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Sammendrag: 
TFS Nordisk Energi ble stiftet 18. desember 1997, og skrev 19. desember under en kjøpsavtale med 
Nordisk Kraftmegling om kjøp av virksomheten i Nordisk Kraftmegling. TFS Nordisk Energi og 
Nordisk Kraftmegling, inkludert dets aksjeeiere, innvilges dispensasjon til å avtale markedsdeling i 
form av at Nordisk Kraftmegling og dets aksjeeiere forplikter seg til ikke å sette seg i en 
konkurransesituasjon i forhold til TFS Nordisk Energi . 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 29. desember 1997 hvor De på vegne av Deres klient TFS 
Nordisk Energi AS søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3. Tilsynet viser også til senere 
telefonsamtale om saken. 
 
TFS Nordisk Energi AS (Nordisk Energi) ble stiftet 18. desember 1997, og skrev 19. desember under en 
kjøpsavtale med Nordisk Kraftmegling AS om kjøp av virksomheten i Nordisk Kraftmegling.  
 
Forholdet til konkurranseloven 
Konkurranseloven § 3-3 forbyr to eller flere ervervsdrivende for salg av varer eller tjenester ved avtale 
eller samordnet praksis å fastsette eller søke å påvirke til markedsdeling i form av områdedeling, 
kvotedeling, spesialisering eller kvantumsbegrensning. I kjøpsavtalen mellom Nordisk Energi og 
Nordisk Kraftmegling fremgår det at Nordisk Kraftmegling og dets aksjeeiere skal avstå fra å sette seg i 
en konkurransesituasjon i forhold til Nordisk Energi.  
 
I punkt 7 a. og 7 b. heter det at Nordisk Kraftmegling i en periode på fem år ikke skal involvere seg i 
noen form for aktivitet som kan være i konkurranse med Nordisk Energi. I punkt 8 3. avsnitt heter det at 
aksjeeierne, i en periode på fem år ikke skal involvere seg i virksomhet som kan være i konkurranse 
med Nordisk Energi. 
 
De ovennevnte punkter antas å være i strid med konkurranseloven § 3-3. 
 
Punkt 6 f. regulerer ansettelsesforholdet mellom aksjeeierne og Nordisk Energi. Konkurransetilsynet 
anser ikke dette punktet for å komme innunder konkurranseloven § 3-3. 
Forskrift av 1. juli 1994 nr. 668 om unntak fra krrl. § 3-3 i forbindelse med bedriftserverv, unntar fra 
markedsdelingsforbudet konkurranseklausuler som pålegger tidligere eiere å avstå fra å konkurrere med 
kjøperen. Unntaket gjelder imidlertid kun hvis kjøperen får mer enn 50% av aksjene eller eierandelene i 
selskapet. Nordisk Energi har ikke kjøpt aksjene eller andre stemmeberettigede andeler i Nordisk 
Kraftmegling. Dermed unntar ikke forskriften dette tilfellet fra forbudet, og klausulen vil være ulovlig 
uten dispensasjon. 
 
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 innvilge dispensasjon fra krrl. §§ 3-1 
til 3-4 dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:  
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a) Konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn. 
 
Konkurransetilsynets vurdering og vedtak 
Nordisk Energi oppgir å ha følgende formål: "Selskapets formål er å utøve meglings- og 
konsulentvirksomhet innen energi- og finanssektoren og virksomhet forbundet med dette, herunder 
deltakelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet." 
 
Nordisk Energi skal blant annet forestå megling av kontrakter i kraftmarkedet. Etter det 
Konkurransetilsynet erfarer er konsulentvirksomhet innenfor kraftmarkedet et samlebegrep for tjenester 
som porteføljeforvaltning, markedsanalyse samt rådgivningstjenester. Disse tjenestene blir primært 
tilbudt aktører i engrosmarkedet. 
 
Det geografiske kraftmarkedet for engrossegmentet antas å være Norden. Deltakelsen på Nord Pool 
gjenspeiler også at meglervirksomheten retter seg i stor grad mot et nordisk kraftmarked. På bakgrunn 
av ovennevnte antas Norden å være det relevante geografiske marked for kraftmegling og 
konsulenttjenester i tilknytning til engrosmarkedet. 
 
Nordisk Energi ble etablert som en direkte følge av oppkjøpet av Nordisk Kraftmegling, og har følgelig 
ikke hatt noen aktivitet i Norge tidligere. Ervervet vil ikke føre til en økning i konsentrasjonen på 
markedet.  
 
Kraftmegling er preget av at virksomhetens verdi er den personlige kompetanse som besittes av de 
ansatte. Konkurransetilsynet anser konkurranseklausulene mellom Nordisk Energi og Nordisk 
Kraftmegling som en viktig del av den goodwill som inngår i kjøpsavtalen. 
 
Det er etter det Konkurransetilsynet erfarer 7-8 kraftmeglingsfirma som utmerker seg som konkurrenter 
til Nordisk Energi i Norge. Nordisk Energis posisjon blant de norske kraftmeglerne antas ikke å være 
dominerende. I tillegg er det store kraftmeglingsfirma i de andre nordiske landene som konkurrerer om 
aktørene på det nordisk markedet. Det er videre adgang til elektronisk pristjenester, noe som gjør at 
kundene til enhver tid kan holde seg oppdatert på meglingsprisene i kraftmarkedet.  
 
Etter Konkurransetilsynets oppfatning har konkurranseklausulene i dette tilfellet liten 
konkurransemessig betydning.  
 
Konkurransetilsynet har på bakgrunn av ovennevnte og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 c) fattet 
følgende vedtak:  

TFS Nordisk Energi AS og Nordisk Kraftmegling AS inkludert dets aksjeeiere, (u.
off), innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 til å avtale markedsdeling i 
form av at Nordisk Kraftmegling AS og dets aksjeeiere forplikter seg til ikke å sette 
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seg i en konkurransesituasjon i forhold til TFS Nordisk Energi AS.

 
Dispensasjonen gjelder til 1. januar 2003. 
 
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene 
for dispensasjon ikke lenger er tilstede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd. 
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage 
stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. Det vises til 
vedlagt skjema om klageadgang. 
 
 
 
 
  

til toppen 
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