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Avgjørelse A2012-2 – TeliaSonera Norge AS – Ludo Mobil AS - 

konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis opphevelse av 

gjennomføringsforbudet 

(1) Konkurransetilsynet viser til anmodning 23. februar 2012 om unntak fra gjennomføringsforbudet 

i konkurranseloven § 19 første ledd, i anledning at TeliaSonera Norge AS (heretter 

”TeliaSonera”) kjøper kundeporteføljen til Ludo Mobil AS (heretter ”Ludo”).  

(2) Det opplyses at overtakelsen av kundeporteføljen utgjør en foretakssammenslutning etter 

konkurranseloven § 17.  

(3) Anmodningen om unntak fra gjennomføringsforbudet er begrunnet i at Ludo er i en svært 

anstrengt finansiell situasjon. Det fremgår av anmodningen at Ludo begjært konkurs, men at 

begjæringen foreløpig ikke er behandlet av retten. Det er også vist til at Post- og teletilsynet har 

varslet at Ventelo – som er Ludos nettleverandør - er berettiget til å stenge kundenes tilgang til 

Ventelos nett fra 29. februar 2012. I anmodningen fremgår det videre at situasjonen medfører at 

kundene til Ludo er i sterkt frafall og at verdien av Ludos kundeportefølje faller tilsvarende. For å 

opprettholde verdien av denne er det derfor nødvendig at TeliaSonera så raskt som mulig kan 

oppnå kontroll over kundebasen til Ludo, samt å få overført kundene til egne SIM-kort. 

(4) Det gjøres gjeldende at foretakssammenslutningen ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig 

begrensning av konkurransen. Det vises i denne forbindelse til at foretakssammenslutning kun vil 

føre til en beskjeden økning i markedsandel for TeliaSonera og at kundemassen – ved en 

eventuell konkurs i Ludo - i størst utstrekning vil tilflyte Telenor som fra før er markedets største 

aktør. 

(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 

ment som en snever unntakshjemmel som Konkurransetilsynet kan benytte for å håndtere særlige 

tilfeller.
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(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)
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 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. 

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

2
 Jf. fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 3. 
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(7) Etter en konkret helhetsvurdering 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 
TeliaSonera AS overtar kundeporteføljen til Ludo Mobil AS, samt foretar de tiltak 

som er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten.  

(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. 

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 

Jostein Skaar (e.f.) 

avdelingsdirektør  

 

Sigurd Olsen Granli 

førstekonsulent 
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