
 

 

Forslag til lovendringer 

 
§ 16. Inngrep mot foretakssammenslutninger mv.  

Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som i betydelig 

grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende 

stilling skapes eller styrkes. Forbudet kan omfatte utfyllende bestemmelser som 

er nødvendige for at formålet med forbudet blir oppnådd. 

Dersom Konkurransetilsynet finner at avhjelpende tiltak foreslått av melderne 

vil avbøte de konkurransebegrensende virkningene som 

foretakssammenslutningen kan føre til, skal tilsynet fatte vedtak om inngrep hvor 

foretakssammenlutningen tillates på disse vilkår. Konkurransetilsynet kan knytte 

forpliktelser til vedtaket for å sikre at vilkårene oppfylles. 

Dersom en foretakssammenslutning er gjennomført, kan forbud etter første 

ledd omfatte påbud om avhendelse av aksjer eller andeler som er ervervet som 

ledd i foretakssammenslutningen, eller andre tiltak som er egnet til å gjenopprette 

den konkurransemessige situasjonen som forelå før foretakssammenslutningen 

ble gjennomført. 

Konkurransetilsynet kan oppnevne en forvalter til å bistå ved 

gjennomføringen av vedtak etter første ledd. Etter forslag fra melderne kan 

tilsynet oppnevne en forvalter til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter 

annet ledd. Forvalteren får sin godtgjørelse dekket av og kan inngå avtaler på 

vegne av dem som vedtaket retter seg mot. Kongen kan i forskrift gi nærmere 

bestemmelser om forvalters stilling. 

I den utstrekning opprettelsen av et fellesforetak som utgjør en 

foretakssammenslutning etter § 17, har til formål eller virkning å samordne fortsatt 

uavhengige foretaks konkurransemessige atferd, skal denne samordningen 

vurderes etter § 10 med sikte på å fastslå om det skal gripes inn mot 

foretakssammenslutningen. 

 
 
§ 18. Melding av foretakssammenslutninger mv. 

Partene i en fusjon etter § 17 første ledd bokstav a eller den eller de som 

samlet eller hver for seg varig overtar kontroll etter § 17første ledd bokstav b, skal 

informere Konkurransetilsynet om foretakssammenslutningen ved en melding. 

Meldeplikten etter første ledd gjelder ikke 

a) dersom de involverte foretakene 
3
 har en samlet årlig omsetning i Norge 

under 1 milliard kroner, eller 
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b) dersom bare ett av de involverte foretakene har en årlig omsetning i Norge 

over 100 millioner kroner. 

Konkurransetilsynet kan pålegge meldeplikt for foretakssammenslutninger 

som er unntatt fra meldeplikten etter annet ledd, dersom tilsynet finner rimelig 

grunn til å anta at konkurransen påvirkes, eller dersom særlige hensyn tilsier at 

tilsynet undersøker foretakssammenslutningen nærmere. Et slikt pålegg kan ikke 

gis senere enn tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er 

ervervet. Fristen løper fra det først inntrufne. 

Dersom en foretakssammenslutning består i erverv av deler av ett eller flere 

foretak, enten de er selvstendige rettssubjekter eller ikke, skal det ved 

beregningen av omsetning etter annet ledd for selgers eller selgernes 

vedkommende bare tas hensyn til omsetningen for de deler som inngår i 

foretakssammenslutningen. Dersom det innenfor et tidsrom på to år 

gjennomføres to eller flere transaksjoner som nevnt i første punktum mellom de 

samme personer eller foretak, skal dette likevel betraktes som én og samme 

foretakssammenslutning, med virkning fra den dag den siste transaksjonen finner 

sted. 

Konkurransetilsynet kan pålegge melding for erverv av andeler i foretak som 

nevnt i § 16 a. Et slikt pålegg kan ikke gis senere enn 3 måneder etter endelig 

avtale om erverv av andeler. 

Foretakssammenslutninger som er unntatt fra meldeplikten etter annet ledd, 

og erverv av andeler i foretak som nevnt i § 16 a, kan meldes frivillig til 

Konkurransetilsynet for å avklare om det er aktuelt med inngrep. 

Melding og forenklet melding i henhold til første, tredje, femte og sjette ledd, 

jf. § 18 a fjerde og femte ledd anses som fullstendig først når kravene i § 18 b er 

oppfylt. Tilsvarende gjelder for forenklet melding i henhold til forskrift etter § 18 a 

fjerde ledd. 

En foretakssammenslutning som er omfattet av reglene om kontroll med 

foretakssammenslutninger i EØS-avtalen artikkel 57, er unntatt fra den 

alminnelige meldeplikten i første ledd. 

Kongen kan gi forskrift om beregning av omsetning etter annet ledd, 

meldeplikt for foretakssammenslutninger som er unntatt fra meldeplikten etter 

annet ledd i næringer hvor særlige hensyn begrunner meldeplikt og om 

offentliggjøring av meldingene. 

 

§ 18 a. Hva meldingen skal inneholde 
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Melding etter § 18 første ledd skal inneholde 

a) kontaktinformasjon om partene i i fusjonen eller den eller de som overtar 

kontroll, 

b) beskrivelse av foretakssammenslutningen, 

c) beskrivelse av de involverte foretakene og foretak i samme konsern, 

d) navn på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markeder i 

Norge, eller som Norge er del av, hvor de involverte foretakene og foretak i 

samme konsern har overlappende virksomhet, 

e) beskrivelse av horisontalt forbundne markeder dersom minst to av partene 

er aktive på det samme markedet og partenes samlede markedsandel 

overstiger 20 prosent, samt markeder hvor minst to parter er vertikalt 

forbundet og deres markedsandel overstiger 30 prosent på hvert av de 

respektive markedene, som skal inkludere beskrivelse av 

markedsstrukturen i de berørte markedene, beskrivelse av de involverte 

foretakenes viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i de berørte 

markedene, og redegjørelse for eventuelle etableringshindringer i de 

berørte markedene, 

f) der foretakssammenslutningen er mellom en part som opererer i et 

forutgående eller etterfølgende ledd til et produktmarked hvor en annen 

part opererer, og partenes individuelle eller samlede markedsandel 

overstiger 30 prosent på minst ett av de vertikalt forbundne markedene, 

skal også de vertikalt forbundne markedene beskrives i meldingen. 

Beskrivelsen av markedene skal omfatte partenes tre viktigste 

konkurrenter, kunder og leverandører, 

g) redegjørelse for eventuelle effektivitetsgevinster, 

h) opplysninger om foretakssammenslutningen er underlagt tilsyn fra andre 

konkurransemyndigheter, 

i) seneste versjon av avtalen om foretakssammenslutning med vedlegg, og 

j) de involverte foretakenes siste årsberetning og årsregnskap. 

Ved opprettelse av fellesforetak må meldingen også inneholde opplysninger 

om morselskapene fortsatt er virksomme på det samme markedet som 

fellesforetaket eller på et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden eller på et 

tilgrensende marked. 

Konkurransetilsynet kan i den enkelte sak lempe kravene til melding etter 

første ledd. 
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Kongen kan gi forskrift om nærmere krav til innhold i melding etter første ledd, 
herunder regler om forenklede meldinger som fraviker innholdskravet i første 
ledd. 
 

§ 20. Vedtak 

Vedtak etter § 16 og treffes av Konkurransetilsynet på grunnlag av melding 

etter § 18 første, tredje, femte eller sjette ledd, eller på grunnlag av melding etter 

forskrift gitt etter niende ledd. 

Konkurransetilsynet må innen 25 virkedager fra meldingen er mottatt, varsle 

at vedtak kan bli aktuelt. I varselet må Konkurransetilsynet vise at det er rimelig 

grunn til å anta at foretakssammenslutningen eller ervervet som nevnt i § 16 a vil 

føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens 

formål. Gis ikke slikt varsel, kan Konkurransetilsynet ikke gripe inn etter § 

16 eller § 16 a. 

Dersom melderne fremsetter forslag om avhjelpende tiltak innen 20 

virkedager fra meldingen er mottatt, forlenges Konkurransetilsynets frist etter 

annet ledd med 10 virkedager. Fremsettes forslag innen fristen, kan 

Konkurransetilsynet innen 35 virkedager fatte vedtak om inngrep som tillater 

foretakssammenslutningen på de foreslåtte vilkår. Slikt vedtak kan fattes uten at 

partene er gitt forhåndsvarsel. 

Konkurransetilsynet må snarest mulig, og senest innen 70 virkedager fra 

meldingen er mottatt, fatte vedtak som stadfester fremsatt forslag om avhjelpende 

tiltak fra melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak. Dersom 

melderne fremsetter et nytt eller revidert forslag om avhjelpende tiltak senere enn 

55 virkedager fra meldingen er mottatt, forlenges Konkurransetilsynets frist 

tilsvarende. Forslaget til forbudsvedtak forelegges partene til uttalelse med en frist 

på 15 virkedager. Konkurransetilsynet må treffe sitt vedtak innen 15 virkedager 

fra tilsynet har mottatt partenes uttalelse. Dersom det er fremsatt et nytt eller 

revidert forslag om avhjelpende tiltak etter at Konkurransetilsynet har lagt frem 

begrunnet forslag til forbudsvedtak, kan fristen for å treffe vedtak forlenges med 

15 virkedager. 

Forslag om avhjelpende tiltak anses ikke som fremsatt før forslag til offentlig 

versjon av forslaget i henhold til § 18 b er inngitt. Fristene i annet, tredje og fjerde 

ledd for Konkurransetilsynets saksbehandling begynner ikke å løpe før 

Konkurransetilsynet har mottatt forslag til offentlig versjon av dokumentene i 

henhold til § 18 b. 

Frister i annet og fjerde ledd for Konkurransetilsynets saksbehandling slutter 

å løpe dersom noen av de involverte foretak etter å ha mottatt skriftlig krav om å 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A716
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A718
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A716a
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A716
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A716
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2004-03-05-12/%C2%A716a


 

 

gi opplysninger innen en bestemt frist, ikke oppfyller kravet. Kravet anses ikke 

som oppfylt før Konkurransetilsynet har mottatt forslag til offentlig versjon av 

dokumentene i henhold til § 18 b. Partene skal informeres om at fristen har sluttet 

å løpe. Fristen begynner å løpe igjen når Konkurransetilsynet mottar de 

etterspurte opplysninger. 

Dersom Konkurransetilsynet finner at det ikke foreligger grunnlag for inngrep 

etter § 16 eller § 16 a, skal melderne underrettes skriftlig om at saken henlegges. 

I saker hvor Konkurransetilsynet har varslet at inngrep kan bli aktuelt etter annet 

ledd, skal underretningen kort angi hvorfor det ikke foreligger grunnlag for 

inngrep. Konkurransetilsynet skal avslutte saksbehandlingen snarest mulig. 

Kongen kan gi forskrift om offentlige versjoner av dokumenter som nevnt i 

femte og sjette ledd. 

 

§ 27. Taushetsplikt om kilders identitet og skylderklæringer i 
lempningssøknader og forliksinnlegg 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for konkurransemyndighetene, har 

taushetsplikt om identiteten til foretak eller person som gir tips om overtredelse 

av § 10 eller § 11. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres 

representanter. Anmodning om påbud om opphør etter konkurranseloven § 12 

omfattes ikke av taushetsplikten. 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for konkurransemyndighetene, har 

taushetsplikt om opplysninger som har sin opprinnelse i erklæringer fra et foretak 

om dets viten om en overtredelse av § 10 og foretakets egen delaktighet i 

overtredelsen, og som er utarbeidet spesielt med det formål å oppnå lempning 

eller forlik. 

For øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e tilsvarende så langt 

de passer. 

 

§ 29 a. Ileggelse av overtredelsesgebyr ved forlik i saker som gjelder 
overtredelser av konkurranseloven § 10 

Dersom Konkurransetilsynet vurderer saken som egnet for kartellforlik, kan 

Konkurransetilsynet invitere ett eller flere foretak til forliksmøte, der 

Konkurransetilsynet presenterer saken og bevisene i tilsynets besittelse, og 

informerer om hvilket overtredelsesgebyr som vurderes ilagt.  

Dersom saken er egnet til kartellforlik gir Konkurransetilsynet foretaket en 

frist på 15 virkedager til å utforme et forliksinnlegg. Forliksinnlegget skal 

inneholde en uforbeholden innrømmelse av overtredelsen, maksimalt nivå på 
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overtredelsesgebyret foretaket kan akseptere, en bekreftelse på at foretaket har 

fått tilgang til tilsynets bevismateriale, og en bekreftelse på at foretaket ønsker å 

inngå kartellforlik med de begrensningene dette har for kravene til 

Konkurransetilsynets utrednings- og begrunnelsesplikt.  

Når forliksinnlegg er mottatt av Konkurransetilsynet, gis foretaket et 

forhåndsvarsel med en svarfrist, hvoretter vedtak om overtredelsesgebyr etter § 

29, kan fattes med redusert gebyr etter denne bestemmelsen.   

Konkurransetilsynet kan ved inngåelse av kartellforlik etter denne 

bestemmelsen redusere overtredelsesgebyr etter § 29 med 10 prosent i saker om 

overtredelse av § 10. 

Dersom foretaket etter å ha mottatt forhåndsvarselet ikke ønsker å inngå 

kartellforlik vil saken følge det ordinære saksbehandlingssporet i 

overtredelsessaker. Forliksinnlegget kan ikke benyttes som bevis i saken. 

Redusert overtredelsesgebyr etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til 

en eventuell reduksjon av overtredelsesgebyret etter §§ 30 og 31. 

Departementet kan fastsette nærmere regler om ileggelse av 

overtredelsesgebyr ved forlik for saker om overtredelser av konkurranseloven § 

10 i forskrift.  

 
  



 

 

§ 31. Delvis lempning av overtredelsesgebyr for overtredelse 
av konkurranseloven § 10 

Foretak som ikke oppfyller vilkårene for hel lempning i § 30, skal gis delvis 

lempning av overtredelsesgebyret dersom foretaket 

a) fremlegger bevis som vesentlig styrker Konkurransetilsynets muligheter til å 

bevise en overtredelse av konkurranseloven 
1
 § 10, og 

b) opphører med deltakelsen i overtredelsen senest på det tidspunkt bevisene 

fremlegges etter bokstav a. 

§ 30 første ledd bokstav b-d og annet ledd gjelder tilsvarende. 

Det første foretaket som i en bestemt sak oppfyller vilkårene i denne 

bestemmelsen, gis lempning på 30 til 50 prosent. Det andre foretaket som i 

samme sak oppfyller vilkårene i denne bestemmelsen, gis lempning på 20 til 30 

prosent. Øvrige foretak som i samme sak oppfyller vilkårene i denne 

bestemmelsen, gis lempning på inntil 20 prosent. 

Ved den nærmere fastsettelsen av lempning etter annet ledd skal det tas 

hensyn til hvor tidlig bevismaterialet ble fremlagt, styrken i de fremlagte bevisene 

og i hvilken grad foretaket har samarbeidet med Konkurransetilsynet. 

Kongen kan gi forskrift om hel og delvis lempning av overtredelsesgebyr 

etter § 30 og § 31. 

 

§ 34. Foreldelse 

For krav som følge av brudd på denne loven og EØS-avtalen artikkel 53 og 

54 gjelder foreldelsesloven, herunder § 9 og § 11. 

Selv om foreldelsestiden er ute, kan krav som nevnt i første ledd dessuten 

settes frem ved særskilt søksmål. Et slikt søksmål må reises innen 1 år etter at 

det foreligger endelig vedtak eller rettskraftig dom i saken. 
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