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Avgjørelse A2009-41 - Tønsberg Invest Group AS / Jotunfjell Partners AS - 
Pytt & Panne AS mfl., deres konkursbo - konkurranseloven § 19 - delvis 
opphevelse av gjennomføringsforbudet

(1) Konkurransetilsynet viser til anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i 
konkurranseloven1 § 19 første ledd 20. oktober 2009 i anledning foretakssammenslutningen 
mellom Tønsberg Invest Group AS (heretter ”TIG AS”) og Jotunfjell Partners AS (heretter ”JFP 
AS”) og 22 nærmere angitte foretak i Pytt & Panne-kjeden2 (heretter benevnt i fellesskap som 
”Pytt & Panne Selskapene”), samtlige av disse under konkursbehandling.  

(2) I anmodningen er det opplyst at foretakssammenslutningen kommer i stand ved at det nystiftede 
foretaket Pytt & Panne Drift AS, eiet av TIG AS og JFP AS, overtar virksomheten i Pytt & Panne 
Selskapene. Avtale om overdragelse av virksomheten er opplyst å være inngått 19. oktober 2009. 

(3) Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet er begrunnet med behovet for å sikre 
videreføring av virksomheten i Pytt & Panne Selskapene. For å sikre slik videreføring, vises det  
til at det er helt nødvendig at Pytt & Panne Drift AS, som kjøper, umiddelbart kan påbegynne 
arbeidet med å sikre videreføring av avtaler med en rekke leverandører, samt å reengasjere 
ansatte. 

(4) Det er videre oppgitt i anmodningen at verken TIG AS eller JFP AS eller deres respektive eiere 
har eierinteresser i virksomhet som opererer i samme marked som Pytt & Panne Selskapene. 

(5) Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd av eget tiltak oppheve 
gjennomføringsforbudet i enkeltsaker. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er ment som 
en snever unntakshjemmel som Konkurransetilsynet kan benytte for å håndtere særlige tilfeller.3  

(6) Ifølge forarbeidene vil det kun være aktuelt å oppheve gjennomføringsforbudet i tilfeller hvor det 
kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller for samfunnet for øvrig som er en direkte 
følge av gjennomføringsforbudet. Det er videre presisert at det ikke er tilstrekkelig for opphevelse 
at gjennomføringsforbudet oppleves som brysomt for partene. Ifølge forarbeidene er praksis fra 
Europakommisjonen knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning nr. 139/2004 om 
kontroll med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)4

 relevant ved vurderingen av 
opphevelse av gjennomføringsforbudet etter konkurranseloven § 19 annet ledd. Praksis fra 
Kommisjonen viser at terskelen for å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet er meget høy. 

                                                      
1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
(konkurranseloven). 
2 I anmodningen er det opplyst at dette gjelder følgende selskaper i Pytt & Panne kjeden: Pytt & Panne AS, CC Vest 
AS, Liertoppen AS, Kongsberg AS, Herkules AS, Porsgrunn AS, Storo AS, Mosseporten AS, Kilden AS, Gunerius 
AS, Gjøvik AS, Sandefjord AS, Harebakken AS, Brotorvet AS, CC Drammen AS, Vågen AS, Tiller AS, Sandvika 
AS, Rygge AS, Metro AS, Krokstadelva AS og Hønefoss AS. 
3 Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) s. 97-98. 
4 Fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 3. 
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(7) Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet 

delvis kan oppheves i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende 
avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum: 

(8)  

1. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Pytt 
& Panne Drift AS kan overta virksomheten i Pytt & Panne Selskapene, deres konkursbo,  
og foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av virksomheten. 
 

2. Foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med 
konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest tirsdag 27. oktober 2009. 

 

(9) Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av 
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr i medhold av konkurranseloven § 29. 
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