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Vi viser til deres brev av 29. juni 2004 samt senere korrespondanse, hvor det hevdes at EDB
Fellesdata AS (EDB) har opptrådt i strid med konkurranseloven § 11 ved å kreve en urimelig høy
pris for å gjennomføre en teknisk fusjon mellom Holla Sparebank og Lunde Sparebank (HLS).
HLS har anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere lovmessigheten av dette forholdet.
I henhold til konkurranseloven § 11 er et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av dominerende
stilling forbudt. Slik utilbørlig utnyttelse kan i henhold til § 11 annet ledd bokstav a blant annet
bestå i å påtvinge urimelige innkjøps- eller utsalgspriser eller andre urimelige forretningsvilkår.
HLS hevder at EDB utilbørlig har utnyttet sin dominerende stilling ved å kreve en urimelig høy
pris for å gjennomføre den tekniske fusjonen mellom de to sparebankene.
I tilknytning til HLS´ henvendelse har Konkurransetilsynet innhentet informasjon fra EDB og bedt
om en redegjørelse for pristilbudet som er gitt til HLS. HLS har i tillegg gitt sine kommentarer til
redegjørelsen fra EDB. Ut fra informasjonen tilsynet har innhentet finner vi det ikke hensiktsmessig
å vurdere saken nærmere.
Konkurransetilsynet må foreta en prioritering av hvilke saker som underlegges en nærmere
vurdering. Av hensyn til sakens karakter og mulige økonomiske betydning sammenholdt med de
undersøkelser som må gjøres for å vurdere saken nærmere, finner tilsynet at det ikke er grunnlag
for å prioritere saken.
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Det gjøres videre oppmerksom på at avslaget på anmodningen om å behandle saken nærmere kan
påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell klage stiles til
Moderniseringsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet.

