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Vedtak V2019-21 - Nor Tekstil AS - Storvask AS - pålegg om 

meldeplikt - konkurranseloven § 18 tredje ledd 

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet viser til varsel om pålegg om meldeplikt 5. august 2019, merknader til 

varselet fra Storvask AS ("Storvask") og Nor Tekstil AS ("Nor Tekstil"), henholdsvis 24. og 

29. august 2019, samt øvrig kontakt i forbindelse med nevnte varsel.

(2) Konkurranseloven § 18 første ledd fastslår at partene i en fusjon eller den eller de som varig 

overtar kontroll over et annet foretak 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 henvising til konkurranseloven § 18 tredje ledd pålegger Konkurransetilsynet 

meldeplikt for Nor Tekstils erverv av kontroll på varig grunnlag over deler av Storvasks 

virksomhet gjennom inngåelsen av underleverandøravtale med Storvask.  

2 Sakens bakgrunn 

(5) Den 21. desember 2017, ble Storvask informert om at de hadde vunnet et anbud utlyst av 

Sykehusinnkjøp HF, for vaskeritjenester for St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag 

HF, også omtalt som Helse Midt-Norge ("HMN 1").1 Anbudet var del av Sykehusinnkjøps 

utlysning "Nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester".2 Basert på dette ble det inngått en 

rammeavtale mellom Storvask og Helse Midt-Norge RHF (på vegne av St. Olavs Hospital HF 

1 Delkontrakt nr. 5 av "Nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester", med referansenummer 2017/10, Doffin-

referanse 2017-032411. Se kunngjøring: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-061954.  
2 Nor Tekstil er den som i dag leverer vaskeritjenester til St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF 

etter å ha vunnet et anbud i 2015. Denne avtalen utløper i januar 2022. 
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(51) Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets videre behandling av saken kan rettes til 

fungerende avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord på telefon 55 59 76 44. 

 

 

Med hilsen 

 
Beate Milford Berrefjord (e.f.) 

fungerende avdelingsdirektør 
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