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Innledning

(1)

Konkurransetilsynet viser til varselet om pålegg om meldeplikt 8. november 2018. Partene har
ikke inngitt merknader til varselet.

(2)

Konkurranseloven § 18 første ledd fastslår at partene i en fusjon eller den eller de som varig
overtar kontroll over et annet selskap skal informere Konkurransetilsynet om
foretakssammenslutningen ved en melding. Meldeplikten er begrenset til
foretakssammenslutninger der de involverte foretakene enkeltvis har en årlig omsetning over
100 millioner kroner og samlet en årlig omsetning over en milliard kroner, jf.
konkurranseloven § 18 annet ledd.

(3)

Konkurransetilsynet kan pålegge meldeplikt for foretakssammenslutninger under
terskelverdiene dersom det foreligger rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes, eller
dersom særlige hensyn tilsier at tilsynet undersøker foretakssammenslutningen nærmere, jf.
konkurranseloven § 18 tredje ledd. Pålegg om meldeplikt kan ikke gis senere enn tre måneder
etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet. Fristen løper fra det først inntrufne,
jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd andre og tredje punktum.

(4)

Under henvisning til konkurranseloven § 18 tredje ledd pålegger Konkurransetilsynet
meldeplikt for Nor Tekstil AS' ("Nor Tekstil") erverv av kundeavtaler og driftsmidler av Rent
Nordvest AS ("Rent Nordvest").
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Sakens bakgrunn

(5)

Nor Tekstil og Rent Nordvest ("Partene") inngikk den 26. oktober 2018 avtale om at Nor
Tekstil erverver samtlige kundeavtaler og driftsmidler av Rent Nordvest. Avtalen kom i stand
30. oktober. Konkurransetilsynet ble varslet om avtalen den 31. oktober og fristen på 15 dager
begynte å løpe 1. november. Varselet er således rettidig.

(6)

Nor Tekstil er Norges største vaskerikonsern og driver utleie av tekstiler og vaskeritjenester
innen helsetekstiler, hotelltekstiler, restauranttøy og mopper, matter og arbeidstøy til det
offentlige og næringsdrivende. Nor Tekstil er den eneste aktøren med tilstedeværelse i hele
Norge. Nor Tekstil omsatte for i overkant av én milliard kroner i 2017. Nor Tekstil er heleid
av Optivask AS, som igjen er eid av Leo AS og Bergens Vaskeriet AS med en halvpart hver.
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Vedtak – pålegg om meldeplikt

(17)

På denne bakgrunn og med hjemme i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak
og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 18 tredje ledd, har
Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:
Nor Tekstil AS pålegges meldeplikt for selskapets erverv av samtlige kundeavtaler og
driftsmidler av Rent Nordvest AS i henhold til lov 5. mars 2008 nr. 12 om konkurranse
mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 18 tredje
ledd.

(18)

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

(19)

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

(20)

Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets videre behandling av saken kan rettes til
nestleder Beate Milford Berrefjord på telefon 55 59 76 44.

Med hilsen

Beate Milford Berrefjord (e.f.)
nestleder
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Se: https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2018/08/Retningslinjer-for-melding-1.pdf
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