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 Posten Norge AS og FSD Holdco AB – konkurranseloven § 19 annet 
ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbud  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 12. desember 2005 vedrørende ovennevnte. 
 
Søknaden om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er 
begrunnet med at det vil ha betydelige negative konsekvenser for partene dersom hele 
transaksjonen må avvente norske konkurransemyndigheters behandling av saken. I søknaden 
vises det videre til at det vil være fullt mulig å opprettholde virksomheten i det norske 
datterselskapet Frigoscandia AS på en måte som ikke vanskeliggjør et eventuelt inngrep fra 
Konkurransetilsynet. 
 
Med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd kan Konkurransetilsynet gjøre unntak fra 
gjennomføringsforbudet som gjelder etter bestemmelsens første ledd. Det fremgår i Ot.prp. nr. 6 
(2003-2004) s. 97-98 at det kun vil være aktuelt å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet når 
det kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller for samfunnet for øvrig som er en direkte 
følge av gjennomføringsforbudet. Det er ikke tilstrekkelig at gjennomføringsforbudet oppleves 
som brysomt for partene, noe det som regel vil. Konkurransetilsynet kan gjøre helt eller delvis 
unntak fra gjennomføringsforbudet, jf. samme dokument s. 232. 
 
Konkurransetilsynet har kommet til at det i dette tilfellet kan gis delvis unntak fra 
gjennomføringsforbudet. Den del av foretakssammenslutningen som Konkurransetilsynet har 
ønsket å se nærmere på gjelder virksomheten i Frigoscandia AS. Vi viser i denne sammenheng til 
vårt brev av 14. desember d.å., hvor vi avgrenset innholdskravene i den fullstendige meldingen til 
kun å gjelde fryselagervirksomhet med tilgrensende virksomhet i Norge.  
 
Konkurransetilsynet ser at det vil skape visse praktiske problemer for partene å måtte utsette 
gjennomføringen av transaksjonen for øvrig til et stykke ut i 2006. Konkurransetilsynet er noe 
usikker på hvor betydelige disse praktiske problemene er utover det som er normalt i saker av 
denne typen. Hensynet til Konkurransetilsynets kontroll med transaksjonen vil imidlertid uansett 
være tilstrekkelig ivaretatt ved at virksomheten i Frigoscandia AS bevares som en selvstendig 

 
Postadresse: 
Postboks 8132 Dep 
0033 Oslo 

Besøksadresse: 
H. Heyerdahls gate 1 
Oslo 

Telefon: 
Telefaks: 

+47 22 40 09 00 
+47 22 40 09 99 

post@konkurransetilsynet.no 
www.konkurransetilsynet.no 

 



 

2

 

enhet. Konkurransetilsynet har også lagt vekt på at virksomheten i Frigoscandia AS utgjør mindre 
enn 5 prosent av den totale konsernomsetningen i Frigoscandia. 
 
Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet 
ledd: 
 

Gjennomføringsforbudet etter konkurranseloven § 19 første ledd i saken som 
gjelder Posten Norge AS’ kjøp av aksjene i FSD Holdco AB begrenses til å kun 
gjelde fryselagervirksomhet med tilgrensende virksomhet i Norge. 
 
Det er et vilkår for det delvise unntaket fra gjennomføringsforbudet at 
virksomheten i Frigoscandia AS holdes intakt og separat fra resten av virksomheten 
i Frigoscandia-konsernet på en måte som ikke vanskeliggjør et eventuelt inngrep fra 
Konkurransetilsynet etter konkurranseloven § 16. 

 
 
 
 
 
 
 


