
 

 

 
   
 

 

 

   

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

   

   

 

  

 

 

 

 
Deres ref.:    Vår ref.: 2021/0115-1 Saksbehandler: 

Saksansvarlig: 
Therese Fredrikke Halvorsen 
Gjermund Nese 

Dato: 15.02.2021 

 

Høring - fornyelse av vilkår - Vipps AS/BankAxept AS/BankID 

Norge AS - V2018-18  

Konkurransetilsynet viser til foretakssammenslutningen mellom Vipps AS, BankAxept AS og 

BankID Norge AS som ble godkjent på vilkår om avhjelpende tiltak i vedtak V2018-18 av 27. 

april 2018. Kopi av vedtaket er vedlagt. 

Vedtaket gjelder i en periode på tre år, med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye 

vedtaksperioden (vilkår 9 på s. 65). Fristen for å fornye vilkårene i vedtaket er dermed 27. 

april 2021.  

Konkurransetilsynet vurderer nå om vilkårene i vedtaket skal forlenges og ønsker med dette 

høringsbrevet å gi aktører i markedet en mulighet til å uttale seg om spørsmålet.  

Vi ber om at dere gjennomgår vilkårene i vedtaket (kapittel 10 på s. 64-65) og gir oss 

tilbakemelding på om det fortsatt er behov for dere å videreføre vilkårene med tanke på de 

konkurransemessige problemene som foretakssammenslutningen medførte. Innledningsvis ber 

vi dere vennligst om å gi en kort beskrivelse av egen virksomhet, herunder innen mobile 

betalingstjenester.  

Dersom dere mener det fortsatt er behov for vilkårene, ber vi om at dere også inkluderer 

begrunnede synspunkter på følgende spørsmål i svaret:  

 

 I vedtaket er det lagt til grunn at hindret eller begrenset tilgang til BankAxept og 

BankID i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for mobile 

betalingsløsninger. Vennligst redegjør for i hvilken grad det fortsatt er behov for 

vilkårene for å gjøre det enklere for konkurrerende mobile betalingsløsninger å 

etablere seg i Norge i konkurranse med Vipps.  

 Vennligst redegjør for i hvilken grad markedets utvikling etter at vedtaket ble fattet 

har endret og/eller påvirket behovet for vilkårene i vedtaket.  
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Konkurransetilsynet har taushetsplikt om ethvert drifts- og forretningsforhold som det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen 

angår, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Heller ikke parter i en sak vil ha krav på å 

gjøre seg kjent med slike opplysninger, jf. forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav b. Vi ber 

om at opplysninger dere mener at skal unntas offentlighet og partsinnsyn merkes tydelig. 

Konkurransetilsynet ber om svar så snart som mulig og senest 26. februar 2021. Svar sendes 

til Kristjan Ryste på krry@kt.no med kopi til post@kt.no. Merk svaret med saksnummer 

2021/0115. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ovennevnte på e-post eller telefon 55 59 75 56. 

 

Med hilsen 

 
Gjermund Nese (e.f.) 
avdelingsdirektør 

 

 

 

Vedlegg: 

1 2017_0497-113 Vedtak V2018-18 - offentlig versjon - Vipps AS - BankAxept AS_BankID 

Norge AS - k 918489_4_1 
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