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Avgjørelse - 2019/0394 -  Jotunfjell Partners – Vita og Loco-

konsernet - konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra 

gjennomføringsforbud   

(1) Konkurransetilsynet viser til epost 18. oktober 2019 med vedlagt søknad om unntak fra 

gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd1, i forbindelse med Jotunfjell 

Partners AS med datterselskaper ("Jotunfjell") sitt erverv av Vita og Loco-konsernet 

("Konsernet") fra Cosmetic Group Holding AS, dets konkursbo, Cosmetic Group AS, dets 

konkursbo, Vita AS, dets konkursbo, Vita Drift AS, dets konkursbo, CG Trading AS, dets 

konkursbo, og CG Trading Drift AS, dets konkursbo ("Konsernet konkursbo"). Det vises også 

til øvrig korrespondanse og kontakt i anledning saken.  

(2) I søknaden gjøres gjeldende at Jotunfjell er innforstått med at et eventuelt fritak fra 

gjennomføringsforbudet forutsetter at det blir åpnet konkurs i Konsernet. Det ble åpnet 

konkurs i Konsernet 21. oktober 2019. 

(3) Søknaden om unntak er begrunnet i en antagelse om at konkursboet ikke vil ha tilstrekkelig 

midler til, eller økonomisk interesse av, å sikre videre langsiktig drift av virksomheten i 

Konsernet og at videre drift avhenger av at noen overtar hele eller deler av virksomheten.  

(4) Jotunfjell opplyser i søknaden at foretaket har som intensjon å videreføre store deler av 

virksomheten i Konsernet, herunder engasjere en rekke av de ansatte i Konsernets selskaper og 

drive videre flere av butikkene.  

(5) Det er 204 ansatte i konsernet i tillegg til ca. 1000 ansatte hos de ulike Franchisetakerne som 

driver butikkene. En konsekvens av å ikke videreføre drift er ifølge søknaden at konkursboet 

potensielt vil måtte erklære ikke-inntreden i alle leieavtaler som løper for 230 butikker og 

Konsernets hovedkontor.   

(6) Det gjøres i søknaden også gjeldende at opphør av driften vil få store samfunnsmessige 

konsekvenser, herunder nevnes blant annet tap for Staten både gjennom NAV lønnsgaranti og 

som fordringshaver for skatt og merverdiavgift. For å sikre arbeidsplasser og hindre at verdier 

går tapt er det derfor ifølge Jotunfjell av avgjørende betydning å overta virksomheten raskt.2 

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

(konkurranseloven)-  
2 Det opplyses i telefonsamtale den 22. oktober 2019 at "kost og feie"-perioden utløper den 22. oktober 2019 

hvilket medfører at de ansatte må sies opp dersom videre drift av virksomheten ikke sikres. 
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(7) I søknaden er det oppgitt at Jotunfjells kjernevirksomhet er detaljhandel, oppkjøp og 

restrukturering av virksomhet, herunder klær, tax-free, gull/sølv, bøker og foto. Jotunfjell eier 

i tillegg butikkjeden Enklere liv, Rygge Sivile Lufthavn og Rail Infrastructure. Gjennom 

driften av tax free-butikker selges kosmetikkprodukter til reisende. Videre omsettes også noen 

velværeprodukter gjennom kjeden Enklere liv.  

(8) Jotunfjell opplyser at konkurransesituasjonen i det norske markedet for kosmetikk og 

toalettartikler er preget av konkurranse fra svært mange tilbydere. I tillegg til selskapene som 

inngår i Konsernet nevnes i søknaden at tradisjonelle parfymerier, dagligvarekjeder, og 

kleshusene H&M, Lindex, Cubus tilbyr et stort utvalg de samme produktene. I tillegg 

opplyses det at en rekke nettaktører, som BliVakker, Bootz, Blush og Coverbrands, har 

etablert seg i markedet de senere år.  

(9) I epost 22. oktober 2019 anføres også apotek som tilbyder av nevnte artikler.  

(10) Konkurransetilsynet har i telefonsamtale med boet 22. oktober 2019 fått opplyst at boet ikke 

kan tre inn i langvarige løpende kontraktsforhold og at de ansatte må sies opp som følge av 

konkursen.  

(11) Konkurransetilsynet kan etter søknad gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet i enkeltsaker, 

jf. § 19 andre ledd første punktum.  

(12) Det fremgår av forarbeidene 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.3 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 dermed ment å anvendes i særlige unntakstilfeller.  

(13) 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.4 Konkurransetilsynet har i tidligere 

praksis også lagt vekt på disse hensynene5.  

(14) 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 Jotunfjell eller dets eiere erverver virksomheten i Vita og Loco-konsernets 

konkursbo og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av 

denne virksomheten. 

(15) Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av 

gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr og straff i medhold av 

konkurranseloven §§29 og 30.  

(16) 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 følgende. 

 

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