvekslet informasjon, ville ikke dette 
være en direkte konsekvens av et minoritetserverv (kontrollerverv), men en underliggende 
atferd mellom to parter. Retten trekker på denne måten et skille mellom kontrollutøvelse, og 
atferd. Premisset kan tolkes dithen at saker som gjelder informasjonsutveksling, hvor gjen-
nomføringsforbudet aktiveres, skal bli  “(…) examined under Article 81 EC ” (någjeldende 
TEUV art.101 jf. krrl. § 10), jf. rettens formulering ”In any event”.    
 
I betraktning av at det så langt ikke foreligger EU/EØS-rettspraksis som berører problemstil-
lingen og de horisontale retningslinjene eksplisitt tar opp informasjonsutveksling som et 
lovstridig forhold under TEUV art.101, uten at det henvises til, problematiseres, eller nevnes 
i sammenheng med kontrollerverv, kan dette tale for at informasjonsutveksling skal vurderes 
som et reint § 10-tilfellle i en oppkjøpsprosess. 110 I tillegg er det svært vanskelig å se for seg 
hvilke type informasjon som utveksles frem mot en foretakssammenslutning som de facto 
gir mulighet til å utøve kontroll over målselskapet, før closing er signert. 
 
Ytterligere vil et skille som antydes i den nevnte avgjørelsen harmonisere bedre med hvor-
dan konkurranseloven er oppbygget lovteknisk. Et annet hensyn vil være at meldepliktige 
foretakssammenslutninger får mer forutberegnelighet med hensyn til hvilke tilretteleggende 
tiltak partene vil kunne foreta seg i inn mot – og i påvente av saksbehandlingen til Konkur-
ransetilsynet. Strukturelle endringer vil være gjenstand for en mer objektiv prøving, og slikt 
sett være mindre komplisert og tidkrevende å ta stilling til for transaksjonspartene og Kon-
kurransetilsynet. Det vil kunne redusere saksbehandlingstiden og effektivisere transaksjons-
prosessen. Disse harmoniseringshensyn og prosessøkonomiske hensyn vil derfor kunne tale 
for at ordlyden i konkurranseloven § 19 skal tolkes i snever forstand slik at informasjonsut-
veksling ikke rammes av bestemmelsen.  

                                                
109 Ibid, premiss 70. 
110 De horisontale retningslinjene, s. 16, punkt 2.   
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