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Avgjørelse A2012-1 - Therma Marine AS - Teknotherm AS - 

konkurranseloven § 19 - delvis opphevelse av 

gjennomføringsforbudet 

 

(1) Konkurransetilsynet viser til brev 30. desember 2011 med anmodning om unntak fra 

gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd, i forbindelse med Therma Marine 

AS (heretter "Therma Marine") sitt erverv av Teknotherm AS (heretter "Teknotherm"). Det vises 

også til alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom samme parter 30. desember 

2011, samt øvrig kontakt og korrespondanse i anledning saken.  

(2) Etter det opplyste innebærer foretakssammenslutningen at Therma Marine overtar driftsrelaterte 

eiendeler, varelager og rettigheter tilhørende Teknotherm, herunder aksjeposter i tre 

datterselskaper i Sverige, Polen, og Kina, fra konkursboet etter Teknotherm. I tillegg opplyses det 

at Therma Marine, etter avtale med boet, har forpliktet seg til å tilby arbeid til en betydelig del av 

selskapets tidligere ansatte. 

(3) Anmodningen om unntak fra gjennomføringsforbudet er begrunnet med behovet for å sikre 

videreføring av virksomheten i Teknotherm som er under konkursbehandling. Konkurs ble åpnet 

28. desember 2011, etter oppbudsbegjæring fra selskapets styre. Ifølge melder har boet verken 

tilstrekkelige midler eller kunnskap til å videreføre virksomheten, selv ikke for en kortere 

periode. Det er opplyst at boet ikke har trådt inn i ansettelsesavtalene, og at samtlige ansatte vil 

bli sagt opp av konkursboet før nyttår. Videre er det opplyst at det ikke har vært mulig for 

bostyrer å oppdrive andre interessenter som har sagt seg villig til å kjøpe virksomheten på 

akseptable betingelser. Avtalen er betinget av at Therma Marine gis anledning til å overta 

virksomheten umiddelbart. Det er opplyst at Therma Marine snarest ønsker å overta virksomheten 

for å sikre videre drift, samt arbeidsplassene til en betydelig del av de tidligere ansatte. For å sikre 

slik videreføring er det ifølge melder helt avgjørende at overdragelsen kan finne sted umiddelbart 

slik at virksomheten ikke stanser opp. Selskapet var i drift frem til konkursåpningen 28. desember 

2011.  

(4) Melder har opplyst at partene kun har overlappende virksomhet på ett virksomhetsområde. Videre 

opplyser melder at det er en rekke aktører som tilbyr tjenester på dette området, og at partenes 

markedsandeler er lave.  

(5) Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd av eget tiltak gjøre 

unntak fra gjennomføringsforbudet i enkeltsaker. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er 
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ment som en snever unntakshjemmel som Konkurransetilsynet kan benytte for å håndtere særlige 

tilfeller.
1
  

(6) Ifølge forarbeidene vil det kunne være aktuelt å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet i 

tilfeller hvor det kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller for samfunnet for øvrig som 

en direkte følge av forbudet. Det er videre presisert at det ikke er tilstrekkelig for unntak 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)2 relevant ved vurderingen av 

unntak fra gjennomføringsforbudet etter konkurranseloven § 19 annet ledd. Praksis fra 

Kommisjonen viser at terskelen for å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet er meget høy. 

(7) Etter en konkret helhetsvurdering i har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis 

unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn 

fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum: 

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at 

Therma Marine AS kan overta ovennevnte virksomhet i Teknotherm AS, dets konkursbo, 

og foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift.   

(8) Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av 

gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr og straff i medhold av 

konkurranseloven §§ 29 og 30. 

(9) Konkurransetilsynet presiserer at et delvis unntak fra gjennomføringsforbudet med hjemmel i 

konkurranseloven § 19 annet ledd, ikke innebærer at det er foretatt en vurdering av 

foretakssammenslutningen i henhold til bestemmelsene i konkurranseloven §§ 16 flg.  

 

 

 

 

Med hilsen 

Ingrid Kjeldstad Gullaksen (e.f.) 

avdelingsdirektør  

 

Raymond Solberg 

spesialrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottakere: 

Svensson Nøkleby adv.firma ANS Postboks 294 Bragernes 3001 Drammen 

 

                                                      
1
 Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) s. 97-98. 

2
 Fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 3. 


