
 

Forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av 

Covid-19 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til høring om ovennevnte forskrift datert 25.03 

2020 med høringsfrist 27.03.2020 kl 10:00.  

Forslaget inneholder midlertidig unntak fra enkelte prosessuelle bestemmelser i 

konkurranseloven. Departementet foreslår å forlenge fristene for Konkurransetilsynets kontroll 

med fusjoner med femten virkedager. Dette skal sikre at Konkurransetilsynet ikke mister 

muligheten til å gripe inn mot foretakssammenslutninger fordi fristene oversittes pga. manglende 

kapasitet i tilsynet, eller fordi det blir vanskelig å få tilgang til nødvendig informasjon som følge av 

kapasitetsproblemer i berørte foretak.  

I tillegg foreslår departementet å gi Konkurranseklagenemnda mulighet til å delegere 

avgjørelsesmyndighet til leder, et nemndsmedlem eller Klagenemndssekretariatet. 

Forutsetningen er at slik delegasjon ikke fører til at saksbehandlingen ikke blir forsvarlig. 

Fristforlengelse i fusjonssaker 

NHO stiller spørsmål ved behovet for fristforlengelse etter §18 tredje og femte ledd. Her er det 3 

måneders frist for å ta inn en sak som ellers ikke er meldepliktig. NHO ser derfor ikke 

nødvendigvis behovet for å forlenge fristene her, selv i dagens situasjon. Dette skaper en unødig 

uforutsigbarhet for næringslivet, som vi ikke ser den ekstraordinære situasjonen vi er inne i gir 

grunnlag for. Derimot har vi forståelse for behovet for forlengede frister ved behandlingen av en 

foretakssammenslutning, og derfor ser vi behovet for fristforlengelse i forhold til § 20. 

Konkurranseklagenemndas sammensetning 

Departementet antar at det særlig vil være innsynssaker og eventuelt mindre kompliserte 

overtredelsessaker som unnlatelse av å etterkomme pålegg om å gi opplysninger o.l, som egner 

seg for slik behandling. For saker om overtredelse av forbudene i §§ 10 og 11 om henholdsvis 

konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling, samt vedtak om inngrep 

mot foretakssammenslutninger, vil det antagelig ikke være aktuelt å sette nemnd med færre enn 

tre medlemmer. 
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NHO vil påpeke at vi ikke synes at saker om overtredelse av forbudene i §§10 og 11, samt inngrep 

mot foretakssammenslutninger bør omfattes av unntaksregelen. Hensynet til kompleksiteten i 

disse sakene og at de fordrer både juridisk og økonomisk kompetanse tilsier at disse sakene ikke 

bør avgjøres med færre enn tre medlemmer. 

I tillegg ønsker vi å påpeke at der det ikke er sykdom som forårsaker en eventuell karantene, ser vi 

ikke behovet for å kunne sette Konkurranseklagenemnda med ett medlem, da de i likhet med hele 

resten av samfunnet kan arrangere elektroniske møter.   
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