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1 INFORMASJON OM MELDERNE 

1.1 SpareBank 1 BV 

Navn:   SpareBank 1 BV 
Adresse:   
Org.nr:   944 521 836 

1.2 Sparebanken Telemark 

Navn:   Sparebanken Telemark 
Adresse:  Storgata 117, 3921 Porsgrunn 
Org.nr:   937 891 334 

2 KONTAKTPERSONER FOR MELDERNE 

Navn:   Advokatfirmaet Selmer AS v/Ole-  
Adresse: Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo 
Telefon:  911 87 375 / 979 87 654 
E-post:   o.torgersen@selmer.no / h.christoffersen@selmer.no  

3 FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART 

3.1 Overordnet 

SpareBank 1 BV ("BV") og Sparebanken Telemark (SpareBank 1 Telemark) ("TM") (hver for seg omtalt som en 
"Part" og i fellesskap som "Partene") inngikk 22. februar 2021 
("Transaksjonen"). 

 felles 
3.2 nedenfor. 

-Norge. 

aksjonen at Partene vil fusjonere sine datterselskaper der dette er hensiktsmessig. Dette 
3.3 nedenfor. 

Partene planlegger at hver av bankenes representantskaper skal godkjenne Transaksjonen 25. mars 2021, og 
 Transaksjonen 1. juni 2021. 

seg og samlet 
 

3.2 Fusjonen 

Sparebanken Telemark 
(TM) 
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 fra Sparebanken Telemark (TM) til 
SpareBank 1 BV. 

 egenkapitalbevisene i BV av et stort antall egenkapitalbeviseiere, hvorav Sparebank 1 
-  er de eneste eierne med eierandeler 

over 3 %. 

 egenkapitalbevisene i TM eies av et stort antall egenkapitalbeviseiere, hvorav Sparebankstiftelsen 
Telemark-Grenland (29,5 %), Sparebankstiftelsen Telemark-Holla og Lunde (27,7 %) og Verdipapirfondet Eika 
Egenkapitalbevis (4,7 %) er de eneste eierne med eierandeler over 3 %. 

Vederlaget for overtakelse av 
som utstedes til eksisterende egenkapitalbeviseiere i TM som vederlag for egenkapitalbevis utstedt av TM, og til 
Sparebankstiftelsen Telemark  Grenland som vederlag for grunnfondskapitalen i TM. Partene er enige om et 

1 

st-Norge  

- SpareBank 1 Stiftelsen BV   20,3 % 
- -   9,2 % 
-    32,5 % 
- Sparebankstiftelsen Telemark  Grenland  15,9 % 
- Sparebankstiftelsen  Holla og Lunde  8,7 % 
-   13,4 %. 

3.3 Partenes datterselskaper 

re at Partenes datterselskaper vil bli underlagt samme eierskap. 

 

BV eier 100 % av SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS (100 %), EiendomsMegler 1 BV (100 %), Z Eiendom AS (55 
%), Imingen Holding AS (100 %) og Larvik Marina AS (100 %). Gjennom EiendomsMegler 1 BV eier BV 

 
BV har dermed konkurranserettslig kontroll over 

virksomheten. SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS eier 100 % av Regnskapsdata Kongsberg AS. 

TM 
EiendomsMegle . 

Videre gjelder dette Partenes eierskap i allianseselskaper i SpareBank 1-samarbeidet.2 

BV har indirekte eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS (3,0 %) gjennom sitt eierskap i Samarbeidende Sparebanker 
AS (12,8 %), samt direkte eierandeler i BN Bank AS (5,0 %), SpareBank 1 Boligkreditt AS (6,3 %), SpareBank 1 

7 %), SpareBank 1 Kredittkort AS (6,4 %), SpareBank 1 SMN Finans AS (6,1 %), SpareBank 1 
 

1 https://newsweb.oslobors.no/message/525749
2 SpareBank 1- 4.4 nedenfor. 
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Betaling AS (4,7 %) og SpareBank 1 Markets AS (1,5 %). Videre er BV deltaker med delt ansvar i SpareBank 1 
Utvikling DA. 

TM har indirekte eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS (1,5 %) gjennom sitt eierskap i Samarbeidende 
Sparebanker AS (7,8 %), samt direkte eierandeler i BN Bank ASA (2,5 %), SpareBank 1 Boligkreditt AS (5,0 %), 

SpareBank 1 Betaling AS (3,5 %) og SpareBank 1 Markets AS (0,7 %). Videre er TM deltaker med delt ansvar i 
SpareBank 1 Utvikling DA. 

Gruppen AS (6,1 %) gjennom sitt eierskap i Samarbeidende Sparebanker AS (17,8 %), samt direkte eierandeler i 
BN Bank AS (10,0 %), SpareBank 1 Boligkreditt AS (12,6 3,0 %), SpareBank 1 
Kredittkort AS (12,7 %), SpareBank 1 SMN Finans AS (12,2 %), SpareBank 1 Betaling AS (9,5 %) og SpareBank 1 
Markets AS (3,0 SpareBank 1 Utvikling 
DA.3 

4  

4.1 Innledning 

Partene tilbyr fullservice banktjenester, og har sine hovedvirksomheter i henholdsvis Telemark (TM) og Buskerud 
og Vestfold (BV). 

BV har hovedkontor i bankkontorer i Kongsberg, Drammen, Lier, Holmestrand, Horten, 
 

TM har forretningsadresse i Porsgrunn, og bankkontorer i Porsgrunn, Skien, Bamble, Lunde
Notodden. 

Bilde 1 Partenes kontorer og filialer 

 
3 Med noen forbehold. I Samarbeidende Sparebanker AS skal TMs aksjer konverteres fra A-aksjer til B-

talen for Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA er det krav om styresamtykke til fusjonen. I SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 
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4.2 SpareBank 1 BV 

SpareBank 1 BV (BV) er en fullservice bank, med tilbud innen finansiering, sparing og betaling, i tillegg til 
forsikring, regnskapstjenester, eiendomsmegling og fysiske tjenester. BV driftskunder 
og kunder fra offentlig sektor. BV 15 -alliansen. 

BV har hovedkontor i bankkontorer i  Kongsberg, Drammen, Lier, Holmestrand, Horten, 
 

BV  egenkapitalbevisene eies av et stort antall egenkapitalbeviseiere. Sparebank 1 
Stiftelsen BV (21,6 %), -  og Verdipapirfondet Eika (3,5 %) er de 
eneste eierne med eierandeler over 3 %. 

BV eier 100 % av SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS (100 %), EiendomsMegler 1 BV (100 %), Z Eiendom AS (55 

4 
Eiendom AS gjennom Imingen Holding AS. Endelig eier BV, gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS 100 % 
av Regnskapsdata Kongsberg AS.5 

 SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS 
 
SpareBank 1 Regnskapshuse
Selskapet har kontorer i , og hadde per 31. 
desember 2020 i overkant av ansatte. 
 

 
4 Som beskrevet ovenfor har ig kontroll over 

virksomheten. 
5 I tillegg har BV mindre eierandeler i selskapene i SpareBank 1- et i kapittel 3.3 ovenfor. 
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 Regnskapshuset Kongsberg AS 

Regnskapshuset Kongsberg 
har kontorer i Kongsberg og i Drammen, og hadde per 31. desember 2020, 18 ansatte. 

 
 EiendomsMegler 1 BV AS 

 
EiendomsMegler 1 BV AS eies av BV (100 %), og driver virksomhet innen eiendomsmegling. Selskapet 
har kontorer i  og 
hadde ved utgangen av 2019 54 ansatte. Selskapet er medlem i en landsdekkende allianse med andre 
selskap innen eiendomsmegling eid av SpareBank 1-banker. 
 

 Z Eiendom AS 
 
Z Eiendom AS eies av BV (55 %) og ansatte i selskapet (til sammen 45 %), og driver virksomhet innen 

hadde ved utgangen av 2020 17 ansatte. 
 

  
 

TM (50 %) og BV (50 %), og driver virksomhet innen 
, og hadde ved utgangen av 2020, 3 

ansatte. Selskapet er, gjennom Eiendomsmegler 1 BV, med i den landsdekkende alliansen med andre 
selskap innen eiendomsmegling eid av SpareBank 1-banker. 
 

 Imingen Holding AS 
 
Imingen Holding AS er tidligere holdingselskap for BVs ulike eiendomsselskap, som igjen eide bankens 

selskapet. Per i dag eier selskapet 100 % av aksjene i Prinsekvartalet Eiendom AS, som eide et 
forretningsbygg i Larvik sentrum. Eiendommen ble imidlertid avhendet i juli 2020. Eiendomsselskapet 

 
 

 Larvik Marina AS 
 
Larvik Marina AS eide frem til januar 2021 

 

Figuren nedenfor gir en forenklet oversikt over BVs konsernstruktur. 

Figur 1 Forenklet konsernstruktur, BV 
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BV hadde  1 742 millioner kroner i 2019,6 og hadde et resultat etter 539 millioner kroner.7 

www.sparebank1.no/bv.  

4.3 Sparebanken Telemark8 

Sparebanken Telemark (SpareBank 1 Telemark) (TM) er en fullservice bank, med tilbud innen finansiering, 
sparing og betaling, i tillegg til forsikring, eiendomsmegling og fysiske tjenester. TM 
bedriftskunder og kunder fra offentlig sektor. 

TM 15 banker -alliansen
Telemark. 

TM har forretningsadresse i Porsgrunn, og bankkontorer i Porsgrunn, Skien, Bamble, Lunde
Notodden. 

TM  egenkapitalbevisene eies av et stort antall egenkapitalbeviseiere. 
Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland (29,5 %), Sparebankstiftelsen Telemark-Holla og Lunde (27,7 %) og 
Verdipapirfondet Eika Egenkapitalbevis (4,7 %) er de eneste eierne med eierandeler over 3 %. 

TM 
.9 

 Tufte Eiendom AS 
 
Tufte Eiendom AS eier Torvet 3  Notodden, hvor banken er eneste leietaker. 
 

  
 

6 Dette omfatter renteinntekter, provisjonsinntekter, utbytte, netto resultat fra finansielle investeringer, og andre inntekter, med fradrag for skattekostnaden knyttet til 

de relevante inntektene, jf. EU-  
7  
8 TMs juridiske navn er Sparebanken Telemark.
9 I tillegg har TM mindre eierandeler i selskapene i SpareBank 1- 3.3 ovenfor. 
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 4 i Porsgrunn. Banken er leietaker av 

begge bygg, og fremleier deler av lokalene i Serine Jeremiassensgate 4 til EiendomsMegler 1 Telemark 
AS. 
 

 EiendomsMegler 1 Telemark AS 
 
EiendomsMegler 1 Telemark AS eies av TM (51,0 %) og Skien Boligbyggelag (49,0 %), og driver 
virksomhet innen eiendomsmegling. Selskapet har kontorer i , og 
hadde ved utgangen av 2020 28 medarbeidere, tilsvarende 28 
landsdekkende allianse med andre selskap innen eiendomsmegling eid av SpareBank 1-banker. 
 

  
 

TM (50 %) og BV (50 %), og driver virksomhet innen 
, og hadde ved utgangen av 2020, 3 

ansatte. Selskapet er, gjennom Eiendomsmegler 1 BV, med i den landsdekkende alliansen med andre 
selskap innen eiendomsmegling eid av SpareBank 1-banker. 

Figur 2 Forenklet konsernstruktur, TM 

 

TM hadde inntekter 090 millioner kroner i 2020,10 og hadde et resultat etter  334 millioner kroner.11 

 

 
10 Dette omfatter renteinntekter, provisjonsinntekter, utbytte, netto resultat fra finansielle investeringer, og andre inntekter, med fradrag for skattekostnaden knyttet til 

de relevante inntektene, jf. EU-kommisjonens fusjonsforordning, art. 5 3. (a) og bankens respektive er for 2019, henholdsvis s. 70 og s. 44. 
11  

Finanskonsernet Sparebanken Telemark

Tufte Eiendom AS
100 %

100 %

SpareBank 1 
Gruppen AS (indirekte)

1,5 %

BN Bank ASA
2,5 %

EiendomsMegler 1 

50,0 %

SpareBank 1 
Boligkreditt AS

5,0 %

SpareBank 1 

4,4 %

SpareBank 1 SMN 
Finans AS

4,9 %

SpareBank 1 Kredittkort 
AS

3,9 %

SpareBank 1 Betaling AS
3,5 %

Eiendomsmegler 1 
Telemark AS

51 %

SpareBank 1 Markets AS
0,7 %
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4.4 -alliansen 

4.4.1 Innledning 

Begge Partene er medlemmer SpareBank 1-alliansen ("alliansen"). 

BV har indirekte eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS (3,0 %) gjennom sitt eierskap i Samarbeidende Sparebanker 
AS ("SamSpar") (12,8 %), samt direkte eierandeler i BN Bank AS (5,0 %), SpareBank 1 Boligkreditt AS (6,3 %), 

7 %), SpareBank 1 Kredittkort AS (6,4 %), SpareBank 1 SMN Finans AS (6,1 %), 
SpareBank 1 Betaling AS (4,7 %) og SpareBank 1 Markets AS (1,5 %). Videre er BV deltaker med delt ansvar i 
SpareBank 1 Utvikling DA. 

TM har indirekte eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS (1,5 %) gjennom sitt eierskap i Samarbeidende 
Sparebanker AS (SamSpar) (7,8 %), samt direkte eierandeler i BN Bank AS (2,5 %), SpareBank 1 Boligkreditt AS 
(5,6 4,4 %), SpareBank 1 Kredittkort AS (3,4 %), SpareBank 1 SMN Finans AS 
(4,9 %), SpareBank 1 Betaling AS (3,5 %) og SpareBank 1 Markets AS (0,7 %). Videre er TM deltaker med delt 
ansvar i SpareBank 1 Utvikling DA. 

4.4.2 SpareBank 1-alliansen  

alliansen av 15 selvstendige sparebanker (samlet omtalt som "alliansebankene") over 

-12, og avtaleverket som regulerer samarbeidet er godkjent av 
Finanstilsynet. 

Bankene som er med i alliansen er SpareBank 1 BV, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Hallingdal Valdres, 
-Norge*, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 

Ringerike Hadeland, SpareBank 1 SMN*, SpareBank 1 SR-
,  og SpareBank 1 Helgeland. 

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling 
DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene. De fire 
bankene merket * ovenfor har direkte eierandeler i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA. De 

vrige tolv bankene har organisert sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen AS via SamSpar, og i SpareBank 1 
Utvikling DA via Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA. 

Figur 3 Eier- og selskapsstruktur i SpareBank 1-alliansen 

 

 

 

 

 



 

 
Advokatfirmaet Selmer AS   10/38 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 SpareBank 1 Gruppen AS 

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til datterselskapene som alle utvikler og leverer produkter til 

forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordel  

Disse datterselskapene er SpareBank 1 Forsikring AS, Fremtind Forsikring AS, Fremtind Livsforsikring AS 
(datterdatter), ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Spleis AS, Modhi Finance AS, Modhi Collect AS (datterdatter), 
Conecto AS (datterd  

4.4.4 SpareBank 1 Utvikling DA 

SpareBank 1 Utvikling DA leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til 
og bidrar til felles aktiviteter som 

gir bankene stordrifts- 
rettigheter under felles merkevarenavn: SpareBank 1. 

SpareBank 1 Utvikling DA har datterselskapene EiendomsMegler 1 Norge AS, SpareBank 1 Kundesenter AS, 
SpareBank 1 Verdipapirservice AS. 

4.4.5 Selskap eid direkte av alliansebankene 

Alliansebankene har direkte eierskap i BN Bank ASA, SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Kredittkort AS, 
eBank 1 Markets AS og SpareBank 1 Betaling AS. 

5 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT I NORGE I 202012 

 

 
12 Dette omfatter renteinntekter, provisjonsinntekter, utbytte, netto resultat fra finansielle investeringer, og andre inntekter, med fradrag for skattekostnaden knyttet til 

de relevante inntektene, jf. EU-kommisjonens fusjonsforordning, art. 5 3. (a). 
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Tabell 1: Omsetning og driftsresultat i Norge i 2020 

Navn 
 

Omsetning i Norge, 
2020 (NOK) 

Driftsresultat i Norge, 
2020 (NOK) 

Partene 1 
SpareBank 1 BV13 1 742 184' 538 564' 
Partene 2 
Sparebanken Telemark 1 092 621' 334 103' 

6 RELEVANTE MARKEDER 

6.1 Overordnet om Partenes aktiviteter 

Begge 
kontotjenester, betaling, forsikring, eiendomsmegling og fysiske tjenester. 

 

Partene driver i dag hoveddelen av sine virksomheter i ulike, tilgrensende geografier, og er overordnet av den 
oppfatning at de  av 
faktisk overlapp og konkurranseflate mellom Partene  

Som , og Partene 
etter Transaksjonen utsettes for et betydelig konkurransepress fra tredjeparter. 

Som den videre beskrivelsen viser, gir Transaksjonen 
markeder, og vil ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse i noe marked. 

 og beskrivelser av hvert av de relevante markedene. 

6.2 og finansiering 

6.2.1 Overordnet om markedet 

, bedrifter og offentlig forvaltning som har 

verdigjenstander
 

 
eller ulike 

sparebanker rekke andre kredittinstitusjoner, typisk i 
forbindelse med utstedelse av kredittkort, som for eksempel Bank Norwegian og American Express. 

 
13 Tall for 2019, idet regnskapet for 2020 ikke er klart ved inngivelsen av denne konkurransemeldingen. 
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sett at  , eventuelt i en annen 
verdigjenstand som kan tjene som sikkerhet ofte 

 

6.2.2 Produktmarkedet  

6.2.2.1 Tjenester 

Begge  

Begge P
 

det i de konkrete sakene 14 

 

 konklusjonen i saken. 

 

6.2.2.2 Kunder 

Begge P 15 

 16  

Videre er P  
 

Det finn
. Konkurransetilsynet har tidligere lagt til grunn at SMB 

omfatter bedrifter med en omsetning inntil 300 millioner kroner.17 
relevant EU-regulering, hvor SMB omfatter bedrifter med inntil 50 millioner Euro i omsetning, tilsvarende ca. 
550 millioner kroner.18 deringen av hvorvidt 

 
14 Konkurransetilsynets vedtak V2003-61 DnB og Gjensidige NOR ("DNB/Gjensidige-vedtaket"), s. 19. 
15  
16 DNB/Gjensidige-vedtaket, s. 19. 
17 DNB/Gjensidige-vedtaket, s. 19.
18  
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-rabatten).19 Et slikt tall samsvarer med den grensen 
Konkurransetilsynet trakk i DnB/Gjensidige-vedtaket, justert for inflasjon siden 2003. 

Begge Partenes interne definisjoner av SMB er -
regulering. I Partenes interne systemer er det likevel ikke et skille mellom SMB og store bedrifter, idet samtlige 

sjonen.  

corporate loans).20 

Partene legger etter dette til grunn at det eksisterer separate markeder for henholdsvis privatkunder og 
bedriftskunder. Videre kan markedet for bedriftskunder tenkes segmentert 

praksis.21 

har ingen av Partene virksomhet i markedet for store kunder, da 
ingen av Partene har slike kunder. Et potensielt separat marked for 

 

henholdsvis privatkunder og bedrifter/SMB. 

6.2.2.3 Konklusjon 

Partene har overlappende virksomhet innen svis privatpersoner og bedrifter/SMB, hvilket anses 
 

 separat behandlet i det videre. 

6.2.3 Geografisk markedsavgrensning  

6.2.3.1 Overordnet 

Partene er i utgangspunktet av den oppfatning at de relevante markedene er nasjonale i utstrekning. 

I forbindelse med DNB/Gjensidige-vedtaket i 2003 vurderte Konkurransetilsynet den geografiske rekkevidden av 

 

Partene er av den 
 

 
19 -rabatten her: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/10/viktige-endringer-i-norske-kapitalkrav/  
20 Case M.8414 DNB Nordea Luminor Group, avsnitt 36 og 40 med videre henvisninger.
21 DnB/Gjensidige-vedtaket, s. 19. 
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geografisk, med lokal eller regional avgrensning. 

 
 

d 
utgangspunkt i en verdivurdering av den aktuelle verdigjenstanden, for eksempel en eiendom, hvor 
verdivurderingen foretas av en lokal takstmann eller eiendomsmegler, eller ved hjelp av digitale tjenester som 
for eksempel Eiendomsverdi.25 Bankens vurderin
en direkte vurdering eller besiktigelse av eiendommen. Banken kan imidlertid sammenholde takstmannens eller 
eiendomsmeglerens verdivurdering med annen offentlig tilgjengelig statistikk for omsetning av boliger i det 

ikke lokalkunnskap utover vurderingen fra den aktuelle takstmannen og offentlig tilgjengelig informasjon om 
omsetning av b

 

Det vises vide

filialnettverket, heller enn nedleggelser. 

Den bety

og betydelig utvikling innen digitalis
P

 

Ta
% . 

, 
mens DNB  

.26 

I forbindelse med at DNB la ned mange av sine filialer i 2016, uttalte DNBs 
at "[d]en 

.",27 og videre at "[k]undene er i stor 

 
25 - https://eiendomsverdi.no/ for mer informasjon. 
26 https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports#tab-group)
27 Nord24, 3. februar 2016 (https://www.nord24.no/dnb-legger-ned-59-kontorer-i-norge-600-mister-jobben/s/5-32-55435). 
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grad blitt selvbetjente, og 
".28 

DNBs nedleggelse av filialene innebar en del av en vridning i investeringsfokus fra fysiske filialer til digitalisering 
av tjenester. DNB 
tilpasningen til det moderne 

29 

older 
 

"Personkundene opplever at god service og god nettbank er det beste med DNB. Nettbanken er kjernen i 
kundeforholdet i dag. Positive bankopplevelser er fundert i enkel og raskt, gode betingelser, god 

oppstod i forbindelse med nedleggelse av mange bankkontorer i 2016, avtok i 2017."30   

 

Alt dette underbygger Partenes standpunkt om at 

flere rene internettbanker, uten fysiske filialer overhodet, for eksempel Sbanken. 

e av medlemmene sine. Gjennom disse organisasjonene har den aktuelle 

"
marginene til bankene drastisk".31 

000 Unio-medlemmer.32 emmer, en avtale med 

Landsforbunds avtale med Storebrand. Disse organisasjonene har medlemmer over hele Norge, og alle 
te seg av avtalene, uten geografisk avgrensning. Et Akademikerne-

t nordligste kontor i 
Levanger i Nord- -medlemmer som bor i Nordland, Troms eller 

 
28 Helgelendingen, 3. februar 2016 (https://www.helg.no/nyheter/mosjoen/dnb/dnb-legger-ned-i-mosjoen-sandnessjoen-og-i-bronnoysund/s/5-24-95764) 
29 DN, 21. november 2017 (https://www.dn.no/marked/dnb-dnb/trond-bentestuen/kjerstin-braathen/dnb-kutter-og-gir-boliglan-pa-to-minutter/2-1-215742) 
30  2016, side 37 (https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports#tab-group) 
31 Nettavisen, 22. april 2020 (https://www.nettavisen.no/okonomi/nordea-med-kjempeavtale---unio-medlemmer-far-superbetingelser/3423957068.html)
32 Nettavisen, 22. april 2020 (https://www.nettavisen.no/okonomi/nordea-med-kjempeavtale---unio-medlemmer-far-superbetingelser/3423957068.html) 
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markedet er nasjonalt, og  

historisk betinget og sier mindre om konkurransen om bankkundene i dag og fremover i tid. Den lokale 
sparebanken har gje , 
bygge opp kundemassen, da 

 

disse lokale sparebankene  disiplinerer og disiplineres av , 
og at disse utsetter hverandre for et betydelig konkurransepress ta 
hensyn til de eksisterende kunder og vinne nye kunder. 

Med bakgrunn i dette er Partene er er nasjonalt i 
utstrekning. 

Som nevnt tok imidlertid Konkurransetilsynet i DnB/Gjensidige-vedtaket 
vurderingen av konkurransesituasjonen i de ulike markedene, og Konkurransetilsynet har i tidligere saker bedt 

ov  eller snevrere. 

 markedsdata for et nasjonalt marked, samt for hver av de tidligere 
fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, hvor Partene har det aller vesentligste av sine virksomheter. 

6.2.3.3 Bedrifter/SMB 

bedrifter/SMB, er Partene av den oppfatning at de samme hensynene som for privatkunder 
 

, for eksempel i Skien, Sandefjord eller Drammen, eller utenfor regionen, for 
eksempel i Kristiansand, Stavanger eller Oslo. 

-kommisjonen som tar utgangspunkt i at markedene for 
banktjenester til bedrifter/ 33 

e saker kan 
the Commission considered 

the market for banking services offered to SMEs to be national in scope",34 og at "the markets for corporate 
banking products (including loans) are considered to be national in scope".35 

 
33 Se blant annet sak M.4484  Danske Bank/Sampo Bank 
34 M.8553 Banco Santander / Banco popular Group, avsnitt 21.
35 M.8414  DNB  Nordea  Luminor Group, avsnitt 45. 
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bedrifter/SMB er mindre en nasjonalt i utstrekning, er 
Partene, som for privatmarkedet, av den oppfatning at markedet uansett ikke kan avgrenses snevrere enn  
fylkes . 
mellom Partenes virksomheter. 

Partene fremholder likevel bedrifter/SMB er nasjonalt i utstrekning. 

I DnB/Gjensidige-vedtaket tok Konkurransetilsynet som nevnt 
av konkurransesituasjonen i de ulike markedene. Tilsynet har i tidligere saker bedt om at det oppgis 
markedsinformasjon for lokale markeder. 

Partene antar, som for privatmarkedet, at det er tilstrekkelig at det oppgis markedsdata for Norge, samt for hver 
av de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, hvor Partene har sine respektive hovedvirksomheter. 
Som for privatmarkedet, og som tallene i kapitel 6.2.4 begrenset overlapp mellom 

. 

6.2.4 Markedsandeler 

Partenes markedsandeler vil avhenge av den geografiske avgrensningen av markedet. 

I tillegg til tall f
 

 sikkerhet i bolig, er Partene av den 

er 
36 I tabellene nedenfor angis Partenes anslag hva gjelder totalmarkedet 

i de ulike geografiene, samt Partenes volumer og markedsandeler i de samme geografiene. 

Partene beregnet si , 
antall registrerte pantsettelser i eiendomsregisteret. Bakgrunnen for at Partene har benyttet antall registrerte 
pant, er at dette gir oversikt over n beregner markedsandeler 

e nedenfor viser 
  antall registrerte pantsettelser i eiendomsregisteret  

Tabell 2 
37 

Antall 
pant38 

Sparebanken 
Telemark 

SpareBank 1 BV Partene samlet Totalmarked 

 
36 Slik det blant annet er lagt til grunn i Konkurransetilsynets Rapport om konkurransen i boligmarkedet (2015), s. 10. 
37  
38 te pant. Partene er av den oppfatning at 

marked  
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eller lengre sparing, 

brukskontoer. Bedrifter vil vanligvis ikke ha sparekonto - og 
skattetrekkskontoer.  

De ulike innskudds-  

gg er den tekniske leveransen av 

41 

6.3.2 Produktmarkedet 

6.3.2.1 Overordnet 

, er Partene av den 
avgrense et overordnet marked for innskuddstjenester. 

- og innskuddstjenester fra 
uddstjenester 

krever i begrenset grad kjennskap til eller vurdering av kunden eller kundens virksomhet, utover eventuell 
identitets- og hvitvaskingskontroll. 

6.3.2.2 Tjenester 

Innskudds-  tekniske tjenester knyttet til innskudd og oppbevaring av 
kontopenger. 

6.3.2.3 Kunder 

Begge Partene tilbyr innskudds- og kontotjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlig forvaltning. 

De ulike kundetypene har som beskrevet ovenfor ulike behov knyttet til innskudd og kontobruk. En privatperson 
- og regningskonto og en sparekonto. Enkelte har i tillegg fonds- og aksjehandelskontoer. 

Bedrifter har behov for kontoer knyttet til inn-  Disse har i begrenset grad 
bruk for spare- eller fondskontoer. Kunder fra offentlig forvaltning har i stor grad samme behov som en bedrift, 

, hvilket i noen grad skiller dem fra 
bedriftskundene. 

Partene skiller i sin virksomhet mellom innskudd fra henholdsvis privatpersoner og bedrifter, og er av den 
parate 

markeder. 

 
41 r i DNB/Gjensidige-vedtaket, s. 58. 
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betalingen utsettes og fo

 
 

BV og TM, utsteder betalingskort, tilbyr kontantuttak, 
fakturabetaling via nettbank osv. Kredittselskaper, som for eksempel IKANO og Bank Norwegian, tilbyr 

mobilbetaling. - 

til konto-betaling. 

be
45 

-vedtaket.46 

andre finansie  

Det er likevel 

- 
og kontotjenester
a

umiddelbar betaling med kort eller fra konto, samt fakturabetaling. 

Selve betalingen skjer i hovedsak enten som kredittbetalinger eller som debetbetalinger. Ved kredittbetalinger 

Debetbetaling forut
6.3 ovenfor. Markedsbeskrivelsen og 

 
45 Payment Initiation Service Providers ("PISP").
46 Vedtaket, s. 58. 
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6.6 Forsikring 

6.6.1 Innledning 

Begge Partene formidler forsikringer for Fremtind Forsikring AS ("Fremtind"), som er SpareBank 1-alliansen og 
DNBs felles forsikringsselskap. Partene har eierandeler i Fremtind via SamSpar. 

Ingen av Partene er "eiere" av den enkelte forsikringskunde - eieren av kundeforholdet er Fremtind. Partene 
sikringsavtaler for Fremtind, og mottar provisjon ved salg av slike avtaler, samt 

 

Partenes virksomheter   

6.6.2 Overordnet om markedet 

Overordnet kan det skilles mellom skadeforsikringer og livsforsikringer. 

- og personskader gjennom engangserstatninger, og er vanligvis avgrenset til 
il de blir sagt opp av en av 

avtalepartene.  

Livsforsikringer er langsiktige avtaler, og sgiver eller 
 

Levering av forsikringstjenester forutsetter kun en skjematisk vurdering av den enkelte kunden, og selges i all 
hovedsak over internett eller via telefon. Prosessen ved opprettelse av et forsikringsforhold skjer ved at kunden 

- og eventuelt helseopplysninger for det eller den som 

 

 

6.6.3 Produktmarkedet 

Med bakgrunn i beskrivelsen som er gitt ovenfor, er Partene av den oppfatning at skadeforsikring og 
-

kommisjonen.54 

55 
56 

 
54 Se blant annet forutsetningsvis Konkurransetilsynets Rapport om skadeforsikring, Konkurransetilsynets skriftserie 2/2006 og EU-kommisjonens Case M.9056  Generali 

CEE / AS 
55 Case M.9056 Generali CEE / AS, og Konkurransetilsynets Rapport om skadeforsikring,
56 Vedtak C2001-63 DNB og Gjensidige Nor  vedtak om inngrep mot fusjon 
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separate markeder, da tjenestene i stod grad base
begrenset grad er verken tilbuds- 

aksis er en glidende overgang 

kundene. Videre er selve meglertjenestene i seg selv de samme, uavhengig av om det er en fritidsbolig eller en 
privatbolig som megles. 

produktmarkedsavgrensningen, id
konkurransebegrensning. 

Idet b
ille. 

 reell konsentrasjonsendring i dette markedet. Partene forutsetter derfor at det ikke er 
 

I det videre  rede for Partenes virksomhet innen privatmegling. 

6.7.3 Geografisk markedsavgrensning 

Marked t eller regionalt i utstrekning, blant annet fordi dette i stor 
grad en stedbunden tjeneste hvor lokalkunnskap og lokal merkevare er sentrale konkurransekriterier. I store 

at kundene orie

og regionale aspekter. 

Samtidig har det de si

dermed 
 

av
virksomheter. I alle tilfeller vil det  

Partene antar at det for denne meldingens vedkommende  
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Bamble Borgestad Boligbyggelag og Aktiv E
, mens i 

Bamble . 

Aktiv Eiendomsmegling og Dialog Eiendomsmegling kontorer.  

Med bakgrunn i dette er Partene av den klare oppfatning at Transaksjonen ikke i betydelig grad vil hindre 
effektiv konkurranse i markedet for eiendomsmegling. 

7 KUNDER, KONKURRENTER OG  

meldingen og lagt inn i vedlegg 1 og vedlegg 2 for henholdsvis BV og TM. 

 Vedlegg 1 BV -  [konfidensiell] 
 Vedlegg 2 TM -  [konfidensiell] 

8  

de respektive selskapenes hjemmesider. 

9 ANNEN INFORMASJON 

Transaksjonen er meldepliktig til Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. 

Utover sin deltakelse i SpareBank 1-alliansen, er begge Partene medlemmer i Finans Norge og 
Sparebankforeningen. 

10  FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Som beskrevet under kapitler 6 ovenfor er Partenes markedsandeler lave, og under 20 % i alle relevante 
markeder. Det er ingen vertikale relasjoner mellom Partene, utover minoritetspostene i allianseselskapene i 
SpareBank 1-samarbeidet, slik disse er beskrevet i kapittel 4.4 ovenfor. 

Det kan dermed inngis forenklet melding, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv 1) nr. 3 
bokstav b. 

11 OFFENTLIGHET 

   

Forretningshemmelighetene er markert i dette dokumentet. Opplysninger markert med de ulike fargene skal 
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Unntas innsyn fra tredjeparter 
Unntas innsyn fra BV og tredjeparter 
Unntas innsyn fra TM og tredjeparter 
Unntas innsyn fra begge Parter og tredjeparter 
 
Begrunnelse for unntak fra offentlighet er vedlagt som vedlegg 3. 

 

*** 

 

For SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark 
 

Advokatfirmaet Selmer AS 
 
 
 

________________________ 
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Vedlegg 1 BV -  [konfidensiell] 
Vedlegg 2 TM  Kunder,  [konfidensiell] 
Vedlegg 3 Begrunnelse for unntak fra offentlighet [konfidensiell] 


