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Avgjørelse2013-24 - Line AS (under navneendringtil Domstein
SjømatAS) - EnghavAS - konkurranseloven§ 19 - delvis unntak
fra gjennomføringsforbud

(1) Konkurransetilsynetvisertil brev31.oktober2013medanmodningomunntakfra
gjennomføringsforbudeti konkurranseloven1 § 19 førsteledd,i forbindelsemedLine AS
(undernavneendringtil DomsteinSjømat AS, heretterDomsteinSjømat) sitt ervervav aktiva
fra EnghavAS detskonkursbo(heretterEnghavkonkursbo). Detvisesogsåtil alminnelig
meldingomforetakssammenslutningmellomsammeparter31.oktober2013, samtøvrig
kontaktogkorrespondansei anledningsaken.

(2) Bakgrunnenfor foretakssammenslutningenoganmodningenomunntakfra
gjennomføringsforbudeterat detbleåpnetkonkursi EnghavAS (heretterEnghav)23.
oktober2013.I

Etterkonkursåpningenhardetvært
arbeidetmedå finne interessentertil overtakelsenav aktivai Enghavkonkursbomedsiktepå
videreføringav selskapetsvirksomhet

.

(3) Anmodningenomunntakerbegrunnetmedat selvet midlertidigopphørav driften til Enghav
konkursbovil få storekonsekvenserfor virksomheten.DomsteinSjømatharanførtat for å
unngånedleggelseav virksomhetenog tapav arbeidsplassererdethelt avgjørendefor
DomsteinSjømatumiddelbartåkunneiverksettenødvendigetiltak for åsikre videredrift av
virksomheten.Enghaverenlandsdekkendedistributørav sjømat,hvordistribusjonav fersk
sjømatutgjørhoveddelenav selskapetsvirksomhet. DomsteinSjømatharvist til at
holdbarhetentil
dettevil medføretapteverdierpåanslagsvi kroner. VidereharDomstein
Sjømatanførtat Enghavkonkursbosinekunderikke kanværeutenleveranserutoversvært

1 Lov 5. mars2004nr. 12om konkurransemellomforetakogkontroll medforetakssammenslutninger
(konkurranseloven).
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kort tid, og

.DomsteinSjømatharvidere
anførtat detvil hanegativekonkurransemessigevirkningerfor markedetfor distribusjonav
ferskfisk dersomvirksomhetentil Enghavkonkursboopphører.DomsteinSjømathar
begrunnetdettemedat Enghavkonkursboi dagerenav to aktørersomtilbyr landsdekkende
distribusjonav ferskfisk til dagligvarekjeder.

(4) DomsteinSjømatharviderei alminneligmeldingomforetakssammenslutningenopplystat
parteneikke harhorisontaltoverlappendevirksomhet,ogat detkun foreliggerenmarginal
vertikal relasjonmellompartene.Det gjøresgjeldeneat foretakssammenslutningenikke vil
føretil eller forsterkeenvesentligbegrensning av konkurransen,jf. konkurranseloven§ 16
førsteledd.

(5) Konkurransetilsynetkanmedhjemmeli konkurranseloven§ 19 annetleddav egettiltak gjøre
unntakfra gjennomføringsforbudeti enkeltsaker.Detfremgårav forarbeideneat
bestemmelsener mentsom ensneverunntakshjemmelsomKonkurransetilsynetkanbenytte
for åhåndteresærligetilfeller.2

(6) Ifølge forarbeidenevil detkunneværeaktueltågjøreunntak fra gjennomføringsforbudeti
tilfeller hvor detkanpåvisesalvorligekonsekvenserfor parteneeller for samfunnetfor øvrig
somendirektefølgeav forbudet.Det erviderepresisertat detikke er tilstrekkeligfor ågjøre
unntakat gjennomføringsforbudetopplevessombrysomtav partene.Ifølge forarbeideneer
praksisfra Europakommisjonenknyttettil dentilsvarendebestemmelseni Rådsforordningnr.
139/2004omkontroll medforetakssammenslutninger(fusjonsforordningen)3 relevantved
vurderingenav unntakfra gjennomføringsforbudetetterkonkurranseloven§ 19annetledd.
Praksisfra Kommisjonenviserat terskelenfor ågjøre unntakfra gjennomføringsforbudeter
megethøy.

(7) EtterenkonkrethelhetsvurderingharKonkurransetilsynetkommettil at detkangjøresdelvis
unntakfra gjennomføringsforbudeti dettetilfellet. Konkurransetilsynetharpådennebakgrunn
fattetfølgendeavgjørelseetterkonkurranseloven§ 19 annetleddførstepunktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven§ 19 første ledd er ikke til hinder
for at Line AS (under navneendringtil DomsteinSjømat AS) eller detseiere
erverver virksomhetenEnghav AS detskonkursbo og foretar de tiltak somer
nødvendigefor å sikre videre drift av dennevirksomheten.

(8) Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudetfullt ut. Overtredelseav
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyrog straff i medhold av
konkurranseloven§§ 29 og30.

(9) Konkurransetilsynetpresisererat et delvisunntakfra gjennomføringsforbudetmedhjemmeli
konkurranseloven§ 19 annet ledd, ikke innebærerat det er foretatt en vurdering av
foretakssammenslutningeni henholdtil bestemmelsenei konkurranseloven§§ 16 flg.

2 Ot.prp.nr. 6 (2003-2004)s.97-98.
3 Fusjonsforordningenartikkel 7nr. 3.



 3 

 

 

Med hilsen 

 
Skriv godkjenners navn her (e.f.) 

Skriv godkjenners tittel her 
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