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Deres ref.:    Vår ref.: 2020/0039-11 Saksbehandler: 

Saksansvarlig: 
Kathrine Tvedt Lavik 
Elisabeth Steckmest 

Dato: 12.03.2020 

 

Vedtak V2020-16 - Schibsted ASA - Nettbil AS - konkurranseloven § 

18 tredje ledd - pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning  

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet viser til varsel om pålegg om meldeplikt 27. januar 2020 og partenes 

merknader til varselet 17. februar 2020, samt øvrig korrespondanse i anledning saken. 

(2) Konkurranseloven1 § 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.  

(4) 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 annet og tredje punktum.  

(5) Under henvisning til konkurranseloven § 18 tredje ledd pålegger Konkurransetilsynet 

meldeplikt for Schibsted ASA ("Schibsted") sitt erverv av 67 prosent av aksjene i Nettbil AS 

("Nettbil").2  

2 Sakens bakgrunn 

(6) Schibsted publiserte på sine nettsider 18. desember 2019 at selskapet erverver 67 prosent av 

aksjene i Nettbil. Konkurransetilsynet tok kontakt med Schibsted 7. januar 2020 hvoretter 

Schibsted, ved e-post samme dag, informerte tilsynet om at endelig aksjekjøpsavtale ble 

inngått 13. desember 2019 og at foretakssammenslutningen ble gjennomført samme dag. Ved 

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

("konkurranseloven"). 
2 Se avsnitt (6) for nærmere beskrivelse. 
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5 Vedtak – pålegg om meldeplikt 

(44) På denne bakgrunn og med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak 

og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 18 tredje ledd, har 

Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 

Schibsted ASA pålegges meldeplikt for ervervet av 67 prosent av aksjene i Nettbil AS 

(45) Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottak av dette brev, jf. forvaltningsloven § 29 første 

ledd. En eventuell klage stiles til Konkurranseklagenemda, men sendes til 

Konkurransetilsynet. 

(46) For ordens skyld gjøres oppmerksom på at pålegg om melding gitt med hjemmel i 

konkurranseloven § 18 tredje og femte ledd automatisk vil innebærer at 

foretakssammenslutningen ikke må gjennomføres, eller at ytterligere integrasjon ikke må 

foretas dersom foretakssammenslutningen er delvis gjennomført, før Konkurransetilsynet har 

avsluttet saken, jf. lovens § 19 første ledd annet punktum. 

(47) 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.41 

(48) Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets videre behandling av saken kan rettes til 

Kathrine Tvedt Lavik på mail ktla@kt.no eller på telefon 55 59 76 28/95 83 81 25. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
Elisabeth Steckmest (e.f.) 

fungerende avdelingsdirektør 

 

 

 

            

 

  

                                                      
41 Se: http://www.konkurransetilsynet.no/nb-NO/fusjoner-og-oppkjop/meldinger/melding-om-

foretakssammenslutning/  
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 

Norge 

Håkon Cosma Størdal 

hcst@wiersholm.no 

Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 

Norge 

Edvard Hamer Rojahn 

edro@wiersholm.no 

 

Kopi til:  
      

  

  

  

 


