CV – Tore Lunde

Privatadresse
Breiviken 6
5042 BERGEN

Stilling
Professor (dr. juris)
Det juridiske fakultet,
Universitetet i Bergen
Postboks 7806, 5020 BERGEN
Tlf.: 957 30 414
E-post: Tore.Lunde@uib.no
Personalia
Født: 03.11.1963
Gift, 2 barn
Utdanning
09.2004–08.2007

Postdoktor ved Det juridiske fakultet, kvalifikasjon for
professorstilling.
Kvalifikasjonsarbeid/bok med tittel «Distribusjonsavtaler
konkurranserettslig perspektiv», Fagbokforlaget 2007 (178 s.)

1.1.1996–30.04.2000

i

Stipendiat, fullført doktorgrad – dr. juris, disputas januar 2001.
Avhandling om «God forretningsskikk næringsdrivande imellom» – en
analyse av markedsføringslovens generalklausul – forbudet mot
handlinger i strid med «god forretningsskikk». Fagbokforlaget 2001.

08.1984–12.1989

Cand.jur., Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring
01.07.2012–d.d.

Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB.
Stillingen er tillagt ansvar for å undervise i konkurranserett.

01.01.2012–30.06.2012

Seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
Juridisk stab/juridisk fagavdeling (i permisjon fra professor-stilling,
ledd
i
samarbeidsavtale
mellom
UiB/BECCLE
og
Konkurransetilsynet). Utredningsarbeid, sentral bidragsyter og
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forfatter ved utarbeidelse av tilsynets veiledere om utmåling av
overtredelsesgebyr og prosjektsamarbeid.

03.2008-31.12.2011

Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB.
Stillingen er tillagt ansvar for å undervise i konkurranserett.

09.2007–03.2008

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB.

09.2004–08.2007

Postdoktor – konkurranserett, Det juridiske fakultet, UiB.
Prosjekt om distribusjonsavtaler i konkurranserettslig belysning,
publisert på Fagbokforlaget i 2007 (178 s.).

1.1.2005–30.06.2010

Partnertilknytning (deltid i 20 %) i Kluge Advokatfirma DA.
Bi-erverv, ved siden av stilling som postdoktor og senere professor ved
Det juridiske fakultet, UiB.

09.2001–09.2004

Fast advokat, Kluge Advokatfirma DA (Bergen).
Bred forretningsjuridisk portefølje, herunder bistand til private foretak
i konkurranserettsrettslige spørsmål og tvister.

1.2.2001–30.06.2001

Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett.

04.2000–01.2001

Midlertidig førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB.

1.1.1996–03.2000

Stipendiat, Det juridiske fakultet, UiB.

06.1996 (5 uker)

Konstituert herredsrettsdommer, Midhordland herredsrett.

01.02.1995–31.12.1995

Amanuensis, Det juridiske fakultet, UiB.

09.1992–09.1993

Dommerfullmektig, Voss sorenskriverembete.
Full fagkrets.

1.1.1990–31.1.1995

Advokatfullmektig, Wikborg Rein (Bergen).
To perioder før og etter 1 års permisjon for arbeid som
dommerfullmektig. Bred forretningsjuridisk erfaring, både i form av
analyse- og utredningsarbeid for partnere, samt selvstendig
advokatarbeid og klienthåndtering, herunder prosedyre for tingretter og
lagmannsretter.
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Lovutvalg
05.2014–11.2014

Medlem
av
lovutvalg
for
utredning
konkurranseklagenemnd. NOU 2014: 11.

av

særskilt

Verv
01.12.2020-01.12.2021

Leder av Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement, oppretta av
Kulturdepartementet, for behandling av klager knyttet til
stimuleringsordningen og kompensasjonsordningene til
kultursektoren, som er etablert som konsekvens av covid-19pandemien.

01.04.2017–31.3.2021

Medlem av Konkurranseklagenemnda.

1.1.2009–31.12.2021

Leder av Markedsrådet (tre perioder).
Uavhengig domstolsliknende forvaltningsorgan etablert med hjemmel i
markedsføringsloven. Behandler klager over vedtak fattet av
Forbrukertilsynet, herunder administrering av korte muntlige
forhandlinger, og etterfølgende rådslagning og utforming av utkast til
vedtak.

1.1.2005–31.12.2008

Varamedlem til Markedsrådet.

20.5.2013–31.3.2019

Eksternt juridisk medlem av KFIR (Klagenemnda for industrielle
rettigheter, to perioder á 3 år).
KFIR er et uavhengig, domstolsliknende organ som etter klage
overprøver Patentstyrets avgjørelser i saker om patent-, varemerke- og
designrettigheter, og avgjørelser i tvister om foretaksnavn m.m.

15.1.2014–28.02.2017

Leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
(Granskingsutvalget).
Utvalget ble opprettet i 2007 i medhold av forskningsetikkloven 2007
med oppgave å granske saker og påstander om mulig vitenskapelig
uredelighet. Kollegialt organ med 7 medlemmer og sekretariat.

1.7.2011–30.06.2019

Varamedlem til Medieklagenemnda.

2007–2009

Medlem av NEM (Den nasjonale forskningsetiske komité for
medisin og helsefag).
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Publikasjoner, foredrag m.m.
Se publikasjonsliste i Cristin-databasen,
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&instnr=184&b
ruker=jprtl

Kursansvar og undervisning i følgende fag:
JUS 258-2-B Competition Law (kursansvar fram til 2016).
JUS 258-2-C Kjennetegnsrett.
JUS 258-2-D Markedsføringsrett.
I tillegg underviser jeg i tingsrett og formuerett, og veileder masterstudenter og ph.d.kandidater.

Bedømmelseskomiteer

2020

Medlem av bedømmelsesutvalg ved Københavns Universitet,
for bedømmelse av Monia Fleischer Ben Soltanes ph.d.avhandling «Forretningshemmelighedens retsværn. Forandring,
forankring og fremtidsperspektiver.» Disputas/opposisjon
2.12.2020.

2020

Medlem av bedømmelsesutvalg for behandling av søknad om
professoropprykk ved BI, Oslo.

2020

Leder av komité for vurdering av 4 søkere til stilling som
førsteamanuensis i formuerett ved Det juridiske fakultet i
Bergen.

2018

Medlem av betygsnemnd ved Uppsala Universitet for
bedømmelse av ph.d.-avhandling av Jon Bergman:
«Concentrations in the EU pharmaceutical sector. The protection
of effective competition under Council Regulation No 139/2004
on the control of concentrations between undertakings. 468 pp.
Uppsala: Department of Law, Uppsala University. ISBN 978-91506-2696-4.»

2017/2018

Medlem av komite for bedømmelse av 3 søknader om opprykk
til professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo.
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2014

Leder av komité for bedømmelse av ph.d.-avhandling av Torger
Kielland:
«Patentering
av
informasjonsteknologiske
oppfinnelser».

2013

Medlem av komité for bedømmelse av 4 søkere til stillinger som
førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiO.

2012

Medlem av komité til bedømmelse av ph.d.-avhandling av
Ulrich Birch Eriksen: «Markedsføringslovens § 1 – portræt af en
generalklausul» (Århus/København 2013).

2011

Leder av komité for bedømmelse av ph.d-avhandling av Ronny
Gjendemsjø: «Oligopolproblemet. Om anvendelsen av TFEU
artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol».

Ad hoc voldgiftsdomstoler
2020-21

Oppnevnt av part. Tvist om sluttoppgjør i verftsindustrien
(Skip2000).

2018

Oppnevnt av part. Krav om erstatning etter påstått mislighold
av kontrakt. Forlikt før hovedforhandling.

2017

Oppnevnt av part. Tvist om oppgjør etter kjøp/salg av andel i
letelisens i petroleumsindustrien. Forlikt før hovedforhandling.

2017

Oppnevnt som voldgiftsrettens leder av partene i fellesskap.
Tvist om vilkår for overdragelse av langvarig leiekontrakt for
industrieiendom.

2013

Oppnevnt av part. Tvist om tolking/gyldighet av
vederlagsbestemmelse i kommersiell kontrakt/oppkjøpsavtale.

2012

Oppnevnt av part. Tvist mellom norsk industriselskap og
brasiliansk agentselskap om agentkommisjon etter avsluttet
agentavtale.

2011

Oppnevnt av part. Tvist om lederlønn for administrerende
direktør i større norsk industriforetak.
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Granskingsoppdrag, klageutvalg, utredninger og sakkyndigoppdrag m.m.
2021-2022

Oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som
settenemndsleder for Konkurranseklagenemnda til behandling
av klage over Konkurransetilsynets vedtak V-2021-13 (inngrep
og forbudsvedtak mot foretakssammenslutning mellom DNB og
Sbanken) 16. november 2021.

2021

Oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som
settenemndsleder for Konkurranseklagenemnda til behandling
av Verisure AS/Verisure Midholding ABs klage over
Konkurransetilsynets vedtak V2020-32 av 25. november 2020 om
ileggelse av overtredelsesgebyr på NOK 766 millioner for brudd
på konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

2019

Rettsoppnevnt sakkyndig av norsk tingrett for gjennomgang av
elektronisk sikret bevismateriale etter bevissikring utenfor
rettssak, jf. tvisteloven kapittel 28. Rapport avgitt november
2019.

2019

Oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som
settenemndsleder for Konkurranseklagenemnda til behandling
av Telenors klage over Konkurransetilsynets vedtak av 21. juni
2018 om ileggelse av overtredelsesgebyr på NOK 788 millioner
for brudd på konkurranseloven § 11 og EØS-avtalen artikkel 54.
Permisjon fra 1.4.2019-30.6.2019 for heltids arbeid med
klagebehandlingen. Vedtak i klagesak truffet 19. juni 2019.

2019

Juridisk betenkning vedr. handelsrelaterte spørsmål.

2018

Juridisk betenkning/second opinion i tvist om varemerker.

2016

Juridisk betenkning om anvendelse på gruppeunntaket for
vertikale avtaler på distribusjon av software.

2016

Juridisk betenkning/bistand til privat foretak og dets
prosessfullmektig i tvist om leveringsplikt/forretningsnekting.

2016

Juridisk betenkning over rettskraftvirkninger m.v. av dom.

2015

Juridisk betenkning og partsoppnevnt sakkyndig for
Maarud/Bryn Aarflot i sak for Oslo tingrett om gyldigheten av
registrering av varemerket «Potetgull».

2014

Juridisk
betenkning
og
bistand
i
sak
forretningsnekting/misbruk av dominerende stilling.

om
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2014

Juridisk betenkning om eneforhandlers søksmålsadgang overfor
parallellimportør.

2012/2013

Nestleder i ad hoc-utvalg oppnevnt i medhold av
forskningsetikkloven § 7 (høst 2012–januar 2013): Særskilt
klageutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet til behandling
av klage over Det nasjonale granskningsutvalgets avgjørelse av
plagiatsak ved BI.

2007

Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007:
«Forholdet
mellom
EØS-avtalen
og
restriksjoner
i
markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak».

2006

Medlem av Ekbom-kommisjonen, Granskningskommisjon
oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og
Universitetet i Oslo for granskning av påstander om
vitenskapelig uredelighet (Sudbø-saken, 18.1-30.6.2006).

Militærtjeneste
01.1983–03.1984

15 måneders tjeneste i Sjøforsvaret, herunder 10 måneder radio/kryptooperatør på kystvaktskipet «Nornen» i NordNorge/Barentshavet.

