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2 KONTAKTINFORMASJON 

2.1 Melder 

Navn:    Storebrand Livsforsikring AS  

Organisasjonsnummer:   958 995 396 

 

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

v/advokat Eivind J Vesterkjær, advokatfullmektig Trine Siri Dahl og 

advokatfullmektig Karin Johanne Nordby 

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   +47 23 11 11 23 | +47 23 11 10 68 | +47 23 11 11 79 

E-postadresse:   eve@thommessen.no/tsd@thommessen.no/kjn@thommessen.no      

2.2 Målselskap 

Navn:    Danica Pensjonsforsikring AS 

Organisasjonsnummer:   977 465 478 

 

Kontaktperson(er) for   Advokatfirmaet Wikborg Rein AS 

målselskapet:    v/advokat Eivind Stage 

Adresse:   Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo  

Postadresse:   Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo   

Telefonnummer:   +47 55 21 52 15 

E-postadresse:   est@wr.no 

3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Den planlagte foretakssammenslutningen er kommet i stand gjennom en strukturert salgsprosess 

initiert av målselskapets danske morselskap Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab og innebærer 

at Storebrand Livsforsikring i henhold til avtale om kjøp og salg av aksjer i Danica inngått 20. desember 

2021 ("Aksjekjøpsavtalen") på varig basis overtar enekontroll over Danica gjennom erverv av 100 % 

av aksjene i selskapet fra Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab ("Transaksjonen").   

Det foreligger en meldepliktig foretakssammenslutning i henhold til konkurranseloven § 18 jf. § 17 

ettersom hvert av de involverte foretakene har årlig brutto forfalte premier som overstiger NOK 100 

millioner og Partene har samlede brutto forfalte premier som overstiger NOK 1 milliard i Norge.2  

Gjennomføring av foretakssammenslutningen er betinget blant annet av godkjennelse fra 

Konkurransetilsynet og Finanstilsynet, og planlegges gjennomført når relevante 

 

2 For forsikringsselskap beregnes meldeplikt basert på brutto forfalte premier, jf. Kommisjonens jurisdiksjonsmeddelelse, avsnitt 

214. Brutto forfalt premie er all premie som forfaller til betaling i løpet av året.  
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Storebrand har virksomhet innenfor pensjon, livsforsikring, skadeforsikring, bank og 

kapitalforvaltning. Virksomhetsområdene er organisert i egne datterselskaper:  

• Forsikring og pensjon: Gjennom det heleide datterselskapet Storebrand Livsforsikring AS, 

har Storebrand virksomhet innen livsforsikring og pensjon, herunder tilbud av fondssparing 

med forsikringselement og IPS. Videre tilbyr Storebrands heleide datterselskap Storebrand 

Forsikring AS skadeforsikringer, verdiforsikringer m.m., og Storebrand Helseforsikring AS (50 

% eierandel) behandlingsforsikring i bedrifts- og privatmarkedet i Norge og Sverige. 

Gjennom det heleide datterselskapet SPP Pension & Försäkring AB har Storebrand 

virksomhet innen livsforsikring og pensjon i Sverige.  

• Banktjenester: Konsernets virksomhet innen banktjenester, herunder boliglån, 

kontoprodukter, betalingstjenester og usikrede lån til personkunder, samt 

investeringsrådgivning og ordreformidling til personkunder og bedriftskunder drives av det 

heleide datterselskapet Storebrand Bank ASA. Storebrand Bank ASA distribuerer fond 

gjennom ASK og handlekonto på vegne av Storebrand Asset Management AS i tillegg til 

spareprodukter med forsikringselement, inkludert IPS, på vegne av Storebrand Livsforsikring 

AS.  

• Kapitalforvaltning: Storebrands kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter selskapene SAM, 

Skagen AS, Cubera Private Equity AS, SPP Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, og deres 

datterselskaper. Virksomhet innen kapitalforvaltning i Norge, herunder fondssparing i ASK 

drives hovedsakelig av det heleide datterselskapet SAM,5 som er et forvaltningsselskap for 

verdipapirfond ("fond") og andre investeringsfond med gjeldende forvaltningskonsesjon. 

Virksomheten innenfor kapitalforsikring omfatter også utvikling og utleie av eiendom 

gjennom Storebrand Eiendom, som er en del av SAM. Storebrands eiendomsportefølje 

omfatter blant annet eiendom i Vika og på Økern i Oslo, Holmen i Nesbru og City Syd i 

 

5 SAM tilbyr også ASK gjennom sitt datterselskap Skagen AS. 
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Trondheim. Storebrand-konsernet tilbyr også eiendom som investeringsklasse for 

institusjonelle kunder gjennom Storebrand Eiendomsfond Norge KS. 

En komplett oversikt over selskaper i Storebrand-konsernet er tatt inn i vedlegg 1.  

Vedlegg 1: Oversikt over Storebrand ASAs datterselskaper 

Den foreliggende foretakssammenslutningen gjelder virksomheten innen pensjon og forsikring i 

Norge, og har en side til Storebrands virksomhet innenfor fondsforvaltning og fondsdistribusjon. Det 

vil i det videre følgelig redegjøres nærmere for Storebrand Livsforsikring, Storebrand Forsikring og 

SAM. Konsernets øvrige virksomhet, herunder innenfor tradisjonelle banktjenester, som boliglån og 

betalingstjenester, vil ikke beskrives nærmere.  

Nærmere informasjon om Storebrand finnes på https://www.storebrand.no/om-storebrand/.  

4.1.2 Storebrand Livsforsikring AS  

Storebrand Livsforsikring har konsesjon som livsforsikringsforetak og leverer livsforsikring i Norge. 

Selskapet tilbyr et vidt spekter av produkter innenfor tjenestepensjon, privat pensjonssparing, 

personrelaterte skadeforsikringer (dekning ved ulykke og sykdom) og livsforsikring (dekning ved død 

og uførhet) til bedrifter, kommuner, offentlige virksomheter og privatpersoner. Selskapet har 

hovedkontor på Lysaker i Oslo, og kontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Ved 

utgangen av 2020 hadde selskapet 804 ansatte.6  

Storebrand Livsforsikring har flere heleide datterselskaper, hvorav de sentrale norske er Storebrand 

Infrastruktur AS, Storebrand Pensjonstjenester AS, Storebrand Hjemmel AS, Storebrand Eiendom 

Trygg AS, Storebrand Eiendom Vekst AS, Storebrand Eiendomsfond Invest AS og Storebrand Eiendom 

Utvikling AS..7   

Storebrand Livsforsikring har i tillegg eierandeler på 27,2 % og 25 % i henholdsvis 

Pensjonskontoregisteret AS og i Norsk Pensjon AS. Selskapene eies og drives av aktørene i bransjen, 

og har som formål å samle informasjon om pensjonssparing for pensjonskundene og forenkle flytt av 

pensjonssparing mellom ulike aktører.   

En oversikt over sentrale norske datterselskaper er inntatt nedenfor: 

 

 

6 Storebrand Livsforsikring, Årsrapport 2020, side 128.  

7 Storebrand Livsforsikring, Årsrapport 2020, side 6. Eierandelen i det tidligere datterselskapet Værdalsbruket AS (75 %) ble solgt i 

2021.   
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Danica leverer pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter i Norge. Selskapet 

har rundt 15 000 bedriftskunder, samt 240 000 direkte eller indirekte personkunder. Selskapets 

hovedkontor ligger i Trondheim, og selskapet har i tillegg et kontor i Oslo. Ved utgangen av 2020 var 

det registrert 94 ansatte i Danica.13 Danica har ingen datterselskaper.  

Danica har en eierandel på 3,9 % i Pensjonskontoregisteret AS og 2 % i Norsk Pensjon AS.  

For mer informasjon om Danica Pensjonsforsikring, se https://danica.no/om-danica/forside.  

5 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT I NORGE SISTE REGNSKAPSÅR – ÅR 2020  

For forsikringsselskap beregnes meldeplikt basert på brutto forfalte premier, jf. Kommisjonens 

jurisdiksjonsmeddelelse avsnitt 214. For fullstendighetens skyld oppgis likevel også hver av Partenes 

omsetning og driftsresultat i fotnote.  

Navn Brutto forfalt premie  (i NOK 1000) 

Storebrand ASA14 44 188 000 

Danica Pensjonsforsikring AS15  2 529 000 

6 PENSJON 

6.1 Innledning og oversikt over overlappende virksomhet 

Storebrand Livsforsikring og Danica tilbyr kollektive ITP-ordninger til private bedrifter med tilhørende 

forvaltning av PKB, EPK, samt tilbud av kollektive risikodekninger (lovpålagt innskuddsfritak og kollektiv 

uførepensjon, samt enkelte andre dekninger som etterlattepensjon og barnepensjon) i tilknytning til 

 

13 Danica Pensjon, Årsrapport 2020, side 4. 

14 Storebrand hadde en omsetning og et driftsresultat (i NOK ) på henholdsvis NOK 81 032 000 og NOK 3 838 000 i 2020.  

15 Danica hadde en omsetning og et driftsresultat (i NOK 1000) på henholdsvis NOK 5 299 og NOK 104 i 2020.   
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ITP-ordningene. Storebrand Livsforsikring hadde tidligere også tilbud innenfor kollektiv ytelsespensjon 

til private bedrifter (YTP), men virksomheten innenfor YTP er per nå begrenset til forvaltning av tidligere 

inngåtte avtaler og fripoliser utgått av disse. Danica har kun en mindre, lukket portefølje av fripoliser 

med investeringsvalg ("FMI"). Videre tilbyr begge Parter individuelle spareprodukter som 

enkeltpersoner selv kan kjøpe som ledd i privat pensjonssparing, 16  Danica tilbyr ikke 

pensjonsordninger til offentlige virksomheter og slike ordninger vil derfor ikke omtales nærmere. 

Partenes virksomhet innenfor pensjon gir opphav til horisontale overlapp som vil beskrives nærmere 

i det følgende.  

Innledningsvis vil det gis en oversikt over pensjonsmarkedene i Norge, samt hvordan 

pensjonsmarkedene og konkurransedynamikken i disse påvirkes av innføringen av EPK som fant sted 

i begynnelsen av 2021.  

Oversikten i punkt 6.2 vil danne bakgrunn for markedsavgrensningen i punkt 6.3 og deretter 

behandling av de ulike markedene innenfor pensjon i punkt 6.4 (ITP/EPK mv.) og 6.5 (hypotetisk marked 

for EPK SL), samt 6.6 (YTP) nedenfor.  

6.2 Overordnet om det norske pensjonssystemet  

6.2.1 Innledning 

Det norske pensjonssystemet er fordelt på tre nivåer, der alderspensjon i folketrygden danner 

grunnmuren (punkt 6.2.2.). Arbeidsgivere er videre lovpålagt å etablere en tjenestepensjonsordning 

for sine arbeidstakere, omtalt nedenfor i punkt 6.2.3. Som et supplement til alderspensjon i 

folketrygden og kollektive pensjonsordninger, kan privatpersoner spare til pensjon gjennom individuell 

sparing.   

Statens pensjonskasse omtaler det norske pensjonssystemet som "pensjonstrekanten", illustrert slik:  

 

16 For fullstendighetens skyld vil slike individuelle spareordninger omtales kort i punkt 6.2.4, og beskrives deretter nærmere i punkt 

7 om sparing.  
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Kilde: Statens Pensjonskasse17 

Alderspensjon etter folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Gjennom 

alderspensjon etter folketrygden sikres alle en minsteytelse, samtidig som det gis tillegg basert på 

arbeidsinntekt.  

Supplerende ordninger kommer i tillegg til alderspensjon etter folketrygden. Mens kollektive 

pensjonsordninger etterspørres av den enkelte arbeidsgiver, etterspørres individuelle 

pensjonsordninger av enkeltpersoner som ønsker å spare til pensjon utover det som spares gjennom 

folketrygden og av arbeidsgiver. Egen sparing til pensjon omfatter ulik kapitalplassering og et bredt 

utvalg spareprodukter, se nærmere i punkt 6.2.4 nedenfor.  

I det følgende vil det redegjøres nærmere for alderspensjon fra folketrygden 6.2.2, kollektive 

pensjonsordninger punkt 6.2.3 og individuelle ordninger punkt 6.2.4.  

6.2.2 Alderspensjon fra folketrygden  

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Den finansieres over 

statsbudsjettet og sikrer inntekter til pensjonister som har hatt pensjonsgivende inntekt og/eller har 

minst 5 års trygdetid i Norge.  

Etter innføringen av folketrygden har sammensetningen i den norske befolkningen endret seg 

betydelig; det har blitt flere eldre og nordmenn lever lenger enn før. Dette var også noe av bakgrunnen 

 

17  Statens Pensjonskasse, Pensjonsbloggen, Hva er forskjellen på privat og offentlig tjenestepensjon?, tilgjengelig her: 

https://pensjonsbloggen.spk.no/hva-er-forskjellen-pa-privat-og-offentlig-tjenestepensjon/ (07.01.2022). 
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for pensjonsreformen i 2011, som hadde til formål å sikre et bærekraftig pensjonssystem for fremtidige 

generasjoner.  

Opptjeningen baserer seg hovedsakelig på pensjonsgivende inntekt, men det vil også kunne 

opparbeides pensjon på grunnlag av offentlige ytelser fra NAV, førstegangstjeneste og omsorgsarbeid. 

Størrelsen på alderspensjon fra folketrygden vil avhenge av hvor stor pensjonsbeholdning den enkelte 

har tjent opp, noe som igjen avhenger av inntekt og antall leveår i Norge. Det gjelder ulike regler for 

ulike årskull. Personer født etter 1963 kan maksimalt oppnå en årlig pensjonsopptjening på 18,1 

prosent av 7,1 ganger grunnbeløpet (G).  

6.2.3 Kollektive tjenestepensjonsordninger  

Kollektive ordninger i privat sektor er regulert i lov om obligatorisk tjenestepensjon, lov om 

innskuddspensjon, lov om foretakspensjon og lov om tjenestepensjon.18 Loven pålegger arbeidsgivere 

å etablere en tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere, 19  og oppstiller nærmere krav for 

utforming av tjenestepensjonsordningen. De kollektive tjenestepensjonsordningene i privat sektor kan 

være innskuddsbaserte (ITP), ytelsesbaserte (YTP) eller hybride. Danica tilbyr verken hybrid 

tjenestepensjon eller YTP.  

ITP/EPK, herunder PKB og kollektive risikodekninger (primært innskuddsfritak og kollektiv 

uførepensjon) vil redegjøres for i punkt 6.2.3.1 nedenfor, mens YTP vil redegjøres for i punkt 6.2.3.2 

nedenfor.  

6.2.3.1 ITP/EPK, herunder PKB og kollektive risikodekninger  

ITP/EPK reguleres av lov om innskuddspensjon. 20  En kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning 

kjennetegnes av at arbeidsgiver betaler en prosentandel av arbeidstakers lønn inn til en 

pensjonskonto, som leverandøren av arbeidsgivers kollektive innskuddspensjonsordning deretter 

investerer i ulike fondsprodukter. Pensjonsutbetalingen avhenger av hvilken nettoavkastning 

leverandøren har oppnådd gjennom forvaltning av den innskutte kapitalen. Summen av arbeidstakers 

innbetaling til pensjonskontoen og den oppnådde avkastningen utgjør den pensjon arbeidstakeren får 

utbetalt fra arbeidsgiver.  

Størrelsen på innskuddet avhenger av arbeidsgiverens pensjonsordning, men loven angir et 

minstekrav på størrelsen på pensjonsinnskuddet. 21  Etter at arbeidsgiver har opprettet en 

pensjonskonto, kan arbeidstaker typisk velge mellom høy, middels og lav risikoprofil for forvaltningen 

av innskuddene. Arbeidsgiver kan også velge å tilby sine ansatte mulighet til å sette sammen sin egen 

 

18 Lov av 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).  

19 Loven gjelder for foretak med minst to personer som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling 

eller minst én arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.  

20 Lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).  

21 Det følger av innskuddspensjonsloven § 2-3 (2) at den lovpålagte minimumsdekningen er 2 % av den ansattes lønn mellom 1 og  

12 G. Grunnbeløp er på NOK 106 399 (per 1. mai 2021).  
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portefølje gjennom et fritt fondsvalg. Valg av risikoprofil kan påvirke pensjonsutbetalingen, og gi større 

eller mindre risiko for avkastning eller tap. Arbeidsgiver kan videre velge å tilby sine ansatte ulike 

kollektive tilleggsdekninger (livsforsikring), som primært er innskuddsfritak (lovpålagt 

forsikringsdekning som sikrer fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet) 22  og kollektiv 

uførepensjon samt enkelte andre dekninger som etterlattepensjon og barnepensjon. 23  Kollektiv 

uførepensjon fungerer som et supplement til offentlige ytelser ved langvarig arbeidsuførhet der 

uførepensjon sikrer arbeidstakeren økonomisk trygghet ved langvarig fravær fra jobb. Størrelsen på 

uførepensjonen beregnes av den ansattes lønn på sykdomstidspunktet, og kan avtales innenfor lovens 

maksimumrammer. Kollektiv livsforsikring utbetales som oftest som en engangsytelse til etterlatte 

dersom den forsikrede dør, avhengig av det underliggende produktet.  

Ved avslutning av et arbeidsforhold i en bedrift med ITP-ordning blir det utstedt et PKB som et bevis 

på tidligere opptjent pensjon. Tidligere ble PKB værende til forvaltning hos tidligere arbeidsgivers 

leverandør av tjenestepensjon med mindre arbeidstakeren selv flyttet PKBen til en annen leverandør. 

I et yrkesliv preget av raskere jobbskifter var det imidlertid behov for å samle og håndtere tidligere 

opptjent pensjon på en enklere og mer økonomisk gunstig måte.24 EPK ble derfor innført fra  1. februar 

2021, for å samle pensjonsmidler, redusere kostnadene knyttet til administrasjon og forvaltning og 

gjøre det enklere for arbeidstakerne å holde oversikt over pensjonsrettighetene sine.  Reglene er 

gjennomført ved endringer i innskuddspensjonsloven som ble vedtatt allerede våren 2019.25  

Reformen innebærer at også pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold med innskuddspensjon, 

dvs. arbeidstakerens PKB, flyttes til EPK i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning.26 Ved jobbskifte 

og utmelding av arbeidsgivers pensjonsordning utstedes et PKB. Hvis PKB-innehaveren får en ny jobb 

med innskuddspensjon, overføres PKB til EPK i ny arbeidsgivers pensjonsordning.  

Regelverket bestemmer at arbeidsgiver skal dekke administrasjonskostnader for tidligere opptjening 

som flyttes til EPK, og at arbeidstaker skal betale samme kostnadssats for forvaltning av tidligere 

opptjening som arbeidsgiver betaler for den aktive delen.  

Innføringen av EPK innebar at pensjonssparing hos nåværende arbeidsgiver og PKBer fra tidligere 

arbeidsforhold ble samlet hos nåværende arbeidsgivers leverandør, med mindre arbeidstakeren selv 

velger egen leverandør av EPK (se nærmere om dette nedenfor). Formålet med innføringen var blant 

 

22 Innskuddspensjonsloven § 2-4 (2). 

23 For en nærmere redegjørelse for uførepensjon og livsforsikring, se kapittel 8.2 nedenfor.  

24 Reglene gjelder kun ved innskuddsbaserte ordninger. Fripoliser fra ytelsesbaserte ordninger, nærmere redegjort for i punkt 6.6 

nedenfor, vil ikke kunne samles i EPK. 

25 Se innskuddspensjonsloven §§ 3-6 og 3-7, samt lovens forarbeider i Prop. 40 L (2018-2019), side 29. 

26 Arbeidstaker har tre måneders frist for å reservere seg mot dette, hvis ikke skjer flyttingen automatisk.  
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annet mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene, 27 lavere administrasjonsgebyr, 28 tilrettelegging for 

enklere jobbskifter og å gi den enkelte arbeidstaker bedre oversikt over egen pensjonsopptjening. Flytt 

av tidligere oppsparte pensjonsmidler til EPK hos nåværende arbeidsgiver ble gjennomført ved passivt 

samtykke. Arbeidstakere som ikke ønsket å samle tidligere opptjent pensjon (PKBer) i EPK, måtte aktivt 

reservere seg mot dette før 1. mai 2021.29   

Utgangspunktet er at EPK opprettes gjennom den kollektive avtalen til nåværende arbeidsgiver 

(kollektiv EPK – "EPKK"), på vilkår fremforhandlet mellom arbeidsgiver og arbeidsgivers 

pensjonsleverandør. Det er arbeidsgiver som dekker forvaltningskostnadene.  

Arbeidstaker kan velge å flytte forvaltningen av pensjonsmidlene til en selvvalgt leverandør ("EPK SL"). 

Den enkelte arbeidstaker kan også velge å etablere EPK SL hos arbeidsgivers leverandør (intern 

konvertering). Arbeidstaker vil i alle tilfeller fortsatt være medlem i den kollektive pensjonsordningen 

hos arbeidsgivers leverandør, som står for administrasjon, ajourhold, beregning og fakturering av 

pensjonsinnskudd, og som videresender innskuddene til den selvvalgte leverandøren. Kollektive 

risikodekninger (primært kollektiv uførepensjon og innskuddsfritak) ligger også hos arbeidsgivers 

leverandør og påvirkes ikke av flytting til selvvalgt leverandør; det er bare forvaltningen av 

pensjonskapitalen som flyttes. Dersom arbeidstakeren har flyttet sin pensjon til en selvvalgt 

leverandør, vil det samme valget gjelde hos ny arbeidsgiver (og tidligere opptjent pensjon blir værende 

i arbeidstakerens EPK SL). 

Uansett om arbeidstakeren har EPKK eller EPK SL gjøres de løpende innbetalingene av pensjon fra 

arbeidsgiver i henhold til lovens krav og den avtale arbeidsgiver har inngått med sin leverandør, og 

arbeidstakeren kan ikke selv gjøre innskudd på EPK. 

Nåværende arbeidsgiver betaler administrasjons- og forvaltningsgebyr ved EPKK, og en 

standardkompensasjon ved EPK SL. 30 Arbeidsgiver betaler kostnader til forvaltning av den kapital 

arbeidstaker har opptjent i arbeidsforholdet (aktiv opptjening) etter samme pristariff som arbeidsgiver 

 

27 Se Prop. 40 L (2018-2019), side 1 og Innst. 224 L (2018-2019), side 1, der Finanskomiteen viser til at formålet bak innføringen av 

EPK er å "bidra til at pensjonsmidlene i innskuddspensjonsordninger forvaltes mer effektivt, slik at det blir mest mulig pensjon for en gitt 

innbetaling, og at arbeidstaker skal få bedre oversikt over sin egen pensjonsopptjening".  

28 Finansdepartementet har anslått at innføringen av EPK vil gi en kostnadsreduksjon på inntil NOK 800 millioner årlig, i hovedsak 

som følge av reduserte kostnader (og dermed økt pensjon) for PKBer for arbeidstakerne. Økonomiske konsekvenser av forslaget er 

nærmere omtalt i Prop. 40 L (2018-2019), side 29. 

29 Ved utgangen av 2021 var ca. 950 000 PKBer flyttet inn på arbeidstakers EPK, mens ca. 275 000 PKBer forvaltes utenfor EPKer. Av 

disse tilhører ca. 220 000 PKBer arbeidstakere som har EPK. Hver arbeidstaker kan ha flere PKBer, avhengig av antallet tidligere 

arbeidsgivere. Det kan være flere årsaker til at PKBene ikke er flyttet inn i EPK; arbeidstaker kan ha reservert seg mot at PKBene ble 

flyttet inn i EPK, de kan ha en garanti eller de kan være under utbetaling. Mer informasjon er tilgjengelig på Finans Norges nettsider: 

https://www.finansnorge.no/statistikk/livsforsikring/egen-pensjonskonto/ (07.01.2021).  

30 Ved EPK SL dekker arbeidstaker selv administrasjonsgebyr. Av oversikten over leverandører som er tilgjengelig på Forbrukerrådets 

Finansportal, fremkommer det imidlertid at få aktører krever administrasjonsgebyr for EPK SL. Finansportalens oversikt er 

tilgjengelig her: https://www.finansportalen.no/pensjon/egen-pensjonskonto/ (07.01.2021).  
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betaler i den kollektive ordningen. 31 Dersom valgte leverandør av EPK SL har lavere administrasjons- 

og forvaltningsgebyr enn arbeidsgivers pensjonsleverandør, vil differansen inngå som en del av 

pensjonsinnskuddet og komme arbeidstakeren til gode.32 Formålet bak ordningen er å gi arbeidstaker 

individuelle valgmuligheter og samtidig fremme sunn konkurranse mellom selskapene som tilbyr 

forvaltning av innskuddspensjon.33  

6.2.3.2 YTP 

YTP reguleres av lov om foretakspensjon.34 YTP er en ytelsesbasert ordning som gir en avtalt utbetaling 

fra bedriftens pensjonsordning ved opptjeningsalder, normalt 67 år. Pensjonen fastsettes ut fra et 

prinsipp om at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra pensjonsordningen skal utgjøre en avtalt 

prosent av sluttlønnen innenfor gitte rammer. Sum pensjon har blitt definert som en andel av sluttlønn, 

vanligvis mellom 60 og 70 prosent.  

Ved YTP-ordninger er det, i motsetning til ved innskuddsbaserte ytelser, selve pensjonsytelsen som er 

forhåndsdefinert. Gjennom ordningen forplikter leverandøren seg til å utbetale den nærmere 

definerte pensjonsytelsen ved inntreden av forhåndsdefinerte begivenheter (i praksis pensjonsalder, 

uførhet eller død), og det er derfor avgjørende at leverandøren har tilstrekkelig kapital til å utbetale 

pensjonsytelsen på det aktuelle tidspunktet. Kapitalen stammer fra premier (innskudd) betalt av 

arbeidsgiver, samt avkastning på premiene. 

Beregningsrenten – også omtalt som garantirente – tar således hensyn til den beregnede avkastningen 

som premiereserven vil bli tilført før den kommer til utbetaling. Jo høyere denne renten settes, jo lavere 

premiereserve er det behov for å bygge opp i form av innbetalinger fra foretaket. Denne 

beregningsrenten medfører at ytelsespensjon og fripoliser har en rentegaranti som sikrer medlemmet 

en nærmere angitt årlig minimumsavkastning som tilføres premiereserven.35  

I dag er alle kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sektor i praksis innskuddsbaserte. Tilnærmet 

alle bedrifter som hadde ytelsesbaserte ordninger har avviklet eller lukket disse, og mestepartene av 

pensjonsrettighetene som er tjent opp i disse ordningene har blitt utstedt som individuelle  fripoliser 

til de tidligere medlemmene i disse ordningene. Overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon 

ble drevet av lavere renter, balanseføring av forpliktelsene for arbeidsgiver ved å ha ytelsespensjon, 

 

31  Ved EPK SL betaler arbeidsgiver forvaltningsgebyrer på den delen av pensjonskapitalen som stammer fra nåværende 

arbeidsforhold, utbetalt som en standardkompensasjon beregnet ut i fra hva arbeidsgiver ville ha betalt dersom arbeidstakeren 

hadde blitt hos arbeidsgivers leverandør/i arbeidsgivers kollektive avtale. Kompensasjonen er altså avhengig av hvilken avtale 

arbeidsgiver har fremforhandlet med sin leverandør. 

32 Dersom valgte leverandør av EPK SL har høyere forvaltningsgebyr, vil arbeidstakeren måtte bære den delen av forvaltningsgebyret 

som overgår standardkompensasjonen selv. Se f.eks. Finans Norge, Spørsmål og svar om egen pensjonskonto, tilgjengelig her: 

https://www.finansnorge.no/tema/liv-og-pensjon/egen-pensjonskonto/sporsmal-og-svar-om-egen-pensjonskonto/ (07.01.2021).  

33 Se Prop. 40 L (2018-2019), side 14.  

34 Lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven).  

35 Se Finansportalen, Hva er ytelsespensjon, tilgjengelig her: https://www.finansportalen.no/pensjon/hva-er-ytelsespensjon/.  
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samt krav til økte avsetninger og premier som følge av økt levealder. Ytelsesordningene, basert på 30 

års opptjening og sluttlønnsbaserte ytelser, er heller ikke tilpasset den årsbaserte 

opptjeningsmodellen i den nye folketrygden. Ytelsesbaserte pensjonsordninger etterspørres derfor 

ikke lenger. 36  

Foruten pensjonsreformen, ledet Solvens II-regelverkets skjerpende krav til egenkapital, demografiske 

endringer (høyere levealder) og lavt rentenivå til at YTP-ordninger ikke lenger etterspørres av 

arbeidsgivere, og heller ikke har vært i salg de siste ti årene. ITP-ordninger er ikke utformet basert på 

de samme forutsetninger og parametere og representerer således langt rimeligere og mer fleksible 

pensjonsordninger for arbeidsgiverne.37 

Avsluttede YTP-ordninger omdannes til fripoliser som gir en garantert ytelse for pensjonister. En 

fripolise er opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgiver og har en garantert avkastning som følger av 

avtalen med leverandøren, normalt mellom 2 og 4 % i året. Den garanterte avkastningen legges til 

premiereserven for å sikre utbetalingen av det årlige garanterte minstebeløpet under fripolisen. 

Fripoliser kan konverteres til FMIer uten garantert avkastning, der arbeidstakeren selv bestemmer 

hvordan midlene skal forvaltes og dermed har mulighet for å oppnå bedre avkastning. Ordningen med 

EPK omfatter ikke fripoliser.  

YTP og fripoliser kan flyttes til en annen forsikringsleverandør i henhold til forsikringsvirksomhetsloven 

kapittel 6. En slik overføring forutsetter at pensjonsleverandøren godtar kontrakten. Grunnet lavt 

rentenivå, nye kapitalkrav ved innføring av Solvens II-regelverket kombinert med økning i forventet 

gjennomsnittlig levealder, har få livsforsikringsselskaper vært villige til å påta seg ytterligere 

forpliktelser knyttet til ytelsesbaserte alderspensjoner og da kun i spesielle tilfeller. Dette har igjen ført 

til lite, om noe, konkurranse blant livsforsikringsselskapene om å tiltrekke seg ytelsespensjon og 

fripoliser med kontraktsfastsatte ytelser. Dette gjelder særlig fripolisene, som er forhåndsbetalte, og 

hvor leverandørene ikke har mulighet til å kompensere for f.eks. lavere rentenivå og økt 

avkastningsrisiko gjennom prising av rentegarantien slik man kan for aktive ytelsesordninger. De har i 

praksis ikke vært mulig å flytte fripoliser i det norske markedet siden 2012. Silver Pensjonsforsikring 

AS, som satset spesielt på å overta fripoliser og kom inn i markedet i 2005, ble satt under offentlig 

administrasjon i 2017.  

Innføringen av EPK gjelder kun for innskuddsbaserte, ikke ytelsesbaserte ytelser (YTP og fripoliser), slik 

at ingen av disse produktene ble flyttet automatisk ved åpningen av markedet i 2021.  

 

36 Se regjeringens nettsider, Spørsmål og svar om pensjonsreformen, tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-

trygd-og-sosiale-tjenester/pensjonsreform/sporsmal-og-svar/id86829/#Hvorfor_pensjonsreform.  

37 Se Arbeidslivet.no, Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor, for mer informasjon om dette.  
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låst for arbeidstakeren slik at vedkommende ikke har mulighet til å hente ut oppspart pensjon før 

vedkommende har nådd tidligste utbetalingsalder og utbetalingstid.  

Arbeidstakerens selvbestemmelse ved EPK SL omfatter kun hvilken leverandør som skal forvalte 

midlene (evt. friere valg av fond hos samme leverandør) samt hvilke underliggende aktiva innskuddene 

plasseres i, men omfatter ikke om det skal settes inn midler, når midlene skal settes inn på konto eller 

hvor store beløp som settes inn på kontoen. Både om, når og hvor store beløp som settes inn 

bestemmes av lovens krav og arbeidsgivers avtale med sin (bedriftens) pensjonsleverandør.  

Arbeidstakerens selvbestemmelse ved EPK SL kan etter Partenes oppfatning sammenlignes med 

arbeidstakerens mulighet til å velge risikostyring innenfor tidligere ITP-ordning hos arbeidsgiveren ITP-

leverandør, i alle fall dersom arbeidstakeren velger EPK SL hos arbeidsgiverens leverandør. Slik det er 

redegjort for i punkt 6.2.3.1 over, har arbeidstakere også før innføring av EPK typisk kunnet velge 

mellom høy, middels og lav risiko for forvaltning av den enkelte arbeidstakers pensjon innenfor 

rammene av arbeidsgiverens ITP-ordning hvor det kan være kostnadsforskjeller mellom ulike 

profiler,44 uten at det så vidt Partene er kjent med har blitt definert et eget marked for slik risikostyrt 

pensjonssparing.  

Partene erfarer at innføring av EPK har endret dynamikken i markedet.  Denne dynamikken indikerer 

også en viss etterspørselssubstitusjon, hvor høye priser på kollektive bedriftsordninger ITP/EPKK kan 

gi substitusjon til EPK SL.  

Innføringen av EPK SL har etter Partenes oppfatning ledet til et ytterligere økt prispress på de kollektive 

ordningene, noe som også gjenspeiles i anbudsaktiviteten før EPK SL ble innført. Flere store aktører 

synes å ha ønsket å posisjonere seg i markedet ved å tilby svært lave priser på EPKK, fordi kollektive 

ordninger danner grunnlag for flytting av PKB fra andre leverandører og fordi lavere priser på EPKK 

gjør det mindre attraktivt for arbeidstakere å flytte midlene til forvaltning hos en selvvalgt leverandør.  

I alle tilfeller er det Melders oppfatning at tilbudssubstitusjon medfører at det er et felles marked for 

ITP, som inkluderer EPKK og EPK SL. Enhver aktør som tilbyr ITP/EPKK kan med samme konsesjon som 

livsforsikringsforetak 45  og med svært lave ekstrakostnader  tilby EPK SL. 46    Det underliggende 

produktet (kapitalforvaltning) er det samme og tilbyderne må i begge tilfeller ha et visst utvalg av fond 

pensjonsinnskuddene kan investeres i.  

 

44 Se f.eks. Storebrand, Pensjonsporteføljer, tilgjengelig her: https://www.storebrand.no/privat/pensjon/pensjonsprofiler.  

45 For ordens skyld nevnes at også verdipapirforetak, i tillegg til livsforsikringsforetak, pensjonskasse og innskuddspensjonsforetak, 

kan tilby EPK SL, jf. innskuddspensjonsloven § 2-2. Se også høringsnotat om EPK datert 8. mai 2020 punkt 1.4 "Hvem kan tilby egen 

pensjonskonto": tilgjengelig her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrifter-mv.-om-egen-

pensjonskonto/id2701654/?expand=horingsnotater. 

46 Det kreves enkelte tilpasninger for å tilrettelegge for salg av EPK SL sammenlignet med EPKK, men konsesjonen er den samme.  
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Som nevnt ovenfor er det etter Melders oppfatning naturlig å inkludere kollektive risikodekninger i 

samme marked som ITP/EPKK/EPK SL. Som beskrevet i punkt 6.2.3.1 kan en kollektiv 

innskuddspensjonsordning suppleres med kollektive risikodekninger (primært lovpålagt 

innskuddsfritak og  kollektiv uførepensjon). Dette er risikoprodukter som kan tilbys med samme 

konsesjon (som livselskap) som er nødvendig for å tilby kollektive pensjonsordninger og tilbys derfor 

også av alle slike tilbydere uten ytterligere investeringer. Det foreligger derfor betydelig 

tilbudssubstitusjon mellom kollektive risikodekninger og ITP/EPKK. Siden de kollektive 

risikodekningene er nært knyttet til pensjonsspareordningen som sådan, erfarer Melder videre at 

bedriftene typisk plasserer disse hos samme leverandør. Som følge av tilbudssubstitusjon vurderes 

det kollektive tilbudet av uførepensjon og livsforsikring som en del av ITP/EPK-markedet.47  

Ettersom Transaksjonen ikke vil føre til noen vesentlig konkurransebegrensning under noen mulig 

markedsavgrensning er det heller ikke nødvendig å ta endelig stilling til om EPK SL er en del av samme 

marked som ITP/EPK. For denne meldingens formål vil Partene likevel oppgi markedsandeler i et 

hypotetisk separat marked for EPK SL, samt Partenes fem viktigste kunder, konkurrenter og 

leverandører i dette hypotetiske markedet. Dette er nærmere behandlet i punkt 6.5 nedenfor.  

6.3.2 Geografisk marked 

Konkurransetilsynet har tidligere lagt til grunn at kollektive pensjonsmarkeder er nasjonale. 48  Det 

kreves konsesjon for å drive virksomhet innen pensjon i Norge. Tillatelse til å drive 

forsikringsvirksomhet, pensjonsvirksomhet mv. i annet EØS-land kan imidlertid transporteres til Norge 

(såkalt "passporting") og brukes for å tilby forsikrings- og pensjonstjenester i Norge.49 Etter Melders 

oppfatning er det derfor ingen regulatoriske hinder mot at EØS-baserte tilbydere etablerer et 

pensjonstilbud i Norge.  

Ettersom foretakssammenslutningen uansett markedsavgrensning ikke vil hindre effektiv 

konkurranse, kan den geografiske markedsavgrensningen stå åpen. For denne meldingens formål vil 

Partene ta utgangspunkt i det snevrest tenkelige geografiske markeder; nasjonale markeder for 

ITP/EPK, herunder PKB og kollektive risikodekninger og de hypotetiske markedene for henholdsvis EPK 

SL og YTP.  

6.3.3 Konklusjon markedsavgrensning 

Partene legger etter dette til grunn et relevant produktmarked for private ITP-ordninger/EPK, inkludert 

PKB og kollektive risikodekninger, og et relevant produktmarked for private YTP-ordninger inkludert 

fripoliser. Det vil også redegjøres nærmere for et hypotetisk marked for EPK SL, enten som et separat 

 

47 Individuelle forsikringer, herunder individuell uførepensjon og individuell livsforsikring behandles nedenfor i punkt 8. 

48 V2003-61 DNB/Gjensidige Nor, punkt 10.4.2. 

49 Se innskuddspensjonsloven § 2-2b, finansforetaksloven § 5-2 og 5-5 og se f.eks. Finanstilsynet, Livsforsikringsforetak, tilgjengelig 

her: https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/livsforsikringsforetak/?header=Konsesjon%20som%20livsforsikringsforetak.    
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7.2 Overordnet om fondsmarkedet  

7.2.1 Innledning 

Et fond er en kollektiv investering der en rekke investorer går sammen om å plassere penger i 

verdipapirmarkedet.107 Fondene har en profesjonell forvalter som investerer innskutt kapital, med 

formål om å følge markedet (passiv forvaltning/indeksfond) eller med formål om å få avkastning som 

overstiger den generelle utviklingen i markedene (aktiv forvaltning). Det etableres et mandat og en 

risikoprofil for hvert fond.    

Fond kan igjen deles inn i tre hovedgrupper av fond; aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond, der 

innskutt kapital plasseres i henholdsvis aksjer, rentebærende papirer eller en kombinasjon av disse.108  

Fondene har ulike egenskaper, og hvilket fond som vil være mest gunstig for den enkelte sluttkunde 

avhenger av sluttkundens risikopreferanse og tidshorisont.  

7.2.2 Kort om verdikjeden 

Fondsmarkedet består av fondsforvaltere, fondsdistributører og sluttkunder, samt ulike 

infrastrukturleverandører som Allfunds og Mfex.109 Mange aktører er vertikalt integrerte aktører med 

virksomhet innenfor både fondsforvaltning og fondsdistribusjon. 

7.2.2.1 Fondsforvaltere 

Fondsforvaltere produserer og utvikler fond ved aktiv eller passiv forvaltning av kapitalinnskuddene fra 

kundene. Fondsforvaltning fordrer at foretaket har nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet eller 

tilsvarende tilsynsmyndighet i annet EØS-land.  

De viktigste fondsforvalterne i dag i Norge inkluderer følgende (typer) aktører:110  

• Finanskonserner, der fondsforvaltning inngår som en del av bankvirksomheten til 

finanskonsernet. Finanskonsernene som opererer i dette markedet er aktører som Nordea, 

Danske Bank (ved Danske Bank Asset Management), DNB (ved DNB Asset Management), 

Sparebank 1 (ved Odin Forvaltning AS), Storebrand (ved SAM og Skagen), KLP (ved KLP 

Kapitalforvaltning AS), Handelsbanken (ved Handelsbanken Fonder AB) osv.  

• Frittstående fondsforvaltere, herunder utenlandske fondsforvaltere, der fondsforvaltning ikke 

inngår som en del av bankvirksomheten til finanskonsernet. Frittstående fondsforvaltere 

 

107  VFF, Hva er verdipapirfond?, tilgjengelig her: https://vff.no/fondshandboken/tema/hva-er-verdipapirfond. Tilsvarende er også 

gjengitt i V2021-13 DNB Bank ASA/Sbanken ASA. 

108 VFF, Hva er verdipapirfond?, tilgjengelig her: https://vff.no/fondshandboken/tema/hva-er-verdipapirfond. 

109  Allfunds og Mfex er digitale plattformer som har inngått avtale om distribusjon av en rekke fond og tilbyr distributører 

distribusjon av fond gjennom digitale handelsplasser.  

110  Oversikt hentet fra Smarte Penger, Markedsoversikt, tilgjengelig her: https://www.smartepenger.no/markedsoversikter/838-

fondsforvalteroversikt.  
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som opererer i dette markedet er aktører som Pareto, Holberg, Forte, E. Öhman J:or Fonder 

(som forvalter Nordnet-fondene), Alfred Berg, Black Rock, Vanguard osv.  

7.2.2.2 Fondsdistributører 

Fondsdistributører distribuerer forvaltede fond, enten egne fond og/eller eksterne fond. Selve 

distribusjonen av fondene skjer typisk gjennom banker og verdipapirforetak i medhold av konsesjon 

fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i annet EØS-land. 

Tall fra virksomhetsregisteret til Finanstilsynet viser at det finnes nær 90 verdipapirforetak som har 

nødvendig konsesjon til å drive fondsdistribusjonsvirksomhet i Norge. I tillegg har de nevnte 

foretakene avtaler med omkring 80 tilknyttede agenter som kan yte tilsvarende tjenester på vegne av 

verdipapirforetaket. Det er også 2 000 foretak som har meldt slik grenseoverskridende virksomhet inn 

i Norge, blant disse er velkjente internasjonale aktører som BlackRock og Morgan Stanley.   

De viktigste fondsdistributørene i Norge i dag inkluderer følgende (typer) aktører:111  

• Banker og finanskonsern, der distribusjonsvirksomheten inngår som en del av bank- eller 

finanskonsernets øvrige virksomhet. Dette kan være aktører som Nordea, DNB, Danske 

Bank, Sparebank 1, Storebrand, KLP, Sbanken m.fl.  

• Digitale handelsplattformer, som spesialiserer seg på digital distribusjon og gode digitale 

løsninger. Dette kan være aktører som Nordnet og Kron. 

• Frittstående fondsdistributører som ofte distribuerer egne fond, eksempelvis Holberg, Alfred 

Berg, Fondsforvaltning, Pareto, Borea, Lannebo, Norron, BlackRock, Fidelity, Franklin, 

Morgan Stanley osv.  

Etter Melders oppfatning tilbyr både bankene/finanskonsernene og de digitale handelsplattformene 

et bredt utvalg fond, både egenproduserte (for de vertikalt integrerte) og fond fra eksterne. De digitale  

handelsplattformene markedsfører seg med innovative produkter og svært lave forvaltningsgebyrer. 

Flere av disse har et svært bredt utvalg av fondsprodukter. 

7.2.2.3 Sluttkunder 

Sluttkunder er personer eller bedrifter som ønsker å plassere en andel av egne midler i fondssparing 

over en nærmere angitt periode. Kunden kan spare i form av at det settes inn større eller mindre 

engangsbeløp som deretter forvaltes, eller gjennom faste spareavtaler det der f.eks. trekkes et fast 

månedlig beløp.  

 

111 Smarte Penger, Markedsoversikt, tilgjengelig her: https://www.smartepenger.no/markedsoversikter/838-fondsforvalteroversikt.  
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Sluttkundene kan også bestå av formuende personer som ønsker å forvalte formuen sin i fond eller 

andre verdipapirer. Slike kunder benytter også egne aktører som Formuesforvaltning og Søderberg & 

Partners, som spesialiserer seg på formuende kunder som ønsker tettere oppfølging gjennom 

kundeforholdet.  

7.2.3 Ulike kapitalsparingsordninger 

Fondene som distribueres inngår i ulike spareprodukter eller distribueres uten tilknytning til slike 

produkter eller ordninger (såkalte frie fond).  

De ulike spareproduktene kan ha mange ulike navn, men kan i realiteten deles inn i følgende:  

Kapitalforsikring med investeringsvalg er et spareprodukt innenfor kapitalforsikring med 

forsikringselement. Produktet selges under ulike navn som investeringskonto, fondskonto mv. Når 

kunder investerer i fond gjennom en kapitalforsikring, eier ikke kunden aksjene eller aksjefondene selv, 

men kundens sparesaldo er knyttet til vedkommendes investeringsvalg gjennom 

forsikringsselskapet. 112  På den måten blir kunden "linket" til utviklingen i fondet gjennom 

forsikringsselskapet. Kunder som er eiere av kapitalforsikringer er derfor avhengig av at selskapet ikke 

går konkurs for å beholde sine pensjonsmidler i fond.  

Forsikringselementet ved spareordningen utgjør en viss andel av sparesaldoen som utbetales sammen 

med oppsparte midler (inkludert avkastning) ved død som ved en vanlig livsforsikring. Minstekravet på 

størrelsen til forsikringselementet er 1 % og de  fleste tilbyderne opererer med et forsikringselement 

tilsvarende minstesatsen (Melder har 5 %). Forsikringselementet er følgelig begrenset og 

kapitalforsikring med investeringsvalg er i praksis individuell sparing i fond og aksjer med visse 

skattefordeler og en tilleggsutbetaling ved sparers død. 

Skattefordelene ved sparing på konto for kapitalforsikring med investeringsvalg innebærer at kunden 

kan selge fond og motta renteinntekter og utbytte på kontoen, uten at dette aktualiserer skatt eller gir 

tapsfradrag for kunden. Beskatning av gevinst og tap vil først finne sted når det tas penger ut av 

konto.113 Dersom kunden skulle ønske å flytte fondsmidlene fra en spareform til en annen eller bytte 

tilbyder av kapitalforsikring med investeringsvalg, må fondsmidlene innløses for så å kjøpes på nytt.  

Ettersom kapitalforsikring med investeringsvalg inneholder et forsikringselement er det kun foretak 

med konsesjon til å drive livsforsikringsvirksomhet som har adgang til å tilby slike spareprodukter for 

sine kunder. I praksis selges avtaler om kapitalforsikring med investeringsvalg gjerne av distributører 

registrert som forsikringsformidlere på vegne av forsikringsforetakene. De fleste banker, herunder 

DNB og Nordea, opptrer som formidlere og kan følgelig tilby dette spareproduktet til sine kunder.  

 

112 Se Finansportalen, Hva er Kapitalforsikring?. 

113 Se Skatteetaten, Skatteregler for deg som investerer i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto). 
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Individuell pensjonssparing ("IPS") etterspørres av privatpersoner, og opprettes ved å inngå avtale 

med en leverandør på vilkår fastsatt av den enkelte leverandør. IPS er sparing i fond til pensjon der 

kunden får utsatt skatt for beløpet som spares. IPS kan selges både med og uten forsikringselement. 

Leverandøren kan være bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak eller forvaltningsselskap for 

fond, eller foretak etablert med konsesjon som livsforsikringsforetak eller pensjonskasse i et EØS-land 

som driver grensekryssende virksomhet i Norge (dvs. har "passportet" sin tillatelse til Norge). 

Dagens IPS-ordning ble lansert i Norge i 2017, og gir en skattefordel ved at årlige innskudd går til 

fradrag i alminnelig inntekt.114 Kundens innskutte midler blir bundet opp, og det vil først være mulig å 

starte uttak fra en IPS-konto ved fylte 62 år. Kunden mottar utbetalinger i minimum 10 år, og 

utbetalingene skal deretter vare til mottakeren fyller 80 år. Summen kunden mottar er fritatt for 

formueskatt, og det er heller ingen pålagt skatt på utbytte eller løpende avkastning. Kunden skatter av 

utbetalingene som alminnelig inntekt.115 

I forlengelsen kommer også livrenter som et produkt livsforsikringsselskapene tilbyr med nærmere 

angitte regler for utbetaling. Kunden kan velge mellom livrente med rentegaranti eller livrente med 

investeringsvalg ("RMI"). Velger kunden en livrente med rentegaranti gir dette garantert avkastning i 

hele spareperioden i tillegg til en andel av forsikringsselskapets eventuelle overskudd. Ved RMI 

plasseres pengene i ulike fond og spareprofiler som velges ut ifra den risikoprofilen kunden har valgt. 

Avkastningen vil ikke kunne garanteres slik som ved livrente med rentegaranti.  

Livrenteavtalen strekker seg over et spenn på minimum 12 år, og utbetalingene finner sted over 

minimum 6 år. Livrenteavtaler gir ingen særlige skattefordeler for kunden. Det er ingen løpende 

beskatning av avkastningen i spareperioden, men avkastningen ved utbetaling av valgt livrente 

beskattes som kapitalinntekt. Har kunden valgt RMI og plassert pengene i et aksjefond, vil 

vedkommende betale litt lavere skatt på avkastningen enn dersom kunden selv hadde eid aksjefondet 

direkte utenom livrenteordningen.116  

ASK er en konto hvor kunder kan gjøre innskudd og kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten beskatning. 

Sluttkunden kan når som helst ta ut innskutte beløp skattefritt. Dersom det tas ut et større beløp enn 

det som er skutt inn, vil det overskytende beløpet skattlegges (med eventuelt skjermingsfradrag).117 

Fra og med 2019 har sluttkunder også kunnet overføre aksjer og aksjefond mellom ulike 

aksjesparekontoer, også mellom ulike leverandører, uten at det har utløst skatteplikt. I motsetning til 

 

114 Fra og med 1. januar 2022 kan man spare maksimalt NOK 15 000 årlig i IPS.  

115 Se Finansportalen, Hva er ny IPS? Og hvor fantastisk er det?, – for mer informasjon om IPS.  

116 Se Finansportalen, Hva er Livrente?, for mer informasjon om livrente og utbetalingsreglene som følger med denne ordningen.  

117  Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. 

Skjermingsfradraget settes til et skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. For mer info se Skatteetaten, Skatteregler 

(skjermingsregler) for gevinst/tap ved realisasjoner og aksjeutbytte.  
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kapitalforsikring med investeringsvalg inneholder ikke ASK noe forsikringselement, og kan derfor tilbys 

av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for fond.118 

En alminnelig handlekonto innebærer at kunden sparer i fond gjennom en alminnelig handlekonto 

som vedkommende har hos sin bank, spareplattform eller forvaltningsselskap. Spareformen har i 

motsetning til kapitalforsikring med investeringsvalg og IPS ikke noe forsikringselement eller særregler 

for beskatning. Alminnelig handlekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap 

for fond, og kalles også investorkonto. 

7.3 Markedsavgrensning 

7.3.1 Produktmarked 

Partene har som beskrevet over i punkt 7.1 overlappende virksomhet innenfor kapitalforsikring med 

investeringsvalg 119  og IPS med forsikring. Selskaper i Storebrand-konsernet tilbyr i tillegg ASK og 

alminnelig handlekonto, noe Danica ikke gjør.120  Ettersom Partene ikke har overlapp i ASK og lave 

markedsandeler uansett markedsavgrensing er denne problemstillingen av begrenset interesse i vår 

sak.  

Konkurransetilsynet har imidlertid nylig vurdert markedet for fondsdistribusjon.121 I analysen ble det 

vurdert om det foreligger et samlet marked for fondsdistribusjon, eller om markedet skal avgrenses 

snevrere basert på de ulike spareordningene. Konkurransetilsynet tok i den saken utgangspunkt i ASK, 

som den største spareordningen i Norge, og vurderte deretter om blant annet IPS og investeringskonto 

(kapitalforsikring med investeringsvalg) inngår i samme produktmarked.  

Selv om det er ulikheter mellom de ulike produktene, vurderte Konkurransetilsynet i den nevnte saken 

at:   

• Aktører som distribuerer ASK og IPS konkurrerer i samme produktmarked. Videre ble det 

vurdert om tilsvarende kunne legges til grunn for IPS med forsikringselement. Her la 

Konkurransetilsynet vekt på at personkunder vil vurdere ordningene som substitutter 

grunnet produktlikheten, samt at det ikke foreligger betydelige ekspansjonshindringer for 

aktører som innehar konsesjon til å tilby IPS med forsikring til å tilby spareprodukter uten 

forsikringselement.  

 

118  Se Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 og § 10-21-1 

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/reporting-and-industries/third-party-data/bank-finans-og-

forsikring/aksjesparekonto/om-aksjesparekonto/ for mer informasjon om ASK.  

119  Danicas produkter innen kapitalforsikring med investeringsvalg heter fondskonto, investeringskonto og flexipensjon. 

Storebrands produkter innen kapitalforsikring med investeringsvalg heter fondskonto og ekstrapensjon.   

120 Danske Bank-konsernet har tilbud innenfor ASK gjennom bankselskapet, men dette er ikke del av denne Transaksjonen. 

121 V2021-13 DNB Bank ASA/Sbanken ASA, kapittel 5. 
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• Også kapitalforsikring med investeringsvalg (i vedtaket betegnet som Investeringskonto) kan 

inngå i dette markedet. Fra et etterspørselsperspektiv ble det vist til ASK og 

investeringskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) har flere sammenfallende 

egenskaper og at produktene derfor fremstår substituerbare for sparekunder.  Fra et 

tilbudsperspektiv pekte Konkurransetilsynet på at det som følge av produktets 

forsikringselement kun kan tilbys av foretak med forsikringskonsesjon eller distributører 

registrert som forsikringsformidlere på grunn av produktets forsikringselement. Aktører 

med slik konsesjon vil imidlertid også kunne tilby spareprodukter uten forsikringselement.  

Konkurransetilsynet tok ikke endelig stilling til om hvorvidt det skal avgrenses egne sparemarkeder 

avhengig av spareordninger. I den konkrete saken ble det lagt til grunn at det er et relevant 

produktmarked for fondsdistribusjon, og at dette inkluderer distribusjon av spareordningene og -

produktene ASK, IPS med og uten forsikring, investeringskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) 

og alminnelig handlekonto. Partene er enige i Konkurransetilsynets vurdering, og mener at det ikke er 

grunnlag for å segmentere mellom de ulike individuelle spareordningene/fondsinnpakningene og at 

konkurransen må vurderes innenfor fondsdistribusjon generelt.  

Dersom det skal skilles ut et snevrere marked er det Melders oppfatning at dette i så fall må være 

spareprodukter med forsikringselement, dvs. kapitalforsikring med investeringsvalg og IPS med 

forsikring ettersom det kreves konsesjon som livsforsikringsforetak for å tilby disse produktene.  

For denne meldingens formål vil Partene derfor oppgi markedsandeler også i et hypotetisk marked for 

spareprodukter med forsikringselement, samt Partenes fem viktigste kunder, konkurrenter og 

leverandører i det hypotetiske markedet. Dette er nærmere behandlet i punkt 7.5 nedenfor.  

7.3.2 Geografisk marked 

Konkurransetilsynet har lagt til grunn at markedet for fondsdistribusjon er nasjonalt i utstrekning.122  

Det er begrunnet i at de ulike spareordningene i markedet for fondsdistribusjon dels er et resultat av 

særnorske skatteordninger, og at det for enkelte av dem er krav om konsesjon. 

Partene har ikke tatt stilling til den endelige geografiske markedsavgrensingen, men antar at markedet 

omfatter hele EØS. Dette skyldes at foretak som er etablert innenfor EØS-området har adgang til å tilby 

lignende produkter og tjenester basert på sin hjemstatskonsesjon. For denne meldingens formål vil 

Partene likevel oppgi markedsandeler for et nasjonalt marked for fondsdistribusjon. Dette gjelder både 

for markedet for fondsdistribusjon og for et hypotetisk marked for spareprodukter med 

forsikringselement. 

 

122 V2021-13 DNB Bank ASA/Sbanken ASA , avsnitt 112 – 116. 
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Partene vil etter den planlagte foretakssammenslutningen få en samlet markedsandel på 22 % (15 %), 

hvorav Danicas markedsandel kun utgjør beskjedne 5 % (2 %).131  En oversikt over Partenes samt 

konkurrentenes markedsandeler fra 2016 til Q2 2021 er inntatt i tabell 11 og 12 nedenfor.  

Tabell 11 Spareprodukter med forsikringselement markedsandeler (FUM) 2016-Q3 2021132 

 

Aktør 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 

Nordea 41 % 44 % 45 % 49 % 49 % 50 % 51 % 52 % 

DNB 21 % 19 % 17 % 16 % 15 % 14 % 13 % 13 % 

Storebrand 16 % 16 % 18 % 16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 

Gjensidige 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Sparebank 

1 

7 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 

Danica 8 % 8 % 7 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 

SHB 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Partene 24 % 24 % 25 % 22 % 23 % 23 % 23 % 22 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell 12 Spareprodukter med forsikringselement markedsandeler (brutto forfalt premie) 2016-Q3 2021133 

 

Aktør 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 

Nordea 57 % 59 % 53 % 68 % 65 % 71% 72 % 71 % 

DNB 13 % 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 % 4 % 

Storebrand 17 % 18 % 22 % 13 % 16 % 14 % 13 % 13 % 

Gjensidige 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Sparebank 

1 

2 % 5 % 7 % 6 % 7 % 6 % 6 % 6 % 

Danica 6 % 5 % 5 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

SHB 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Partene 23 % 23 % 27 % 16 % 19 % 16 % 15 % 15 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

7.5.2 Foretakssammenslutningen vil ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse i et hypotetisk 

marked for spareprodukter med forsikringselement 

Partenes samlede markedsandel vil etter Partenes syn ikke gi den sammenslåtte enheten mulighet til 

å utøve noen form for markedsmakt etter foretakssammenslutningen.  

Partene møter konkurranse fra andre aktører med sterke posisjoner i et hypotetisk marked for 

spareprodukter med forsikringselement, herunder fra Nordea (50 %) 134  og DNB (14 %). Danicas 

 

131 Beregnet basert på forsikringsforpliktelser (brutto forfalte premier).  

132 VFF, Statistikk per 31. august 2021. Inkluderer kun norske aktører.  

133 VFF, Statistikk per 31. august 2021. Inkluderer kun norske aktører. 

134 Nordea har en stor andel av sin kapital på investeringskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg), se Konkurransetilsynets 

vedtak V2021/13 DNB/Sbanken, avsnitt 177. 
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av at en konkret hendelse inntreffer, forsikringstakerens helsetilstand og alder. Ut fra dette beregner 

forsikringsselskapet hva den sannsynlige erstatningen selskapet kommer til å måtte betale ved inntreff 

av forsikringsberettigede hendelser, og dermed hvilken pris den enkelte forsikringstageren løpende 

må betale for å være forsikret mot angitt skade. 

Nedenfor i punkt 8.2.1 og 8.2.2 redegjøres det kort for sentrale former for personforsikring.  

8.2.1 Livsforsikring 

8.2.1.1 Dødsfallforsikring 

Livsforsikring (død) tegnes av forsikringstageren og utbetales til etterlatte dersom den forsikrede dør. 

En rekke norske aktører tilbyr slik forsikring. Den kan normalt tegnes fra fylte 18 år, og gir som oftest 

en avtalt engangsutbetaling dersom forsikrede dør i løpet av avtaleperioden. Forsikringstakeren 

bestemmer selv hvem som skal motta utbetalingen (begunstiget). 

Størrelsen på forsikringssummen avpasses normalt den begunstigedes livs- og økonomiske situasjon. 

Forsikringspremien avhenger av en rekke forhold, blant annet forsikredes alder, helse, inntekt og 

utdanning. Forsikringskostnadene øker normalt når forsikrede blir eldre,  ettersom sannsynligheten 

for å dø øker i takt med den forsikredes alder. 

Ved kjøp av livsforsikring må den forsikrede fylle ut en egenerklæring om helse der den forsikrede 

blant annet opplyser om sykdommer og andre plager.139 Alle forsikringsselskapene som tilbyr slik 

forsikring forholder seg til samme retningslinjene som er utarbeidet av Nemda for helsevurdering. 

Resultatet av helsevurderingen kan medføre prispåslag, reservasjoner eller avslag. 

8.2.1.2 Uføreforsikring 

Livsforsikring (uførhet) er forsikring som tegnes av forsikringstageren og utbetales til 

forsikringstakeren/forsikrede dersom vedkommende blir arbeidsufør.  

Arbeidsuførhet (ervervsuførhet) er en situasjon der den forsikrede mister eller får redusert evnen til å 

ha inntektsbringende arbeid. Graden av arbeidsuførhet gis ved legeerklæring av ansvarlig lege hos 

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og er ment å gi svar på om folketrygdlovens krav til 

årsakssammenheng mellom sykdom og uførhet er oppfylt.140  

Det finnes to former for uføreerstatning; engangsutbetaling ved uførhet der forsikringstakeren får 

utbetalt forsikringssummen som et eller flere engangsbeløp (uførekapital) eller der forsikringstakeren 

får månedlige rater ved uførhet (uførepensjon). For rett til uføreerstatning kreves det normalt minst 

40 % eller 50 % nedsatt arbeidsevne. Uførepensjon utbetales normalt til forsikrede er blitt 67 år (så 

lenge arbeidsevnen er nedsatt). Det framgår av vilkårene hva som gjelder for den aktuelle avtalen. 

 

139 For mer informasjon om hvilke opplysninger som inngår i en helseerklæring se f.eks.: helseinfoskjema.pdf (storebrand.no). 

140 Se lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 11 A-3.  
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Dette kan f.eks. handle om hvor mye arbeidsevnen skal være nedsatt og om erstatningen er gradert i 

forhold til hvor mye arbeidsevnen er nedsatt. Prisen på uførekapitalforsikring avhenger normalt av 

flere forhold, herunder forsikringstakerens alder, utdannelse og forsikringssummen. Tilsvarende 

gjelder for prisen på uførepensjonsforsikring.  

8.2.2 Andre personrelaterte skadeforsikringer 

8.2.2.1 Kritisk sykdom  

Kritisk sykdom er forsikring som tegnes av forsikringstageren/forsikrede og utbetales til 

forsikringstakeren selv dersom vedkommende blir kritisk syk. Ved kritisk sykdom får forsikringstakeren 

normalt utbetalt forsikringssummen 30 dager etter at diagnosen er stilt, eller etter at det har blitt utført 

nødvendig helsehjelp i tilknytning til diagnosen, f.eks. alvorlige operasjoner eller transplantasjoner.  

Det er som regel ikke et krav om at forsikringstakeren skal få varige mén, men det stilles som oftest 

krav om at forsikringstakeren må leve i 30 dager etter at diagnosen er stilt eller operasjonen er utført.  

Forsikringen dekker normalt ikke sykdommer som forsikringstakeren blir diagnostisert med eller vist 

symptomer innen tre måneder etter at forsikringen ble tegnet. Forsikringstakere må på samme måte 

som ved livsforsikring fylle ut en egenerklæring om helse ved kjøp av sykdomsforsikring. 

Utbetaling av forsikringssummen er fritatt fra beskatning.  

8.2.2.2 Barneforsikring 

Barneforsikring er forsikring som tegnes av barnets foresatte og som omfatter forsikringsdekninger 

som utbetales til barnets foresatte eller barnet selv på nærmere vilkår.  

En barneforsikring vil normalt bestå av en rekke forskjellige typer forsikringsdekninger, hvorav noen 

gir barnet uføredekning (uførepensjon og/eller uførekapital) og andre ikke gjør det.  

Uføreforsikring (uførekapital og/eller uførepensjon) og medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke 

går direkte til barnet. 141  Øvrige dekninger har til formål å sikre de foresatte/forsikringstakerens 

økonomi mot uforutsette kostnader som følge av hendelser som inntreffer barnet.  

Forsikringstakere kan forsikre et barn fra 3 måneder frem til barnet fyller 18 år, mens selve forsikringen 

gjelder ofte noe lenger. Barneforsikring dekker primært økonomisk tap ved uførhet, dødsfall, tapt 

livsutfoldelse ved medisinsk invaliditet, kritisk sykdom og/eller ulykke. Forsikringen fungerer primært 

som et supplement til det offentlige tilbudet, og vil ha størst økonomisk betydning i de tilfeller barnet 

blir arbeidsufør.  

 

141 Se punkt 8.2.1 for forskjellen på uførepensjon og uførekapital.  
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8.3 Markedsavgrensning 

8.3.1 Produktmarked 

Partene kjenner ikke til at Konkurransetilsynet har vurdert markedet for forsikringsprodukter nærmere 

i nyere praksis. Kommisjonen har i sin praksis skilt mellom tre segmenter innenfor forsikringer: (i) 

livsforsikring, (ii) skadeforsikring og (iii) reassuranse/gjenforsikring.142 Slik det er redegjort for i punkt 

8.1 over, har begge parter tilbud innenfor personforsikring, herunder livsforsikring (død, uførekapital 

og uførepensjon) og andre personrelaterte skadeforsikringer (kritisk sykdom og barneforsikring).  

Kommisjonen har behandlet det brede skadeforsikringsmarkedet i en rekke avgjørelser og vurdert om 

det er grunnlag for å definere separate markeder for ulike undersegmenter, herunder blant annet 

ulykke og sykdom.143 Kommisjonen har i den forbindelse pekt på at det i utgangspunktet kan eksistere 

separate produktmarkeder for det enkelte undersegment, all den tid disse dekker ulike hendelser og 

dermed ikke er substituerbare fra et etterspørselsperspektiv. Kommisjonen har samtidig vist til at det 

er sterk tilbudssidesubstitusjon som følge av at betingelsene for de ulike formene for forsikring er 

sammenlignbare og de fleste forsikringsselskaper tilbyr ulike forsikringer. Selv om de ulike 

forsikringsproduktene ikke er substituerbare fra et etterspørselsperspektiv, selges 

forsikringsproduktene ofte samlet og det der derfor betydelig tilbudssubstitusjon i markedet. 

Finans Norge fører statistikk over skadeforsikring, hvorav "person" er en av flere kategorier. 144  

Kategorien "person" deles videre inn i følgende segmenter: (i) ulykke, (ii) yrkesskadeforsikring, (iii) 

barneforsikring, (iv) kritisk sykdom og (v) behandlingsforsikring. Partene er av den oppfatning at 

markedet for personskadeforsikring omfatter samtlige segmenter.  Personskadeforsikring selges ofte 

samlet, slik at konkurransen i markedet er rettet mot å vinne kunder fremfor å selge enkeltprodukter.   

Kommisjonen har også behandlet livsforsikringsmarkedet nærmere i en rekke avgjørelser. 

Kommisjonen har i den forbindelse vurdert om markedet kan segmenteres ytterligere basert på hvilket 

formål forsikringen har, herunder om det er livsforsikringsprodukter rettet mot (i) risiko eller (ii) sparing 

og pensjon.145 I en annen avgjørelse fant Kommisjonen støtte i markedsundersøkelser til å vurdere 

mulige separate markeder for undersegmentene (i) beskyttelsesprodukter, (ii) pensjonsprodukter og 

(iii) spare- og investeringsprodukter.146 Kommisjonen har likevel latt endelig markedsavgrensning stå 

åpen.147  

 

142 COMP/M.8617 – Allianz/LV General Insurance Business, avsnitt 8.  

143 COMP/M.8617 - Allianz/LV General Insurance Business, avsnitt 9 med videre henvisninger, der f.eks. "accident and sickness" vises 

til som et mulig segment.   

144  Finans Norge, Antall forsikringer og premie, tilgjengelig her:  https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/antall-

forsikringer-og-premieinntekter/. 

145 COMP/M.5384 - BNP Paribas/Fortis, avsnitt 70. 

146 COMP/M.4701 - Generali/PPF Insurance Business, avsnitt 20. 

147 Se f.eks. COMP/M.5925 - Metlife/Alico/Delam, avsnitt 11 og COMP/M.6217 – Baloise Holding/Nateus/Nateus Life, avsnitt 15. 
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Det er ikke nødvendig for Konkurransetilsynet å ta endelig stilling til markedsavgrensningen for å 

vurdere Transaksjonen, verken for andre personrelaterte skadeforsikringer eller livsforsikring. Slik det 

vil fremgå nedenfor, vil den planlagte foretakssammenslutningen uavhengig av hvilken  

markedsavgrensning som legges til grunn ikke ha noen negative virkninger på konkurransen.   

For denne meldingens formål vil det for ordens skyld også opplyses om markedsandeler innenfor de 

ulike undersegmentene med overlapp; barneforsikring og kritisk sykdom, samt død, uførekapital og 

uførepensjon. 

8.3.2 Geografisk marked 

Kommisjonen er av den oppfatning at markeder for livs- og skadeforsikring er nasjonale i utstrekning, 

blant annet som følge av nasjonalt regulatorisk rammeverk, minstekrav til egenkapital, behovet for 

nasjonale salgsnett/distribusjonskanaler og nasjonale oppgjørsfunksjoner. 148  Markedene anses 

følgelig som nasjonale.   

8.4 Andre personrelaterte skadeforsikringer 

8.4.1 Innledning og markedsandeler  

Partene vil etter foretakssammenslutningen ha en samlet markedsandel per Q3 2021 på ca. 11,3 % 

innen andre personrelaterte skadeforsikringer, 149  herunder ca. 13,2 % i undersegmentet 

barneforsikring og 14,2 % i undersegmentet kritisk sykdom.150 Tilsvarende tall for 2020 var 9,3 % i 

undersegment for barneforsikring og 14,8 % i undersegment for kritisk sykdom. 151 

I undersegmentet barneforsikring har Storebrand Livsforsikring en markedsandel på 12,1 %, mens 

Danica har markedsandel på 1,1 %. I undersegmentet kritisk sykdom har Storebrand Livsforsikring 

markedsandeler på 11,6 % og Danica på ca. 2,6 %. 

Som det fremgår er konsentrasjonsøkningen i begge segmenter svært begrenset og etter 

foretakssammenslutningen vil Partene fremdeles møte et sterkt konkurransepress fra 

pensjonsaktører (som DNB, Nordea, Gjensidige, Sparebank 1 o.l.) samt fra andre forsikringsselskaper 

som tilbyr forsikringer uten pensjonstilbud (If, Tryg, Frende o.l.).  

 

148 Se f.eks. COMP/M.5925 – Metlife/Alico/Delam, avsnitt 15 og COMP/M.4284 - AXA/Winterthur, avsnitt 18. 

149 Finans Norge, Premiestatistikk skadeforsikring, tilgjengelig her: https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/kvartalsvise-

statistikk-publikasjoner/premiestatistikk-skadeforsikring/. Finans Norges statistikk oppgir markedsandeler i bestandpremie, som 

defineres som "en sum av premie for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Premien 

som summeres er premien for forsikringene som er i kraft slik de er på betraktningstidspunktet, men til den tariffpremie som gjaldt da 

avtaleperioden ble påbegynt." 

150 Markedsandeler er beregnet basert på bestandpremie. 

151 Årsaken til at Melders markedsandel innenfor undersegmentet barneforsikring har økt fra 2020 til 2021, er at Melder nylig har 

endret rapporteringen av premievolum for barneforsikring, slik at det nå inkluderer død, uførekapital og uførepensjonspremien.  

Disse ble tidligere kun rapportert i livsforsikringsstatistikken, men rapporteres nå dobbelt.  
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8.5 Livsforsikring 

8.5.1 Innledning og markedsandeler  

Partene vil etter foretakssammenslutningen ha en samlet markedsandel på ca. 12,1 %,154 herunder en 

samlet markedsandel på ca. 13,3 % i undersegmentet individuell kapitalforsikring (død), 11,4 % i 

undersegmentet individuell kapitalforsikring (uførekapital) og 10,7 % i undersegmentet individuell 

uførepensjon.155 Tilsvarende tall i 2020 var 13,2 %, 12,2  % og 11,2 %.  

Storebrand Livsforsikring har en markedsandel på 9,1 % innenfor individuell kapitalforsikring (død), en 

andel på 5,3 % innenfor individuell kapitalforsikring (uførekapital) samt en markedsandel på 10,1 % 

innenfor individuell uførepensjon. Danicas markedsandel innenfor undersegmentet individuell 

kapitalforsikring (død) er på 4,2 %, mens markedsandelene innenfor henholdsvis undersegmentene 

individuell kapitalforsikring (uførekapital) og individuell uførepensjon er på 6,1 % og 0,6 %. 

Partene vil også etter foretakssammenslutningen møte betydelig konkurranse, både fra andre 

pensjonsaktører (som DNB, Nordea, Gjensidige, Sparebank 1 o.l.) og fra andre forsikringsselskaper 

som tilbyr forsikringer uten pensjonstilbud (If, Tryg, Frende o.l.).  

Det følger av dette at foretakssammenslutningen ikke vil hindre effektiv konkurranse i et marked for 

livsforsikring.  

8.5.2 Partenes fem viktigste kunder, konkurrenter og leverandører 

Nedenfor gis en oversikt over Partenes fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører hva gjelder 

livsforsikring, jf. konkurranseloven § 18 a bokstav d. 

 

 

 

 

 

 

 

154 Finans Norge, Markedsandeler – endelige tall og regnskapsstatistikk. Markedsandeler er beregnet basert på brutto forfalt premie 

(og ikke bestandpremie, slik som for andre personrelaterte skadeforsikringer). Samlede markedsandeler er beregnet ved å se hen 

til rad 8 (død), rad 9 (uførekapital) og rad 28 (uførepensjon). Melder erfarer at ulik forfallsstruktur i løpet av året kan påvirke 

markedsandelene kvartal for kvartal.  

155 Finans Norge, Markedsandeler – endelige tall og regnskapsstatistikk (brutto forfalt premie) .  
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foreligger likevel et vertikalt overlapp i konkurranseloven § 18 a bokstav f)s forstand som følge av 

Partenes virksomhet på nedstrømsmarkedet for ITP/EPK (samlet markedsandel over 30 %).  

Etter Melders oppfatning fremstår det i utgangspunktet ikke nødvendig å skille mellom 

nedstrømsmarkedene da det for fondsforvalterne ikke er noen forskjell på i hvilken innpakning 

kundens investering i det underliggende fond foretas gjennom. Forskjellen er at i 

fondsdistribusjonsmarkedet velger sluttkunden selv ofte i hvilke enkeltfond den ønsker å investere, 

mens det i innskuddspensjonsmarkedet ofte tilbys forhåndsbestemte profiler som er sammensatt av 

ulike fond valgt av pensjonsleverandøren. Flere pensjonsleverandører tilbyr imidlertid også bedriftene 

å tilby sine ansatte fritt valg av fond å plassere pensjonsinnskuddene i. Innføringen av EPK SL har 

bidratt til å minske forskjellene mellom ordningene, ved at arbeidstakere med EPK SL i 

innskuddspensjonsmarkedet også har mulighet til å velge enkeltfond for plassering av sine 

pensjonsmidler.  

Uansett hvordan den vertikale relasjonen vurderes, vil ikke foretakssammenslutningen føre til 

utestengende virkninger eller på annen måte hindre effektiv konkurranse i de potensielt vertikalt 

overlappende markedene. Transaksjonen vil ikke gi den sammenslåtte enheten evne eller insentiv til å 

hindre SAM/Skagens konkurrenters tilgang til å distribuere sine fond via den sammenslåtte enheten. 

Transaksjonen vil heller ikke gi den sammenslåtte enheten evne eller insentiv til å hindre SAM/Skagens 

konkurrenter i oppstrømsmarkedet tilgang til kunder i nedstrømsvirksomhet for forvaltning av fond. 

Det er derfor ikke grunnlag for å gripe inn mot Transaksjonen i medhold av konkurranseloven § 16. 

For en beskrivelse av markedene vises det til punkt 6 og 7 over. Disse vil også være relevante for de 

vertikale forbindelsene mellom Partene.  

9.2 Fondsforvaltning 

9.2.1 Markedsavgrensning 

Kommisjonen har tidligere avgrenset et større marked for fonds- og kapitalforvaltning, som inkluderer 

fondsproduksjon og fondsforvaltning for bedrifter og privatpersoner, samt porteføljeforvaltning for 

institusjonelle investorer.158 Kommisjonen har vurdert ytterligere segmentering basert på forvaltning 

for henholdsvis private og institusjonelle kunder, men latt den endelige markedsdefinisjonen stå 

åpen.159  

Etter Partenes syn er det ikke grunnlag for å skille mellom forvaltning til henholdsvis fondsdistribusjon 

og ITP, all den tid det er uten betydning for fondsforvalteren hvilken innpakning midlene plasseres 

gjennom. Partene erfarer at fond forvaltes basert på parametere som risikoprofil og annen profil (f.eks. 

 

158 COMP/M.9796 – Uniqa/Axa, avsnitt 36.  

159 COMP/M.8359 - Amundi/Credit Agricole/Pioneer Investments, avsnitt 17. 
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14 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18 b. Forslag til 

offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 5:  Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 6:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

15 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. 

 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, 

ber vi om å bli underrettet. 

*** 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Eivind J. Vesterkjær 

Advokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


