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2017, har en ensifret markedsandel i et entreprenørmarked som omfatter Østlandet. 
Transaksjonen har heller ingen føringer om eksklusivitet i leveranseforholdene.  

(9) Konkurransetilsynet kan etter søknad fra melder gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet 
i enkeltsaker, jf. konkurranseloven § 19 andre ledd første punktum.  

(10) Det fremgår av forarbeidene2 at det kun vil 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. Ifølge forarbeidene er det 
ikke tilstrekkelig for unntak at gjennomføringsforbudet oppleves som brysomt for partene, 
da et gjennomføringsforbud i de aller fleste tilfeller vil være en uønsket belastning for 
melder.  Bestemmelsen er således ment å anvendes i særlige unntakstilfeller. 

(11) Ifølge forarbeidene er praksis fra Europakommisjonen knyttet til den tilsvarende 
bestemmelsen i Rådsforordning nr. 139/2004 om kontroll med foretakssammenslutninger 
(fusjonsforordningen) relevant ved vurderingen av unntak fra gjennomføringsforbudet 
etter konkurranseloven § 19 andre ledd. I sin praksis tar Kommisjonen blant annet hensyn 
til hvilke virkninger et unntak vil få for partene og tredjemenn og hvilken trussel 
foretakssammenslutningen utgjør for konkurransen.3 Konkurransetilsynet har i tidligere 
praksis også lagt vekt på disse hensynene.4 

(12) Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det 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 Fabritius Gruppen AS eller dets eiere erverver virksomheten i A Bygg 
Gruppen AS og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av 
denne virksomheten. 

(13) Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av 
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr og straff i medhold av 
konkurranseloven §§ 29 og 30. 

(14) 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 

 
Hanne Dahl Amundsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

 

 

 

            

 

  

                                                      
2 Prop. 75 L (2012-2013) s 148. 
3 Fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 3. 
4 Se for eksempel A2017-3 og A2013-23.
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