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Avgjørelse A2012-8 – United Bakeries AS – Isklar AS – 

konkurranseloven § 19 – delvis opphevelse av 

gjennomføringsforbudet  

(1) Konkurransetilsynet viser til anmodning 8. juni 2012 om unntak fra gjennomføringsforbudet i 

konkurranseloven
1
 § 19 første ledd, fremsatt i anledning at United Bakeries AS erverver 

innmaten fra konkursboene Isklar AS (tidl. org. nr. 987 837 950) og Hardanger Industripark 

AS (tidl. org. nr. 989 323 822) og derigjennom virksomheten som lå i disse selskapene.  På 

grunnlag av anmodningen ba Konkurransetilsynet i telefonsamtaler 11. og 13. juni om 

ytterligere informasjon og dokumentasjon. Tilsynet mottok svar i e-poster 11. og 14. juni. Det 

vises også til alminnelig melding av 8. juni 2012 om foretakssammenslutning mellom 

ovennevnte selskap. 

(2) Anmodningen om unntak fra gjennomføringsforbudet er begrunnet i at det har avgjørende 

betydning for virksomheten i nye Isklar AS (org. nr. 998 444 209) å få startet produksjon av 

drikkevann nå, slik at vann kan distribueres før sommeren. Helt konkret står den nye 

virksomheten i fare for å miste sin leveranse til det engelske markedet, som var den tidligere 

virksomhetens viktigste inntektskilde. Til støtte for dette har Konkurransetilsynet mottatt kopi 

av e-post korrespondansen mellom Isklar ved Helge Valeur og den engelske distributøren ved 

Dave Wallwork. 

(3) Det er over telefon opplyst at Isklar sin totale leveranse til England vil være om lag ------ 

millioner liter vann. Til sammenligning er det norske markedet totalt på om lag 86 millioner 

liter. 

(4) Det er i anmodningen og den alminnelige meldingen opplyst at partene ikke har overlappende 

virksomhet. Det gjøres gjeldende at ervervet ikke vil innebære negative konkurransemessige 

virkninger. 

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

unntak for 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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 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 

(konkurranseloven). 
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 Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) s. 97-98. 
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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 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 (fusjonsordningen)
3
 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 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 United Bakeries AS, gjennom de nyetablerte selskapene Isklar AS (org. nr. 998 

444 209) og Hardanger Industripark AS (org. nr. 998 444 217), erverver innmaten i 

konkursboene til, og virksomheten som lå i, selskapene av samme navn, samt foretar 

de tiltak som er nødvendige 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. 

(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 

Magnus Gabrielsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

sign. 

 

Eirik Lothe Hess 

førstekonsulent 

sign. 

 
 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                      
3
 Jf. fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 3. 


