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V2016-2 - Vedtak om pålegg om melding – konkurranseloven § 18 

(5)   

1 Innledning  
(1) Det vises til tidligere kontakt vedrørende At Skog SA ("AT Skog") sitt erverv av 34 

prosent av aksjene i SB Skog AS ("SB Skog") fra Viken Skog SA ("Viken Skog"), sist ved 
epost 18. februar 2016 fra seniorrådgiver Katrine Amdam. 

(2) Konkurranseloven § 18 første ledd pålegger meldeplikt for foretakssammenslutninger der 
partene enten samlet eller hver for seg varig overtar kontroll over ett eller flere andre 
foretak, se konkurranseloven § 17 første ledd bokstav b.  

(3) Konkurransetilsynet har imidlertid hjemmel til å pålegge melding for erverv av andeler 
som ikke fører til overtakelse av kontroll, jf. konkurranseloven § 18 femte ledd. 
Bestemmelsen viser til konkurranseloven § 16 a der det fremgår at det skal gripes inn mot 
erverv av andeler i et foretak selv om ervervet ikke fører til kontroll, dersom det vil føre til 
eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål.  

(4) Pålegg om melding kan ikke gis senere enn 3 måneder etter endelig avtale om erverv av 
andeler, jf. konkurranseloven § 18 femte ledd annet punktum.  

2 Sakens bakgrunn 
(5) AT Skog er et skogsamvirke eid av ca. 7 500 andelseiere i Vest-Agder, Aust-Agder og 

Telemark. AT Skog driver flere ulike former for skogdrift, herunder kjøp og salg av 
sagtømmer og massevirke. AT Skog hadde i 2014 en omsetning på 536 051 000 kroner. 
AT Skog har sitt hovedkontor i Skien.1 

(6) Viken Skog er Norges største skogeierandelslag og eies av 10 021 andelseiere i 81 
kommuner på Østlandet. Viken Skog driver i likhet med AT Skog flere ulike former for 
skogdrift, herunder kjøp og salg av sagtømmer og massevirke. Viken Skog hadde i 2014 
en omsetning på 1 134 168 000 kroner. Viken Skog har sitt hovedkontor på Hønefoss.2 

                                                      
1 Opplysningene om AT Skog er hentet fra melding 16. juni 2015 om foretakssammenslutning mellom AT Skog 
og Viken Skog (sak 2015/0178).  
2  Opplysningene om Viken Skog hentet fra melding 16. juni 2015 om foretakssammenslutning mellom AT Skog 
og Viken Skog (sak 2015/0178).  
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(7) AT Skog og Viken Skog inngikk 12. januar 2016 avtale om overdragelse av 34 prosent av 
aksjene i SB Skog fra Viken Skog til AT Skog. Viken Skog beholder den resterende 
aksjeandelen i SB Skog (66 prosent). Ervervet innebærer ikke overdragelse av kontroll til 
AT Skog og er derfor å anse som et minoritetserverv, jf. konkurranseloven § 16 a.  

(8) Konkurransetilsynet gjorde i epost 17. november 2015 AT Skogs daværende advokat 
oppmerksom på at tilsynet vurderte å pålegge melding i herværende sak i henhold til 
konkurranseloven § 18 femte ledd.  I epost 19. november fra AT Skogs advokat ble 
Konkurransetilsynet orientert om at endelig avtale ikke var inngått mellom partene. AT 
Skogs advokat informerte tilsynet 16. desember om at styret i Viken Skog SA (selger) 
godkjente salget 24. november 2015 og at styret i AT Skog SA hadde godkjent kjøpet 
tidligere. På denne bakgrunn ble det hevdet fra AT Skogs side at endelig avtale ble inngått 
24. november 2015. AT Skogs advokat informerte imidlertid tilsynet 22. desember 2015 
om at aksjeavtalen ikke var endelig signert. Konkurransetilsynet innhentet ytterligere 
opplysninger om dette fra AT Skog i begynnelsen av februar 2016 

(9) Konkurransetilsynet kom etter en konkret vurdering frem til at endelig avtale i henhold til 
konkurranseloven § 18 femte ledd tidligst ble inngått ved avtalen 12. januar 2016. AT 
Skog ble orienter om tilsynets vurdering i epost 18. februar 2016 og ble gitt anledning til å 
uttale seg om dette. AT Skog har ikke fremmet innvendinger mot tilsynets vurdering.  

(10) Konkurransetilsynet legger til grunn at frist for å pålegge meldeplikt for ervervet tidligst 
utløper 12. april 2016. Vedtak om å pålegge melding for ervervet er således rettidig.  

3 Konkurransetilsynet vurdering  
(11) Konkurransetilsynet har hjemmel til å pålegge melding ved minoritetserverv som 

beskrevet i konkurranseloven § 16 a, jf. konkurranseloven § 18 femte ledd. 

(12) Begrunnelsen for bestemmelsen i konkurranseloven § 16 a er at et erverv av andeler i et 
foretak kan ha konkurransebegrensede virkninger selv om ervervet ikke fører til kontroll.3 

(13) Viken Skog og AT Skog har overlappende virksomhet blant annet innen kjøp og salg av 
skurtømmer og massevirke. Partene driver videre sine respektive virksomheter i 
geografisk tilgrensende markeder. Konkurransetilsynet finner at det ikke kan utelukkes at 
partene er nære konkurrenter i et eller flere markeder.  

(14) Viken Skog og AT Skog har inngått avtale om å samarbeide gjennom foretaket Viken AT 
Market AS. Samarbeidet ble meldt til Konkurransetilsynet som en 
foretakssammenslutning 16. juni 2016. Konkurransetilsynet orienterte partene i 
telefonmøte 10. juli 2015 om at saken ble henlagt fordi tilsynet ikke anser samarbeidet 
som en foretakssammenslutning i konkurranselovens forstand. Partene ble samtidig 
orientert om at en eventuell opprettelse av Viken AT Market AS vil måtte vurderes under 
konkurranseloven § 10.  

(15) På bakgrunn av overlapp mellom partenes virksomhet samt de strukturendringer som 
partene i herværende sak har vært og er involvert i, er det Konkurransetilsynet vurdering at 
det ikke kan utelukkes at AT Skogs erverv av 34 prosent av aksjene i SB Skog kan gi slike 
konkurransebegrensende virkninger som nevnt i konkurranseloven § 16 a.  

(16) Konkurransetilsynet har derfor kommet til at virkningene av AT Skog sitt minoritetserverv 
av aksjer i SB Skog må undersøkes i henhold til konkurranseloven § 16 a.  

4 Vedtak  
(17) På denne bakgrunn og med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurransen mellom 

foretak og kontroll med foretakssammenslutning (konkurranseloven) § 18 femte ledd har 
Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 

AT Skog SA pålegges meldeplikt for foretakets kjøp av 34 prosent av aksjene i SB Skog 
AS i henhold til konkurranseloven § 18 femte ledd.  

                                                      
3 Se Ot.prp. nr. 6 (2003-2004), kapittel 7.2 og Ot.prp. 75 L (2012-2013), side 12.  
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Slik melding skal sendes Konkurransetilsynet senest innen 3. mai 2016.  

(18) Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottak av dette brev, jf. forvaltningsloven § 29 
første ledd. En eventuell klage stiles til Nærings- og fiskeridepartementet, men sendes til 
Konkurransetilsynet. 

(19) For ordens skyld gjøres oppmerksom på at et pålegg om melding gitt med hjemmel i 
konkurranseloven § 18 femte ledd vil innebære at foretakssammenslutningen ikke må 
gjennomføres før Konkurransetilsynet har avsluttet saken, jf. konkurranseloven § 19 første 
ledd annet punktum.  

(20) Kravene til innholdet i meldingen følger av konkurranseloven § 18 a. Det vises for øvrig 
til Konkurransetilsynets retningslinjer for melding av foretakssammenslutninger som gir 
nærmere veiledning om hvilke opplysninger meldingen skal inneholde.4 

(21) Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen,                     
telefon 55 59 75 32. 

 

 
Med hilsen 

 
Magnus Gabrielsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

 

 

 

            

 

 
Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
AT Skog SA Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN 

Norge 
Anders Roger Øynes 
anders@atskog.no 

 

Kopi til:  
      

  
  
  

 

                                                      
4 http://www.konkurransetilsynet.no/globalassets/filer/fusjoner-og-oppkjop/retningslinjer-for-melding.pdf 
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