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Vedtak om utfyllende vilkår og gjennomføring av salg av Norgården AS’ aksjer i 
Eggprodukter AS, jf. kongelig resolusjon 10. februar 2006 om tillatelse for Prior Norge 
BA til å kjøpe Norgården AS 

1. BAKGRUNN  
Prior Norge BA (Prior) inngikk i mars 2005 avtale med aksjonærene i Norgården AS 
(Norgården) om erverv av samtlige aksjer i Norgården. Som en del av ervervet inngikk 
Norgårdens aksjepost på 70,4 % i selskapet Eggprodukter AS (Eggprodukter). Med hjemmel i 
konkurranseloven § 16 første ledd grep Konkurransetilsynet 29. september 2005 inn mot 
Priors erverv. Tilsynet forbød ervervet og påla Prior å tilbakeføre eller avhende aksjene i 
Norgården til en kjøper som er uavhengig av Prior. Prior klaget rettidig vedtaket inn for 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet i brev 20. oktober 2005 til Konkurransetilsynet. 
Departementet mottok klagen fra tilsynet 11. november 2005, og vedtok 6. februar 2006 å 
opprettholde Konkurransetilsynets vedtak. 
 
I kongelig resolusjon av 10. februar 2006 ble Konkurransetilsynets vedtak omgjort med 
hjemmel i konkurranseloven § 21, og Prior fikk tillatelse til å kjøpe Norgården. Tillatelsen ble 
gitt på det vilkåret at Prior må sørge for at Norgårdens aksjer i Eggprodukter blir solgt, samt 
at Prior påtar seg å forsyne denne virksomheten med råstoff som erstatning for leveransene fra 
Norgården. 
 
Vedtaket lyder slik:  

I 
”Prior Norge BA sitt kjøp av Norgården AS vert godkjent. 
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     II 
Prior Norge BA vert pålagt å sørgje for at aksjane til Norgården AS i Eggprodukter AS vert 
avhenda til ein kjøpar som er uavhengig av Prior Norge BA eller selskap i same konsern som 
Prior Norge BA. Prior må òg forsyne Eggprodukter AS med tilstrekkeleg råstoff. 
 
     III 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet får fullmakt til å fastsette det nærare innhaldet i 
og føresegner om gjennomføring av vilkåret om sal av Eggprodukter AS. Departementet kan 
òg fastsette frist for avhendinga og gje dei pålegg som er naudsynte for å sikre at salet vert 
gjort i samsvar med føremålet med dette vedtaket. 
 
     IV 
Konkurransetilsynet skal følgje opp gjennomføringa av vilkåret i II og føresegner frå 
departementet etter III. Konkurransetilsynet kan oppnemne ein forvaltar til å hjelpe til ved 
gjennomføringa. Prior Norge BA skal dekkje godtgjeringa til forvaltaren. 
 
     V 
Vedtaket trer i kraft straks. Det erstattar Fornyings- og administrasjonsdepartementet sitt 
vedtak 6. februar 2006 etter forvaltningslova § 34 og opphever Konkurransetilsynet sitt 
vedtak av 29. september 2005.” 
 
Det følger av den kongelige resolusjonen romertall III at de nærmere forutsetningene for og 
gjennomføring av vilkårene for å tillate Priors erverv av Norgården er delegert til Fornyings- 
og administrasjonsdepartementet. Av romertall IV fremgår og at tilsynet på vanlig måte skal 
kontrollere oppfølgingen av vilkåret og at konkurranseloven § 16 femte ledd skal gjelde. 
Departementets vurderinger er basert på innspill fra partene om avhjelpende tiltak i 
forbindelse med Konkurransetilsynets vedtak etter konkurranseloven § 16. 
Konkurransetilsynet har uttalt seg om forslag til utforming av vilkår om salg av Eggprodukter 
i brev til departementet av 30. januar 2006. 
 

2. VILKÅR FOR SALG AV EGGPRODUKTER 

2.1 Gjennomføring av aksjesalget i Eggprodukter 

Formålet med vilkårene for Priors adgang til å kjøpe Norgården i kongelig resolusjon av 10. 
februar 2006 er å bidra til at konkurransen i markedet for videreforedling og salg av 
eggprodukter ikke svekkes som følge av ervervet. 
 
Prior har foreslått at salg av Norgårdens aksjer i Eggprodukter skal gjennomføres innen [1] fra 
vedtakstidspunkt. En slik frist fremstår som rimelig. Departementet fastsetter derfor fristen til 
[2]. 
 
Hensynet til å opprettholde konkurranseforholdene i markedet for videreforedling og salg av 
eggprodukter etter Priors erverv av Norgården, tilsier at aksjene skal selges til en uavhengig 
kjøper. Med uavhengig kjøper mener departementet at kjøper ikke kan ha noen forbindelser til 
Prior, eller selskaper i samme konsern som Prior. Dette innebærer at verken Prior, selskaper i 

                                                 
1 Unntatt offentlighet i medhold av offvl § 5 a første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2 
2 Unntatt offentlighet i medhold av offvl § 5 a første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2 
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samme konsern som Prior, eller selskaper som Prior eller konsernet har eierandeler i eller blir 
eid av, direkte eller indirekte kan ha eierinteresser i kjøper. Kjøper kan heller ikke være noen 
som står Prior - eller sentrale personer hos Prior - nær. Det samme gjelder for selskaper og 
ansatte i samme konsern som Prior. Kjøper og kjøpekontrakt skal godkjennes av 
Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet kan på anmodning fra selger fravike kravene til 
uavhengighet dersom tilsynet finner at det ikke har betydning for konkurransesituasjonen i 
markedet. 
 
Frem til aksjesalget er gjennomført, legger departementet til grunn at Eggprodukter skal 
drives som et fullt operativt, uavhengig og selvstendig selskap. I denne perioden forbys Prior 
å foreta handlinger i Norgården eller Eggprodukter som fører til at verdien av Eggprodukter 
forringes. 
 
Det følger av romertall IV i den kongelige resolusjonen at Konkurransetilsynet kan oppnevne 
en forvalter til å hjelpe til ved gjennomføringen av salget. Prior skal i tilfelle dekke 
forvalterens godtgjøring. Dette er i samsvar med femte ledd i konkurranseloven § 16. 

2.2 Pålegg om levering av råstoff til Eggprodukter 
Pålegg om levering av råstoff til Eggprodukter er nødvendig for å opprettholde Eggprodukters 
konkurransekraft i markedet for videreforedling og salg av eggprodukter etter Priors erverv av 
Norgården. Leveringsplikten bør omfatte et volum av klinkegg som samsvarer med 
Norgårdens nåværende leveranser til Eggprodukter. På bakgrunn av Norgårdens leveranser til 
Eggprodukter de tre siste årene, legger departementet til grunn at Priors leveringsplikt skal 
gjelde inntil 400 tonn klinkegg per år. 
 
Leveransene av klinkegg skal skje etter bestilling fra Eggprodukter AS, og til de markeds-
betingelser, herunder priser, som eggproduktfabrikker har for slike egg. Konkurransetilsynet 
kan avgjøre hvordan pålegget om leveringsplikt skal forstås og kan fastsette nærmere vilkår 
dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet om å sikre Eggprodukter AS tilgang til 
klinkegg. 
 
Det følger av konkurranseloven § 6 at enkeltvedtak normalt ikke skal gjelde mer enn fem år 
og aldri mer enn ti år. På denne bakgrunn mener departementet at leveringsplikten skal gjelde 
i fem år fra vedtakstidspunktet. 
 

3. KONKLUSJON OG VEDTAK 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har med hjemmel i romertall III i kongelig 
resolusjon av 10. februar 2006 fattet følgende vedtak: 
” 
1. Prior Norge BA pålegges å avhende Norgården AS sine aksjer i Eggprodukter AS 

innen [3]. Avhendelse skal skje til en uavhengig kjøper, jf. punkt 2. 
 
2. Med uavhengig kjøper menes her at kjøper ikke kan ha noen forbindelser til Prior 

Norge BA, eller selskaper i samme konsern som Prior Norge BA. Dette innebærer at 
verken Prior Norge BA, selskaper i samme konsern som Prior Norge BA 
(”konsernet”), eller selskaper som Prior Norge BA eller konsernet har eierandeler i 

                                                 
3 Unntatt offentlighet i medhold av offvl § 5 a første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2 



Side 4 
 

eller blir eid av, direkte eller indirekte kan ha eierinteresser i kjøper. Kjøper kan heller 
ikke være noen som står Prior Norge BA - eller sentrale personer hos Prior Norge BA 
- nær. Det samme gjelder for selskaper og ansatte i samme konsern som Prior Norge 
BA. Kjøper og kjøpekontrakt skal godkjennes av Konkurransetilsynet. 
Konkurransetilsynet kan på anmodning fra selger fravike kravene til uavhengighet 
dersom tilsynet finner at det ikke har betydning for konkurransesituasjonen i markedet. 

 
3. Prior Norge BA pålegges å levere inntil 400 tonn klinkegg per år til Eggprodukter AS 

for en periode på 5 år fra det tidspunkt aksjene i Eggprodukter AS er avhendet i 
henhold til punkt 1. Leveranser skal skje etter bestilling fra Eggprodukter AS, og til de 
markedsbetingelser, herunder pris, som eggproduktfabrikker har for slike egg. 
Konkurransetilsynet kan avgjøre hvordan pålegget om leveringsplikt skal forstås og 
kan fastsette nærmere vilkår dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet om å 
sikre Eggprodukter AS tilgang til klinkegg. 

 
Fram til tidspunktet for salg gjelder følgende: 
 

- Eggprodukter AS skal drives som et fullt operativt, uavhengig og selvstendig selskap. 
Prior Norge BA forbys å foreta handlinger som fører til at verdien av selskapet 
Eggprodukter AS forringes.” 
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