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kapittel XIV og ODA protokoll 4 del III kapittel XIII, jf. for-
skrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v.
av 4. desember 1992 nr. 966 del III kapittel XIII. Disse
reglene tilsvarer fusjonsforordningen.

forslag til revidert fusjonsforordning Kommisjonens forslag til Rådets forordning om tilsyn med
foretakssammenslutninger (EFT C 20/4 av 28.01.2003)



konkurranseloven Lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet

markedsføringsloven Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og
avtalevilkår

NOU 1991: 27 NOU 1991: 27 Konkurranse for effektiv ressursbruk

ODA Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåk-
ningsorgan og en Domstol av 2. mai 1992 med senere endrin-
ger

offentlighetsloven Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen

Ot.prp. nr. 41 (1992-93) Ot.prp. nr. 41 (1992-93) Om lov om konkurranse i ervervs-
virksomhet (konkurranseloven) og lov om pristiltak

prisloven Lov 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regulering av priser,
utbytte og konkurranseforhold (opphevet ved lov 11. juni
1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet)

pristiltaksloven Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak

rådsforordning 17/62 Rådets forordning nr. 17/62 av 6. februar 1962 om gjennom-
føring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og
82 (EFT P 13/204 av 21.02.1962) med senere endringer

EFTAs overvåkningsorgans saksbehandlingsregler finnes i
ODA protokoll 4 del I kapittel II, implementert i norsk rett
ved forskrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avta-
len m.v. av 4. desember 1992 nr. 966 del I kapittel II. Disse
reglene tilsvarer rådsforordning 17/62 om gjennomføring av
konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82.

rådsforordning 1/2003 Rådets forordning nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjen-
nomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81
og 82 (EFT L 1/1 av 04.01.2003)

straffeloven Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10

straffeprosessloven Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

tvistemålsloven Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål
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Kapittel 1 

Innledning

1.1 Utvalgets oppnevning , 
sammensetning og mandat

1.1.1 Utvalgets oppnevning og 
sammensetning

Konkurranselovutvalget ble oppnevnt ved kongelig
resolusjon 24. november 2000. 

Professor Hans Petter Graver, Universitetet i
Oslo, ble oppnevnt som leder av utvalget. 

Utvalget har for øvrig bestått av følgende med-
lemmer: 

Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Finansdeparte-
mentet, 

Kontorsjef Magne Eek, Forbrukerombudet, 
Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Økokrim, 
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Nærings-

livets Hovedorganisasjon, 
Ekspedisjonssjef Eva Hildrum, Samferdsels-

departementet, 
Avdelingsleder Stein Reegård, Landsorganisa-

sjonen i Norge, 
Juridisk direktør Elisabeth Roscher, Konkur-

ransetilsynet, 
Rådgiver Margrethe Slinde, Olje- og energi-

departementet, 
Advokat Helge Stemshaug, advokatfirma

Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, 
Advokat Siri Teigum, Thommessen Krefting

Greve Lund AS Advokatfirmaet, 
Avdelingsdirektør Steinar Undrum, Arbeids-

og administrasjonsdepartementet og 
Avdelingsdirektør Randi Wilhelmsen,

Nærings- og handelsdepartementet. 
Konkurransetilsynet har vært sekretariat for

utvalget. 
Sekretariatet har bestått av følgende personer: 
Thea S. Skaug (sekretariatsleder), rådgiver,

Konkurransetilsynet
Berit Ottesen, seniorrådgiver, Konkurranse-

tilsynet og 
Sigrid Steine-Eriksen, seniorrådgiver, Kon-

kurransetilsynet.
Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

ved Lars Tore Fredriksen og Christina Erichsen,
har bistått sekretariatet.

1.1.2 Utvalgets mandat

I utvalgets mandat heter det:

«Regjeringen har besluttet å oppnevne et
offentlig utvalg som skal foreta en gjennom-
gang av norsk konkurranselovgivning og
fremme forslag om nytt regelverk på området.
Behovet for en bred gjennomgang av norsk
konkurranselovgivning er bl.a. begrunnet i
erfaringene med den norske konkurranselo-
ven og EØS’ konkurranseregler, utviklingen i
EUs og EØS’ konkurransepolitikk de senere
år, samt signaler fra Kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan, ESA, om at nasjonale kon-
kurransemyndigheter i større grad bør hånd-
heve EUs og EØS’ konkurranseregler (desen-
tralisert håndheving).

I. Desentralisert håndheving
De siste årene har det vært økt fokus på desen-
tralisert håndheving av EUs og EØS’ konkur-
ranseregler som virkemiddel for en mer effek-
tiv kontroll med skadelige konkurranseregu-
leringer. Kommisjonen har i flere år oppfordret
medlemsstatene i EU til å vedta lovgivning som
gir de nasjonale konkurransemyndighetene
hjemmel til å håndheve forbudene mot hhv.
konkurransebegrensende samarbeid og mis-
bruk av markedsmakt i EF-traktaten (EF)
artikkel 81 og 82. ESA utstedte 22. mai 2000 en
kunngjøring der det oppfordrer EØS-EFTA-
statene, herunder Norge, til å vedta internretts-
lig hjemmel for nasjonale konkurranse-
myndigheter til å håndheve og sanksjonere
overtredelser av EØS-avtalens forbud mot
konkurransebegrensende samarbeid og mis-
bruk av markedsmakt, jfr. avtalens artikkel 53
og 54. 

Kommisjonen fremmet 27. september 2000
forslag til ny rådsforordning om gjennomfø-
ring av forbudene mot hhv. konkurranse-
begrensende samarbeid og misbruk av mar-
kedsmakt i EF artikkel 81 og 82. Forslaget
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innebærer omfattende endringer i forhold til
dagens håndhevingsregime og har til formål å
effektivisere og modernisere reglene for hånd-
heving av forbudene i EF artikkel 81 og 82. Et
sentralt element i moderniseringsforslaget er
at også nasjonale konkurransemyndigheter
skal håndheve EF artikkel 81 og 82, dvs. at
håndhevingen i større grad skal desentralise-
res. Regelverket som foreslås revidert er
implementert i EØS-avtalen og får dermed
betydning både for EØS-avtalen og norsk rett. 

I henhold til lov 27. november 1992 nr. 110
om konkurranseregler i EØS-avtalen (EØS-
konkurranseloven) har Konkurransetilsynet
kompetanse til å innhente informasjon og gjen-
nomføre kontroller i forbindelse med håndhe-
vingen av EØS-avtalens konkurranseregler.
Norske myndigheter har imidlertid ikke hjem-
mel til å sanksjonere overtredelser av EØS-
avtalens forbud mot hhv. konkurranse-
begrensende samarbeid og misbruk av mar-
kedsmakt. Kompetansen til å innhente infor-
masjon og gjennomføre kontroller i forbin-
delse med håndhevingen av EØS-avtalens
konkurranseregler nyttes derfor i praksis når
Konkurransetilsynet bistår ESA i arbeidet med
å håndheve EØS’ konkurranseregler. 

På bakgrunn av ovennevnte bes utvalget
om å:
– vurdere om det er behov for å gi norske

myndigheter kompetanse til å håndheve
EØS-avtalens artikkel 53 og 54 fullt ut og

– utarbeide forslag til lovbestemmelser som
vil gi norske myndigheter hjemmel til å
forestå en effektiv desentralisert håndhe-
ving av EØS’ konkurranseregler.

Utvalget skal legge fram sine vurderinger og
forslag i en delinnstilling innen 1. november
2001.

II. Ny norsk konkurranselov
a) Bør en ny norsk konkurranselov i større grad
harmoniseres med EØS’ konkurranseregler ?
Siden 1994 har vi hatt to sett konkurran-
seregler som gjelder som norsk lov; lov 11. juni
1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksom-
het (konkurranseloven) og EØS-avtalens kon-
kurranseregler slik disse er gjennomført i
norsk lov (lov av 27. november 1992 nr. 109 om
gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i
avtale om Det europeiske økonomiske sam-
arbeidsområde (EØS-loven) og EØS-konkur-
ranseloven med forskrifter). Begge regelsett
retter seg direkte mot ervervsdrivende og har
til formål å sørge for at ervervsdrivende gjen-
nom sin atferd ikke hindrer eller skader en
virksom konkurranse. Videre er det stor grad

av overlapp mellom de to regelsettene fordi
EØS’ konkurranseregler vil komme til anven-
delse på en rekke konkurransereguleringer
iverksatt av og mellom norske nærings-
drivende. Mange ervervsdrivende, også de
som primært driver virksomhet i Norge, må
derfor forholde seg til to sett konkur-
ranseregler. De to regelsettene er imidlertid
svært forskjellig utformet. Det gjelder både
med hensyn til valg av reguleringsprinsipp,
utforming av de materielle og prosessuelle
bestemmelsene, sanksjonsreglene og organi-
seringen av konkurransemyndighetene. 

Et hovedspørsmål ved utarbeidelse av ny
norsk konkurranselov er om det er hensikts-
messig å opprettholde en norsk konkurranse-
lov som er vesentlig forskjellig fra EØS’
konkurranseregler eller om en ny norsk kon-
kurranselov i større grad bør harmoniseres
med EØS-reglene. Problemstillingen aksentu-
eres dersom norske konkurransemyndigheter
får kompetanse til å håndheve overtredelser av
EØS’ konkurranseregler fordi samme myndig-
het da vil kunne kontrollere og sanksjonere
samme forhold etter ulikt utformede materielle
og prosessuelle bestemmelser i hhv. konkur-
ranseloven og EØS-avtalens konkurranse-
regler. Det bør vurderes om det er en ønskelig
rettssituasjon. 

Siden gjeldende konkurranselov trådte i
kraft har det dessuten skjedd store endringer i
konkurranseregelverket til våre viktigste
handelspartnere. Både Sverige og Danmark
har nå, som de fleste øvrige stater i EU, nasjo-
nal konkurranselovgivning som i stor utstrek-
ning er utformet etter mønster av EF-trakta-
tens konkurranseregler.

På bakgrunn av ovenstående bes utvalget
om å:
– vurdere om og eventuelt i hvilken utstrek-

ning en ny norsk konkurranselov bør utfor-
mes etter mønster av EØS-avtalens konkur-
ranseregler eller en annen lovmodell og gi
en tilråding om dette. 

Utvalget skal legge fram sine vurderinger og
tilrådinger i en delinnstilling innen 1. novem-
ber 2001. 

b) Utforming av ny konkurranselov
Etter behandling av delinnstillingen om har-
moniseringsspørsmålet, jf. punkt II a, vil utval-
get bli bedt om å fremme forslag til ny norsk
lov som enten er utformet etter mønster av
EØS-avtalens konkurranseregler for foretak
eller en alternativ lovmodell. 

Uansett valg av lovmodell må en ny norsk
konkurranselov utformes under hensyn til våre
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forpliktelser etter EØS-avtalen. Det er derfor
viktig at utvalget, i sitt arbeid med utarbeidelse
av ny konkurranselov, følger den pågående
moderniseringsprosessen i EU/EØS og tar
hensyn til den utviklingen som her finner sted.

Dersom utvalget blir bedt om å utforme en
ny lov etter mønster av EØS’ konkurransere-
gler, skal utvalget vurdere behovet for
særbestemmelser og tilpasninger begrunnet i
norske behov, og eventuelt fremme forslag om
slike bestemmelser. 

Ved utforming av en ny lov vil erfaringene
med gjeldende konkurranselov og EØS’
konkurranseregler være relevante. I det føl-
gende pekes det på enkelte problemstillinger
knyttet til gjeldende konkurranselov. Relevan-
sen av de ulike problemstillingene vil avhenge
av hvilken lovmodell som velges og graden av
harmonisering. Det forutsettes at utvalget i
nødvendig utstrekning innhenter erfaringer
med gjennomføringen av konkurransepolitik-
ken og konkurranselovgivningen fram til i dag.

Erfaringer med konkurranseloven har
avdekket behov for vesentlige endringer. For
det første er rekkevidden av flere av lovens
bestemmelser uklar. Dette skaper også uklar-
heter med hensyn til avgrensningen mellom
flere av lovens bestemmelser. Det gjelder sær-
lig forholdet mellom konkurranseloven § 3-11
om inngrep mot bedriftserverv og de øvrige
materielle bestemmelsene. Det er derfor
behov for lovendringer for å klargjøre rettsstil-
lingen og bedre forutberegneligheten for
lovens adressater på flere områder. 

Enkelte av lovens sanksjonsmidler har aldri
blitt benyttet og andre er kun benyttet i et fåtall
saker. Det bør derfor vurderes om loven inne-
holder hensiktsmessige virkemidler for å føre
en effektiv kontroll med skadelige konkur-
ransereguleringer. Konkurranselovgivningens
effektivitet og gjennomslagskraft henger nøye
sammen med om bestemmelsene kan hånd-
heves effektivt. Reglenes virkninger beror bl.a.
på innholdet i de materielle reglene som skal
håndheves, kontroll- og bevissikringsmulighe-
ter, effektive håndhevingsorganer samt tilgang
til effektive sanksjonsmidler. Effektive sank-
sjonsmidler er viktig dersom loven skal virke
forebyggende mot overtredelser. Reaksjonen
bør oppleves følbar for de som bryter loven.
Dette er særlig viktig ved brudd på konkurran-
selovgivningen, bl.a. fordi oppdagelsesrisikoen
ofte er liten, samtidig som fordelen ved over-
tredelsen kan være meget stor. Sanksjonsmid-
lene må derfor fremstå som effektive og reelle.
Utvalget skal gjennomgå sanksjonsmidlene og
redegjøre for hvilke hensyn som skal tillegges
vekt ved reaksjonsfastsettelsen.

Det klare flertall av Konkurransetilsynets
vedtak er dispensasjoner fra lovens forbuds-
bestemmelser. Få forhold anmeldes årlig, og
det treffes relativt få inngrepsvedtak per år. Det
gjelder både etter konkurranseloven § 3-10
som gir hjemmel til å gripe inn mot
konkurransebegrensende atferd og etter kon-
kurranseloven § 3-11 om inngrep mot bedrifts-
erverv. Utvalget bør vurdere hva som bør være
konkurransemyndighetenes primære oppga-
ver og om loven bør endres slik at kon-
kurransemyndighetene bedre kan prioritere
tilsynet med de mest skadelige konkurranse-
reguleringene. Erfaringene med inngreps-
hjemlene vil også være av betydning ved utfor-
ming av eventuelle nye inngrepshjemler.

Videre har deler av gjeldende konkurranse-
lov vært gjenstand for kritikk. Det gjelder i før-
ste rekke klageordningen etter konkurranse-
loven. Stortinget har bedt regjeringen vurdere
denne. 

Konkurransereglene i hoveddelen av EØS-
avtalen er gjort til norsk rett gjennom EØS-
loven. Øvrige materielle og prosessuelle kon-
kurranseregler i EØS-avtalen er implementert
i norsk rett gjennom EØS-konkurranseloven
og forskrifter gitt i medhold av denne lov. Sam-
tidig har vi en egen norsk konkurranselov. Det
bør vurderes om gjeldende ordning for imple-
mentering av EØS’ konkurranseregler er
hensiktsmessig og om norsk konkurransere-
gelverk bør samles i et mer enhetlig regelverk.

Ved utformingen av ny lov må utvalget
dessuten ta i betraktning en del generelle
utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt. For
det første bør regelverket, så langt mulig, til-
passes den økte globaliseringen av nærings-
livet for å sikre en effektiv kontroll med og
håndheving av grenseoverskridende konkur-
ransereguleringer. Nordiske konkurranse-
myndigheter har utarbeidet en rapport der det
anbefales at statene gjennomfører lovend-
ringer som vil muliggjøre et nærmere samar-
beid mellom de nordiske konkurransemyndig-
hetene. En endring i konkurranseloven som
ble vedtatt 5. mai 2000 åpner for at norske
konkurransemyndigheter i større grad vil
kunne samarbeide med andre staters
konkurransemyndigheter.

Videre er det i Norge en rekke lover og
regler der formålet helt eller delvis sammenfal-
ler med formålet bak konkurranselovgivnin-
gen. Det gjelder både generelle lover som
påvirker og regulerer konkurranseforholdene
i flere sektorer, som f.eks. lov 23. desember
1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet,
lov 27. november 1992 nr. 116 om offentlige
anskaffelser m.v. og lov 27. november 1992 nr.
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117 om offentlig støtte, og lover som påvirker
og regulerer konkurranseforholdene innenfor
enkeltsektorer som f.eks. telesektoren, finans-
næringen og kraftmarkedene. Lovene som
påvirker og regulerer konkurranseforholdene
innenfor enkeltsektorer er i stor utstrekning et
resultat av ulike reguleringsreformer som er
gjennomført i løpet av 1980- og 90-tallet. Sekto-
rer hvor det er gjennomført reguleringsre-
former vil ofte være dominert av én, eventuelt
noen få bedrifter. Konkurransemyndighetene
spiller derfor en viktig rolle på slike områder,
spesielt i perioden rett etter at markedet blir
åpnet for konkurranse. I tillegg er reguler-
ingsmyndighetene innenfor disse sektorene
tillagt oppgaver med å føre tilsyn med konkur-
ransen innenfor sine sektorer. Det reiser spørs-
mål om ansvars- og oppgavefordeling mellom
konkurransemyndighetene og myndigheter
med reguleringsansvar innenfor bestemte
næringer. Konkurransetilsynet har inngått
uforpliktende samarbeidsavtaler med en rekke
sektormyndigheter for å få en best mulig hånd-
tering av konkurransepolitiske problem-
stillinger. Disse avtalene regulerer imidlertid
ikke den overlappende kompetansen mellom
konkurransemyndighetene og de enkelte
reguleringsmyndighetene. 

På bakgrunn av ovennevnte bør utvalget
vurdere forholdet mellom konkurranseloven
og tilgrensende lovverk, herunder forholdet
mellom konkurransemyndighetene og andre
tilsynsmyndigheter med likeartet virksomhet.

Etterspørrerne i nylig deregulerte marke-
der kan være uvant med å orientere seg om de
ulike tilbudene. I slike markeder vil det derfor
kunne være behov for å iverksette informa-
sjonstiltak overfor etterspørselsiden for å få
konkurransen til å fungere. Konkurranse-
tilsynet har flere virkemidler for å effektivisere
etterspørselsiden med sikte på å fremme virk-
som konkurranse. Prisundersøkelser og påbud
om prisopplysning er eksempler på slike virke-
midler. Forbrukermyndighetene har liknende
oppgaver i forhold til etterspørselsiden, men
med særlig vekt på forbrukervern. Det er aktu-
elt å vurdere om tiltak rettet mot etterspørselsi-
den fortsatt bør være en del av konkur-
ransemyndighetenes oppgaver eller om disse
for eksempel kan overføres til forbrukermyn-
dighetene.

Ved utformingen av en ny norsk konkur-
ranselov vil følgende problemstillinger være
særlig sentrale: 
– organiseringen av konkurransemyndighe-

tene, herunder beslutningsprosessen og
ulike modeller for overprøving og kontroll
av myndighetenes vedtak, 

– oppgave- og ansvarsfordeling mellom
konkurransemyndighetene og ulike
sektormyndigheter og

– utforming av hensiktsmessige kontroll- og
sanksjonsmidler for å sikre en effektiv
håndheving og etterlevelse av reglene. 

På bakgrunn av ovennevnte og under hensyn
til våre forpliktelser etter EØS-avtalen, bes
utvalget om å:
– fremme forslag til ny norsk konkurranselov

som inneholder hensiktsmessige virkemid-
ler for å føre en effektiv kontroll med skade-
lige konkurransereguleringer og som sam-
tidig ivaretar hensynet til forutberegnelig-
het og alminnelige rettssikkerhetsgarantier.

III. Lovstruktur
Utvalget bes vurdere hvorvidt det norske kon-
kurranseregelverket bør samles i én lov.

IV. Økonomiske og administrative konse-
kvenser
Utvalget må utrede de økonomiske og adminis-
trative konsekvenser av sine forslag.

Utvalget står fritt til å utrede de spørsmål
det selv finner hensiktsmessig og nødvendig å
ta opp under arbeidets gang.

Utvalget skal legge fram sine vurderinger
og tilrådinger innen 1. november 2002.»

I brev av 22. oktober 2002 ble utvalget innvilget
fristutsettelse frem til 1. april 2003.

1.1.3 Utvalgets tilleggsmandat

I brev av 25. januar 2002 ble konkurranselov-
utvalget gitt et tilleggsmandat der det heter:

«Ved kgl. res. av 24. november 2000 ble det
oppnevnt et utvalg som skal foreta en gjennom-
gang av norsk konkurranselovgivning og
fremme forslag om nytt lovverk på området.
Utvalget leverte 6. juli 2001 en delinnstilling
der utvalget blant annet anbefaler at en ny
norsk konkurranselov inneholder forbud mot
konkurransebegrensende samarbeid og mis-
bruk av dominerende stilling etter mønster av
EØS-artikkel 53 og 54. Delinnstillingen ble
sendt på høring med frist 31. desember 2001. 

På bakgrunn av ovennevnte og departe-
mentets vurderinger, presiseres med dette
mandatet som følger:

Utvalget bes utarbeide en lovmodell i sam-
svar med utvalgets anbefalinger i delinnstillin-
gen, dvs basert på EØS-avtalens artikkel 53 og
54. Utvalget bes i denne sammenheng også
vurdere om, og tilfelle i hvilken utstrekning,
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det er hensiktsmessig å harmonisere det pro-
sessuelle regelverket. Utvalget bør i denne
sammenheng være oppmerksom på den pågå-
ende prosess i EF med endringer av det pro-
sessuelle regelverk under EF artikkel 81 og 82.

Utvalget bes videre vurdere spørsmålet om
EØS-tilpasning av reglene om bedriftserverv,
både med hensyn til materiell og prosessuell
harmonisering.

Følgende tre forhold bes utredet på selv-
stendig grunnlag, og uavhengig av om utvalget
har andre anbefalinger på disse områder: 
– I forhold til klageordningen bes utvalget

utrede et alternativ som innebærer at kla-
geordningen endres slik at departementet
som hovedregel ikke skal være klagein-
stans for Konkurransetilsynets vedtak. 

– Når det gjelder oppgave- og ansvars-
fordeling mellom konkurransemyndighet-
ene og ulike sektormyndigheter, bes lovut-
valget utrede et alternativ som medfører at
tilsynet med konkurransemessige forhold i
alle markeder samles i Konkurransetil-
synet. 

– Utvalget bes utrede en ordning der ansvar-
lige myndigheter, innen gitte tidsfrister, må
vurdere og redegjøre for forhold som tilsy-
net tar opp i medhold av tilsynets adgang
etter konkurranseloven § 2-2 d til å påpeke
konkurranseregulerende virkninger av
offentlige tiltak.»

1.1.4 Samordning av tilsyn

I tilleggsmandatet bes utvalget som nevnt foran
blant annet om å utrede et alternativ for ansvars-
og oppgavefordelingen mellom konkurransemyn-
digheter og ulike sektormyndigheter som medfø-
rer at tilsynet med de konkurransemessige for-
hold i alle markeder samles i Konkurransetilsy-
net.

Utvalget ved formann Hans Petter Graver har i
møte med departementet gitt uttrykk for at denne
oppgaven kunne innebære en vesentlig økt
arbeidsbelastning for utvalget. I brev av 13. mars
2002 presiserte derfor departementet tilleggs-
mandatet slik:

«På denne bakgrunn vil departementet etter 1.
juni i år ta opp med utvalget hvordan denne
oppgaven skal løses. På dette tidspunktet vil
Statskonsult ha levert en mer generell utred-
ning av organisering av statlige tilsyn. Departe-
mentet antar at denne utredningen vil gi et

bedre grunnlag for å vurdere innhold og
omfang av det oppdrag som det omtalte kule-
punkt i tilleggsmandatet vil medføre. 

For øvrig forutsetter departementet at
utvalget vil foreta de vurderinger av samord-
ning mellom konkurransetilsyn og sektortilsyn
som angitt i det opprinnelige mandat.»

I brev av 25. juli 2002 fra Arbeids- og adminis-
trasjonsdepartementet heter det: 

«Statskonsults rapport er nå fremlagt. Departe-
mentet kan ikke se at rapporten vil lette kon-
kurranselovutvalgets arbeid vesentlig. Videre
skal Regjeringen fremme en melding til Stor-
tinget om gjennomgang av statlige tilsyn og
organiseringen av disse – herunder arbeids- og
oppgavefordelingen tilsynene imellom – i løpet
av 2002.

Etter dette har departementet besluttet at
gjennomgangen og vurderingen av arbeids- og
oppgavefordelingen mellom Konkurransetilsy-
net og andre sektortilsyn – herunder spørsmå-
let om samordning av tilsynet med konkurran-
semessige forhold – i sin helhet tas ut av Kon-
kurranselovutvalgets mandat.

På bakgrunn av den pågående prosess i for-
valtningen vedrørende organisering av statlige
tilsyn, forutsettes imidlertid at forslaget til ny
konkurranselov utformes slik at loven ikke vil
være til hinder for et regime der tilsynet med
konkurransemessige forhold i alle markeder
samles i Konkurransetilsynet, eventuelt at
utvalget også legger frem et alternativ som iva-
retar dette hensyn.»

1.2 St.meld. nr. 17 (2002-2003) 
Om statlige tilsyn

I sluttfasen av uvalgets arbeid la regjeringen frem
St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn. Her
trekker regjeringen opp visse hovedprinsipper for
organiseringen av statlige tilsyn. Disse hovedprin-
sippene er blant annet uavhengighet, bruk av kla-
genemnder og mulighet for regjeringen til å gripe
inn i visse saker. Utvalget har ikke hatt anledning
til å gå grundig gjennom meldingen og sammen-
holde den med utvalgets egne forslag. Utvalget
har likevel konstatert at det er samsvar mellom de
hovedprinsipper som er trukket opp i meldingen
og de hovedprinsipper som ligger til grunn for
utvalgets forslaget til ny konkurranselov.
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1.3 Utvalgets arbeid

Utvalget startet sitt arbeid 26. januar 2001 og
leverte NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer
i konkurranselovgivningen 6. juli 2001. Utvalget
startet arbeidet med ny norsk konkurranselov i
august 2001, og fikk endelig avklaring fra departe-
mentet med hensyn til hvilke prinsipper som
skulle ligge til grunn for loven i januar 2002. Utval-
get har således brukt ett år og syv måneder på
arbeidet med sin avsluttende innstilling. I forbin-
delse med hovedinnstillingen har utvalget avholdt

19 møter. Seks av møtene gikk over to dager,
mens ett møte gikk over tre dager. 

På møtet den 20. september 2001 inviterte
utvalget en rekke representanter fra det offentlige
og private til å holde relevante innlegg. Utvalget
har innhentet en utredning fra førsteamanuensis
dr. juris Olav Kolstad: Harmonisering av konkur-
ransepolitikken gjennom rettsenhet – en utred-
ning om konkurransepolitikkens utvikling i
utvalgte land. I tillegg har utvalget innhentet en
utredning fra universitetsstipendiat Erling Hjel-
meng, Senter for europarett, om sivilrettslige
aspekter ved konkurranselovgivningen. Denne er
inntatt som vedlegg 1 til innstillingen. 
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Kapittel 2 

Sammendrag av utredningens hovedinnhold

I kapittel 3 foretar utvalget først en gjennomgang
av hvilke utfordringer konkurransepolitikken vil
stå overfor i fremtiden. Utvalget kartlegger hvilke
utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt som
særlig har gjort seg gjeldende i tiden etter at
nåværende konkurranselov ble utformet tidlig i
1990-årene. Som en del av dette viser utvalget til
ulike internasjonale avtaleforpliktelser og annet
samarbeid, hvorav forpliktelsene i henhold til
EØS-avtalen fremstår som de viktigste.

Utvalget foretar også en gjennomgang av
hvilke oppgaver konkurransemyndighetene har i
dag med sikte på å vurdere hvilke oppgaver som
bør videreføres i den nye konkurranseloven. I
dette kapittelet er det særlig oppgaver utenfor
konkurransepolitikkens kjerneområde, som utval-
get ser nærmere på og vurderer om bør overføres
til andre myndigheter. Utvalget anbefaler at
reglene om prisopplysning overføres til en ny
§ 3 a i markedsføringsloven. Et mindretall er enig
i en slik overføring til markedsføringsloven, men
mener at konkurransemyndighetene fortsatt bør
ha en hjemmel til å pålegge prisopplysninger mv.
når det har en konkurransefremmende virkning å
øke markedenes gjennomsiktighet.

Utvalget går ikke inn for å videreføre eller
styrke bestemmelsen i nåværende konkurranse-
lov § 2-2 bokstav d, som pålegger konkurranse-
myndighetene plikter med hensyn til å påpeke
konkurransebegrensende virkninger av offentlige
tiltak og eventuelt fremme forslag til tiltak. Etter-
som det følger uttrykkelig av mandatet, har utval-
get utredet en alternativ ordning med en styrking
av dagens bestemmelser i § 2-2 bokstav d. 

Utvalget vurderer formålsbestemmelsen i
nåværende lov og ønsker å beholde effektiv bruk
av samfunnets ressurser som formål med konkur-
ransepolitikken i den nye loven. Utvalget drøfter
kort på hvilke områder dagens formålsbestem-
melse kan komme i konflikt med tolkningen av de
nye forbudsbestemmelsene etter praksis i EF-ret-
ten og kommer til at slike konflikter sjelden vil
oppstå. Utvalget foreslår likevel en mindre end-
ring i formålsbestemmelsens ordlyd for å bringe

den mer i tråd med hva som er realistisk å oppnå
med en konkurransepolitikk. 

Kapittel 4 behandler de foreslåtte forbud mot
konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling. Innledningsvis
beskrives gjeldende rett i Norge, EU/EØS, Dan-
mark og Sverige.

Utvalget anbefalte i delinnstillingen (NOU
2001: 28) at den norske konkurranselovgivningen
bør harmoniseres med EØS-avtalen artikkel 53 og
54. Dette innebærer en overgang fra et kombinert
forbuds- og inngrepsregime til et rent forbudsre-
gime. Utvalget foreslår på denne bakgrunn i § 3-1
et forbud mot konkurransebegrensende avtaler
mellom foretak og sammenslutninger av foretak.
Forslagets § 3-2 er et forbud mot foretaks utilbør-
lige utnyttelse av dominerende stilling. 

Desentralisert håndheving er et sentralt ele-
ment i moderniseringen av reglene for håndhe-
ving av EF-traktaten artikkel 81 og 82. Nasjonale
konkurransemyndigheter og domstoler gis etter
rådsforordning 1/2003 artikkel 5 kompetanse til å
anvende EF-traktaten artikkel 81 og artikkel 82.
Videre innebærer artikkel 1 at det ikke lenger vil
være et notifikasjonssystem med negativattest
eller individuelle fritak, men at EF-traktaten artik-
kel 81 nr. 3 i stedet vil bli et lovbasert unntak fra
hovedregelen om at konkurransebegrensende
samarbeid er forbudt. Det er foreløpig ikke
avklart hvilke konsekvenser den nye forordnin-
gen vil få for reglene om håndheving i EØS.

I likhet med rådsforordning 1/2003 foreslår
utvalget et system med lovbasert unntak ved at
forbudet mot konkurransebegrensende samar-
beid på visse vilkår ikke får anvendelse, jf. forsla-
gets § 3-1 tredje ledd. Kongen kan ved forskrift
fastsette generelle regler, det vil si gruppefritak,
for hva som kan gå inn under dette unntaket.
Dette gir hjemmel både til å gi tilsvarende fritak i
norsk rett som det som er gitt i EØS-reglene og til
å gi egne fritak i forhold til de norske forbudene.
Utvalget foreslår videre at det i § 3-1 fjerde ledd
gis en hjemmel til i enkelttilfeller å trekke tilbake
fordelen av gruppefritak. 
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Der avgrensningen i mindre grad avhenger av
skiftninger i konkurransepolitikken, foreslår
utvalget at det gjøres unntak direkte i loven. Utval-
get foreslår å videreføre dagens regel om at kon-
kurranseloven i sin helhet ikke skal gjelde for
lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre, jf. for-
slagets § 1-3 første ledd. 

De fleste andre tilfeller hvor det skal gjøres
unntak fra lovens forbud ut fra bredere vurderin-
ger, bør etter utvalgets oppfatning kunne løses
generelt gjennom forskrifter gitt av Kongen.
Utvalget foreslår i § 1-3 annet ledd at Kongen ved
forskrift kan gjøre unntak fra hele eller deler av
loven overfor bestemte markeder eller næringer. 

Utvalget foreslår at det også kan gjøres unntak
fra forbudsbestemmelsene i individuelle tilfeller
ut fra allmenne hensyn, jf. forslagets § 3-4. Ordnin-
gen innebærer at regjeringen kan ta opp en sak av
eget tiltak og tillate atferd som er i strid med for-
budene i §§ 3-1 og 3-2.

Utvalget har vurdert om tilsynet skal ha en
plikt til å treffe vedtak om at en atferd ikke er i
strid med forbudene i forslagets §§ 3-1 og 3-2,
men finner ikke grunn til å innføre en slik regel.
Utvalget legger vekt på at Konkurransetilsynet vil
være underlagt den alminnelige veiledningsplik-
ten etter forvaltningsloven § 11. Konkurranse-
myndighetene kan også gi forhåndstilsagn eller
forhåndsvedtak innenfor de skranker den almin-
nelige forvaltningsrett setter for dette.

Utvalgets flertall foreslår at Konkurransetilsy-
net eller Konkurransenemnda kan pålegge fore-
tak eller sammenslutninger av foretak som over-
trer bestemmelsene i §§ 3-1 og 3-2, å bringe over-
tredelsen til opphør og alle forpliktelser som er
nødvendig for at overtredelsen skal opphøre, jf.
forslagets § 3-3 første ledd. Strukturelle tiltak kan
bare pålegges dersom det ikke finnes like effek-
tive atferdsregulerende forpliktelser, eller dersom
en atferdsregulerende forpliktelse vil være mer
byrdefull for foretaket. Et mindretall foreslår at
det bør presiseres at Konkurransetilsynets kom-
petanse etter forslagets § 3-3 ikke omfatter pålegg
om strukturelle forpliktelser.

Utvalget foreslår i § 3-3 fjerde ledd at der Kon-
kurransetilsynet finner at det er fare for alvorlig
og uopprettelig skade for konkurransen, kan tilsy-
net treffe midlertidig vedtak når det er rimelig
grunn til å anta at det foreligger en overtredelse
av §§ 3-1 og 3-2.

Et mindretall foreslår en hjemmel til å regu-
lere markedene gjennom generelle bestemmelser
gitt i forskrift. Bakgrunnen for forslaget er at selv
om det saklige virkeområdet for en forbudsbe-

stemmelse tilsvarende EØS-avtalen artikkel 54 i
hovedsak vil tilsvare virkeområdet for gjeldende
§ 3-10 i konkurranseloven, så vil § 3-10 i enkelte
relasjoner gå lenger og være mer fleksibel enn et
forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende
stilling.

I kapittel 5 vurderer utvalget om det er behov
for å endre gjeldende regler om inngrep mot
bedriftserverv. Hensynet til harmonisering med
fusjonsforordningen i EU/EØS gjør seg ikke i
samme grad gjeldende for strukturreglene som
for atferdsreglene. Utvalget ser likevel hen til
reglene i EU/EØS i utformingen av reglene på de
områder det anses å være behov for reform. Det
er spesielt reglenes anvendelsesområde og de
prosessuelle reglene utvalget foreslår å endre. 

Utvalgets flertall foreslår å endre anvendelses-
området for reglene om kontroll med foretaks-
sammenslutninger slik at reglene bare omfatter
de tilfeller der det oppstår en varig endring av
strukturen i markedet. I følge flertallets forslag vil
reglene ikke lenger omfatte ethvert bedriftser-
verv, men det vil stilles krav om kontroll. Kontroll
innebærer at ervervet gir mulighet til å utøve
avgjørende innflytelse over et foretaks virksom-
het. Selv om et slikt krav vil innebære at enkelte
erverv ikke omfattes av reglene om foretakssam-
menslutningskontroll, mener utvalgets flertall at
det ikke er behov for særbestemmelser. Sammen-
slutninger som ikke oppfyller kontrollkravet kan
således falle inn under atferdsreglene. Et mindre-
tall mener at Konkurransetilsynet også bør ha
adgang til å gripe inn mot minoritetserverv.

Utvalget foreslår å videreføre nåværende prak-
sis med å behandle tilknyttede avtaler om konkur-
ransebegrensninger etter reglene om foretaks-
sammenslutninger. Det er foreslått en egen
bestemmelse i forslagets § 4-1 fjerde ledd om at
avtaler som er direkte tilknyttet en foretakssam-
menslutning ikke er i strid med forbudet om kon-
kurransebegrensende avtaler i § 3-1. 

Utvalget ønsker i hovedsak å videreføre
dagens materielle regler for inngrep mot foretaks-
sammenslutninger, og anbefaler ikke en harmoni-
sering med de materielle reglene i EU/EØS.
Utvalget foreslår imidlertid å endre regelen slik at
dersom vilkårene for inngrep er til stede «skal»
Konkurransetilsynet eller Konkurransenemnda
gripe inn mot en foretakssammenslutning.
Begrunnelsen for dette er å signalisere at Konkur-
ransetilsynet og Konkurransenemnda skal treffe
sine vedtak på bakgrunn av konkurransefaglige
hensyn. Dersom allmenne hensyn tilsier det, kan
regjeringen tillate en foretakssammenslutning
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som Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda har grepet inn mot, jf. forslagets § 4-6.

Utvalget legger vekt på at partene i presump-
tivt skadelige foretakssammenslutninger bør for-
bys å integrere foretakene før myndighetene har
rukket å behandle saken (gjennomføringsfor-
bud). Sammen med en tilstrekkelig stor sannsyn-
lighet for at skadelige sammenslutninger oppda-
ges, er dette et viktig virkemiddel i en effektiv kon-
troll med foretakssammenslutninger. Utvalget
foreslår derfor å innføre en forskriftshjemmel som
gir Kongen adgang til å fastsette meldeplikt for
foretakssammenslutninger av en viss størrelse. 

Utvalget foreslår videre at parter i ikke-melde-
pliktige foretakssammenslutninger kan melde fri-
villig. I tillegg innebærer forslaget at Konkurran-
setilsynet kan ta opp saker på eget initiativ gjen-
nom å pålegge melding av sammenslutninger. Et
slikt pålegg kan ikke gis senere enn tre måneder
etter at endelig avtale er inngått. 

I alle tre tilfellene utløses et gjennomførings-
forbud i saksbehandlingens første fase. Utvalget
foreslår at dispensasjon fra gjennomføringsforbu-
det kan gis i unntakstilfeller. Konkurransetilsynet
kan også fatte vedtak om gjennomføringsforbud i
saksbehandlingens fase II dersom det anses nød-
vendig. 

Utvalget finner det ikke nødvendig å innføre
tidsfrister for når en sammenslutning senest eller
tidligst kan meldes. Tidsfristene for Konkurranse-
tilsynets saksbehandling begynne å løpe fra det
tidspunkt fullstendig melding er mottatt. Konkur-
ransetilsynets frister for saksbehandlingen er kor-
tet ned i forhold til dagens regler. I første fase
foreslår utvalget at Konkurransetilsynet gis en
frist på 25 virkedager fra mottatt melding, til å
varsle om at inngrep kan bli aktuelt. Dersom intet
slikt varsel gis, er foretakssammenslutningen å
anse som tillatt av myndighetene. I saker hvor det
varsles at inngrep kan bli aktuelt, har myndighe-
tene en tidsfrist på 100 virkedager fra fullstendig
melding er mottatt, til å fatte et inngrepsvedtak. 

Dersom partene fremmer forslag til avhjel-
pende tiltak, vil fristen for inngrep kunne utsettes
med 25 virkedager. Utvalget foreslår å innføre en
ordning med forvalter som kan bistå ved gjen-
nomføringen av vedtak der partene påtar seg for-
pliktelser for å avhjelpe uheldige konkurranse-
virkninger av en foretakssammenslutning. 

Kapittel 6 behandler sanksjoner for overtre-
delser av konkurranseloven. Først gis en oversikt
over sanksjonene under gjeldende konkurranse-
lov. Deretter gis også en oversikt over sanksjo-
nene ved overtredelse av konkurransereglene i

EU/EØS, Danmark og Sverige samt en lovend-
ring som innfører personstraff ved overtredelse
av konkurranseloven i Storbritannia. 

Utvalget drøfter enkelte prinsipielle spørsmål
som grunnlag for vurderingen av hvilke sanksjons-
midler som skal gjelde under den nye loven. Utval-
gets flertall mener at sanksjoner mot foretaket bør
være det dominerende sanksjonsmiddelet, og at
bruken av det individuelle straffansvaret bør tones
ned. Utvalgets flertall ønsker imidlertid ikke å
avskjære adgangen til å ilegge personstraff ved
grove og alvorlige overtredelser. Utvalgets flertall
viser videre til at det er et gjennomgående trekk i
EU/EØS og i mange andre lands konkurranselov-
givning at foretaksbøtene kan ilegges sivilrettslig.
Det er også en utvikling i norsk lovgivning med økt
fokus på alternative sanksjoner til straff. Et mindre-
tall foreslår at alvorlige overtredelser av forbuds-
bestemmelsene prinsipielt bør medføre straffreak-
sjoner. Mindretallet er uenig i at personstraff bør
være sekundært i forhold til foretaksstraffen. 

For å kunne ilegge sivilrettslige bøter, mener
utvalget at det må kunne påvises en forsettlig eller
uaktsom overtredelse fra foretaket eller av en
som handler på vegne av foretaket. Beviskravet
bør være klar sannsynlighetsovervekt, men uval-
get anser det ikke nødvendig med en lovfesting av
dette. 

Utvalget foreslår at sivilrettslige bøter ilegges
etter et foreleggssystem hvor Konkurransetil-
synet har søksmålsbyrden dersom forelegget
ikke vedtas. Forelegget skal ha en frist for vedta-
kelse på to måneder. Dersom forelegget ikke ved-
tas, kan Konkurransetilsynet innen tre måneder
etter utløpet av vedtaksfristen reise sak mot fore-
taket for Oslo tingrett. 

Utvalget foreslår at det ved fastsettelse av
botens størrelse særlig skal legges vekt på foreta-
kets omsetning, overtredelsens grovhet og varig-
het samt lempning etter forslagets § 7-4. Det fore-
slås videre en forskriftshjemmel for Kongen til å
fastsette nærmere retningslinjer for utmåling av
bøtene. Det forutsettes at retningslinjene vil bli
utformet etter mønster fra tilsvarende retnings-
linjer i EU/EØS. Dette hindrer likevel ikke at det
gjøres særtilpasninger.

Videre drøfter utvalget hvilke typer overtre-
delser som bør være straffbare i tradisjonell for-
stand. Utvalgets utgangspunkt er at atferd som i
dag er lovlig, ikke bør gi grunnlag for straff i den
nye loven. Utvalget ønsker på den annen side hel-
ler ikke å avskjære adgangen til å ilegge straff ved
grove og alvorlige overtredelser som i dag kan
straffes med bøter eller fengsel. 
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For å oppnå dette, foreslår utvalgets flertall et
system der overtredelser av lovens § 3-1 ved sam-
arbeid om priser, anbud eller markedsdeling straf-
fes med bøter. Ved særlig skjerpende forhold
utvides strafferammen til bøter eller fengsel inntil
seks år. Et mindretall finner ingen grunn til å fra-
vike normalsatsene på henholdsvis tre og seks år i
disse tilfellene. Overtredelser av forbudet mot util-
børlig utnyttelse av dominerende stilling foreslås
ikke straffsanksjonert. Unnlatelse av å etter-
komme et påbud om opphør etter forslagets § 3-3
av overtredelser av forslagets §§ 3-1 og 3-2 straffes
med bøter eller fengsel inntil tre år. Tilsvarende
strafferamme er foreslått for overtredelse av ved-
tak om inngrep mot foretakssammenslutninger
etter § 4-1, overtredelse av gjennomføringsforbud
for foretakssammenslutninger etter § 4-4, unn-
latelse av å etterkomme pålegg etter §§ 5-1 og 6-1
og å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger
eller medvirke til de nevnte overtredelser. 

Forholdet mellom sivilrettslige og strafferetts-
lige bøter omhandles, men utvalget finner det
ikke nødvendig med en særskilt regulering av
dette i konkurranseloven. 

Utvalget anbefaler regler om sanksjonslemp-
ning. Grunntanken bak regler om sanksjonslemp-
ning i kartellsaker er at kartelldeltakerne gis
insentiver til å bryte ut av karteller, ved at ved-
kommende belønnes i form av sanksjonsnedset-
telse eller bortfall. Etter forslagets § 7-4 skal det
ved utmålingen av både sivilrettslige foretaksbø-
ter og strafferettslige bøter og/eller fengsel tas i
betraktning om foretaket eller personen har
bistått konkurransemyndighetene med oppkla-
ring av egen eller andres medvirkning til overtre-
delse. Den nærmere utforming av lempningsre-
glene fastsettes i forskrift. Utvalget peker på
enkelte momenter som erfaringsmessig preger
lempningsprogrammer der de er i bruk. Der
det ikke er aktuelt med lempning etter forslagets
§ 7-4, forutsetter utvalget at påtalemyndigheten
og domstolene i tillegg fullt ut utnytter eksi-
sterende muligheter for straffnedsettelse i straffe-
loven § 59, i de tilfeller en tiltalt har bidratt til en
vesentlig oppklaring av kartellet. Utvalget konklu-
derer med at det ikke er behov for regler om vin-
ningsavståelse i tillegg til reglene om sivilrettslig
bot. 

Utvalget foreslår en videreføring av adgangen
til å ilegge tvangsmulkt. I tillegg foreslås at det
skal være adgang til å ilegge tvangsmulkt for å
sikre at opplysnings- og utleveringspålegg over-
holdes. Konkurransetilsynet fastsetter tidspunk-
tet for når mulkten begynner å løpe. Klage gis

ikke oppsettende virkning. Kongen kan fastsette
nærmere regler om utmålingen av tvangsmulk-
ten. 

Kapittel 7 behandler organisasjonsspørsmål.
Innledningsvis beskrives gjeldende rett i Norge,
EU/EØS, Danmark og Sverige. For sammenlig-
ning gis videre en oversikt over enkelte nemnder i
andre deler av norsk forvaltning. 

Utvalget legger vekt på at konkurransepolitik-
kens gjennomføring og organisering må ta sikte
på en rett balanse mellom god forvaltning av
enkeltsaker på den ene side og folkevalgt styring
av hovedlinjene på den annen. Utvalgets forslag
innebærer større selvstendighet for Konkurranse-
tilsynet i enkeltsaker på nærmere angitte områ-
der. Samtidig gis regjeringen økt mulighet til å
påvirke politiske valg og saker av særlig stor sam-
funnsmessig betydning. 

Utvalget foreslår at Konkurransetilsynet, som
i dag, skal føre det løpende tilsyn etter konkurran-
seloven. Saker vil bli initiert av tilsynet på eget til-
tak eller på grunnlag av henvendelser fra andre.
Etter forslaget fra utvalgets flertall skal Konkur-
ransetilsynet, slik som etter gjeldende konkurran-
selov, treffe vedtak i første instans. Et mindretall
mener at vedtakskompetanse i første instans i
saker om foretakssammenslutninger og i saker
om påbud om å bringe en ulovlig atferd til opphør,
i stedet bør legges til Konkurransenemnda.

Til forskjell fra i dag, hvor departementet er
klageinstans, foreslår utvalgets flertall at Konkur-
ransenemnda skal være klageorgan for vedtak
truffet av Konkurransetilsynet, jf. forslagets § 2-3.
En part kan innen 15 virkedager etter at vedtaket
ble truffet kreve at Konkurransetilsynet bringer
saken inn for Konkurransenemnda. Konkurranse-
tilsynet bringer i så fall saken inn for Konkurran-
senemnda innen 15 virkedager fra den dagen kla-
gen er mottatt. Konkurransenemnda skal ha full
kompetanse i klagesaker. Nemnda kan således
overprøve tilsynets saksbehandling, rettsanven-
delse, faktumbedømmelse og skjønnsutøvelse. 

Etter forslaget fra utvalgets flertall i § 2-3
tredje ledd skal Konkurransenemndas behand-
ling av klagesaker være kontradiktorisk. Under
nemndas behandling skal både Konkurransetilsy-
net og partene få anledning til å gi sine skriftlige
merknader. I tillegg bør Konkurransenemnda ha
en muntlig høring av både partene og Konkurran-
setilsynet. Nemnda kan innhente uttalelser og
bevis fra andre og pålegge partene og Konkurran-
setilsynet å fremskaffe opplysninger. Nærmere
bestemmelser om Konkurransenemndas saksbe-
handling kan fastsettes ved forskrift. 



NOU 2003: 12 23
Ny konkurranselov Kapittel 2

Utvalgets flertall foreslår at Konkurranse-
nemnda skal ha adgang til å omgjøre vedtak uten
klage etter forvaltningsloven § 35. Konkurranse-
nemnda skal imidlertid ikke ha kompetanse til å
instruere Konkurransetilsynet i enkeltsaker. Gjen-
nom sin rolle som klageinstans og sin omgjørings-
myndighet, vil Konkurransenemnda likevel kunne
gi Konkurransetilsynet veiledning om lovtolkning
og skjønnsutøvelse. 

Utvalget foreslår at Konkurransetilsynets
avgjørelser om ikke å treffe vedtak i atferdssaker
kan bringes inn for Konkurransenemnda, jf. for-
slagets § 3-3 tredje ledd. For å gjøre klageadgan-
gen reell, må Konkurransetilsynet begrunne sin
avgjørelse om ikke å treffe vedtak, herunder tilsy-
nets prioritering av ressurser. Konkurransetilsy-
nets prioriteringer kan overprøves av Konkurran-
senemnda. Utvalgets flertall finner ikke grunn til
å gi tredjeparter klagerett i saker hvor tilsynet
ikke griper inn mot en foretakssammenslutning. 

Klage på Konkurransetilsynets og Konkurran-
senemndas vedtak etter forvaltningsloven og
offentlighetsloven skal etter utvalgets forslag
avgjøres av departementet, jf. forslagets § 2-4. Det
samme gjelder Konkurransetilsynets og Konkur-
ransenemndas pålegg om å gi opplysninger og å
utlevere dokumenter etter forslagets § 5-1 og
avgjørelse om å nekte tredjepart innsyn etter for-
slagets § 6-3 annet ledd. Dersom en part blir nek-
tet dokumentinnsyn etter forslagets § 6-3 første
ledd, kan spørsmålet kreves avgjort av retten. For-
hørsrettens kjennelse om bevissikring kan påkjæ-
res etter tvistemålslovens alminnelige regler.

Utvalget foreslår videre at Konkurransetilsy-
net etter forslagets § 7-2 skal ha kompetanse til å
utstede forelegg på sivilrettslige bøter for brudd
på lovens forbud og vedtak som er truffet i med-
hold av loven. Vedtas ikke et slikt forelegg, kan til-
synet bringe saken inn for domstolene. Kon-
kurransetilsynet kan som et alternativ, anmelde
forholdet til påtalemyndigheten. Konkurranse-
tilsynet kan i tillegg ilegge tvangsmulkt, jf. forsla-
gets § 7-1. Vedtaket om tvangsmulkt kan påklages
til Konkurransenemnda.

Konkurransenemnda må etter utvalgets for-
slag gis tilstrekkelig fagkompetanse og ha en vari-
ert sammensetning. De nærmere reglene om
Konkurransenemndas organisasjon og virksom-
het forutsettes fastsatt ved forskrift. Utvalget fore-
slår at nemndas medlemmer oppnevnes av regje-
ringen. Konkurransenemnda skal bestå av fem
medlemmer. Funksjonstiden for nemndas med-
lemmer settes i utgangspunktet til fire år.

Etter utvalgets forslag skal departementet

fortsatt ha en rolle som konkurransemyndighet.
Departementet skal ha det overordnede ansvar
for tilrettelegging og utforming av konkurranse-
politikken. Kongen vil videre ha kompetanse til å
gi forskrifter etter loven. 

Utvalget foreslår at regjeringens instruksjons-
myndighet og omgjøringsadgang i enkeltsaker
avskjæres, jf. forslagets § 2-1. For å sikre politisk
styring i enkeltsaker, foreslår utvalget en ordning
med prøving i henhold til allmenne hensyn. Ord-
ningen innebærer at regjeringen kan ta opp saker
av eget tiltak. Regjeringen kan for det første etter
forslagets § 3-4 tillate atferd som er i strid med for-
budene i forslagets §§ 3-1 og 3-2. For det andre
kan regjeringen etter forslagets § 4-6 tillate en
foretakssammenslutning som Konkurransetilsy-
net eller Konkurransenemnda har grepet inn mot.

Samferdselsdepartementet har lagt frem et
forslag om å innføre en Klagenemnd for elektro-
nisk kommunikasjon. I tillegg har Patentstyret
påpekt behovet for en ny klage-/domstolsordning
i saker på immaterial- og konkurranserettens
område. Utvalget er opptatt av at forslaget om å
opprette en konkurransenemnd lar seg forene
med disse forslagene. Etter en sammenligning
med de foreslåtte saksbehandlingsreglene for
Konkurransenemnda, kan utvalget ikke se at det
vil utelukke eller medføre vesentlige ulemper å
forene disse klageorganene på et senere tids-
punkt.

Kapittel 8 gir en fremstilling av utvalgets for-
slag til saksbehandlingsregler ved håndhevelse av
konkurranseloven. Først gis en oversikt over gjel-
dende lovs regler om opplysningsplikt og gran-
sking, bevissikring og dokumentinnsyn. Deretter
følger en kort oversikt over andre generelle og
spesielle forvaltningsrettslige saksbehandlingsre-
gler. For et best mulig sammenligningsgrunnlag,
redegjøres nærmere for straffeprosessuelle
regler om forklaringsplikt, utleveringspålegg, ran-
saking, beslag og dokumentinnsyn, samt saksbe-
handlingsreglene ved håndhevelse av konkurran-
sereglene i EU/EØS, Danmark og Sverige.

Utvalget går deretter over til å drøfte enkelte
prinsipielle spørsmål. Ved overgangen til et mer
omfattende forbudsprinsipp, vil en større del av
konkurransemyndighetenes virksomhet være
knyttet til kontroll, etterforskning og sanksjone-
ring av brudd på lovens forbudsbestemmelser.
Norges folkerettslige forpliktelser setter skranker
for nasjonal lovgivning og rettsanvendelse. 

Utvalget foreslår en videreføring av dagens
ordning hvor plikten til å gi opplysninger kan
pålegges enhver. I den forbindelse drøftes hvilke
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begrensninger selvinkrimineringsvernet i hen-
holdsvis menneskerettighetskonvensjonene og
EU/EØS-retten setter for opplysningsplikten i
overtredelsessaker for personer og for foretak.
EF-rettens beskyttelse mot selvinkriminering gjel-
der foretak, mens det er usikkert om EMK artik-
kel 6 i dag beskytter foretak. Beskyttelsen for
foretak etter EF-retten går imidlertid kortere enn
vernet etter EMK. Ved en desentralisert håndhe-
ving må norske myndigheter ved håndhevelse av
EØS-reglene respektere selvinkrimineringsvernet
etter EF-retten. I praksis vil det være vanskelig å
ha forskjellige regler for opplysningsplikten
avhengig av om konkurransemyndighetene hånd-
hever EØS-reglene eller nasjonale konkurranse-
regler. Utvalgets flertall foreslår på denne bak-
grunn at det på samme måte som i EU/EØS-retten,
skal være en rett for foretakene til å nekte å svare
på inkriminerende spørsmål fra Konkurranse-
tilsynet og Konkurransenemnda. Ved behandlin-
gen av den nærmere utformingen av lovbestem-
melsen, foreslår utvalgets flertall i hovedsak en
videreføring av dagens ordlyd. Et mindretall er
ikke enig i at foretakenes selvinkrimineringsvern
etter den norske loven skal utformes etter møn-
ster fra EF-domstolens praksis, dersom det ikke
blir aktuelt med nasjonal håndhevelse av EØS-
avtalens regler. 

Videre foreslår utvalget å innføre en hjemmel
for Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
til å kunne anvende lydopptak ved muntlige for-
klaringer. Reglene om utleveringspålegg foreslår
utvalget i hovedsak videreført, men med den end-
ring at det ikke lenger er en plikt til å utlevere ori-
ginaldokumenter.

I forbindelse med gjennomføringen av bevis-
sikring drøftes hvorvidt Konkurransetilsynet skal
kunne ta med originaldokumenter, eller om det
kun skal gis anledning til å ta med kopi. Utvalgets
flertall foreslår at dagens ordning med adgang til
å ta med originaldokumenter, videreføres i den
nye loven. Det fremgår derfor av lovteksten at
bevis som tas med skal tilbakeleveres så snart
behovet for beviset faller bort. Et mindretall fore-
slår at foretak som er underlagt Konkurranse-
tilsynets kontroll, skal ha rett til kopi av alle doku-
menter.

Utvalgets flertall foreslår videre at retten til å
tilkalle en advokat ved bevissikringen fremgår av
lovteksten, og at bevissikringen normalt ikke kan
begynne før advokat er kommet til stedet. Et min-
dretall mener at det ikke bør innføres en slik
bestemmelse.

Det foreslås en bestemmelse som gir Konkur-
ransetilsynet adgang til å forsegle forretningslo-
kaler samt bøker og forretningspapirer så lenge
bevissikringen varer. 

På grunn av et stadig økende behov for inter-
nasjonalt samarbeid, foreslår utvalgets flertall en
hjemmel for Konkurransetilsynet til å foreta
bevissikring for å kunne oppfylle forpliktelser
overfor fremmed stat eller organisasjon. Et min-
dretall foreslår en utvidet adgang til å gi taushets-
belagte opplysninger og til å yte annen bistand til
fremmed stat.

Utvalgets flertall foreslår endringer i regelen
om partsinnsyn i overtredelsessaker. Det foreslås
en bestemmelse basert på straffeprosesslovens
regler, om at parter på begjæring skal gis innsyn
så fremt dette kan skje uten skade eller fare for
saksbehandlingens øyemed eller for tredjemann.
Forvaltningslovens regler om partsinnsyn og
offentlighetslovens regler kommer ikke til anven-
delse. En part som blir nektet innsyn kan kreve
spørsmålet avgjort ved kjennelse av retten. Et
mindretall foreslår at dersom Konkurransetilsy-
net vurderer å anmelde saken, skal partsinnsynet
ikke gjelde før saken er oversendt politiet.

Avslutningsvis peker kapittel 8 på enkelte pro-
blemstillinger knyttet til begrensninger i bruken
av innsamlede opplysninger og unntak fra offent-
lighetslovens regler.

I kapittel 9 behandles privatrettslige virknin-
ger ved overtredelse av konkurranseloven. Utval-
get antar at overgangen til et rent forbudsprinsipp
vil kunne legge bedre til rette for privatrettslige
søksmål sammenlignet med i dag. Utvalget har i
denne forbindelse innhentet en betenkning fra
universitetsstipendiat Erling Hjelmeng som er
vedlegg til innstillingen. 

Utvalget vurderer kort erstatningsreglene ved
overtredelse av konkurranseloven, men foreslår
ingen endringer i det ulovfestede erstatningsan-
svaret som gjelder i dag. 

Når det gjelder ugyldighet, foreslår utvalget at
ugyldighetsvirkningen av konkurransebegren-
sende avtaler følger av loven slik som i dag. Etter-
som forbudsbestemmelsen i forslagets § 3-1 har-
moniserer med EØS-avtalen artikkel 53, foretas en
tilpasning ved at ugyldighetsvirkningene ved kon-
kurransebegrensende avtaler fremgår av forsla-
gets § 3-1 annet ledd.

Utvalget anbefaler ikke at ugyldighetsvirk-
ninger ved overtredelse av forbudet mot utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling i forslagets § 3-2
lovfestes særskilt i konkurranseloven. 
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Utvalget ser ikke noe behov for å innføre
bestemmelser om midlertidig sikring utover de
alminnelige regler i tvangsfullbyrdelsesloven. 

Utvalget vurderer hvilken rolle Konkurranse-
tilsynet skal ha i forhold til privates søksmål. Det
er særlig spørsmålet om skadelidtes rett til innsyn
som er sentralt. Først redegjøres for tredjemenns
rett til innsyn etter gjeldende konkurranselov. For
et best mulig sammenligningsgrunnlag vises det
også til reglene om tredjemenns fremleggelses-
plikt i tvistemålsloven og skadelidtes og andre
tredjemenns rett til innsyn etter straffeprosesslo-
ven. Utvalget foreslår at den som har rettslig inter-
esse skal ha rett til innsyn i dokumentene i en
overtredelsessak. Begjæringen om innsyn kan
avslås dersom innsyn medfører skade eller fare
for saksbehandlingens øyemed eller for tredje-
mann. Det kan bare kreves innsyn i taushetsbe-
lagte opplysninger dersom innsyn ikke vil virke
urimelig overfor dem som opplysningen angår.

Kapittel 10 omhandler vernetingsregler. Utval-
get foreslår særlige vernetingsregler i konkurran-
seloven, der Oslo tingrett er verneting for søksmål
vedrørende sivilrettslige bøter og lovmessigheten
av avgjørelser truffet etter konkurranseloven.
Utvalget har lagt vekt på at hensynet til sakens

opplysning, bevisførsel og praktiske hensyn tilsier
at disse sakene føres for samme domstol. Etter-
som konkurransesaker ofte er komplekse både
rettslig og faktisk, vil en regel om tvunget verne-
ting bidra til en mer effektiv domstolsprøvelse,
samtidig som rettssikkerheten styrkes ved riktige
avgjørelser.

Kapittel 11 omhandler betydningen av rådsfor-
ordning 1/2003 om gjennomføringen av konkur-
ransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82 i
norsk rett. 

I kapittel 12 gjennomgås de forslagene i utred-
ningen som kan tenkes å få konsekvenser av
administrativ eller økonomisk art. Utvalget kon-
kluderer med at eventuelle konsekvenser ikke vil
være store verken for næringslivet eller for for-
valtningen. Etter utvalgets oppfatning vil imidler-
tid vesentlig mer av Konkurransetilsynets ressur-
ser enn i dag måtte gå med til kontroll og håndhe-
ving av forbudene. I tillegg antar utvalget at
opprettelsen og driften av Konkurransenemnda
vil innbære behov for nye stillinger og ressurser.

Kapittel 13 omhandler merknader til de
enkelte bestemmelsene. 

I kapittel 14 er utvalgets forslag til lovtekst tatt
inn.
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Kapittel 3 

Konkurransepolitikkens utfordringer, oppgaver og formål

3.1 Fremtidige utfordringer for 
konkurransepolitikken

3.1.1 Utgangspunkt for vurderinger og 
endringer av konkurranseloven

Behovet for en gjennomgang av den norske kon-
kurranselovgivningen er i utvalgets mandat
begrunnet med de erfaringene som er gjort med
nåværende konkurranselov og den utviklingen
som har funnet sted siden loven ble vedtatt. Ved
utforming av den nye loven skal utvalget ta i
betraktning generelle utviklingstrekk nasjonalt og
internasjonalt. Formålet med den nye loven skal
være å klargjøre rettsstillingen og bedre forutbe-
regneligheten for lovens adressater samt å legge
til rette for en effektiv kontroll med skadelige kon-
kurransebegrensninger. I tillegg skal klagesyste-
met og organiseringen av konkurransemyndig-
hetene vurderes. Dette innebærer i korthet at
konkurranseloven skal gjennomgås med sikte på
å gjøre den til et effektivt redskap for konkurran-
sepolitikken i forhold til de utfordringer denne
står overfor i årene som kommer. 

Konkurranseloven av 1993 var en naturlig kon-
sekvens av den endring i pris- og konkurranse-
politikken som hadde skjedd etter 1980. Den nye
konkurranseloven var en rendyrket konkurranse-
lov, mens virkemidlene for generelle prisregule-
ringer ble skilt ut i en egen pristiltakslov. Bak-
grunnen for endringen i pris- og konkurransepoli-
tikken var behovet for å bedre økonomiens
virkemåte, og en mer effektiv konkurransepoli-
tikk ble sett på som et viktig element i dette. 

I løpet av de ti årene konkurranseloven har
vært i kraft, har den fått viktige nye utfordringer.
Dette skyldes både internasjonale og nasjonale
utviklingstrekk i økonomien, endringer i det
offentliges virkemiddelbruk og omorganisering
av den offentlige sektor. Grenseoppgangen mel-
lom konkurransepolitikken på den ene siden og
andre viktige politikkområder på den annen, er
blitt et stadig viktigere politisk spørsmål. Konkur-

ransepolitikken blir således en del av den samlede
struktur- og næringspolitikken. Bruk av konkur-
ransepolitiske virkemidler er også sentralt med
sikte på å innfri målsettingen om økt effektivitet i
den offentlige tjenesteproduksjonen.

Også EØS-avtalens konkurranseregler setter
rammer for utformingen og gjennomføringen av
den offentlige politikken. Som eksempel nevnes
EØS-avtalen artikkel 59 nr. 1 som begrenser
muligheten til å gi foretak en konkurransemessig
særstilling gjennom offentlig organisering eller
offentlige konsesjoner. EØS-avtalen artikkel 59 nr. 2
fastsetter at EØS-avtalens øvrige regler kommer
til anvendelse også på foretak som er tillagt opp-
gaven å utføre tjenester av almen økonomisk
betydning eller som har fiskalt monopol. Dette
gjelder både offentlige og private foretak. 

For foretak som faller inn under EØS-avtalen
artikkel 59 nr. 2, kan EØS-avtalens regler kun fra-
vikes i den utstrekning disse reglene rettslig eller
faktisk hindrer dem i å utføre de særlige oppgaver
som er tillagt dem. Der hvor det offentlige utøver
ervervsvirksomhet, kommer de generelle forbu-
dene mot konkurransebegrensende avtaler og
utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling til
anvendelse fullt ut. Når flere offentlige tjenester
åpnes mot markedet, reguleres også offentlig
virksomhet av konkurransereglene for foretak.
EØS-avtalen har for eksempel satt rammer innen
kommunikasjon, samferdsel og avfallsbehandling.
Helse- og utdanningssektorene er andre eksem-
pler på offentlige virksomhetsområder som i
økende grad åpnes for private aktører.

Det forhold at konkurransereglene setter ram-
mer for det offentlige er ikke bare en følge av
EØS-avtalen. Det er også resultat av politiske valg
om å styre gjennom markedet og dermed under-
legge seg de regler som gjelder for foretak. Siden
konkurransereglene setter rammen både for det
offentliges virkemiddelbruk og for hvordan det
offentlige kan opptre som aktør i markedet, er det
viktig å sikre en folkevalgt styring og kontroll
med utformingen av konkurransepolitikken og
prioriteringen av konkurransemyndighetenes
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ressurser. Demokratisk forankring er nødvendig
for at konkurransemyndighetene skal opprett-
holde sin legitimitet. Politisk styring er også nød-
vendig for å sikre at konkurransemyndighetene
blir et effektivt redskap for gjennomføring av den
politikk som blir fastsatt.

Konkurransereglenes overordnede funksjon
er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressur-
ser ved å legge til rette for virksom konkurranse.
Økonomisk effektivitet og virksom konkurranse
er viktig for norsk næringslivs konkurranseevne i
forhold til utlandet. Konkurransereglene skal også
bidra til like rammebetingelser i den forstand at
ikke enkeltaktører kan tiltvinge seg konkurranse-
fordeler gjennom ulovlige konkurransebegrens-
ninger som går ut over leverandører, kunder eller
konkurrenter. Effektive konkurranseregler tar
derfor sikte på å beskytte samfunnet som sådan så
vel som forbrukere og andre næringsdrivende.

Ettersom konkurransereglene får et voksende
virkeområde blir fokus på reglenes effektivitet og
virkninger for næringslivet sterkere. Reglenes
effektivitet har to sider. Den ene er om reglene er
utformet slik at skadelige konkurransebegrens-
ninger faktisk blir forbudt. Utenfor området av
pris- og anbudssamarbeid og markedsdelings-
avtaler er dette i dag avhengig av en konkret vur-
dering og et inngrepsvedtak fra myndighetenes
side. Den andre siden er at de forbud som gjelder
faktisk etterleves. Etterlevelse er avhengig av en
rekke forhold så som kjennskap til og aksept av
reglene blant adressatene, mulighetene for at
overtredelser blir oppdaget og avslørt samt de
reaksjoner som blir ilagt. For at reglene skal få
den ønskede gjennomslagskraft, er det således
nødvendig både med en klar rettstilstand og hen-
siktsmessige kontroll- og sanksjonsmidler for å
sikre en effektiv håndheving.

Utvalget har som bakgrunn for sine vurderin-
ger og forslag funnet det hensiktsmessig både å
redegjøre nærmere for en del utviklingstrekk
som særlig har gjort seg gjeldende i perioden
etter at forrige konkurranselovutvalg leverte sin
innstilling i 1992, og den utvikling utvalget mener
har særlig betydning i tiden fremover. 

3.1.2 Globalisering av næringslivet

Begrepet globalisering knytter seg til internasjo-
nal økonomisk integrasjon og er et av de mest
fremtredende utviklingstrekk siden tidlig på 1990-
tallet. Globaliseringens kraftige vekst på 90-tallet
har først og fremst sammenheng med teknologisk
utvikling og frihandelspolitikk.

Teknologisk fremgang har ført til betydelige
kostnadsreduksjoner innen transport og spesielt
for kommunikasjon. Ikke bare har selve ekspor-
ten og importen blitt billigere, men også kostna-
dene ved å oppdage nye kjøps- og salgsmuligheter
i utlandet har gått ned. 

Det er også en tendens at markedenes geogra-
fiske utstrekning har økt. Mange markeder som
tidligere har vært lokale, har nå blitt regionale og
tildels nasjonale. Utviklingen de senere årene har
også ført til at markedene i større grad har vokst
på tvers av landegrensene. I takt med at marke-
dene integreres internasjonalt, har det vært en
økning i omfanget av foretakssammenslutninger
som involverer foretak fra flere land. Det har i
løpet av 1990-tallet funnet sted en fusjonsbølge i
Europa og USA. Fra 1993 til 1999 ble antall erverv
som ble notifisert til Kommisjonen femdoblet. Det
er i følge OECD en tilsvarende stor økning i antall
erverv som involverer foretak fra flere land,
såkalte flernasjonale erverv. 

På 1990-tallet har de finansielle markedene
utviklet seg til å bli stadig mer integrerte. Denne
utviklingen har i betydelig grad bedret forutset-
ningene for investeringer på tvers av landegren-
sene innen EU.

Drivkreftene bak globaliseringen kan ha både
positive og negative virkninger på konkurransen.
Liberalisering av markeder og forbedret informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi gir bedre
informerte forbrukere som har flere valgmulighe-
ter. Dette fører til økt konkurranse mellom leve-
randørene i markedet og gjør det lettere for nye
aktører å etablere seg. Konkurranse fra utenland-
ske foretak kan i mange tilfeller være et substitutt
for manglende konkurranse i hjemmemarkedet
og vil bidra til at forbrukerne har flere tilbydere å
velge mellom. 

Det er likevel slik at de samme drivkreftene
også kan trekke i motsatt retning. Økt transpa-
rens kan svekke konkurransen mellom tilby-
derne. På grunn av økt transparens, kan handel
via internett gjøre det lettere for tilbyderne å sam-
arbeide uten at dette eksplisitt uttrykkes. Aktø-
rene vil være seg bevisste at jo fortere deres kon-
kurrenter kan oppdage og matche et forsøk på å
redusere prisen, jo mindre insitament vil hver
enkelt ha til å sette ned prisen i utgangspunktet. 

For det andre kan den nye teknologien gjøre
tilbyderne bedre informert om egenskapene ved
deres kunder. Denne informasjonen kan i sin tur
brukes til å segmentere markeder og åpne nye
muligheter for diskriminering mellom kunder for
eksempel med hensyn til pris. Selv om slik diskri-
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minering ikke er uheldig i enhver sammenheng,
vil det ofte virke negativt og kan også hindre ny-
etablering. 

For det tredje kan de økonomiske egen-
skapene ved informasjons- og kommunikasjons-
industrien (IKT) gi grunnlag for markedsmakt.
Mange informasjonstjenester og deres infra-
struktur kjennetegnes ved høye faste kostnader
og lave variable kostnader. På etterspørselssiden
kjennetegnes informasjonsprodukter og -tjenes-
ter særlig ved innelåsing, kostnader ved bytte av
leverandør og nettverkseffekter. Disse egen-
skapene fører ofte til at ett system eller en stan-
dard blir dominerende – i hvert fall for en peri-
ode. I en fase vil det være hard teknologisk
konkurranse om denne standarden, og kon-
kurransemyndighetenes oppgave i denne fasen
er å sørge for at rivaliseringen ikke hindres gjen-
nom konkurransehemmende tiltak. 

For det fjerde virker de økonomiske drivkref-
tene stimulerende på fusjonsaktiviteten. Utviklin-
gen av internasjonale kapitalmarkeder gjør det let-
tere å gjennomføre slike transaksjoner internasjo-
nalt. På 1990-tallet har det vært en markert
tendens til at utenlandske investeringer i økende
grad omfatter fusjoner og oppkjøp. Dette kan i seg
selv virke positivt, men for å unngå at grenseover-
skridende sammenslutninger svekker konkurran-
sen, er det nødvendig at konkurransemyndig-
hetene fører kontroll også med slike sammenslut-
ninger. 

Også samarbeid mellom bedrifter vil få inter-
nasjonale dimensjoner i takt med internasjonalise-
ringen i næringslivet. Denne utviklingen betyr
også at potensielle karteller i fremtiden i større
grad vil omfatte tilbydere fra ulike land og juris-
diksjoner.

3.1.3 Betydningen av internasjonalt 
samarbeid

I tråd med internasjonaliseringen av næringslivet
får håndheving av konkurranseregler en stadig
sterkere internasjonal dimensjon. Rundt 100 land
har i dag konkurranselovgivning – hvorav over 60
har regler om kontroll med foretakssammenslut-
ninger. På denne bakgrunn blir samarbeidet mel-
lom nasjonale konkurransemyndigheter stadig
viktigere. Videre vil spørsmålet om harmonise-
ring av nasjonale konkurranseregler trolig få økt
oppmerksomhet i de nærmeste årene. 

Viktige deler av slikt samarbeid skjer innenfor
rammene av internasjonale forpliktelser. Norges
viktigste og mest omfattende folkerettslige for-

pliktelse er EØS-avtalen. EØS-avtalen ble under-
tegnet av medlemsstatene i EF og EFTA 2. mai
1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen
omfatter medlemslandene i EU og EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge. 

Store deler av EF-retten, inkludert EF-trakta-
tens bestemmelser om de fire friheter og konkur-
ransebestemmelsene, er innlemmet i EØS-avtalen.
Konkurransereglene i EØS-avtalen artikkel 53 og
54 kommer til anvendelse dersom samarbeidet
påvirker samhandelen mellom EØS-landene.
Reglene om kontroll med foretakssammenslutnin-
ger i EØS-avtalen kommer til anvendelse dersom
de såkalte terskelverdiene er oppfylt i EU eller i
EFTA/EØS-landene.

Rådsforordning 1/2003 innebærer omfat-
tende endringer ved gjennomføringen av konkur-
ransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82.
Rådsforordningen er EØS-relevant. Selv om det
foreløpig er uavklart hvilke konsekvenser forord-
ningen får i EØS, er det klart at det vil bli endrin-
ger i Norges forpliktelser og oppgaver knyttet til
EØS-avtalens konkurranseregler. Dette omtales
nærmere under kapittel 11.

EØS-avtalen gir ikke Norge anledning til å
delta når EU treffer beslutninger. Norges påvir-
kningsmulighet på rettsutviklingen i EU/EØS
begrenser seg til ekspertkonsultasjoner og fag-
lige innspill i den forberedende fasen av nye retts-
akter med EØS-relevans. Norske myndigheter
har videre rett til å fremme sitt syn og delta i
møter vedrørende enkeltsaker på konkurranse-
området, såkalte samarbeidssaker.

Som ledd i EØS-avtalen er konkurransemyn-
dighetene i Norge bundet av de prosessuelle
reglene som følger av Avtalen mellom EFTA-sta-
tene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og
en Domstol (ODA). Konkurransetilsynet har plikt
til å bistå EFTAs overvåkningsorgan, og EFTAs
overvåkningsorgan har plikt til å bistå Kommi-
sjonen. Dette bidrar til enhetlig gjennomføring av
de materielt identiske konkurransereglene som
gjelder for hele EØS-området. I tillegg samarbei-
der Konkurransetilsynet med EFTA-sekretariatet
og andre lands konkurransemyndigheter i kon-
krete saker. 

Videre er Norge gjennom sitt medlemskap i
EFTA bundet av frihandelsavtaler med land uten-
for EFTA og EU. Avtalene tilsvarer i stor grad
EUs avtaler med de samme landene, og sikrer
blant annet EFTA-landenes aktører samme kon-
kurransevilkår som i EU. 

Norge har også bi- og multilaterale avtaler
utenfor EFTA-systemet. Blant annet har Norge
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avtale med Danmark og Island om å utveksle taus-
hetsbelagt informasjon i konkurransesaker. Sam-
arbeidet dreier seg først og fremst om håndheving
av konkurranseregler i forbindelse med internasjo-
nale karteller og flernasjonale fusjoner/oppkjøp.

I tillegg til slike folkerettslig bindende avtaler,
finnes det en rekke internasjonale samarbeidsfora
på myndighetsnivå. På multilateralt nivå er det
særlig OECD som har arbeidet for å skape økt
internasjonal koordinering og konvergens på kon-
kurranseområdet. Siden 1967 har det eksistert et
regulært samarbeid mellom medlemslandene
vedrørende konkurransebegrensende atferd som
påvirker internasjonal handel. Samarbeidet er for-
malisert i to (ikke-bindende) rekommandasjoner.
Den første gjelder samarbeid vedrørende konkur-
ransebegrensende samarbeid og ble sist revidert i
1995 (Revised recommendation of the Internatio-
nal Trade C(95)130/Final). Den andre rekom-
mandasjonen gjelder særlig alvorlige konkurran-
sebegrensninger og ble vedtatt i mars 1998
(Recommendation of the council concerning
effective action against hard core cartels
C(98)35/Final).

Flernasjonale erverv, det vil si erverv som
involverer selskaper og/eller markeder i flere
land, kan falle inn under konkurransereglene i to
eller flere land samtidig. De involverte foretakene
må ofte melde ervervet til flere lands konkurranse-
myndigheter, og ervervet kan bli gjenstand for
samtidig behandling av konkurransemyndighe-
tene i to eller flere land. For konkurransemyndig-
hetene kan slike saker innebære utfordringer med
hensyn til å skaffe relevant informasjon fra aktører
utenfor den nasjonale jurisdiksjonen, og med hen-
syn til at aktiviteter med innvirkning på det nasjo-
nale markedet har sitt utspring i et annet land.
Manglende samordning mellom konkurranse-
myndighetene kan føre til dobbeltarbeid for deres
del, og ulike materielle og prosessuelle regler kan
gi inkonsistente eller motstridende konklusjoner
for foretakenes del. 

Fordelene ved å samarbeide med andre lands
myndigheter i slike saker er åpenbare. Graden av
samarbeid har tiltatt sterkt de siste årene, dels fra
sak til sak, og gjennom mer formalisert samar-
beid mellom enkelte lands konkurransemyndig-
heter og innenfor rammen av organisasjoner som
OECD, International Competition Network (ICN)
og samarbeid mellom de nordiske konkurranse-
myndighetene. 

Redegjørelsen ovenfor viser at de norske kon-
kurransemyndighetene i stadig større grad vil
måtte forholde seg til et internasjonalt næringsliv

og samarbeide med EFTAs overvåkningsorgan,
Kommisjonen og andre lands konkurranse-
myndigheter i håndhevelsen av konkurranse-
reglene.

3.1.4 Harmonisering av konkurransereglene

Økende økonomisk integrasjon mellom Norge og
andre land skaper behov for en harmonisering av
konkurransereglene. De fleste andre land i
Europa har nasjonale konkurranseregler som i
stor grad samsvarer med EF-traktatens konkur-
ranseregler. Dermed vurderes ett og samme sam-
arbeid etter like regler i forskjellige jurisdiksjoner. 

I delinnstillingen anbefalte utvalget at den nye
norske konkurranseloven bør inneholde forbud
mot konkurransebegrensende samarbeid og util-
børlig utnyttelse av dominerende stilling tilsva-
rende EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Departe-
mentet fulgte opp utvalgets anbefalinger. Utvalget
ble i tilleggsmandat av 25. januar 2002 bedt om å
utarbeide en lovmodell i samsvar med utvalgets
anbefalinger i delinnstillingen, det vil si tilsva-
rende EØS-avtalen artikkel 53 og 54.

For foretakssammenslutninger stiller dette
seg annerledes, da det innenfor EØS-området gjel-
der et prinsipp om «one stop shop», det vil si at en
foretakssammenslutning bare skal behandles på
EØS-nivå eller nasjonalt nivå. Dette utelukker
ikke at flere lands nasjonale regler om kontroll
med foretakssammenslutninger kan være anven-
delige i samme sak. Det kan derfor være grunn til
å søke en viss grad av regelharmoni også med
hensyn til slike nasjonale regler. 

3.1.5 Veksten i tjenestesektoren

I Norge og andre vesteuropeiske land har tjenes-
tesektoren vokst til å utgjøre rundt to tredeler av
BNP. Industri og annen vareproduksjon utgjør
dermed bare rundt 30 prosent. Grensene mellom
tjeneste- og vareproduksjon er imidlertid ikke all-
tid klare for eksempel når det gjelder boligbyg-
ging og software til datamaskiner. 

Tjenestenes økende betydning kommer tyde-
lig frem ved å se på private husholdningers
endrede forbrukssammensetning over de siste
femti årene. Den relative betydning av «nødven-
dighetsvarer» som mat og klær er sterkt fallende,
mens tjenester har hatt en økende betydning.
Undervisning og helse er de største tjenestesekto-
rene i økonomien, men fremdeles finansieres og
leveres disse tjenestene i stor grad av stat og kom-
mune. Dette kan imidlertid endre seg som følge
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av øket etterspørsel, endrede organisasjons- og
driftsformer og internasjonalisering. 

Tradisjonelt har de fleste tjenesteytende nærin-
ger hatt en naturlig beskyttelse mot internasjonal
konkurranse, idet mange tjenester må konsume-
res på stedet (noen eksempler er legetjenester,
restaurantbesøk og konsertopplevelser). Utviklin-
gen av informasjons- og kommunikasjonstekno-
logi har imidlertid vært en viktig drivkraft bak at
også tjenester omsettes over større geografiske
områder. Som eksempler nevnes tjenester innen
bank og forsikring, transport, ingeniørvirksomhet,
konsulenttjenester og design, foruten informa-
sjons- og kommunikasjonstjenester. Dette bidrar
til økt konkurranse på de aktuelle områdene. 

For mange tjenester kan konkurransen
begrenses av stordriftsfordeler og andre typer
etableringshindringer. Annen tjenesteproduksjon
kan mangle den type stordriftsfordeler som er
mer utbredt i vareproduksjonen. Mange frisører
som driver sammen blir ikke nødvendigvis mer
effektive enn dersom produksjonen organiseres i
mindre enheter. Dette trekker i retning av at det
kan være lettere å få i stand virksom konkurranse
på tjenesteområdet.

På den annen side kan det for mange tjenesters
vedkommende være vanskelig å etablere en sterk
etterspørselsside. Det kan skyldes mangel på
informasjon og annen mulighet til å velge mellom
alternative produsenter. Dette synes å kunne gjøre
seg gjeldende med hensyn til helse, undervisning,
advokattjenester, forsikring, håndverkertjenester
og bilreparasjon. Som et resultat av utviklingen
innenfor IKT, kan en imidlertid se både stordrifts-
fordeler og bedret mulighet for konkurranse på
enkelte tjenesteområder, for eksempel gjennom
distribusjon av informasjon på internett. 

Det er vanskelig å forutse hvordan konkurran-
semyndighetenes oppgaver vil påvirkes av vek-
sten i tjenestesektoren. Utvalget forventer at det
til dels vil være behov for ny kompetanse, som for
eksempel IKT-kompetanse, for å sikre korrekt
behandling av de konkurransepolitiske problem-
stillinger som kan oppstå innenfor ulike tjeneste-
sektorer og økt internasjonalisering av tjeneste-
omsetning. 

3.1.6 Offentlig sektor

3.1.6.1 Samarbeid mellom konkurransemyn-
dighetene og andre reguleringsmyn-
digheter

Offentlig sektor omfatter mange virksomhetsom-
råder, herunder ervervsvirksomhet, regulerings-

virksomhet og økonomisk politikk. Gjennom eta-
blering av rammevilkår og tildeling av særlige ret-
tigheter, kan offentlige myndigheter påvirke kon-
kurransen mellom eksisterende tilbydere eller
mulighetene for nyetableringer i et marked.
Eksempler er tildeling av lovbestemte konsesjo-
ner til næringsutøvere eller tildeling av statsstøtte
til oppstart og/eller drift av næringsvirksomhet.
Dette kan omtales som en del av konkurransepoli-
tikken i vid forstand. Konkurransepolitikken i sne-
ver forstand fokuserer på håndheving av forbuds-
og inngrepsbestemmelsene i konkurranseloven. 

Både nasjonalt og internasjonalt er det en
utvikling der konkurranse innføres på stadig nye
områder. Det fører til at konkurranselovens virke-
område reelt sett utvides. Konkurransemyndig-
hetene bør være en viktig premissleverandør i
reformprosessen når nye markeder etableres. Det
vil dessuten være nødvendig at konkurransepoli-
tikken har den nødvendige forankring på politisk
nivå. 

I liberaliserte/omregulerte markeder vil mar-
kedet ofte være dominert av en aktør. Kon-
kurransemyndighetene spiller en viktig rolle med
hensyn til å legge forholdene til rette for virksom
konkurranse slik at de ønskede gevinstene av
liberalisering oppnås. Det er derfor viktig at kon-
kurransemyndighetene samordner sine opp-
gaver med reguleringsmyndighetene for å sikre
velfungerende markeder.

Utvalgets opprinnelige mandat omfattet opp-
gave- og ansvarsfordeling mellom konkurranse-
myndighetene og ulike sektormyndigheter. Dette
området ble tatt ut av mandatet ved Arbeids- og
administrasjonsdepartementets brev av 25. juli
2002. På denne bakgrunn finner utvalget ikke
grunn til å gå nærmere inn på disse spørsmålene. 

3.1.6.2 Flere aktiviteter markedsstyres

Den tradisjonelle begrunnelsen for særlige offent-
lige reguleringer av enkelte markeder har vært at
disse har utgjort naturlige monopoler eller at sosi-
ale og strategiske hensyn gjør seg gjeldende. De
vanligste virkemidlene har vært omfattende
direkte reguleringer eller offentlig eierskap. Tra-
disjonelt har områdene post, tele og elektrisk
kraft vært preget av offentlige monopoler og
detaljerte reguleringer, blant annet i form av
administrativ fastsetting av priser. På slike marke-
der har konkurransepolitikken spilt en tilsva-
rende underordnet rolle. I løpet av 1980- og 90-tal-
let er de ovennevnte områdene blitt omorgani-
sert.
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Internasjonalisering, den teknologiske utvik-
lingen og en tiltagende kompleksitet i økonomien,
har endret grunnlaget for reguleringer og offent-
lig eierskap. Det er også blitt lagt mer vekt på
argumenter om at faren for reguleringssvikt må
vurderes opp mot eventuell markedssvikt. I tråd
med den internasjonale trenden, har det funnet
sted omfattende reguleringsreformer i Norge.
Flere offentlig monopoler er blitt avskaffet, og
detaljstyring er erstattet med rammebetingelser
for aktører i markeder med virksom konkurranse.
Dermed åpnes nye markeder opp for konkur-
ranse, og konkurranselovens reelle virkeområde
utvides tilsvarende. 

Nye markeder kan også oppstå fordi myndig-
hetene velger å konkurranseutsette offentlige tje-
nester. For at konkurranseutsetting skal inne-
bære en effektivisering av tjenestetilbudet, må det
finnes private eller andre offentlige aktører som
kan delta i en reell konkurranse om utføring av
tjenesten, og det offentlige må ha den nødvendige
kompetansen som bestiller og innkjøper. 

3.2 Konkurransemyndighetenes 
oppgaver i dag

3.2.1 Kort om konkurransemyndighetene

Med konkurransemyndighetene menes etter kon-
kurranseloven § 2-1 første ledd Kongen, departe-
mentet og Konkurransetilsynet. Begrepet «kon-
kurransemyndighetene» benyttes dessuten i kon-
kurranseloven § 2-2 (konkurransemyndighetenes
oppgaver), § 4-2 (offentlighet om konkurransere-
guleringer), § 6-1 (opplysningsplikt og gransk-
ning) og § 6-6 (straff). 

Ifølge Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 44, er full-
maktene i loven lagt direkte til det forvaltnings-
nivå som mest naturlig vil treffe avgjørelser av
den art som fullmakten gjelder. De fleste fullmak-
ter til å treffe enkeltavgjørelser i konkrete saker
er lagt til Konkurransetilsynet. Det er presisert at
dette ikke innebærer at Kongen eller departemen-
tet er forhindret fra å treffe tilsvarende avgjørel-
ser. På bakgrunn av dette omfatter beskrivelsen
og vurderingene nedenfor konkurransemyndig-
hetene generelt, selv om Konkurransetilsynet i
praksis vil være det aktuelle organ.

3.2.2 Departementets oppgaver

Arbeids- og administrasjonsdepartementets har
blant annet ansvaret for å føre en aktiv konkurran-
sepolitikk for å sikre gode og rimelige varer og

tjenester til forbrukerne og for å fremme effektivi-
tet i næringsliv og forvaltning, jf. St.prp. nr. 1
(2002-2003) side 15 første spalte. Blant departe-
mentets oppgaver er etatsstyring av Konkurranse-
tilsynet, både faglig og administrativt, og behand-
ling av klager på tilsynets enkeltvedtak etter blant
annet konkurranseloven. 

Departementet har videre et ansvar for at kon-
kurranseloven til enhver tid er tilpasset behovene
for å kunne gjennomføre en effektiv konkurranse-
politikk.

Departementet administrerer EØS-konkur-
ranseloven og har ansvaret for å gjennomføre
EØS-avtalens konkurranseregler i norsk rett.

Departementet administrerer også pristiltaks-
loven som blant annet gir hjemmel til gjennomfø-
ring av prispolitiske tiltak. Aktiviteten på dette
området er nå meget begrenset. I tillegg er depar-
tementet klageinstans for Post- og teletilsynets
vedtak etter lov 29. november 1996 nr. 73 om for-
midling av landsdekkende postsendinger i saker
av konkurransemessig karakter. 

3.2.3 Konkurransetilsynets oppgaver etter 
konkurranseloven

3.2.3.1 Innledning

Konkurransemyndighetene skal gjennom sin
virksomhet sørge for effektiv bruk av samfunnets
ressurser ved å legge til rette for virksom konkur-
ranse, jf. konkurranseloven § 1-1.

Det følger av konkurranseloven § 2-1 at Kon-
kurransetilsynet skal føre det løpende tilsyn med
konkurransen. Konkurranseloven § 2-2 fastsetter
at 

«Konkurransemyndighetene skal føre tilsyn
med konkurransen i de ulike markeder, her-
under skal de:
a) kontrollere at lovens forbud og påbud over-

holdes og treffe vedtak om dispensasjon
dersom lovens formål tilsier dette,

b) foreta nødvendige inngrep mot konkurran-
seskadelig atferd og bedriftserverv,

c) iverksette tiltak for å øke markedenes gjen-
nomsiktighet,

d) påpeke konkurranseregulerende virknin-
ger av offentlige tiltak, eventuelt ved å
fremme forslag med sikte på å forsterke
konkurransen og lette adgangen for nye
konkurrenter,

e) etter pålegg bistå andre myndigheter med
å kontrollere etterlevelsen av andre regler
der overtredelser kan ha uheldige virknin-
ger for markeds- og konkurranseforhold.»
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Nedenfor gis en kort omtale av Konkurransetilsy-
nets oppgaver. For enkelte av oppgavene er det
gitt en mer utførlig omtale av hvordan de rele-
vante bestemmelsene i loven praktiseres. Årsaken
er at disse bestemmelsene ikke er behandlet
andre steder i innstillingen.

3.2.3.2 Kontroll med lovens forbud og påbud – 
unntak der formålet tilsier det

Konkurransetilsynet skal ifølge § 2-2 bokstav a
utøve kontroll med at lovens forbud og påbud
overholdes, og dessuten treffe vedtak om dispen-
sasjon når lovens formål tilsier det. Lovens for-
budsbestemmelser finnes i §§ 3-1 til 3-4 og dispen-
sasjonshjemmelen finnes i § 3-9. 

Kontrollfunksjonen består for det første i å
oppdage overtredelser av konkurranseloven. Lov-
brudd kan oppdages ved utøvelsen av andre opp-
gaver, slik som kontroll med prisopplysnings-
bestemmelsene, prisundersøkelser, inngrepsvur-
deringer og ved behandling av dispensasjonssøk-
nader. Lovbrudd kan også bli avdekket etter
henvendelse fra andre aktører, så som kunder,
leverandører, konkurrenter og aktører som selv
har deltatt i ulovlig virksomheten. Videre kan
Konkurransetilsynet bli kjent med lovbrudd etter
informasjon fra påtalemyndigheten (Økokrim),
gjennom media eller etter undersøkelse på kon-
kurransemyndighetenes eget initiativ. Konkurran-
setilsynet har en vid adgang til å pålegge enhver å
gi opplysninger eller utlevere dokumenter. Ende-
lig er det opprettet en tipstelefon hvor publikum
kan opplyse om skadelige konkurransebegrens-
ninger. 

Tabell 3.1 gir en oversikt over saker som gjel-
der overtredelse av forbudsbestemmelsene de
siste åtte årene. Av antall saker som er behandlet
utgjør en stor andel innskjerping av forbuds-

bestemmelsene. Når en ser bort fra disse
sakene, fremgår det at antall saker som er
behandlet er betydelig lavere de to siste årene
enn tidligere år. Tilsvarende reduksjon fremgår
også av antall henlagte saker. Omorganiseringen
av Konkurransetilsynets sentralenhet og avvik-
lingen av regionkontorene i 2001 medførte
vesentlige endringer med hensyn til kontrollakti-
viteten. Et formål med omleggingen var å legge
til rette for en sterk kontrollenhet med spiss-
kompetanse for å løse stadig mer kompliserte
juridiske, økonomiske og etterforskningsmes-
sige problemstillinger. Det benyttes nå flere res-
surser til å arbeide intensivt med tunge og kom-
pliserte kartellsaker med potensielt store sam-
funnsskadelige virkninger. Samtidig benyttes
færre ressurser til oppfølging av mindre overtre-
delser. 

Den andre oppgaven knyttet til forbudsbe-
stemmelsene er å behandle søknader om dispen-
sasjon fra disse, se konkurranseloven § 3-9. 

Konkurransetilsynet får en rekke henvendel-
ser om hvorvidt ulike samarbeidsformer er i strid
med forbudsbestemmelsene i konkurranseloven.
Slike vurderinger kan være kompliserte og tidkre-
vende. Enkelte saker reiser juridiske tolknings-
spørsmål, mens det i andre saker er de økono-
miske analyser, herunder markedsavgrensnin-
gen, som er komplisert.

Der forholdene ikke er i strid med forbuds-
bestemmelsene, blir det informert om dette, og
saken avsluttes. Hvis samarbeidet rammes av for-
budene og aktørene ønsker å fortsette samarbei-
det, blir henvendelsen behandlet som en dispen-
sasjonssak, såfremt det er søkt om dette. Konkur-
ransetilsynet kan avslå søknaden eller innvilge hel
eller delvis dispensasjon. Dispensasjon gis i form
av enkeltvedtak eller forskrift. Etter konkurranse-
loven § 1-6 skal virkningstiden for de enkelte ved-

Tabell: 3.1 Saker om overtredelse av forbudene mot samarbeid om pris, anbud og markedsdeling og forbu-
det mot vertikale prisbindinger

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Behandlet 334 189 121 214 114 101 50 99

Henlagt 153 112 38 97 92 47 7 3

Innskjerpet 174 71 81 114 20 50 39 92

Tvangsmulkt 0 0 1 0 1 0 1 0

Vinningsavståelse 0 0 0 0 0 0 0 0

Anmeldt 2 1 1 3 1 4 3 4
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tak normalt ikke overstige fem år, og aldri være
lengre enn ti år. 

Tabellene 3.2, 3.3 og 3.4 viser hvilke forbuds-
bestemmelser det er gitt dispensasjon for og
hvilke hjemler som er benyttet i perioden 1997 til
2002. 

3.2.3.3 Tilsyn med konkurranseforholdene i 
markedene – inngrepshjemler 

Det følger av konkurranseloven § 2-2 bokstav b
at konkurransemyndighetene skal foreta nød-
vendige inngrep mot konkurranseskadelig atferd
og bedriftserverv. Konkurransereguleringer som
ikke rammes av §§ 3-1 til 3-4, er etter dagens
konkurranseregler lovlige, men de kan etter en
konkret vurdering forbys med hjemmel i §§ 3-10 og
3-11.

Konkurranseloven § 3-10

Etter § 3-10 kan Konkurransetilsynet ved enkelt-
vedtak eller forskrift, gripe inn mot vilkår, avtaler
og handlinger dersom tilsynet finner at disse har
til formål, virkning eller er egnet til å begrense
konkurransen i strid med formålet i lovens § 1-1. I
forbindelse med inngrepsvurderingen foretar
Konkurransetilsynet en konkret virkningsana-
lyse av om atferden er egnet til å begrense kon-
kurransen til strid med formålet. Det sentrale er
om det foreligger konkurranseskadelig utøvelse
av markedsmakt. 

I perioden 1996 til 2002 er det årlig truffet mel-
lom tre og elleve vedtak om inngrep etter § 3-10,
jf. tabell 3.5. I tillegg har tilsynet i en rekke saker
varslet om inngrep, men etter en nærmere vurde-
ring ikke grepet inn. I 1995 ble det truffet 26 inn-

Tabell: 3.2 Dispensasjonssaker etter konkurranseloven § 3-9

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Behandlet 176 150 129 131 85 147 113 73

Innvilget 163 130 101 70 53 99 91 63

Avslått 8 12 7 1 6 5 6 8

Opphevet 5 8 21 60 26 43 16 2

Tabell: 3.3 Forbudsbestemmelsene det er gitt dispensasjon fra

1997 1998 1999 2000 2001 2002

§ 3-1 første ledd (prissamarbeid) 71 55 47 87 78 49

§ 3-1 annet ledd (prisbindinger fra 
leverandør) 13 11 8 9 13 14

§ 3-2 (anbudssamarbeid) 7 3 6 28 17 7

§ 3-3 (markedsdeling) 45 16 16 29 17 11

Tabell: 3.4 Hjemmelsgrunnlaget for dispensasjonen

1997 1998 1999 2000 2001 2002

§ 3-9 bokstav a (konkurransen forsterkes) 46 29 21 32 37 25

§ 3-9 bokstav b (effektiviseringsgevinster ) 17 18 8 31 26 15

§ 3-9 bokstav c (liten betydning) 32 19 22 39 28 17

§ 3-9 bokstav d (særlige hensyn) 10 6 6 1 4 9
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grepsvedtak. Det høye antallet inngrepsvedtak i
1995 skyldes at det ble fattet 21 vedtak om prisre-
gulering.

Konkurranseloven § 3-11

Konkurranseloven § 3-11 har regler om kontroll
med bedriftserverv. Tabell 3.6 viser inngrepssaker
etter konkurranseloven § 3-11 i perioden 1995 til
2002. Dersom partene selv melder bedrifts-
ervervet til Konkurransetilsynet, må tilsynet innen
tre måneder etter at endelig avtale er meldt til til-
synet, varsle hvorvidt inngrep kan bli aktuelt. Kon-
kurransetilsynet må som hovedregel gripe inn mot
ervervet innen seks måneder etter at endelig
avtale foreligger. Fristen kan forlenges til ett år
dersom særlige hensyn foreligger. 

3.2.3.4 Iverksette tiltak for å øke markedenes 
gjennomsiktighet 

Generelt

Konkurransemyndighetene skal iverksette tiltak
for å øke markedenes gjennomsiktighet, jf. kon-
kurranseloven § 2-2 bokstav c. Hjemler for dette
finnes i konkurranseloven § 4-1 (prismerking
m.v.) og § 4-2 (offentlighet om konkurranseregu-
leringer). Konkurranseloven § 4-1 første ledd
inneholder et påbud om prismerking, som, ifølge
annet ledd, skal håndheves av Konkurransetilsy-
net. I tillegg kommer den informasjonsplikt som
følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven,
samt generelt informasjonsarbeid som Konkur-
ransetilsynet gjennomfører blant annet gjennom
regelmessige prisundersøkelser. 

Formålet med tiltakene er å stimulere etter-
spørselssiden til å foreta rasjonelle valg mellom
konkurrerende produkter ved å legge forholdene

til rette for at forbrukerne skal kunne bedømme
pris og kvalitet. 

Prisopplysning

Konkurranseloven § 4-1 første og annet ledd fast-
setter at:

«Ervervsdrivende som selger i detalj til forbru-
ker, skal, så langt det er praktisk mulig, infor-
mere om prisene slik at de lett kan ses av kun-
dene. Det samme gjelder ved salg av tjenester
til forbruker.

Konkurransetilsynet kan ved enkeltvedtak
eller forskrift gi nærmere regler om gjennom-
føringen av plikten til prisinformasjon etter før-
ste ledd, og kan på samme måte gjøre unntak
fra denne plikten.» 

Bestemmelsen gjelder kun ved salg til forbruker.
Det er gitt forskrifter om prisopplysning og pris-
merking for ulike varer og tjenester. Konkurran-
setilsynets kontroller har i hovedsak vært konsen-
trert om håndheving av bestemmelsene i forskrift
om enhetsmerking av varer, som er en oppfølging
av Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av
16. februar 1998 om forbrukervern ved opplys-
ning om priser på forbruksvarer.

Konkurransetilsynet har i forskrift av
12. desember 1997 nr. 1392 pålagt kraftleveran-
dører meldeplikt om sine priser i sluttbruker-
markedet. Konkurransetilsynet utarbeider på
dette grunnlag prislister som publiseres på inter-
nett. Konkurransetilsynet har tatt initiativ over-
for Forbrukerrådet om et tettere samarbeid ved-
rørende blant annet prisbaser. Forslaget inne-
bærer at Konkurransetilsynet fremdeles har det
juridiske og faglige ansvaret knyttet til innhen-
ting og bearbeidelse av data, mens Forbruker-

Tabell: 3.5 Inngrepssaker etter konkurranseloven § 3-10

1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002

Inngrepssaker behandlet 58 61 79 52 69 74 66 36

Inngrepsvedtak 26 3 11 4 4 7 4 5

Tabell: 3.6 Inngrepssaker etter konkurranseloven § 3-11

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Behandlet totalt 24 46 41 46 31 40 27 36

Inngrep 1 1 3 2 2 2 2 3
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rådet i større grad tar hånd om publikumskon-
takten. 

Tabell 3.7 viser antallet kontroller av prismer-
kingsbestemmelsene i perioden 1996 til 2002. Den
markerte reduksjonen i antall kontroller i 2001 og
2002 skyldes at Konkurransetilsynets regionappa-
rat ble avviklet 1. april 2001. Det var hovedsakelig
regionkontorene som tidligere utførte prismer-
kingskontroller. 

Prisundersøkelser

Prisundersøkelser gjennomføres ved at Konkur-
ransetilsynet innhenter priser på sammenlignbare
varer og ytelser. Resultatene blir offentliggjort
slik at publikum skal være klar over prisforskjeller
i markedene. Konkurransetilsynet gjennomførte i
2000 åtte prisundersøkelser, hvorav seks lands-
omfattende. De landsomfattende undersøkelsene
omfattet priser på kraft, drivstoff, byggevarer, bil-
forsikring, telepriser og dagligvarer. I perioden
2001 til 2002 har det til sammen vært gjennomført
fire prisundersøkelser for dagligvarer, bensin og
drosjetjenester.

Etter nedleggelsen av regionapparatet, har
Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet inngått
en samarbeidsavtale om at Forbrukerrådet invite-
res til deltakelse i prisundersøkelser med
utgangspunkt i et faglig opplegg fra Konkurranse-
tilsynet. 

Offentlighet om konkurransereguleringer

Etter konkurranseloven § 4-2 kan konkurranse-
myndighetene, uten hinder av taushetsplikt for
forretningshemmeligheter som følger av forvalt-
ningsloven § 13 første ledd nr. 2, offentliggjøre
opplysninger om vilkår og samarbeid som har til
formål eller virkning å begrense konkurransen.
Konkurranseloven § 4-2 gjør bare unntak fra for-
valtningsloven § 13 første ledd nr. 2, ikke fra § 13
første ledd nr. 1 som gjelder opplysninger om
noens personlige forhold. 

Formålet med § 4-2 er å fremme offentlighet
om konkurransebegrensninger gjennom å lempe

på konkurransemyndighetenes taushetsplikt. I
forarbeidene er det lagt vekt på at offentlighet vil
kunne fylle en viktig funksjon i konkurransepoli-
tikken, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 69. Tre mål
for konkurransemyndighetene ble i den forbin-
delse fremhevet. For det første vil offentlighet om
konkurransebegrensninger påvirke de nærings-
drivende til å tilpasse seg de rammer myndighe-
tene ønsker å legge. Det oppnås ved muligheten
til å offentliggjøre myndighetenes vurdering av
ulike handlinger og forhold i markedet. For det
andre vil offentlighet rundt konkurranseregule-
ringer sette næringsliv og forbrukere i stand til å
tilpasse seg reguleringene, slik at de unngår virk-
ningene av dem. For det tredje vil offentlighet
skape større gjennomsiktighet og bevisstgjøre
etterspørrerne særlig med hensyn til offentlighet
omkring priser og andre forretningsvilkår. Kon-
kurranseloven § 4-2 er derfor et selvstendig virke-
middel for å fremme virksom konkurranse ved å
øke gjennomsiktigheten i markedene.

Offentliggjøring etter § 4-2 er begrenset til å
gjelde opplysninger om vilkår og samarbeid. Det
er antatt at dette også omfatter opplysninger om
virkningen av det aktuelle samarbeid. Det er
videre et vilkår at konkurransemyndighetene
anser offentliggjøringen nødvendig for å ivareta
sine oppgaver etter konkurranseloven. Særlig
relevant i forhold til § 4-2 er konkurranseloven
§ 2-2 bokstav c som omhandler tiltak for å øke
markedenes gjennomsiktighet.

Ved vurderingen av om det skal gjøres unntak
fra taushetsplikten, skal det tas hensyn til den
ervervsdrivendes berettigede interesse i å bevare
sine forretningshemmeligheter. Det må altså fore-
tas en konkret vurdering av om opplysningene
bør offentliggjøres. Avveiningen av hensyn for og
mot offentliggjøring må ikke bare foretas i forhold
til spørsmålet om hvorvidt opplysningene skal gis
ut, men også når det vurderes hva som eventuelt
skal gis ut og hvordan dette skal skje. 

En avgjørelse om offentliggjøring etter § 4-2 er
ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. For-
valtningslovens regler om enkeltvedtak vil følge-
lig ikke komme til anvendelse på slike avgjørelser. 

Tabell: 3.7 Kontroller av prismerkingsbestemmelsene

1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002

Antall kontroller 2804 2970 2586 976 983 133 55

Innskjerpede overtredelser 1559 1581 1075 587 432 123 48
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3.2.3.5 Analyse og påpekning av eventuelle 
konkurranseregulerende virkninger av 
offentlige tiltak

Det følger av konkurranseloven § 2-2 bokstav d at
konkurransemyndighetene skal påpeke konkur-
ranseregulerende virkninger av offentlige tiltak,
eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å for-
sterke konkurransen og lette adgangen for nye
konkurrenter. Bestemmelsen gir konkurranse-
myndighetene et formelt grunnlag overfor de
respektive myndigheter til å ta opp offentlige
reguleringer og ordninger til vurdering. Forut for
gjeldende konkurranselov var denne delen av
konkurransemyndighetenes virksomhet kun
nevnt i årlige stortingsmeldinger og budsjettpro-
posisjoner. Siden konkurransemyndighetenes
arbeid med offentlige reguleringer ifølge forarbei-
dene til gjeldende konkurranselov, er ment å være
permanent, ble det ansett som hensiktsmessig at
dette arbeidet ble legitimert gjennom en bestem-
melse i konkurranseloven.

Påpekningsadgangen i § 2-2 bokstav d retter
seg først og fremst mot offentlig virksomhet som
forøvrig ikke er omfattet av konkurranselovens vir-
keområde. Bestemmelsens begrep «offentlige til-
tak» som er ment å forstås i videste forstand, dreier
seg typisk om utøvelse av offentlig myndighet
gjennom reguleringer. Offentlig ervervsvirksom-
het omfattes av lovens materielle bestemmelser, jf.
konkurranseloven § 1-3 første ledd. Den nærmere
grensedragningen i gjeldende rett mellom offent-
lig virksomhet og offentlig ervervsvirksomhet er
behandlet i punkt 4.1.2.1. En del saker som kunne
vært behandlet under de materielle reglene i gjel-
dende konkurranselov har imidlertid blitt avsluttet
med en uttalelse etter § 2-2 bokstav d. 

Konkurransetilsynet kan selv bestemme om,
og hvilke, offentlige tiltak det ønsker å se nær-
mere på. Mottakeren av påpekningen er ikke for-
pliktet til å ta hensyn til dem eller begrunne hvor-
for påpekningen eventuelt ikke tas til følge. I til-
legg til å påpeke skadevirkningene et offentlig
tiltak har på konkurransen, hender det at Konkur-

ransetilsynet skisserer hvordan disse skadevirk-
ningene kan fjernes eller begrenses.

Konkurransemyndighetene kan ta opp både
eksisterende og nye offentlige tiltak. Som regel
skjer dette i forbindelse med endringer i eksiste-
rende reguleringer eller innføring av nye. Det fin-
nes ingen bestemmelser som pålegger øvrige
myndigheter å trekke inn konkurransemyndighe-
tene som høringsinstans generelt eller på
bestemte stadier i forberedelsen av offentlige
reguleringer. I praksis er konkurransemyndighe-
tene høringsinstans i en rekke saker. Konkurran-
semyndighetene kan også av eget tiltak eller etter
klage ta opp reguleringer som har vist seg å ha
skadelige virkninger for konkurransen. I de siste
årene har en betydelig del av Konkurransetilsy-
nets arbeid med offentlige tiltak vært rettet mot
miljøforhold, kraftsektoren, transportsektoren,
finanssektoren, telesektoren og apoteksektoren. 

Utviklingen i antall saker framgår av tabell 3.8.
I tabellen er det sondret mellom høringssaker og
påpekninger i saker som er tatt opp på eget initia-
tiv. Som man ser av tabellen dominerer hørings-
saker i antall i forhold til saker tatt opp på eget
initiativ.

Hvor stor del av Konkurransetilsynets ressur-
ser som skal anvendes til denne oppgaven, og
hvordan arbeidet skal gjennomføres, gis det nær-
mere retningslinjer om i de årlige budsjetter og i
den løpende styring av tilsynet. Det må antas at
Konkurransetilsynet innenfor de rammer som er
blitt lagt av styrende myndigheter har hatt relativt
stor frihet når det gjelder hvordan påpekningsad-
gangen er blitt benyttet. De senere år er det årlig
benyttet ca. fire årsverk til denne oppgaven.

I det følgende beskrives kort noen aktuelle
saker som er representative for de problemstillin-
ger Konkurransetilsynet behandler i påpekninger
etter konkurranseloven § 2-2 bokstav d.

Ved utgangen av 2001 uttalte Konkurransetil-
synet seg om en rapport som var utarbeidet på
oppdrag fra Samferdselsdepartementet hvor det
ble foretatt en evaluering av Samferdselsdeparte-
mentets ekspressbusspolitikk. Etter Konkurran-

Tabell: 3.8  Antall høringssaker

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Antall høringssaker behandlet 150 154 180 159 182 179 245 261

Hvorav uttalelser av betydning 73 64 92 60 78 77 85 103

Påpekninger etter eget initiativ 11 4 11 51 17 12 11 14
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setilsynets oppfatning hadde den nåværende
ekspressbusspolitikken ført til en markedsdeling
mellom jernbanen og de ulike busselskapene i
Norge. Konkurransetilsynet uttalte at ekspress-
bussen i de fleste tilfeller vil utgjøre et svært godt
alternativ til jernbanen, og at en friere konkur-
ranse vil gi gevinster i form av mer effektiv res-
sursutnyttelse både hos jernbanen og ekspress-
bussene, større valgfrihet for etterspørrerne,
lavere priser og bedre kvalitet og service. Konkur-
ransetilsynet anbefalte at reguleringen av
ekspressbussene i forhold til jernbanen avvikles,
og at det bør være fri etableringsrett. Dersom det
fortsatt skal praktiseres en eller annen form for
konsesjonstildeling for bussdrift, anbefalte til-
synet at behovsprøvingen ved tildelingen opp-
hører, og at det i stedet stilles vilkår ved til-
delingen slik at kundenes interesser ivaretas.
Konkurransetilsynet mottok etter dette en hen-
vendelse fra en mindre bussaktør som hadde fått
avslag fra Samferdselsdepartementet på en søk-
nad om å opprette en ekspressbussrute på strek-
ningen Kristiansand–Oslo. Avslaget ble påklaget,
og Konkurransetilsynet avga i denne forbindelse
en uttalelse om konkurranseulempene ved avsla-
get. Etter en ny behandling ble konsesjon inn-
vilget, og ruten startet opp våren 2002.

I sak 2002/925 uttalte Konkurransetilsynet
seg om forslag til nytt takstregulativ for flyplasser
for 2003. Tilsynet foreslo en omlegging av beta-
lingssystemet for flyplasser som i større grad sti-
mulerer til nyetablering og konkurranse mellom
flyselskapene og som vil innebære en bedre utnyt-
telse av flyplasskapasiteten. Forslagene gikk ut på
at en viss andel av kostnadene betales gjennom
flybillettprisen og at lufthavngebyrene kan variere
ut fra omfanget og kvaliteten på lufthavntjenes-
tene. Gebyrene bør i tillegg differensieres slik at
de er høyere i rushtiden. Konkurransetilsynet
pekte videre på at det fremdeles er riktig å la de
mest trafikkerte flyplassene finansiere deler av
driften ved de mindre trafikkerte flyplassene, så
lenge ingen flyplasser skal nedlegges. I sin utta-
lelse presiserte tilsynet at en omlegging av gebyr-
systemet etter de foreslåtte prinsipper vil måtte ta
noe tid, og foreslo at mulige forbedringer ble utre-
det på noe lengre sikt. 

I sak 2002/198 påpekte Konkurransetilsynet
overfor Arbeids- og administrasjonsdepartemen-
tet mulige konkurransebegrensende virkninger
av Meteorologisk institutts kommersielle virk-
somhet. Konkurransetilsynet ble gjort oppmerk-
som på forholdet gjennom en henvendelse fra en

privat konkurrent i markedet. Tilsynet pekte på at
Meteorologisk institutt hadde muligheter til å
finansiere sin kommersielle virksomhet med
bevilgningene instituttet får over statsbudsjettet
og at Meteorologisk institutt hadde insentiver til å
gi sin egen kommersielle virksomhet tilgang til
rådata på andre og mer fordelaktige vilkår enn
konkurrentene. Konkurransetilsynet foreslo på
denne bakgrunn at Meteorologisk institutt skulle
skille ut sin kommersielle virksomhet i et eget sel-
skap, for eksempel et statsaksjeselskap, som må
benytte seg av ressursene fra forvaltningsorganet
Meteorologisk institutt på samme vilkår som sel-
skapets konkurrenter. Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet sluttet seg til Konkurransetil-
synets vurdering og ba Utdannings- og fors-
kningsdepartementet ta initiativ til å utrede
muligheten for å skille ut den kommersielle delen.
Statskonsult er blitt engasjert av Utdannings- og
forskningsdepartementet til å se på mulige alter-
native løsninger. Statskonsults oppdrag er per 1.
februar 2003 ikke sluttført. 

3.2.3.6 Bistå andre myndigheter med å kontrollere 
etterlevelse av andre regler 

Etter § 2-2 bokstav e har konkurransemyndighe-
tene etter pålegg en plikt til å bistå andre myndig-
heter med å kontrollere etterlevelsen av andre
regler der overtredelser kan ha uheldige virknin-
ger for markeds- og konkurranseforhold. Begrun-
nelsen for bestemmelsen er at manglende etterle-
velse av samfunnets spilleregler kan virke kon-
kurransevridene og dermed negativt på markeds-
og konkurranseforhold. Inntil regionapparatet ble
nedlagt ytet Konkurransetilsynet bistand til skat-
temyndighetene og forbrukermyndighetene. 

3.2.3.7 Andre oppgaver som er tillagt 
Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet er i tillegg til de sentrale
konkurransepolitiske oppgaver pålagt enkelte
andre oppgaver.

Husleiereguleringsloven

Konkurransetilsynet er klageinstans for vedtak
etter lov  7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering
m.v. for boliger om høyeste lovlige leie for før-
krigsboliger i Oslo og Trondheim. I 2002 behand-
let Konkurransetilsynet 9 saker etter husleieregu-
leringsloven. 
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Innmelding av flybillettpriser

Etter forskrift av 15. juli 1994 nr. 691 om gjennom-
føring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens
område, har Konkurransetilsynet kompetanse til å
håndheve rådsforordning 2409/92 om takster og
rater i lufttrafikk (EFT L 240/15 av 24.08.1992).
Konkurransetilsynet har med hjemmel i lov 11.
juni 1993 nr. 101 om luftfart § 16-1 pålagt flyselska-
pene å melde inn billettpriser til Konkurransetilsy-
net, jf. forskrift av 2. november 1998 nr. 1050. For-
skriften skal sikre Konkurransetilsynet relevant
informasjon om prisutviklingen i rett tid for å vur-
dere om inngrep mot flyselskapenes prisfastsetting
er nødvendig. Meldeplikten til Konkurransetilsy-
net gjelder den delen av rutenettet innenriks og
mellom Norge og andre EØS-stater hvor flyselska-
pene selv fastsetter sine billettpriser. 

Forsynings- og beredskapstiltak

Med hjemmel i lov av 14. desember 1956 om for-
synings- og beredskapstiltak, har Konkurransetil-
synet kontrolloppgaver knyttet til rasjoneringsbe-
stemmelser som eventuelt vil bli satt i verk i til-
felle krig eller andre ekstraordinære kriseforhold.
Det heter i lovens § 11 bokstav f at

«For å forberede eller gjennomføre tiltak etter
dette kapittel kan Kongen treffe bestemmelser
om plikt for Konkurransetilsynet, fylkesman-
nen og kommunene til å føre kontroll med at
forsynings- og rasjoneringsbestemmelsene
blir overholdt.»

Det finnes slike bestemmelser vedrørende olje,
matvarer, tekstil og skotøy. 

Pristiltaksloven

Pristiltaksloven § 1 gir vidtgående fullmakter til
prisregulering i form av maksimalpriser, prisstopp
m.v. Myndigheten er delegert til Arbeids- og admi-
nistrasjonsdepartementet som har delegert sin
myndighet videre til Konkurransetilsynet, jf. kgl.
res. av 12. november 1993 nr. 1023 og vedtak av 17.
desember 1993 nr. 1314. Pristiltaksloven § 1 lyder:

«Når det er nødvendig for å fremme en sam-
funnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan Kon-
gen fastsette:
1. vedtak om maksimalpriser, minstepriser,

prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksi-
malavanser, leverings- og betalingsvilkår
og andre bestemmelser om priser, fortje-
nester og forretningsvilkår, eller

2. vedtak om meldeplikt for endring av stør-
relser i nr. 1.

Kongen skal gi melding til Stortinget om sær-
lig viktig reguleringer som vedtas etter første
ledd.» 

Fullmakten til prisregulering kan bare benyttes til
å treffe vedtak som er nødvendig for å fremme en
forsvarlig prisutvikling. Andre formål dekkes ikke
av denne hjemmelen. Konkurranseloven § 3-10
gir imidlertid hjemmel til prisregulering og mel-
deplikt knyttet til vilkår og handlinger som er
egnet til å begrense konkurransen i strid med
denne lovens formål. 

Det foreligger per i dag ingen vedtak etter
pristiltaksloven § 1.

Pristiltaksloven § 2 forbyr urimelige priser og
forretningsvilkår. Overtredelser er straffsanksjo-
nert, og loven gir i tillegg hjemmel for inndrag-
ning og sivilrettslig krav på tilbakebetaling av
ulovlig merpris. 

Det primære formålet med pristiltaksloven § 2
er forbrukervern, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side
68. For at en pris skal anses som urimelig, må det
ifølge Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 119 foreligge et
klart og ikke ubetydelig avvik fra det rimelige.
Bestemmelsen i § 2 er ansett som en sikkerhets-
ventil. Det er bare domstolene som med bindende
virkning kan avgjøre om en pris er urimelig. Kon-
kurransetilsynets behandling av denne type saker
er derfor begrenset til å vurdere om priskravet er
så urimelig at forholdet bør anmeldes til politiet
med sikte på straff og eventuelt inndragning. 

En stor del av henvendelsene vedrørende pris-
tiltaksloven § 2 skjer telefonisk. Konkurransetilsy-
net orienterer om bestemmelsene, saksbe-
handlingen og mulighetene til å vinne frem i retts-
apparatet. Når Konkurransetilsynet mottar
skriftlige klager i henhold til pristiltaksloven § 2
registreres klagen som sak. I 2001 ble det regis-
trert 30 slike saker, men disse ble avvist uten rea-
litetsbehandling. Siden pristiltaksloven ble vedtatt
i 1994 har Konkurransetilsynet hatt befatning
med om lag tre anmeldelser til påtalemyndighe-
ten etter pristiltaksloven § 2, og i samtlige av disse
hadde prisene karakter av bedrageri. 

3.2.4 Oppgaver knyttet til EØS-avtalen

Departementets oppgaver

Arbeids- og administrasjonsdepartementets arbeid
innenfor konkurransepolitikken er de seneste
årene blitt mer internasjonalt rettet blant annet
som følge av EØS-avtalen. 
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EØS-sakene deles inn i regelverkssaker på
den ene side, og på den annen side enkeltsaker
som gjelder EFTAs overvåkningsorgans og Kom-
misjonens håndheving av regelverket overfor de
enkelte foretak, jf. EØS-avtalen artikkel 53, 54 og
57. Departementet har det overordnede ansvar
for alle EØS-saker, mens Konkurransetilsynet
skal bistå ved innhenting av informasjon og kon-
troller i foretak etter EØS-avtalen. Videre har
konkurransemyndighetene rett til å delta i hørin-
ger og møter i EUs rådgivende komiteer for kon-
kurransesaker, der det blir tatt stilling til kon-
krete konkurransesaker og videreutvikling av
regelverk. En annen viktig oppgave for de norske
konkurransemyndighetene er å spre informasjon
om EØS-avtalens konkurranseregler til nærings-
livet. 

Konkurransetilsynets oppgaver

Konkurransetilsynet forestår det vesentligste av
norske konkurransemyndigheters arbeid knyttet
til overvåkningsorganenes håndheving av EØS-
regelverket. Etter EØS-avtalen får Konkurranse-
tilsynet via EFTAs overvåkningsorgan tilgang til
de samme dokumentene som medlemslandene
og deltar i høringer og rådgivende komitémøter i
Brussel. Norske konkurransemyndigheter har
også anledning til å uttale seg under overvåk-
ningsorganenes behandling av enkeltsaker. Kon-
kurransetilsynet deltar årlig i omlag 20 møter som
behandler enkeltsaker. Av disse er saker om fore-
takssammenslutninger mest ressurskrevende. 

Konkurransetilsynet bistår EFTAs overvåk-
ningsorgan i dets håndheving av EØS-konkurran-
sereglene på norsk territorium. Gjennom EFTAs
overvåkningsorgan ytes tilsvarende bistand til
Kommisjonen. Bistanden går i hovedsak ut på inn-
henting av informasjon og gjennomføring av
bevissikring i Norge.

Regelverkssaker gjelder bindende regelverk
som råds- eller kommisjonsforordninger, samt
ikke-bindende regelverk som kunngjøringer og
retningslinjer. Konkurransetilsynet deltar i
ekspertmøter og møter i rådgivende komiteer på
lik linje med EU-landene, i den utstrekning
sakene behandles av Kommisjonen. I samråd med
departementet gir Konkurransetilsynet skriftlige
innspill og høringsuttalelser til Kommisjonens for-
slag. I viktige saker søkes det å komme frem til en
felles uttalelse fra EFTA/EØS-landene. Konkur-
ransetilsynet deltar årlig på omlag 25 møter om
regelverkssaker. 

Konkurransetilsynet bistår departementet i

arbeidet med å inkorporere EØS-regelverket. Kon-
kurransetilsynet forestår nasjonale høringer og
utarbeider forslag til nasjonale høringsuttalelser. 

3.3 Vurderinger av dagens system – 
fremtidige oppgaver

3.3.1 Innledning

Konkurransetilsynets oppgaver i henhold til den
nye konkurranseloven følger i stor grad direkte
av bestemmelsene slik forslaget nå fremstår. 

Formålet her er å drøfte hvorvidt enkelte av
de oppgaver konkurransemyndighetene har i dag
bør videreføres i den nye loven, herunder om
andre myndigheter er bedre egnet til å utføre
dem. På bakgrunn av mandatet er behandlingen
hovedsakelig begrenset til oppgaver etter konkur-
ranseloven. Oppgavene etter pristiltaksloven drøf-
tes kort under punkt 3.3.3.5. 

Utvalget har vurdert om det er behov for en
opplisting av konkurransemyndighetenes oppga-
ver slik som i gjeldende konkurranselov § 2-2. En
slik bestemmelse er ikke nødvendig av hensyn til
legalitetsprinsippet, ettersom bestemmelsen i seg
selv ikke gir hjemmel for inngrep i borgernes
rettsfære. På den annen side kan pedagogiske
hensyn tilsi at det tas inn en slik bestemmelse.
Bestemmelsen kan også virke som en instruks for
Konkurransetilsynet og legitimere tilsynets til-
tak. At oppgavene er listet opp vil dessuten kunne
ha rettslig betydning på den måten at Konkurran-
setilsynet etter forslagets § 5-1 har hjemmel til å
pålegge opplysningsplikt for å ivareta sine oppga-
ver etter loven. Utvalget har derfor kommet til at
det er hensiktsmessig å lovfeste oppgavene.

3.3.2 Håndhevelse av lovens 
forbudsbestemmelser og kontroll 
med foretakssammenslutninger 

Oppgavene som følger av de materielle bestem-
melsene utgjør konkurransemyndighetenes kjer-
neoppgaver. Det vises til redegjørelsen for de
enkelte bestemmelsene i utredningen.

Utvalget foreslår å innføre forbud mot konkur-
ransebegrensende avtaler i forslagets § 3-1 og for-
bud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stil-
ling i forslagets § 3-2. Dette innebærer en over-
gang fra en kombinasjon av forbuds- og
inngrepsbestemmelser til et rent forbudsprinsipp.
Etter forslagets § 3-3 kan Konkurransetilsynet
eller Konkurransenemnda pålegge foretak som
overtrer disse bestemmelsene å opphøre med
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den ulovlige atferden. Disse bestemmelsene er
behandlet i kapittel 4. 

Reglene om kontroll med foretakssammen-
slutninger er behandlet i kapittel 5. 

3.3.3 Iverksette tiltak for å øke markedenes 
gjennomsiktighet 

3.3.3.1 Innledning

Iverksetting av tiltak for å øke markedenes gjen-
nomsiktighet er i dag en oppgave for konkurran-
semyndighetene etter konkurranseloven § 2-2
bokstav c. Etter gjeldende rett har Konkurranse-
tilsynet flere virkemidler i loven for å effektivisere
etterspørselssiden med sikte på å fremme virk-
som konkurranse. Etter nedleggelsen av region-
apparatet i april 2001, har Konkurransetilsynet
imidlertid betydelig mindre ressurser til rådighet
for dette arbeidet. Utvalget har vurdert om tiltak
rettet mot etterspørselssiden fortsatt bør høre inn
under konkurransemyndighetenes oppgaver og
eventuelt hva slags type tiltak som anses hensikts-
messig.

Slik konkurranselovens formål er utformet
både i gjeldende lov og i utvalgets forslag, vil hen-
synet til forbrukerne ha underordnet betydning.
På den annen side er virksom konkurranse viktig
i et forbrukerperspektiv, og et sentralt formål i for-
brukerpolitikken og -lovgivningen er å sikre for-
brukernes rettigheter som etterspørrere i forhold
til tilbydersiden i markedet. Både Forbrukerrådet
som interesseorganisasjon og Forbrukerombudet
som forvaltningsorgan for markedsføringsloven
vil derfor, innenfor dagens organisering av de
konkurranse- og forbrukerpolitiske områdene,
kunne være aktuelle for å overta enkelte av Kon-
kurransetilsynets oppgaver. I tillegg til å ivareta
konkurransemessige hensyn, vil dette kunne ses
som en styrking av forbrukersiden i markedet.

3.3.3.2 Betydningen av prisgjennomsiktighet

Prisgjennomsiktighet i et marked sier noe om
hvor enkelt det er for selgerne og kjøperne å få
kjennskap til prisene. Forbrukernes tilgang til
informasjon om prisene avhenger av hvilke kost-
nader i form av tid og penger de pådrar seg for å
få informasjon om prisene i markedet. Jo lavere
disse kostnadene er, jo mer gjennomsiktig er mar-
kedet. Tilstrekkelig kjennskap til prisene i marke-
det er en forutsetning for rasjonelle valg. En viss
grad av gjennomsiktighet er nødvendig for at kon-
kurransen blant tilbyderne skal fungere. Fra en
forbrukerpolitisk synsvinkel er gjennomsiktighet

viktig fordi det reduserer kostnadene ved å til-
egne seg prisinformasjon og fordi konkurranse i
de fleste tilfeller leder til lavere priser.

Oppfatningen om at økt prisgjennomsiktighet
alltid bidrar til å styrke konkurransen er i de
senere årene blitt nyansert. Stor grad av gjennom-
siktighet kan bidra til at konkurrentene får innsyn
i hverandres priser, noe som igjen kan danne
grunnlag for at selgerne koordinerer sin opptre-
den i markedet.

I markeder der forholdene ligger til rette for at
selgerne kan lykkes i å opprettholde et avtalt eller
stilltiende samarbeid, bør man være varsom med
å iverksette tiltak for å øke prisgjennomsiktighe-
ten. Det finnes eksempler på at myndighetspå-
lagte tiltak for å bedre gjennomsiktigheten har
bidratt til høyere priser i markedet, selv om inten-
sjonen var det motsatte. Et eksempel er fra Dan-
mark, der konkurransemyndigheten på 1990-tal-
let besluttet å samle inn og publisere priser på fer-
digbetongprodukter i tre regionale markeder for å
øke gjennomsiktigheten for etterspørrerne. Kon-
sentrasjonen blant selgerne i disse markedene var
høy, og etter publiseringen økte prisene med 10–
15 prosent. I ettertid fremstår svekket konkur-
ranse som årsaken til prisøkningen, og myndighe-
tene opphørte med publiseringen noen år senere. 

I konsentrerte markeder vil det være mindre
risikofylt for en selger å øke prisene dersom pris-
økningen straks blir kjent for konkurrentene, og
spesielt hvis forbrukerne ikke får den samme
informasjonen. Selgeren vil fort bli kjent med de
andre selgernes reaksjoner på prisøkningen, og
han kan velge å opprettholde den høye prisen
eller sette den ned igjen avhengig av hvordan de
andre tilpasser seg. Gjennomsiktigheten gjør det
også lettere å avsløre utbrytere fra et stilltiende
eller avtalt prissamarbeid. Muligheten til å avsløre
«juks» er en viktig forutsetning for at prissamar-
beid skal kunne opprettholdes. 

I markeder med et større antall tilbydere vil
økt prisgjennomsiktighet bidra til å styrke kon-
kurransen. 

3.3.3.3 Prisopplysning og prisundersøkelser

Generelt

Konkurransetilsynets oppgaver omfatter å
pålegge plikter i relasjon til prisopplysning.
Videre utfører Konkurransetilsynet prisundersø-
kelser. 

Det anføres under resultatmål i St.prp. nr. 1
(2001-2002) for budsjetterminen 2002 side 85 at:
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«Prisundersøkelser og prisopplysning er vik-
tige tiltak for å øke forbrukernes prisbevisst-
het. Prisundersøkelser rettes inn mot særskilte
markeder hvor mangelfull oversikt kan utgjøre
en konkurransebegrensning. Prisopplysnings-
tiltak rettes inn mot bransjer hvor spesiell opp-
følging er påkrevet, bl.a. innen kraft-, drivstoff-
og dagligvarebransjen.» 

Det følger av forarbeidene til konkurranseloven,
NOU 1991: 27 side 235, at kontroll av prismerking
kan utføres av andre enn sentralenheten. Oppga-
ver knyttet til prisopplysning og prisundersøkel-
ser ble tidligere utført av Konkurransetilsynets
regionapparat, det tidligere Statens Pristilsyn.
Konkurransetilsynets regionkontorer hadde nær-
het til markedene, og bedre mulighet for stedlige
kontroller enn Konkurransetilsynet har i dag.
Etter nedleggelsen av regionapparatet har Kon-
kurransetilsynet derfor ikke prioritert lokale pris-
tiltak like høyt som tidligere. 

Prismerking

Konkurranseloven § 4-1 første ledd pålegger
ervervsdrivende som selger varer og tjenester i
detalj til forbruker å informere om prisene. Videre
er det hjemmel i annet ledd til å pålegge prisopp-
lysning. Dette er blant annet hjemmelen for for-
skriftene om enhetsprismerking som gjennomfø-
rer EF-direktivet om forbrukervern ved opplys-
ning om priser på forbrukervarer. Formålet med
dette direktivet er å fastsette at det skal opplyses
om salgspris og enhetspris med sikte på å bedre
forbrukeropplysningen og gjøre det enklere å
sammenligne priser. 

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Jan Bjørland, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva
Hildrum, Helge Stemshaug, Siri Teigum og Randi
Wilhelmsen, mener at dette taler for at oppfølging
av prismerkingsbestemmelsene bør være forbru-
kermyndighetenes oppgave. Utvalgets flertall
anbefaler derfor at konkurranseloven § 4-1 om
prisinformasjon overføres til forbrukerlovgivnin-
gen. Bestemmelsen kan tas inn i markedsførings-
loven som ny § 3 a. De forvaltningsmessige opp-
gavene vil da kunne legges til Kongen og Forbru-
kerombudet som allerede fører et omfattende
tilsyn for å forhindre blant annet villedende prisin-
formasjon. Slik overføring av oppgaver forutsetter
selvsagt også overføring/tilføring av nødvendige
ressurser.

Utvalgets mindretall bestående av medlem-
mene Magne Eek, Morten Eriksen, Stein
Reegård, Elisabeth Roscher, Margrethe Slinde

og Steinar Undrum, er enig i utvalgets forslag
om at bestemmelsen om prismerking i nåvæ-
rende konkurranselov ikke skal videreføres, men
overføres til markedsføringsloven. Imidlertid
mener disse medlemmene at konkurransemyn-
dighetene fortsatt bør ha en hjemmel til å
pålegge prisopplysning mv. når det har en kon-
kurransefremmende virkning å øke markedenes
gjennomsiktighet. 

For at markedene skal fungere er det nødven-
dig at etterspørrerne har tilstrekkelig kunnskap
om priser mv. til at de kan treffe rasjonelle valg, jf.
punkt 3.3.3.2. I sitt arbeid med å fremme konkur-
ransen må derfor Konkurransetilsynet vurdere
om denne forutsetningen er til stede. Dersom
dette ikke er tilfelle, bør tilsynet kunne påby både
at det skal gis prisopplysning og hvordan opplys-
ningene skal gis. I tillegg bør Kongen kunne gi
slike pålegg i form av forskrift.

«Dersom Konkurransetilsynet finner at det er
nødvendig for å øke gjennomsiktigheten i et
marked, kan tilsynet pålegge ervervsdrivende
ved salg av varer eller tjenester å foreta mer-
king, ha oppslag eller å gi annen underretning
om pris, forretningsvilkår og kvalitet. Kongen
kan ved forskrift gi tilsvarende bestemmel-
ser.»

Mindretallet mener derfor at det bør vurderes å
innføre slike hjemler i konkurranseloven. Det kan
for eksempel formuleres slik:

Dersom det tas inn en slik hjemmel for kon-
kurransemyndighetene i konkurranseloven, vil
både konkurranseloven og markedsføringsloven
ha likeartede hjemler til prisopplysning. Bestem-
melsene har imidlertid forskjellig formål. Konkur-
ransemyndighetene vil nytte sin hjemmel når økt
gjennomsiktighet i et marked er nødvendig for å
fremme konkurransen. Det vil bare være tilfelle
når påbudet om prismerking i markedsføringslo-
ven ikke er tilstrekkelig og når forbrukermyndig-
hetene ut fra sine formål ikke har funnet det nød-
vendig å pålegge ytterligere prismerking. Mest
typisk vil det være tilfelle ved salg til andre enn
forbrukere.

Prisundersøkelser 

Prisundersøkelser innebærer å samle inn opplys-
ninger om tilbydernes priser på sammenlignbare
produkter, bearbeide disse og offentliggjøre resul-
tatene. Normalt kan dette gjøres uten hjemmel i
lov, men i enkelte tilfeller kan det være påkrevet
med lovhjemmel, for eksempel hvis det er aktuelt
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å pålegge næringsdrivende å gi myndighetene
informasjon.

Utvalgets oppfatning er at behovet for at
offentlige myndigheter utfører prisundersøkelser
er redusert i de senere år. Den teknologiske
utviklingen har gjort det enklere for forbrukerne
å sammenligne priser. Det har oppstått en rekke
nettsteder med sammenligninger av priser på
produkter som forsikringspremier, lånerenter
mv. Samtidig har medienes fokus på prissammen-
ligninger og forbrukerveiledning økt. Etter ned-
leggelsen av regionapparatet inngikk Konkurran-
setilsynet avtale med Forbrukerrådet om at For-
brukerrådet bistår ved gjennomføringen av ulike
prisundersøkelser. Forbrukermyndighetene har i
dag lignende oppgaver i forhold til etterspørsels-
siden, men med særlig vekt på forbrukervern. 

Utvalget har ikke tatt stilling til om oppgavene
burde vært fordelt annerledes mellom konkurran-
semyndighetene og forbrukermyndighetene/-
organisasjonene på dette området. Ved innhenting
av informasjon om priser vil det i noen tilfeller
være behov for å benytte hjemmelen til å innhente
opplysninger, jf. lovforslagets § 5-1. For å benytte
hjemmelen til dette formålet er det en forutset-
ning at prisundersøkelser hører inn under Kon-
kurransetilsynets oppgaver. 

Utvalget foreslår derfor å videreføre konkur-
ranseloven § 2-2 bokstav c som sier at iverkset-
telse av tiltak for å øke markedenes gjennomsik-
tighet er en oppgave for Konkurransetilsynet.
Utvalget anbefaler en nærmere vurdering av om
prisundersøkelser er en oppgave som bedre kan
ivaretas av Forbrukerombudet eller Forbrukerrå-
det, fordi denne oppgaven hører mer naturlig inn
under deres kjerneområder. 

3.3.3.4 Offentlighet om konkurranse-
begrensninger

I henhold til nåværende konkurranselov § 4-2 kan
konkurransemyndighetene for å ivareta sine opp-
gaver etter konkurranseloven, offentliggjøre opp-
lysninger om vilkår og samarbeid som har til for-
mål eller virkning å begrense konkurransen, uten
hinder av reglene om taushetsplikt i forvaltnings-
loven § 13 første ledd nr. 2. Prisloven inneholdt et
system med generell meldeplikt og registrering
av innmeldte opplysninger i et offentlig register.
Da dette systemet bortfalt, ble det ansett som nød-
vendig med en uttrykkelig hjemmel for offentlig-
het om konkurransereguleringer. Bestemmelsen
har kun vært anvendt i ett tilfelle, i forbindelse
med en sak som gjaldt utlevering av informasjon

til skadelidte med tanke på privatrettslige erstat-
ningssøksmål (sak nr. 2000/1601). Det ble her
lagt til grunn at et slikt innsyn kan føre til en
bedret etterlevelse av loven. Skadelidte har liten
reell mulighet til å gå til sivilt søksmål uten til-
strekkelige bevis for den erstatningsbetingede
handling. Det kan derfor være av stor betydning
for erstatningssøkere at konkurransemyndighe-
tene kan offentliggjøre slike opplysninger. Spørs-
målet om utlevering av taushetsbelagt informa-
sjon til bruk i en sivilrettslig erstatningssak er
drøftet nærmere under punkt 9.2.

Som nevnt ovenfor var det opprinnelige formå-
let med bestemmelsen å sikre offentlighet om
ulike handlinger og forhold i markedet. Offentlig-
het rundt konkurransebegrensninger vil sette
næringsliv og forbrukere i stand til å tilpasse seg
reguleringene, slik at de unngår virkningene av
dem. Konkurranseloven § 4-2 er derfor et selv-
stendig virkemiddel for å fremme virksom kon-
kurranse, og den legger til rette for økt gjennom-
siktighet i markedene.

Utvalget har gått inn for at bestemmelsen i
§ 4-2 ikke videreføres. Utvalget har ved sin vurde-
ring lagt vekt på at hjemmelen til offentliggjøring i
konkurranseloven § 4-2 hittil aldri har vært benyt-
tet til det tiltenkte formål. 

Utvalget foreslår i stedet en ny bestemmelse i
§ 5-2 som sier at Konkurransetilsynet og Konkur-
ransenemnda skal offentliggjøre sine vedtak. I til-
legg har utvalget foreslått en bestemmelse i § 6-3
annet ledd som gir enhver med rettslig interesse
rett til innsyn i sakens dokumenter under nær-
mere fastsatte vilkår. Forslagets § 6-3 annet ledd
er nærmere behandlet under punkt 9.5. Utvalget
mener at de foreslåtte bestemmelsene delvis
ivaretar formålet med dagens bestemmelse i kon-
kurranseloven § 4-2.

I EU/EØS fastsetter rådsforordning 17/62
artikkel 21 og rådsforordning 1/2003 artikkel 30
at Kommisjonen skal offentliggjøre sin vedtak. 

I Danmark er det også en plikt til å offentlig-
gjøre vedtak fra Konkurrencerådet med mindre
avgjørelsen verken antas å ha betydning for for-
ståelsen av konkurranseloven eller er av interesse
for offentligheten forøvrig. Begrunnelsen for
regelen om offentliggjøring i den danske konkur-
ranseloven er å tydeliggjøre den samfunnsmes-
sige avveining mellom de skadelige virkninger for
konkurransen og de andre samfunnsmessige hen-
syn. Dette vil igjen skape grunnlag for en offentlig
debatt. 

Offentliggjøring av vedtak innebærer at myn-
dighetenes vurdering av ulike handlinger, lovtolk-
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ning og subsumsjon samt forhold i markedet blir
kjent. Når konkurransebegrensninger offentlig-
gjøres, blir næringsliv og forbrukere i stand til å
tilpasse seg reguleringene mellom ervervsdri-
vende, slik at de unngår virkningene av dem.
Videre vil offentliggjøring av vedtak skape større
gjennomsiktighet og bevisstgjøre etterspørrerne,
særlig med hensyn til offentlighet omkring priser
og andre forretningsvilkår. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn en hjem-
mel for Konkurransetilsynet til å offentliggjøre
opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvalt-
ningsloven § 13 i den grad det er nødvendig for å
opplyse om vedtakets hovedinnhold. Konkurran-
setilsynet og Konkurransenemnda skal i størst
mulig grad unngå å offentliggjøre taushetsbelagte
opplysninger. Etter en konkret avveining må Kon-
kurransetilsynet eller Konkurransenemnda ta stil-
ling til hva som i den enkelte sak er nødvendig å
opplyse om for at vedtakets hovedinnhold kan
offentliggjøres. Som hovedregel bør Konkurran-
setilsynet og Konkurransenemnda lage en offent-
lig versjon der de taushetsbelagte opplysningene
er fjernet. Det skal således forholdsvis mye til før
det kan anses nødvendig å offentliggjøre opplys-
ninger som omfattes av taushetsplikten i forvalt-
ningsloven § 13.

Ved offentliggjøringen skal partenes navn og
vedtakets hovedinnhold oppgis. Konkurransetil-
synets vedtak offentliggjøres i dag på tilsynets
hjemmeside på en måte som tilfredsstiller kra-
vene i forslagets § 5-2. 

3.3.3.5 Pristiltaksloven

Formålet med pristiltaksloven § 1 som gir hjem-
mel til å regulere priser og innføre meldeplikt mv.,
er å sikre en forsvarlig prisutvikling. Det er ikke
konkurransehensyn som ligger til grunn for
denne bestemmelsen, snarere er den ment som et
redskap når ekstraordinære tilstander oppstår.
Utvalget finner at slike oppgaver ikke hører inn
under et moderne konkurransetilsyn.

Forbudet mot å ta eller kreve urimelig pris i
pristiltaksloven § 2 innebærer i praksis at Konkur-
ransetilsynet må besvare en rekke henvendelser
fra enkeltforbrukere. Henvendelsene er i all
hovedsak av liten konkurransemessig betydning.
Slike henvendelser bringer Konkurransetilsynets
fokus over på enkelttransaksjoner, i stedet for på
generelle tiltak i markeder som preges av man-
glende konkurranse. Ettersom regionapparatet er
lagt ned, er det utvalgets mening at håndheving

av pristiltaksloven § 2 er en oppgave som best iva-
retas av forbrukermyndighetene.

Privatrettslig kan slike oppgaver til dels foran-
kres i avtaleloven §§ 36 og 37 og bli vurdert ved
Forbrukerrådets, Forbrukertvistutvalgets og
andre nemnders klagesaksbehandling. Offent-
ligrettslig bør Forbrukerombudet få utvidet sitt
mandat til å gripe inn overfor urimelige standard-
avtaler tilsvarende det som privatrettslig er tema
for avtaleloven § 37. Dette kan enten skje ved at
ombudet får kompetanse til å forvalte pristiltaks-
loven § 2, eller også ved at begrensningen i mar-
kedsføringsloven § 20 blir fjernet slik at avtalesen-
sur etter loven § 9 a også omfatter priser. 

3.3.4 Offentlige tiltak og reguleringer

3.3.4.1 Utvalgets forslag

Rekkevidden av Konkurransetilsynets hjemler
overfor offentlige tiltak og reguleringer er avhen-
gig av om virksomheten har karakter av å være
utøving av offentlig myndighet eller om det dreier
seg om ervervsvirksomhet, se nærmere beskri-
velse i punkt 4.5. Overfor offentlig myndighetsut-
øvelse er kompetansen begrenset. Utvalget har
nedenfor vurdert hvilken rolle Konkurransetilsy-
net bør ha når det gjelder å vurdere konkurranse-
messige virkninger av offentlige tiltak. 

Konkurransetilsynet benytter årlig omlag fire
årsverk på å vurdere og påpeke konkurransebe-
grensende virkninger av offentlige tiltak. Begrun-
nelsen for Konkurransetilsynets påpeknings-
adgang, er at offentlige reguleringer i sterk grad
kan påvirke forutsetningene for konkurransen i et
marked ved at de fastsetter sentrale rammebetin-
gelser for markedet. 

De forhold tilsynet tar opp, kan falle inn under
EØS-avtalen artikkel 61 om forbud mot statsstøtte
og artikkel 59 om at avtalepartene (i dette tilfellet
statene) skal avholde seg fra å treffe tiltak i strid
med blant annet konkurransereglene. I saker
hvor samhandelen er påvirket vil derfor EFTAs
overvåkningsorgan kunne påtale og eventuelt
legge ned forbud mot denne typen offentlige til-
tak. Utvalget har forstått sitt mandat slik at det
ikke omfatter en vurdering av om tilsynet skal gis
forbuds- og påleggskompetanse tilsvarende den
EFTAs overvåkningsorgan har overfor offentlige
beslutninger og tiltak hvor det offentlige ikke opp-
trer som foretak. Hvilke føringer som ut fra hen-
synet til konkurransen skal ligge på politiske
beslutninger om for eksempel tildeling av midler
eller tillatelser er et utpreget politisk spørsmål. 
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Det er utvalgets oppfatning at mandatet heller
ikke omfatter spørsmålet om Konkurransetilsynet
skal ha som oppgave å påpeke konkurransebe-
grensende virkninger av offentlig myndighetsutø-
velse og hvordan forholdet i tilfellet skal være
mellom Konkurransetilsynet og vedkommende
myndighet. Disse forhold ligger i hovedsak innen-
for regjeringens myndighet til å organisere for-
valtningen og fordele oppgaver og ansvar myndig-
hetsorganer i mellom. Etter utvalgets oppfatning
er det ikke hensiktsmessig at disse forhold lovre-
guleres.

3.3.4.2 Alternativ ordning

Det følger uttrykkelig av tilleggsmandatet av 25.
januar 2002 at utvalget skal legge fram et forslag
tilsvarende dagens § 2-2 bokstav d og i den forbin-
delse utrede en ordning der ansvarlige myndighe-
ter innen gitte tidsfrister, må vurdere og rede-
gjøre for forhold som Konkurransetilsynet tar opp
etter en slik bestemmelse. 

En tilsvarende ordning finnes i den danske
konkurranseloven § 2 femte ledd, som fastsetter
at dersom Konkurrencerådet finner at en offentlig
regulering eller en støtteordning kan ha skadelige
virkninger for konkurransen eller for øvrig kan
hindre en effektiv samfunnsmessig ressursanven-
delse, kan rådet avgi en begrunnet uttalelse til
vedkommende minister, samt til økonomi- og
ervervsministeren (det såkalte henvendelsesinsti-
tuttet). Det forutsettes i forarbeidene at rådet
forut for henvendelsen bør ha drøftet saken med
vedkommende myndighet. Myndigheten har plikt
til å svare innen fire måneder. Fristen kan forlen-
ges. Svaret kan for eksempel gå ut på at det skal
fremmes et lovforslag til endring av en bestående
lov, eller at det blir nedsatt et utvalg eller en
arbeidsgruppe som foretar nærmere undersøkel-
ser av forholdet. Svarplikten kan også bringe på
det rene om det ved vedtagelsen av reguleringen
ble foretatt en tilstrekkelig avveining av konkur-
ransehensyn i forhold til andre sektorhensyn.

Det er Konkurransetilsynets erfaring at det
ofte er vanskelig å vurdere hvilken oppmerksom-
het en påpekning fra tilsynets side om konkurran-
seregulerende virkninger av offentlige tiltak har
fått hos mottakeren. Det er som regel vanskelig å
se i hvilken grad konkurransehensyn er tillagt
vekt i de vurderinger som er foretatt. Det kan ofte
virke som Konkurransetilsynets konkurransepoli-
tiske innspill ikke er blitt underlagt noen systema-
tisk vurdering. Det kan videre være uklart om de
forskjellige hensyn er blitt systematisk veid opp

mot hverandre i tilstrekkelig grad. De konkurran-
sepolitiske hensynene synes ofte å bli tillagt min-
dre vekt enn sektorhensynene.

Liten oppmerksomhet og gjennomslagskraft
kan også ha sin årsak i at de konkurransehensyn
som en påpekning retter oppmerksomheten mot,
regelmessig kommer i betraktning sent i proses-
sen med å utarbeide offentlige tiltak. Ved endrin-
ger i eksisterende reguleringer eller innføring av
nye, er det vanligvis først i høringsrunden at kon-
kurransemyndighetene blir bedt om å komme
med sine synspunkter, med andre ord etter at pre-
missene er lagt og vedkommende offentlige myn-
dighet eller utvalg har utarbeidet sitt forslag. Der-
med kan det være fare for at konkurransemessige
hensyn får for liten fokus, rett og slett fordi de
kommer for sent med i vurderingene. Det skyldes
blant annet at det ikke eksisterer noen rutiner
som sikrer at konkurransehensyn vektlegges.

En lovbestemmelse om at en forvaltningsgren
skal kunne gripe inn i prioriteringer hos en annen
er imidlertid i strid med den tradisjonelle organi-
seringen av norsk forvaltning. I saker som spesi-
fikt tas opp av Konkurransetilsynet vil en svarplikt
ikke gi uttrykk for annet enn det selvfølgelige,
nemlig at eksterne henvendelser besvares. Der
hvor påpekningen skjer som ledd i den generelle
høringen av en sak, vil henvendelsen vanligvis
ikke bli besvart spesielt. Det er på den annen side
vanlig at vedkommende myndighet i presentasjo-
nen av sin beslutning redegjør for innkomne
høringsuttalelser og gir sitt syn på disse. 

En bestemmelse om svarplikt som går ut over
det som gjelder i dag vil gripe inn i den arbeids-
ordning og de prioriteringer som en regjering må
kunne fastsette for departementene og underord-
nede organer. En slik bestemmelse må derfor
eventuelt utformes slik at den kan tilpasses den til
en hver tid sittende regjerings prioriteringer. I for-
hold til kommunale og fylkeskommunale organer
vil en slik bestemmelse gripe inn overfor det kom-
munale selvstyret. 

Etter utvalgets oppfatning bør ikke en even-
tuell hjemmel til å ta opp offentlige tiltak og regu-
leringer utformes slik at Konkurransetilsynet på-
legges å ta opp enhver regulering med mulige
konkurranseskadelige virkninger. Konkurranse-
tilsynet må ut fra en ressursmessig vurdering
kunne prioritere mellom saker. 

Videre mener utvalget at dersom konkurran-
semyndighetene skal kunne kreve svar fra stat-
lige, fylkeskommunale eller kommunale organer
på sine henvendelser, bør det være opp til regje-
ringen å avgjøre hvilket konkurranseorgan – Kon-
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gen, departementet, Konkurransenemnda eller
Konkurransetilsynet – som skal kunne kreve at
en slik henvendelse besvares. Slike bestemmelser
kan for statens vedkommende innføres gjennom
instrukser fra regjeringen. Det vil antakelig gi
henvendelser med krav om svar større gjennom-
slagskraft dersom de skjer som følge av en bevisst
prioritering av slike saker fra regjeringens side.
Når det gjelder forholdet til kommunale og fylkes-
kommunale organer bør spørsmålet etter utval-
gets oppfatning drøftes i forhold til det kommu-
nale selvstyret i en videre politisk sammenheng
enn det utvalget har hatt anledning til å gå inn i.

Som det er redegjort for foran mener utvalget
at det ikke er hensiktsmessig at konkurransemyn-
dighetenes adgang til å ta opp offentlige tiltak og
reguleringer lovreguleres. Ettersom utvalget er
særskilt bedt om å utrede en slik ordning, har
utvalget likevel vurdert hvordan en slik bestem-
melse eventuelt kan utformes. 

Det er et spørsmål hvem svarplikten bør rette
seg mot. I Danmark er det som nevnt vedkom-
mende minister som har en svarplikt overfor kon-
kurransemyndighetene. Spørsmål om konkurran-
sebegrensende virkninger av offentlige tiltak
involverer ofte politiske vurderinger. Utvalget
mener derfor vedkommende minister bør være
det formelle pliktsubjekt også i Norge, slik at
ministerens overordnede politiske og administra-
tive ansvar omfatter konkurransemyndighetenes
påpekninger med svarplikt. I de tilfeller hvor det
er kommunale eller fylkeskommunale organer
det er aktuelt å fremme slike forslag overfor, bør
svarplikten påligge ordføreren. 

Påpekningsadgangen som brukes overfor
offentlige tiltak er av svært varierende størrelse
og karakter. Det er derfor ikke hensiktsmessig å
fastsette en bestemt lengde på svarfristen i loven.
Utvalget mener at dersom det er ønskelig å inn-
føre en slik ordning, så er den beste løsningen at
konkurransemyndighetene i det enkelte tilfelle
kan vurdere hva som er en rimelig og fornuftig
frist.

Dersom offentlige myndigheter ilegges en
svarplikt overfor konkurransemyndighetene, vil
de nødvendigvis måtte bruke mer ressurser på å
forholde seg til slike påpekninger. Utvalget har
ikke forutsetninger for å gjøre en økonomisk og
administrativ konsekvensanalyse av en slik
reform. 

En eventuell bestemmelse om påpekning av
konkurransebegrensende virkninger av offentlige
tiltak kan utformes på samme måte som § 2-2 bok-

stav d i nåværende konkurranselov supplert med
et tillegg om svarfrist, slik:

«Konkurransetilsynet skal påpeke konkurran-
seregulerende virkninger av offentlige tiltak,
eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å
forsterke konkurransen og lette adgangen for
nye konkurrenter.

Dersom Konkurransetilsynet krever det,
skal vedkommende minister eller ordfører
svare på en påpekning fra konkurransemyn-
dighetene innen en nærmere angitt frist. I sva-
ret skal det blant annet redegjøres for hvordan
de konkurransemessige hensyn vil bli ivare-
tatt.»

Utvalget minner om at det ikke finner det hen-
siktsmessig å innføre en slik regel.

3.3.5 Bistå andre myndigheter 

Utvalget har vurdert om bestemmelsen i konkur-
ranseloven § 2-2 bokstav e bør videreføres i den
nye konkurranseloven. Bestemmelsen kom inn
under departementets behandling av konkurran-
seloven og gir ikke uttrykk for mer enn det som
følger av regjeringens alminnelige instruksjons-
myndighet. Regjeringen kan alltid organisere og
pålegge forvaltningen de oppgaver den finner
hensiktsmessig. Bestemmelsen gir heller ikke
Konkurransetilsynet kompetanse til å håndheve
bestemmelser utenfor konkurranseloven. Dette
må i tilfelle følge av særskilt hjemmel. Etter at
regionapparatet er nedlagt vil Konkurransetilsy-
net i mindre grad ha kapasitet til å yte slik bistand
til andre myndigheter som forutsatt i forarbei-
dene. På bakgrunn av dette finner utvalget at det
ikke er behov for en særskilt bestemmelse om
bistand til andre myndigheter.

3.3.6 Offentlige anskaffelser 

Nærings- og handelsdepartementet har nedsatt
en arbeidsgruppe som skal lage en utredning om
sanksjonsmekanismer mot ulovlige direktean-
skaffelser og manglende regeletterlevelse.
Arbeidsgruppen vurderer blant annet om Konkur-
ransetilsynet skal pålegges en tilsynsfunksjon i
forbindelse med ulovlige direkte anskaffelser og
om Konkurransetilsynet skal få hjemmel til å
ilegge tvangsmulkt eller bøter ved brudd på lov
om offentlige anskaffelser. Utredningen skal leg-
ges frem våren 2003. Utvalget har ikke kommen-
tarer til dette forslaget.
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3.3.7 Tilpasning til ny telelovgivning

I EU er det vedtatt en ny regelverkspakke for
elektronisk kommunikasjon. Den består foreløpig
av fire direktiver og ett vedtak. Ytterligere to
direktiver skal også vedtas. Den nye direktivpak-
ken krever et nært samarbeid mellom sektormyn-
dighet og konkurransemyndighet. Av den grunn
krever rammedirektivet at nasjonalt regelverk gir
en rett og plikt til utveksling av taushetsbelagt
informasjon blant annet mellom sektormyndighet
og konkurransemyndighet. I den forbindelse er
det foreslått en egen bestemmelse i den nye loven
om elektronisk kommunikasjon (kommunika-
sjonsloven) som skal legge til rette for en slik
utveksling. Regelverket skal tre i kraft 25. juli
2003 i hele EØS-området og kan innebære flere
oppgaver for konkurransemyndighetene. Utval-
get ser ikke behov for nye regler i konkurranselo-
ven på denne bakgrunn.

3.3.8 Internasjonale oppgaver

Overgang til en EU/EØS harmonisert lov og
desentralisert håndheving av EØS-reglene vil
være en betydelig utfordring for konkurranse-
myndighetene de nærmeste årene. 

I delinnstillingen anbefaler utvalget at norske
myndigheter bør få kompetanse til å håndheve
EØS-avtalen artikkel 53 og 54. 

Utvalget har i forslagets § 2-2 bokstav d innført
en hjemmel for Konkurransetilsynet til å hånd-
heve EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Dersom det
blir aktuelt med desentralisert håndheving, vil
denne bestemmelsen gi hjemmel for dette. I til-
legg foreslår utvalget at det fremgår eksplisitt av
forslagets § 6-1 siste ledd om bevissikring, at disse
reglene gjelder også ved mistanke om overtre-
delse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54, se nær-
mere punkt 8.8.1. Overtredelser av EØS-avtalen
artikkel 53 og 54 kan sanksjoneres med sivilretts-
lige bøter, jf. forslagets § 7-2. 

Som følge av den økte globaliseringen vil nor-
ske virksomheter i økende grad være involvert i
internasjonale transaksjoner. Det vil derfor bli
behov for å styrke det internasjonale samarbeidet
ytterligere særlig når det gjelder håndheving. 

3.4 Lovens formål

3.4.1 Gjeldende rett

Konkurranseloven § 1-1 lyder:

«Lovens formål er å sørge for effektiv bruk av
samfunnets ressurser ved å legge til rette for
virksom konkurranse.»

I forarbeidene til konkurranseloven er samfunns-
økonomisk effektivitet stilt opp som målet med
konkurransepolitikken. Samfunnsøkonomisk
effektivitet innebærer at det ikke sløses med res-
sursene, det vil si at det ikke er mulig, ved å bruke
ressursene på en annen måte, å oppnå mer på ett
område uten at det samtidig oppnås mindre på et
annet område. Ressursene er samfunnsøkono-
misk effektivt utnyttet i følge NOU 1991: 27 side
79 dersom følgende tre kriterier er oppfylt:
a) Det må ikke være mulig, ved å omfordele res-

sursene mellom produksjonssektorer, å øke
produksjonen av en vare uten at dette resulte-
rer i redusert tilgang på andre varer.

b) Det må ikke være mulig, ved å endre sammen-
setningen av produksjonen, å oppnå høyere
behovstilfredsstillelse hos forbrukerne.

c) Det må ikke være mulig, ved å omfordele
godene mellom forbrukerne, å øke behovstil-
fredsstillelsen for en person uten samtidig å
redusere den for andre.

I forarbeidene gis effektivitetsbegrepet en statisk
og en dynamisk dimensjon. Statisk effektivitet
innebærer effektiv utnyttelse av de tilgjengelige
ressurser på et gitt tidspunkt eller i en gitt peri-
ode. Dynamisk effektivitet innebærer at det frem-
bringes samfunnsøkonomisk ønskelige endringer
eller innovasjoner i form av nye produksjonspro-
sesser og produkter og at ressursene utnyttes
effektivt i denne prosessen. 

Selv om loven har en formålsbestemmelse,
betyr ikke dette at andre hensyn utelukkes ved
tolkningen av loven. Forholdet til andre hensyn
og politikkområder har blant annet kommet til
uttrykk i enkeltbestemmelser i loven. Konkurran-
selovens unntak fra forbudsbestemmelsene i
§§ 3-1 og 3-3 for førstehåndsomsetning av norske
jordbruks-, skogbruks- eller fiskeriprodukter er
eksempel på et område hvor lovgiver uttrykkelig
har foretatt avveiningen mot andre hensyn. 

Ved avveiningen mot andre hensyn ved tolk-
ningen av konkurranseloven, vil hensynet til kon-
kurransen normalt veie tyngst med mindre den
enkelte bestemmelse gir uttrykk for noen annet.
Når det gjelder inngrep, kan andre samfunnshen-
syn bidra til at konkurransemyndighetene avstår
fra inngrep, men slike hensyn kan ikke alene gi
grunnlag for å foreta inngrep. 
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3.4.2 Danmark 

Den danske konkurranseloven § 1 lyder:

«Loven har til formål at fremme en effektiv
samfundsmæssig ressourceanvendelse gen-
nem virksom konkurrence.»

Også i forarbeidene til den danske loven fremgår
det at kriteriet for effektiv ressursbruk er sam-
funnsøkonomisk effektivitet. Det påpekes at det
samfunnsøkonomiske effektivitetsbegrepet har to
dimensjoner, statisk effektivitet og dynamisk
effektivitet. 

Formålsbestemmelsen fastsetter at et vesent-
lig middel til å oppnå målsetningen om effektiv
ressursbruk er virksom konkurranse. Både struk-
turelle og atferdsmessige forhold omfattes av
begrepet virksom konkurranse. Med strukturelle
forhold menes blant annet at antall aktører på
markedet er tilstrekkelig stort når man tar hensyn
til stordriftsfordeler, og at adgangen til markedet
ikke er begrenset. På den atferdsmessige siden
ligger en forutsetning om frihet for de økono-
miske aktørene til å fatte beslutninger og inngå
avtaler. Den tidligere danske konkurranseloven
nevnte i formålsbestemmelsen foranstaltninger
mot begrensninger i ervervsfriheten. Begrepet
ervervsfrihet forstås dels som etableringsfrihet
og dels som en forsikring mot ulikhet aktørene
imellom eller urimelige vilkår for ervervsutøvel-
sen.

I den nye danske konkurranseloven fant man
det hensiktsmessig å utforme formålsbestemmel-
sen så enkelt som mulig med en overordnet mål-
setning. Hensynet til ervervsfrihet er av denne
grunn ikke uttrykkelig nevnt. Den inngår imidler-
tid som et vesentlig hensyn bak konkurranselo-
ven.

I arbeidet med ny dansk konkurranselov ble
det overveid å ta med forbrukerhensyn. Dette ble
avvist av det lovforberedende utvalget som en
selvstendig målsetning for konkurranseloven. Det
er likevel under beskrivelsen av effektivitetshen-
synet redegjort for at virksom konkurranse er
ønskelig, nettopp fordi det må anses som det mest
effektive middelet til å sikre de tilbud av varer og
tjenesteytelser som best avspeiler forbrukernes
preferanser. 

3.4.3 Sverige

Den svenske konkurranseloven har følgende for-
mål i henhold til lovens § 1:

«Denna lag har till ändamål att undanröja och
motverka hinder för en effektiv konkurrens i
fråga om produktion av och handel med varor,
tjänster och andra nyttigheter.»

I den svenske Prop. 1999/2000: 140 side 25 settes
konkurransepolitikken inn i et bredt politisk per-
spektiv. Økt konkurranse er en sentral del av
regjeringens vekstpolitikk. Konkurransepolitikk
anses som et middel til å fremme åpenhet i sam-
funnet. Videre skal konkurransepolitikken bidra
til at alle aktører skal ha like forutsetninger og at
den beste kompetansen brukes. Rasjonelle hierar-
kier, diskriminering og fåtallsmakt må motvirkes.
Konkurranse tvinger frem en omstilling som på
lang sikt gir mer effektive markeder og jevnere
fordeling av gevinster og ikke minst av lønn mel-
lom ulike grupper. Markedets effektivitet skaper
grunnlag for velferd og fordeling, og et lavere
prisnivå gir mulighet til et større tilbud av varer
og tjenester til rimelige priser, noe som er til for-
del for konsumentene. Konkurransen gir merk-
bare velferdseffekter for konsumenter med lave
inntekter, og flere konsumenter får et bredere til-
bud av varer og tjenester å velge mellom. 

Den svenske regjeringen mener at ineffektive
markeder bidrar til en pris- og lønnsspiral og til en
mindre effektiv økonomi og dermed til lavere
vekst. Karteller står i veien for rasjonelle løsnin-
ger, lave priser, nye bedrifter og nye ideer. 

I proposisjonen side 46 vises det til Konkur-
renskommittén som i sin utredning (SOU 1991: 51)
oppstiller fire mål for konkurransepolitikken. 
1. Å utnytte ressursene effektivt, det vil si sam-

funnsøkonomisk effektivitet.
2. Dynamiske vekstvirkninger, det vil si å drive

frem vekst, fornyelse og muligheten til å utfor-
dre det bestående.

3. Fordelingseffekter, som ifølge regjeringen har
hatt større betydning for konkurransepolitik-
ken i Sverige enn i andre land. Regjeringen
understreker konkurransens funksjon som for-
delingsinstrument til fordel for forbrukerne.

4. Konsumentpreferanser, det vil si at konkurran-
sen skal tvinge bedriftene til å styre sin produk-
sjon etter konsumentenes preferanser, og kon-
sumentene skal ha mulighet til å velge mellom
ulike produsenter og ulike produkter. Slike
valgmuligheter skal finnes ikke bare for slutt-
brukere, det vil si husholdningene, men også
for alle bedrifter og offentlige organer som kjø-
per innsatsvarer, komponenter, støttetjenester
mv.
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3.4.4 EU/EØS

Det følger av EØS-avtalen artikkel 1 at avtalens
formål er å: 

«fremme vedvarende og balansert styrking av
handel og økonomiske forbindelser mellom
avtalepartene, med like konkurransevilkår og
overholdelse av de samme regler, med sikte på
å opprettholde et ensartet EØS».

For å oppnå formålet, skal det blant annet oppret-
tes et system som sikrer at konkurransen ikke
vris, og at EØS-reglene overholdes på samme
måte i hele EØS-området. 

Verken EØS-avtalen eller EF-traktaten inne-
holder egne formålsbestemmelser for så vidt gjel-
der konkurransepolitikken. For alle praktiske for-
mål er det derfor de konkurransepolitiske og
rettslige overveielser som har kommet til uttrykk
gjennom Kommisjonens og EF-domstolens prak-
sis, som avklarer hva som er dette regelverkets
formål. Konkurransepolitikken er både en selv-
stendig politikk som føres av Kommisjonen, og en
integrert del av unionens politikk på områder som
utbygging av det indre marked, vekst og konkur-
ranseevne, fellesskap, forskning og utvikling,
miljø- og forbrukerspørsmål. Gjennom sin inn-
virkning på selve strukturen i den europeiske
økonomien er siktemålet med konkurransepoli-
tikken å gi markedene den fleksibilitet som er
nødvendig for å fremme initiativ og innovasjon, og
muliggjøre en effektiv og dynamisk allokering av
samfunnsressursene. 

Konkurransepolitikkens fremste mål er å
sikre virksom konkurranse. Konkurransepolitik-
ken er et middel til å fremme virksomhetenes
effektivitet, optimal ressursallokering, den tek-
niske utviklingen og aktørenes evne til å tilpasse
seg skiftende forhold. Konkurranse i hjemmemar-
kedet er dessuten viktig for at EU/EØS-landene
skal være konkurransedyktig på verdensmarke-
dene. EU har av den grunn alltid fulgt en hard
kurs når det gjelder pris- og markedsdelingskar-
teller, utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling
og konkurransebegrensende foretakssammen-
slutninger. Kommisjonen har også forbudt uberet-
tigede monopolrettigheter tildelt av statene og
statsstøtte.

Konkurransereglene i EU og EØS er basert på
prinsippet om at et konkurransedyktig marked er
den beste måten å sikre økonomisk effektivitet
på, både i forhold til allokering av ressurser og i
forhold til effektiv produksjon. Unntatt på jord-
bruksområdet legger reglene til grunn at felles-

skapet er basert på markedsøkonomi, det vil si en
økonomi hvor det hovedsakelig er opp til mar-
kedskreftene å bestemme hvilke produkter som
blir kjøpt og solgt hvor, når og til hvilken pris.
Konkurransen skal fremme økonomisk utvikling,
og derfor velferden til etterspørrerne og, i det
minste på lang sikt, bidra til høyere sysselsetting. 

Konkurransepolitikkens andre hovedformål er
å bidra til gjennomføringen av det indre marked. Et
indre marked er en vesentlig forutsetning for
utvikling av en effektiv og konkurransedyktig
industri. Markedsintegrasjonsprinsippet er grunn-
leggende i EF-retten og er av stor betydning for
tolkningen av traktatens konkurranseregler. Avta-
ler som skaper handelshindringer mellom med-
lemslandene strider mot dette prinsippet. Dermed
behandles avtaler eller ensidig atferd strengt når
disse hindrer fri bevegelse av varer og tjenester
eller hindrer et foretak i å drive virksomhet i flere
land. Integrasjonshensynet slår ofte igjennom over-
for økonomiske argumenter som godtas i andre
rettssystemer, særlig i forhold til parallellimport.

Beskyttelsen av forbrukernes interesser er
også et viktig element i EUs konkurransepolitikk. 

3.4.5 Mulige konflikter mellom 
formålsbestemmelsen i gjeldende 
konkurranselov, forslag til ny 
konkurranselov og EU/EØS-retten 

Hensynet til like konkurransevilkår på det indre
marked innen EØS kan føre til en vektlegging av
konkurranse- og etableringsmuligheter som i det
enkelte tilfellet kan komme i konflikt med målset-
tingen om samfunnsøkonomisk effektivitet som
den norske konkurranseloven bygger på. 

Nedenfor følger en oversikt over tilfeller der
det kan oppstå mulige konflikter mellom formålet
i gjeldende konkurranselov, forslag til ny konkur-
ranselov og EU/EØS-retten. 

Effektivitetsgevinster ved horisontalt samarbeid

Det fremgår av EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3, at
det kan gjøres unntak fra forbudsbestemmelsen i
artikkel 53 nr. 1 dersom samarbeiet mellom fore-
tak gir effektivitetsgevnster, samtidig som det sik-
rer forbrukerne en rimelig andel av de fordelene
som oppnås. Gjeldende konkurranselov § 3-9 bok-
stav b gir en tilsvarende hjemmel til dispensasjon
fra forbudsbestemmelsene for samarbeid som gir
effektivitetsgevinster. Det stilles imidlertid ikke
noe vilkår om en bestemt fordeling av de fordeler
som oppnås. I de fleste tilfeller vil det trolig være
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slik at effektivitetsgevinster kommer forbru-
kerne til gode slik at den reelle forskjellen mellom
EØS artikkel 53 nr. 3 og gjeldende § 3-9 bokstav b
ikke blir så stor. Norske myndigheter vil dessuten
bli bundet til å legge vekt på hensynet til forbru-
kerne i den utstrekning reglene materielt sett
bygger på EØS-reglene. 

Næringsfrihet

Videre har hensynet til næringsfrihet historisk
vært en del av formålet med konkurransepolitik-
ken i EU. Dette henger særlig sammen med tysk
økonomisk teoris innflytelse på EUs konkurranse-
politikk. I den senere tid har dette endret seg slik
at det i dag ikke er mulig å si at hensynet til
næringsfrihet er et hensyn som kommer foran
hensynet til effektiv ressursbruk. 

Vertikale bindinger

Tradisjonelt har det både i amerikansk og euro-
peisk konkurranserett vært relativt stor skepsis
overfor både horisontale og vertikale samarbeids-
avtaler. Skepsisen til vertikale avtaler skyldes i
stor grad at vertikale avtaler mellom foretak ble
ansett å virke hemmende på etableringen av et fel-
les marked. I dag legges det i økende grad et øko-
nomisk perspektiv til grunn. Likevel kan det fort-
satt sies at integrasjonshensynet er en viktig del
av de vurderinger som EUs myndigheter gjør. Et
slikt hensyn vil ikke være avgjørende i forhold til
den nye konkurranseloven.

Den nye gruppefritaksforordningen for verti-
kale avtaler (kommisjonsforordning 2790/1999
EFT L 336/21 av 29.12.1999) illustrerer at Kommi-
sjonen i økende grad legger et økonomisk pers-
pektiv til grunn for sin vurdering av vertikale avta-
ler. Selv om det i EF-traktaten artikkel 81 ikke
sondres mellom horisontale og vertikale avtaler,
har det nye gruppefritaket som utgangspunkt at
en lang rekke vertikale restriksjoner er lovlige,
inntil det motsatte er bevist. Dette er i tråd med
den utviklingen som har vært innenfor økono-
misk teori, der man i langt større grad ser på ver-
tikale bindinger som effektivitetsfremmende. I
praksis er det sjelden konflikt mellom formålsbe-
stemmelsen i konkurranseloven og EØS-avtalen
når det gjelder vertikale bindinger.

Foretakssammenslutninger

Etter gjeldende konkurranselov § 3-11 kan ikke
Konkurransetilsynet gripe inn mot et bedriftser-

verv som fører til eller forsterker en vesentlig
begrensning av konkurransen dersom ervervet
gir effektivitetsgevinster som mer enn oppveier
tapet ved konkurransebegrensningen. EUs myn-
digheter legger ikke nødvendigvis avgjørende
vekt på effektivitetsgevinster i saker om foretaks-
sammenslutninger. Eventuelle målkonflikter her
spiller imidlertid liten rolle, ettersom utvalget
ikke foreslår å harmonisere de materielle reglene
for foretakssammenslutninger med fusjonsforord-
ningen, se kapittel 5.

Konklusjon

Som vist ovenfor, kan det oppstå enkelte motset-
ninger mellom overvåkningsorganenes og norske
konkurransemyndigheters vurdering av en gitt
situasjon som følge av at de vektlegger ulike hen-
syn. Harmonisering med atferdsreglene i EU/
EØS-retten innebærer imidlertid at norske kon-
kurransemyndigheter må følge den rettspraksis
som foreligger i EU/EØS-retten. Det vil derfor
ikke være adgang for norske konkurransemyn-
digheter til å legge avgjørende vekt på lovens for-
mål som rettskilde der det finnes regler eller
rettspraksis i EØS-retten som tilsier et annet tolk-
ningsresultat. I praksis vil det, som det fremgår av
drøftelsen over, sjelden være potensiale for slik
konflikt.

3.4.6 Utvalgets vurderinger

3.4.6.1 Bør formålet være mindre ambisiøst?

Formålet i nåværende konkurranselov er å sørge
for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å
legge til rette for virksom konkurranse. I lovens
forarbeider er det presisert at formålet er effekti-
vitet i samfunnsøkonomisk forstand, jf. NOU
1991: 27 side 79. 

Begrepet samfunnsøkonomisk effektivitet er
et presist begrep i vitenskapelig forstand, men er
sjelden oppnåelig i praksis. Å «sørge for» effektiv
bruk av samfunnets ressurser slik lovens formål
er utformet i dag kan synes ambisiøst i forhold til
det som i realiteten kan oppnås gjennom kon-
kurransepolitikken. Det kan derfor være
meningsfylt å gi lovens formål en ordlyd som er
mer fokusert på endring i retning av økt effektivi-
tet. Det har vært foreslått å erstatte formuleringen
«sørge for» med det noe mer moderate «bidra til». 

På den annen side vil utvalget fremholde at det
neppe har så stor betydning hvordan lovens ord-
lyd utformes på dette punkt. At loven som sådan
har et mål som i praksis er uoppnåelig innebærer
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jo ikke annet enn at konkurransemyndighetene i
sin praksis skal strebe etter dette målet slik at til-
standen nærmer seg lovens mål. Slik sett kan det
sies at myndighetene gjennom sin praksis skal
bidra til en effektiv ressursbruk, siden loven selv
er gitt for å realisere dette målet. 

3.4.6.2 Begrepet virksom konkurranse

Det kan være naturlig at det i loven fokuseres mer
på det som er konkurranselovens virkemiddel til å
nå det overordnede målet. Særlig gjelder det når
den overordnede målsettingen ikke er spesiell for
konkurransemyndighetene, men snarere gjelder
som overordnet målsetting for en rekke politikk-
områder. 

Konkurransen er viktig som ledd i å oppnå
effektiv bruk av samfunnets ressurser. Konkur-
ransen har imidlertid ingen økonomisk egen-
verdi. Når det er gunstig med konkurranse, er det
fordi aktører som møter konkurranse opptrer på
en annen måte enn de ellers ville gjøre. Verdien av
konkurranse ligger i den effekt den har på fore-
taks og andre aktørers insentiver. Resultatet av
velfungerende konkurranse er høy produktivitet,
kostnadseffektivitet og tilpasning av varer og tje-
nester til forbrukernes ønsker og behov.

Begrepet virksom konkurranse er viet liten
oppmerksomhet i forarbeidende til gjeldende
konkurranselov, men beskrives i NOU 1991: 27
side 80:

«Den praktiske, konkurransepolitiske tilnær-
mingsmåte må være å bygge på en konkret
analyse og vurdering av om avviket fra forut-
setningene [i frikonkurransemodellen] er så
omfattende og alvorlige, at det ikke kan forven-
tes at konkurransen i markeder fungerer til-
strekkelig effektivt til å sikre effektiv ressurs-
bruk. Hvis konkurransen i et gitt marked ut fra
en slik konkret bedømming anses å fungere til-
strekkelig effektivt, vil utvalget betegne dette
som virksom konkurranse.»

Det kan hevdes at en slik tilnærmingsmåte foku-
serer for mye på fullkommen konkurranse som et
mål i seg selv og at ethvert avvik fra fullkommen
konkurranse er uheldig. Dette kan synes noe
ensidig tatt i betraktning de begrensninger kon-
kurransen kan ha i å sikre samfunnsøkonomisk
effektivitet.

Begrepet virksom konkurranse bør i stedet
knyttes til konkurransens formål, nemlig å
fremme samfunnsøkonomisk effektivitet. Kon-
kurransen er virksom når den bidrar til å

fremme målet om effektiv bruk av samfunnets
ressurser.

3.4.6.3 Hensynet til forbrukerne

Konkurransens virkninger på den samfunnsøko-
nomiske effektiviteten handler om gevinstene av
en mer effektiv ressursbruk, uavhengig av hvor
disse gevinstene oppstår og hvem de kommer til
gode. En fordelingsmessig nøytral konkurranse-
politikk har ikke som formål å beskytte forbru-
kerne mot urimelige priser. Det er likevel slik at
virksom konkurranse gir forbrukerne valgfrihet
og mulighet til å påvirke tilbudet av varer og tje-
nester. Forbrukernes frihet til å velge en annen
leverandør eller helt å avstå fra kjøp, tvinger fore-
takene til å tilpasse sine produkter med hensyn til
pris og kvalitet. Konkurransepolitikken er derfor
et viktig fundament for at sentrale forbrukerpoli-
tiske målsettinger kan nås.

3.4.6.4 Utvalgets konklusjon

Utformingen av formålsbestemmelsen i den
nåværende loven kan kritiseres fra forskjellige
innfallsvinkler. Utvalgets utgangspunkt er at
formålsbestemmelsens vesentligste betydning er
å stake ut kursen for konkurransemyndighetenes
arbeid, å bidra til tolkning av lovens bestemmel-
ser i grensetilfeller og som veiledning for det
skjønn som skal utøves ved praktiseringen av
loven. En formålsbestemmelse er i så måte ikke et
presist instrument.

Endringer i lovens formål bør i utgangspunk-
tet gjøres som ledd i en beslutning om å endre
den kurs eller praksis myndighetene har lagt opp.
Slik var situasjonen ved overgangen fra den gamle
prisloven til den någjeldende konkurranseloven.
Slik utvalget bedømmer situasjonen i dag, er det
ikke et ønske om en kursendring som begrunner
en ny lov, men en omlegging av de rettslige og
administrative virkemidler som skal brukes for å
realisere konkurransepolitikken. Formålet med
konkurransepolitikken ligger i all hovedsak fast.

I forbindelse med harmonisering av lovens
atferdsbestemmelser med EØS-avtalen kan det
hevdes at formålet bør justeres og bringes i sam-
svar med EØS-avtalens bestemmelser, som til dels
tjener andre formål enn den norske loven. I sin
tolkning og anvendelse av de bestemmelser som
er harmonisert skal norske myndigheter legge
den forståelse til grunn som er utformet gjennom
praksis i EU og EØS. Dessuten må de norske
reglene tolkes på en slik måte at de ikke kommer i
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strid med EØS-reglene der disse som følge av
samhandelskravet kommer til anvendelse. Dette
fremgår av lojalitetsplikten i EØS-avtalen artikkel
3. Hensynet til forbrukerne er eksplisitt nevnt i
EØS-reglene som del av vilkåret for fritak fra
lovens forbud. Siden utvalget foreslår identiske
forbudsbestemmelser med EØS-reglene, vil hen-
synet til forbrukerne også bli eksplisitt nevnt i de
norske reglene. Som det er redegjort for ovenfor,
har utviklingen i EU i praksis gått i retning av å
være mer økonomisk orientert. Hensynet til for-
brukerne kommer dessuten også inn i vurderin-
gen av om det foreligger virksom konkurranse.
Utvalget anser det derfor ikke nødvendig å endre
lovens formålsbestemmelse. 

Utvalget går således inn for å beholde reali-
tetsinnholdet i lovens formålsbestemmelse. Effek-

tiv bruk av samfunnets ressurser skal fortsatt
være formålet med konkurransemyndighetenes
bruk av virkemiddelet virksom konkurranse. Når
utvalget likevel vil endre bestemmelsens ordlyd
noe, er dette utelukkende av pedagogiske grun-
ner. Utvalget vil fokusere noe sterkere på at kon-
kurransen i denne loven er virkemiddelet for å
oppnå effektiv ressursbruk. Det er dessuten et
mål å bringe ordlyden mer i takt med det som i
realiteten kan oppnås gjennom konkurransepoli-
tikken. Utvalget vil derfor foreslå følgende formu-
lering av konkurranseloven § 1-1:

«Lovens formål er å fremme virksom konkur-
ranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets
ressurser».
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Kapittel 4 

Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig 
utnyttelse av dominerende stilling

4.1 Gjeldende rett

4.1.1 Innledning

Konkurranseloven av 1993 bygger på en kombina-
sjon av forbuds- og inngrepsbestemmelser. Sam-
arbeid om og påvirkning av priser, avanser og
rabatter, samt anbuds- og markedsdelingssamar-
beid for salg av varer eller tjenester er forbudt, jf.
konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4. Det kan gis dis-
pensasjon fra lovens forbud etter § 3-9. Andre for-
mer for konkurranseskadelig atferd er tillatt inntil
Konkurransetilsynet eventuelt griper inn med
hjemmel i § 3-10.

Det er gjort enkelte unntak fra konkurranselo-
ven i sin helhet. Videre finnes det unntak som
bare gjelder forbudsbestemmelsene. For oversik-
tens skyld, behandles alle unntak som er rele-
vante i forhold til lovens forbudsbestemmelser og
inngrepsbestemmelser i dette kapittelet. 

4.1.2 Lovens saklige virkeområde

4.1.2.1 Ervervsvirksomhet 

Forbudsbestemmelsene retter seg mot samarbeid
mellom ervervsdrivende. Inngrepsbestemmelsen
i § 3-10 er ikke etter sin ordlyd begrenset til
ervervsdrivende, men det følger av § 1-3 første
ledd, som definerer lovens virkeområde, at også
inngrepshjemmelen er begrenset til ervervsvirk-
somhet. 

Med ervervsvirksomhet menes all slags
økonomisk virksomhet, varig eller leilighetsvis, jf.
§ 1-2 bokstav a. Det er ikke noe krav om vederlag
for at det skal være tale om ervervsvirksomhet. 

I forhold til offentlig virksomhet må det trek-
kes en grense mellom ervervsvirksomhet og
myndighetsutøvelse, som faller utenfor lovens vir-
keområde. Med offentlig myndighetsutøvelse
menes for eksempel tildeling av kompetanser og
rettigheter, og offentlige reguleringer. Det offent-
liges tildeling av eksklusive rettigheter er i kjerne-

området for utøvelse av myndighet og faller i
utgangspunktet utenfor konkurranselovens
ervervsvirksomhetsbegrep. Dersom en slik tilde-
ling skjer på grunnlag av en eierrådighet, kan det
likevel være aktuelt å gripe inn mot tildelingen
med hjemmel i § 3-10, selv om tildelingen foretas
av et offentlig organ. Fra Konkurransetilsynets
praksis nevnes vedtak av 19. september 1994 (sak
nr. 94/656 Luftfartsverket-Televerket), hvor Kon-
kurransetilsynet grep inn mot en eksklusiv rett
Televerket ble tildelt av Luftfartsverket til drift av
betalingstelefoner på sivile flyplasser. 

Offentlige innkjøp av varer eller tjenester
omfattes av begrepet ervervsvirksomhet. I
Ot.prp. nr. 97 (1998-99) side 10 heter det at:

 «konkurranseloven § 3-10 kommer til anven-
delse på innkjøpsreguleringer, for eksempel
misbruk av kjøpermakt. Selv om de innkjøpte
varer eller tjenester senere skal konsumeres i
tilknytning til myndighetsutøvelse, må selve
innkjøpene betraktes som ordinær økonomisk
virksomhet.» 

Generell støtte eller subsidier fra offentlige myn-
digheter til ulike virksomheter vil ofte påvirke
konkurransen. Offentlige bevilgninger er imidler-
tid en del av den tradisjonelle myndighetsutøvelse
og faller således utenfor lovens begrep om
ervervsvirksomhet. Lov 27. november 1992 nr. 117
om offentlig støtte sikrer gjennomføring av EØS-
avtalens regler om offentlig støtte, jf. forbudet i
EØS-avtalen artikkel 61. Utover dette finnes ingen
særskilte regler i Norge som forbyr offentlig
støtte.

Det offentlige driver også egen tjenestepro-
duksjon i stor utstrekning. Av særlig stor betyd-
ning er offentlig drift av omsorgstjenester som
sykehus, sykehjem, aldershjem osv. Men også på
andre områder er det offentlige en stor tilbyder av
ulike tjenester. Som eksempler nevnes arbeidsfor-
midling, renovasjon, pakketransport, persontran-
sport og kringkasting av radio- og tv-sendinger.
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Om slik tjenesteproduksjon er å anse som
ervervsvirksomhet etter konkurranseloven,
avhenger av om virksomheten er av forretnings-
messig karakter. Dette vil bero på en sammensatt
vurdering, hvor det blant annet legges vekt på
måten virksomheten finansieres på, om det ytes
vederlag for tjenesten og om det også er etablert
private aktører i det aktuelle tjenestemarkedet.

4.1.2.2 Unntak for lønns- og arbeidsforhold

Etter konkurranseloven § 1-3 annet ledd er
«lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre» i sin
helhet unntatt fra lovens virkeområde. Ifølge for-
arbeidene er det karakteristiske for tjeneste hos
andre at en person (arbeidstakeren) står i et
underordningsforhold til en annen (arbeidsgive-
ren), der førstnevnte er underlagt sistnevntes
instruksjonsmyndighet. Verksleie og andre opp-
dragsforhold er ikke omfattet av unntaket i § 1-3
annet ledd. Uttrykket «arbeidsvilkår» omfatter for
eksempel bestemmelser om arbeidstid, firmabil-
ordninger, pensjonsordninger og ferievilkår. 

Unntaket omfatter ikke de sider av en arbeids-
avtale som direkte regulerer konkurranseforhol-
dene i bransjen ut over lønns- og arbeidsvilkår.
Etter Konkurransetilsynets praksis er ikke tilsy-
net totalt avskåret fra å gripe inn mot bestemmel-
ser som er nedfelt i en tariffavtale. I avgjørelse
A2000-01 presiserte Konkurransetilsynet at det
må trekkes en grense mellom når avtalen dreier
seg om «lønns- og arbeidsvilkår hos andre» og når
den direkte regulerer konkurranseforholdene i
bransjen ut over lønns- og arbeidsforhold. I denne
konkrete saken fant Konkurransetilsynet at
bestemmelsen om vilkårene for flytting av pen-
sjonsforsikringsavtaler i Hovedtariffavtalen ikke
falt inn under unntaket for lønns- og arbeidsvilkår. 

4.1.2.3 Konkurranseloven § 1-4 

Konkurranseloven § 1-4 første ledd fastsetter at
bestemmelser som gis i medhold av loven ikke
må stride mot stortingsvedtak. Bestemmelsen er
en videreføring av prisloven av 1953 § 2 tredje
ledd, og tar særlig sikte på tilfeller der Stortinget
fastsetter takst, sats eller annen pris. Begrunnel-
sen for bestemmelsen er å skjerme Stortingets
instruksjonsmyndighet fra inngrepssensur i med-
hold av konkurranseloven. 

Konkurranseloven § 1-4 annet ledd gir Kon-
gen hjemmel til å foreta avgrensning mellom
bestemmelsene i konkurranseloven og annen
reguleringslovgivning og å foreta fordeling av

oppgaver og myndighet mellom forskjellige regu-
leringsmyndigheter. Bestemmelsen er ment å
forebygge konflikter som kan oppstå, og gir Kon-
gen en rett til å avklare det innbyrdes forhold mel-
lom sektormyndigheter før det oppstår motstrid.
En slik avgjørelse fra Kongen kan gå ut på at en av
myndighetene får innskrenket kompetanse i for-
hold til den opprinnelige fullmakten.

4.1.3 Forbudsbestemmelsene 

Konkurranseloven § 3-1 (forbud mot samarbeid om 
påvirkning av priser, avanser og rabatter)

Konkurranseloven § 3-1 inneholder to forbud. Før-
ste ledd forbyr prissamarbeid mellom to eller flere
ervervsdrivende ved salg av varer eller tjenester.
Forbudet omfatter både prissamarbeid mellom
aktører i samme omsetningsledd (horisontalt pris-
samarbeid) og mellom aktører som befinner seg
på forskjellige nivå i omsetningskjeden (vertikalt
prissamarbeid). Forbudet omfatter ikke bare sam-
arbeid i form av avtaler, men også samordnet
praksis, og ethvert annet samarbeid om å fastsette
eller påvirke priser, avanser eller rabatter. «Sam-
ordnet praksis» kan beskrives som at partene i
samforstand koordinerer sin opptreden i marke-
det og derigjennom eliminerer usikkerheten ved
konkurranse. Forbindelsen mellom partene behø-
ver ikke å bestå i uttrykkelig kontakt. Det må
imidlertid foreligge en felles forståelse mellom
partene for at en regulering skal rammes av forbu-
det i § 3-1 første ledd. Dette må ses i lys av at det
er regulering av konkurransen ved tiltak iverksatt
aktørene i mellom som er bestemmelsens virke-
område. Hvorvidt en sammenfallende opptreden i
det enkelte tilfelle skyldes likeartede insentiver i
markedet, tilfeldigheter eller en bevisst forståelse
mellom partene kan være vanskelig for en uten-
forstående å bedømme. Sistnevnte må avgjøres
ved en konkret bevisvurdering. 

Annet ledd forbyr leverandører av varer eller
tjenester, ensidig eller kollektivt, å fastsette eller
søke å påvirke avtakernes priser. Det er i fjerde
ledd gjort unntak fra forbudet i annet ledd, slik at
enkeltleverandører kan oppgi veiledende priser
for sine avtakere.

Konkurranseloven § 3-2 (forbud mot samarbeid om 
og påvirkning av anbud)

Bestemmelsen forbyr samarbeid om inngivelse av
anbud. Forbudet omfatter alle vilkår ved anbudet
og alle former for samarbeid eller koordinering
ved anbudsinngivelsen. Bestemmelsen omfatter
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også fordeling eller avståelse fra å inngi anbud.
Forbudet mot anbudssamarbeid overlapper både
prissamarbeidsforbudet i § 3-1 og markedsde-
lingsforbudet i § 3-3. Forutsetningen for at forbu-
det skal komme til anvendelse er at det foreligger
en anbudsinnbydelse. Dersom oppdragsgiver
benytter seg av andre former for tilbudsinnhen-
ting, er det eventuelt forbudene mot prissamar-
beid eller markedsdeling som får anvendelse.

Konkurranseloven § 3-3 (forbud mot samarbeid 
om og påvirkning til markedsdeling)

Bestemmelsen forbyr ervervsdrivende å dele ett
eller flere markeder mellom seg, slik at de avstår
fra å selge konkurrerende varer eller tjenester til
de samme kundene. Ifølge bestemmelsen kan
markedsdelingen bestå i områdedeling, kundede-
ling, kvotefordeling, spesialisering eller kvan-
tumsbegrensninger.

Begrunnelsen for forbudet er at markeds-
delingssamarbeid kan ha tilsvarende skadevirk-
ninger for konkurransen som prissamarbeid mel-
lom ervervsdrivende. Markedsdelingsavtaler kan
også innebære en fullstendig avskjæring av kon-
kurransen.

Forbudet omfatter ikke markedsdelingssamar-
beid i det vertikale forholdet mellom leverandør
og avtaker, jf. § 3-3 tredje ledd. Begrunnelsen for
dette er at selektive og eksklusive salgssystemer
ofte har konkurranse- og effektivitetsfremmende
virkninger. 

Konkurranseloven § 3-4 (forbud mot at sammen-
slutninger fastsetter eller oppfordrer til regulering)

Forbudet i konkurranseloven § 3-4 retter seg mot
sammenslutninger av ervervsdrivende. Bestem-
melsen slår fast at disse ikke må fastsette eller
oppfordre til reguleringer som er i strid med
konkurranseloven §§ 3-1 til 3-3 eller til regulerin-
ger i strid med Konkurransetilsynets vedtak etter
§§ 3-9 til 3-11. Bestemmelsen gjelder tilsvarende
for styremedlemmer, tillitsvalgte og ansatte i sam-
menslutninger. 

Bakgrunnen for bestemmelsen er at konkur-
ranselovens regler bør respekteres i alle deler av
næringslivet. Dette gjelder også foreninger, bran-
sjeorganisasjoner og andre sammenslutninger,
selv om de ikke selv utøver næringsvirksomhet.
Sammenslutninger av andre enn ervervsdri-
vende faller utenfor forbudet. 

4.1.4 Unntak fra lovens 
forbudsbestemmelser

4.1.4.1 Konkurranseloven § 1-7 – EØS-forpliktelser

Bestemmelsen i § 1-7 fastslår at forbudene i §§ 3-1
til 3-4 ikke kommer til anvendelse på samarbeid
unntatt etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3. Dette
omfatter både individuelle fritak og gruppefritak.
Unntak etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 forut-
setter at det aktuelle samarbeidet er i strid med
artikkel 53 nr. 1, hvilket blant annet krever at sam-
handelen påvirkes merkbart. Der samhandelskri-
teriet ikke er oppfylt, kommer konkurranselovens
forbudsbestemmelser til anvendelse på vanlig
måte. 

I henhold til konkurranseloven § 1-7 er ikke
anvendelsen av konkurranselovens forbudsbe-
stemmelser avskåret i et tilfelle der det er gitt en
negativattest. En negativattest er et formelt ved-
tak som sier at overvåkningsorganet, på bak-
grunn av de opplysninger det kjenner til, ikke fin-
ner grunn til å gripe inn i henhold til bestemmel-
sene i EF-traktaten artikkel 81 eller 82 / EØS-
avtalen artikkel 53 eller 54 overfor en avtale,
beslutning eller opptreden.

4.1.4.2 Lovbaserte unntak

Konkurranseloven § 3-5 (unntak for prosjektsamarbeid)

Bestemmelsen gjør unntak fra forbudene mot
pris- og anbudssamarbeid i §§ 3-1, 3-2 og 3-4 for
samarbeid mellom ervervsdrivende som sammen
skal levere en felles ytelse i anledning et enkelt
prosjekt. Forutsetningen er at det i tilbudet opply-
ses om hva samarbeidet går ut på og hvem som
samarbeider. Unntaket gjelder ikke forbudet mot
markedsdeling i § 3-3, hvilket blant annet innebæ-
rer at samarbeid om fordeling av suksessive til-
bud er forbudt.

Regelen er begrunnet med at prosjektsamar-
beid generelt har konkurransefremmende virk-
ning, ikke minst fordi små og mellomstore foretak
gis mulighet til å samarbeide om å legge inn
anbud på større prosjekter som de ikke kan hånd-
tere på egen hånd.

Konkurranseloven § 3-6 (unntak for eier- og 
konsernsamarbeid)

Bestemmelsen gjør unntak fra forbudene i §§ 3-1,
3-3 og 3-4 for samarbeid eller reguleringer mellom
eier og selskap hvor eieren har mer enn 50 pro-
sent av stemmeberettigede aksjer, andeler eller
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tilsvarende eierparter. Unntaket gjelder også sam-
arbeid og reguleringer mellom selskap innenfor
samme konsern. Begrunnelsen for unntaket er at
konkurranse mellom ulike enheter med felles eier
uansett bare vil finne sted i den utstrekning eieren
ser seg tjent med det, og at et forbud derfor kan
hindre at virksomhetene blir organisert på
bedriftsøkonomisk rasjonelle måter. 

Unntaket gjelder ikke for forbudet mot
anbudssamarbeid i § 3-2. 

Konkurranseloven § 3-7 (unntak for patent- og 
mønsterlisensavtaler)

Bestemmelsen gjør unntak fra forbudene i §§ 3-1,
3-3 og 3-4 for konkurransebegrensninger som er
fastsatt mellom lisensgiver og lisenstaker ved
avtale om lisenstakers rett til utnyttelse av regis-
trert patent eller mønster. Unntaket er begrunnet
med at det oppmuntrer til innovasjon og utvikling
gjennom å legge til rette for lisensiering av tekno-
logi.

Konkurranseloven § 3-8 (unntak for samarbeid 
om omsetning av jordbruks-, skogbruks- 
og fiskeriprodukter)

Etter § 3-8 gjelder ikke forbudene mot prissamar-
beid eller markedsdeling i §§ 3-1, 3-3 og 3-4 for
omsetning av norske jordbruks-, skogbruks- og
fiskeriprodukter fra primærprodusenter eller
deres organisasjoner. Det er ikke gjort unntak fra
forbudet mot anbudssamarbeid i § 3-2. Unntaket
gjelder heller ikke i forhold til inngrepsbestem-
melsen i § 3-10. 

4.1.4.3 Konkurranseloven § 3-9 (dispensasjon fra 
lovens forbud)

Konkurransetilsynet kan etter konkurranseloven
§ 3-9 ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere
fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom et av de fire
vilkårene som er nærmere omtalt nedenfor, er
oppfylt. Det kan stilles vilkår for dispensasjonen.
En dispensasjon kan trekkes tilbake dersom vilkå-
rene for dispensasjonen ikke er oppfylt eller forut-
setningen for dispensasjonen ikke lenger er til
stede. Dispensasjoner gjelder normalt fem år, jf.
konkurranseloven § 1-6. 

Det kan gis dispensasjon med hjemmel i kon-
kurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a, dersom
konkurransereguleringen innebærer at konkur-
ransen i vedkommende marked forsterkes. En
slik situasjon kan oppstå dersom deltakerne hver

for seg er relativt små. Det forutsettes for det før-
ste at konkurransereguleringen vil gjøre delta-
kerne mer konkurransedyktige, og det må samti-
dig sannsynliggjøres at de faktisk vil opptre mer
aggressivt i konkurransen som følge av konkur-
ransereguleringen. Dette kan for eksempel være
tilfelle dersom mindre detaljister går sammen i en
felles kjede for å tilby sine produkter i et større
geografisk område og dermed tar opp konkurran-
sen med større detaljister/kjeder. I 2002 ble bok-
stav a benyttet i 25 saker hvor det ble innvilget
dispensasjon. 

Etter konkurranseloven § 3-9 første ledd bok-
stav b kan det gis dispensasjon for konkurransebe-
grensninger som forventes å gi effektivitetsgevin-
ster som mer enn oppveier tapet ved konkurranse-
begrensningen. Effektivitetsgevinster som følger
av konkurransebegrensninger kan oppstå både på
etterspørselssiden (for eksempel reduserte søke-
kostnader som følge av standardisering) og hos de
deltakende tilbyderne (for eksempel utvikling av
felles infrastruktur). Disse effektivitetsgevinstene
må dokumenteres av dispensasjonssøkeren. Kra-
vene til størrelsen på effektivitetsgevinstene vil
være mindre jo svakere konkurransebegrensnin-
gen mellom deltakerne er, og jo sterkere konkur-
ransen er mot de øvrige aktørene i markedet. I
2002 ble bokstav b benyttet i 15 saker hvor det ble
innvilget dispensasjon. 

Konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav c
gir hjemmel for dispensasjon dersom konkurran-
sereguleringen har liten konkurransemessig
betydning. Dersom deltakerne opererer i det
samme relevante markedet, vil den samlede mar-
kedsandelen til deltakerne ligge til grunn for vur-
deringen. Ifølge Konkurransetilsynets praksis vil
det normalt bli gitt dispensasjon dersom deltaker-
nes samlede markedsandel ikke overstiger 15 pro-
sent. Også for høyere markedsandeler kan det
dispenseres dersom konkurransereguleringen
har liten innvirkning på konkurransen mellom
deltakerne. Horisontalt samarbeid mellom tilby-
dere som befinner seg i forskjellige markeder,
kan gis dispensasjon selv om deltakerne hver for
seg har høye markedsandeler. Dette gjelder like-
vel ikke dersom det er potensiell konkurranse
mellom deltakerne, og konkurransereguleringen
kan redusere konkurransetrykket i et eller flere
av markedene. I 2002 ble det vist til bestemmel-
sen i bokstav c i 17 saker.

Bestemmelsen i konkurranseloven § 3-9 første
ledd bokstav d fastsetter at det kan gis dispensa-
sjon dersom det foreligger særlige hensyn. Lest i
sammenheng med lovens formål i § 1-1 og de
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øvrige dispensasjonshjemlene i § 3-9 første ledd
bokstavene a til c, tilsier en naturlig forståelse av
uttrykket «særlige hensyn» i bokstav d at det
omfatter hensyn som faller utenfor lovens formål,
og at dispensasjonshjemmelen er tenkt anvendt
på saker der helt spesielle forhold gjør seg gjel-
dende. Det er også klart forutsatt i forarbeidene at
bestemmelsen er ment å skulle være en ren sik-
kerhetsventil, jf. NOU 1991: 27 side 253. I 2002 ble
det gitt dispensasjoner, herunder midlertidige dis-
pensasjoner, ut fra særlige hensyn i ni saker. 

4.1.5 Den generelle inngrepshjemmelen 
i konkurranseloven § 3-10

Konkurranseloven § 3-10 gir Konkurransetilsynet
hjemmel til å gripe inn mot vilkår, avtaler og hand-
linger som har til formål, virkning eller er egnet til
å begrense konkurransen i strid med formålet i
lovens § 1-1. Som eksempler på forhold som kan
gi grunnlag for inngrep nevner bestemmelsen til-
tak som kan opprettholde eller styrke en domine-
rende stilling i et marked ved hjelp av konkurran-
sehemmende metoder, eller begrense kunders
valg, fordyre produksjon, distribusjon eller omset-
ning samt å stenge konkurrenter ute eller nekte
forretningsforbindelse eller medlemskap i sam-
menslutninger. Oppregningen er ikke uttøm-
mende.

Uttrykket «vilkår, avtaler og handlinger» er så
vidt at det er vanskelig å tenke seg typer av kon-
kurransebegrensninger eller ensidig atferd som
det ikke kan gripes inn mot. Det kan være aktuelt
å gripe inn mot forhold som ikke er omfattet av
lovens forbudsbestemmelser og mot avtaler
omfattet av unntakene fra disse forbudene. 

Konkurransetilsynet har i sin praksis lagt til
grunn at en handling ikke vil ha konkurransebe-
grensende virkninger med mindre det foreligger
markedsmakt hos den som foretar handlingen.
Begrunnelsen for dette er at et foretak med mar-
kedsmakt kan se bort fra konkurransens disipli-
nerende virkninger og dermed finne det lønnsomt
å opprettholde priser som er høyere enn margi-
nalkostnadene. Markedsmakt kan derfor gi redu-
sert samfunnsøkonomiske effektivitet.

Det finnes ingen entydig definisjon av mar-
kedsmakt. Markedsmakt knyttes gjerne til i hvil-
ken grad en aktør kan opptre uavhengig av kun-
der og konkurrenter. I nyere praksis fra Konkur-
ransetilsynet er «markedsmakt» beskrevet som et
foretaks evne til å kunne gjennomføre ikke ubety-
delige prisendringer uten at dette får merkbar inn-
virkning på omsatt kvantum. 

Konkurranseloven § 3-10 gir også hjemmel til
å gripe inn overfor kollektiv markedsmakt, det vil
si når flere foretak til sammen har markedsmakt,
og disse handler på en slik måte at konkurransen
begrenses i strid med lovens formål. Utøvelse av
kollektiv markedsmakt kan for det første skje ved
avtale eller annen form for samarbeid mellom
aktører. Dersom avtalen eller samarbeidet omfat-
ter priser eller markedsdeling, kan også lovens
forbudsbestemmelser komme til anvendelse.
Også andre former for samarbeid eller samordnet
praksis vil kunne være egnet til å begrense kon-
kurransen i strid med lovens formål dersom de
samarbeidende parter til sammen kan sies å ha
markedsmakt. 

Etter § 3-10 fjerde ledd kan vedtak etter
bestemmelsen gå ut på å nedlegge forbud eller å
gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. Vedtaket
kan dessuten gå ut på å regulere ervervsdriven-
des priser. Det gjelder også når det foreligger
markedssvikt som følge av naturlig monopol,
offentlige reguleringer eller andre forhold.

I 2002 behandlet Konkurransetilsynet 36
saker etter konkurranseloven § 3-10, hvorav det
ble grepet inn i fem tilfeller. 

Kompetansen til å treffe vedtak rettet mot
kommunale eller fylkeskommunale organer er i
bestemmelsens femte ledd lagt til Kongen, og er
delegert til Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet. Begrunnelsen for at departementet har
beholdt inngrepskompetansen overfor lokale
myndigheter er hensynet til det lokale selvstyret. 

4.2 EU/EØS, Danmark og Sverige

4.2.1 EU/EØS

4.2.1.1 Innledning og anvendelsesområde 

EØS-avtalen artikkel 53 forbyr konkurransebe-
grensende avtaler mellom foretak eller beslutnin-
ger truffet av sammenslutninger av foretak. EØS-
avtalen artikkel 54 setter et forbud mot at et eller
flere foretak utilbørlig utnytter sin dominerende
stilling. I begge tilfeller er forutsetningen at dette
har en merkbar virkning på samhandelen mellom
to eller flere EØS-stater. I EU fremgår de tilsva-
rende forbudsbestemmelsene av EF-traktaten
artikkel 81 og 82.

I felleskapsretten avgrenses det saklige virke-
området til konkurransereglene ved foretaksbe-
grepet. Verken EØS-avtalen artikkel 53 eller 54
definerer hva som menes med foretak. EF-dom-
stolen har definert foretak som enhver enhet som
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utøver virksomhet av økonomisk karakter, uav-
hengig av enhetens rettslige status og finansie-
ringsmåte. 

Selv om offentlige virksomheter kan være
foretak i EØS-reglenes forstand, må reglene vike
dersom det er tale om myndighetsutøvelse. Gren-
sen mellom virksomhet av økonomisk karakter og
myndighetsutøvelse i EØS-retten er ikke skarp. 

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
opptrer ikke som foretak når de forhandler og inn-
går kollektive avtaler om lønns- og arbeidsvilkår.
Slike avtaler faller derfor utenfor konkurransere-
glenes virkeområde på grunn av deres rolle i gjen-
nomføringen av den sosiale dialog på arbeidsmar-
kedet. EØS-avtalen artikkel 53 og 54 avgrenses
også på andre måter enn gjennom foretaksbegre-
pet. 

Det er en forutsetning for at forbudene skal
komme til anvendelse at det foreligger påvirkning
på samhandelen. I tillegg må konkurranse-
begrensningen og samhandelspåvirkningen være
«merkbar». 

Reglene kommer heller ikke til anvendelse på
tilfeller som forfølger et legitimt formål og som i
forhold til formålet ikke er uforholdsmessige, selv
om de skulle innebære en begrensning av kon-
kurransen. Eksempel på dette er opprettelsen av
organisasjoner for å ivareta interesser til inneha-
vere av opphavsrettigheter. I lys av dette må det
gås opp en grense mellom hensynet til konkur-
ransen på den ene siden, og hensynet til å
beskytte andre legitime interesser som miljø, kul-
tur og immaterielle rettigheter på den annen side.
Denne grensegangen er underlagt full dom-
stolskontroll.

4.2.1.2 EØS-avtalen artikkel 53 (forbud mot 
konkurransebegrensende avtaler og 
samordnet opptreden mellom foretak)

EØS-avtalen artikkel 53 forbyr konkurransebe-
grensende samarbeid mellom foretak. Bestem-
melsen omfatter både samarbeid mellom foretak
som opererer innenfor samme omsetningsledd
(horisontalt samarbeid) og mellom foretak som
opererer på forskjellige trinn i omsetningskjeden
(vertikalt samarbeid). Ensidige tilpasninger er
ikke forbudt etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1. 

For at EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1 skal
komme til anvendelse, må det for det første fore-
ligge en form for samarbeid mellom uavhengige
foretak. For det andre må samarbeidet ha konkur-
ransebegrensende formål eller virkning, og for
det tredje må samarbeidet kunne påvirke samhan-

delen mellom EØS-statene. I tillegg følger det av
EF-domstolens praksis angående den tilsvarende
bestemmelsen i EF-traktaten artikkel 81 nr. 1, at
det innfortolkes som et fjerde vilkår at samarbei-
det må ha en merkbar påvirkning på samhandelen
mellom EØS-stater og på konkurransen innenfor
EØS-området. 

EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 åpner for at avta-
ler, beslutninger eller samordnet opptreden i strid
med forbudsbestemmelsen i EØS-avtalen artikkel
53 nr. 1, kan fritas fra dette forbudet dersom fire
kumulative vilkår, to positive og to negative, er
oppfylt. 

Det første positive vilkåret er at avtalen må
bedre produksjonen eller fordelingen av varene
eller fremme den tekniske eller økonomiske
utviklingen. Vilkåret må leses i sammenheng med
formålet i EØS-avtalen artikkel 1. Som en konse-
kvens av dette må fordelene som samarbeidet gir,
komme EØS-området til gode. Det er ikke til-
strekkelig at samarbeidet kommer et enkeltstå-
ende foretak til gode. Rettspraksis fra EF-domsto-
len har slått fast at for eksempel sysselsettings-
hensyn er et relevant moment i forhold til dette
vilkåret. Andre relevante hensyn er ifølge praksis
fra Kommisjonen forbedret sikkerhet, forbruker-
beskyttelse og miljøhensyn.

Det andre positive vilkåret er at avtalen må
sikre forbrukerne en rimelig andel av de fordeler
som er oppnådd ved samarbeidet. Generelt vil
spørsmålet om hvor stor andel av de oppnådde
fordelene som tilfaller forbrukerne i stor grad
bero på hvor intensiv konkurransen i det rele-
vante markedet er. Begrepet «forbruker» er tolket
vidt. Det omfatter i denne relasjon både private og
juridiske personer som kjøper varer eller tjenester
fra de aktuelle foretakene. Uttrykket «en rimelig
andel» gir overvåkningsorganene vide fullmakter
til å avgjøre om et samarbeid skal gis fritak eller
ikke. Det kreves at partene sannsynliggjør at også
forbrukerne, innenfor et visst tidsrom, oppnår
dokumenterte fordeler.

Det første negative vilkåret er at avtalen ikke
må pålegge partene restriksjoner som ikke er
absolutt nødvendige. Ofte er det vanskelig å
avgjøre om en konkurransebegrensningsklausul
er nødvendig eller ikke. Klausuler som har til for-
mål å begrense konkurransen vil vanligvis ikke bli
ansett for å være nødvendige. I normaltilfellene
legger Kommisjonen avgjørende vekt på om det
finnes alternative handlemåter hvor partene vil
oppnå de samme fordeler, men som i mindre grad
begrenser konkurransen.

Det andre negative vilkåret er at partene ikke
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må gis mulighet til å utelukke konkurransen for
en vesentlig del av de varer samarbeidet gjelder.
Vurderingstemaet omfatter både konkurransen
mellom avtalens parter og konkurransen i marke-
det som helhet. Jo mer avtalen begrenser konkur-
ransen mellom partene, desto mer intens må kon-
kurransen på markedet som helhet være for at vil-
kåret skal kunne oppfylles. I vurderingen må det
også tas hensyn til markedsandelen på det rele-
vante markedet, produktets karakter, antall kon-
kurrenter og deres styrke, potensiell konkurranse
og etableringshindringer. Avtaler som legger til
rette for en dominerende stilling for de samarbei-
dende foretakene vil neppe oppfylle vilkåret.

Der samtlige vilkår i EØS-avtalen artikkel 53 nr.
3 er oppfylt kan det gis fritak enten gjennom indivi-
duelle fritak eller i form av såkalte gruppefritak. 

Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan
har i dag eksklusiv kompetanse til å innvilge indi-
viduelle fritak. Gruppefritak fastsettes av Kommi-
sjonen i form av forordninger. Det er gitt gruppe-
fritak for vertikale avtaler, spesialiseringsavtaler,
forsknings- og utviklingsavtaler, teknologioverfø-
ringsavtaler, motorvogner, forsikring, linjefart og
luftfart. Kommisjonen har også gitt retningslinjer
for både vertikale begrensninger og horisontale
samarbeidsavtaler. 

4.2.1.3 EØS-avtalen artikkel 54 (forbud mot 
utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling)

EØS-avtalen artikkel 54 forbyr foretak på utilbør-
lig måte å utnytte sin dominerende stilling innen
det territoriet som er omfattet av EØS-avtalen.
Bestemmelsen retter seg ikke mot foretakets stør-
relse eller mot eksistensen av dominerende stil-
ling som sådan, men mot utilbørlig utnyttelse av
en slik markedsstilling. I motsetning til EØS-avta-
len artikkel 53 finnes det i EØS-avtalen artikkel 54
ingen unntak. EØS-avtalen artikkel 54 tilsvarer
EF-traktaten artikkel 82.

En vanlig definisjon av dominerende stilling er
at et foretak på grunn av sin økonomiske posisjon
er i stand til å opptre uavhengig av konkurrenter,
kunder og forbrukere, og derigjennom hindre at
det opprettholdes en effektiv konkurranse på det
relevante marked. Et foretak vil aldri kunne opp-
tre helt uavhengig av sine konkurrenter. EF-dom-
stolen har derfor i sine avgjørelser uttalt at et fore-
tak vil kunne ha en dominerende stilling dersom
foretaket i «merkbar grad» kan opptre uavhengig
av sine konkurrenter. 

For å avgjøre hvorvidt et foretak innehar en
dominerende stilling, er det nødvendig å avgrense

det relevante markedet som foretaket opererer i.
Når det relevante markedet er avgrenset, må det
ut fra en helhetsvurdering avgjøres om det aktu-
elle foretaket har en dominerende stilling i dette
markedet. Etter praksis fra EF-domstolen vil fore-
takets markedsandel normalt være den viktigste
indikatoren. Høy markedsandel vil vanligvis indi-
kere dominerende stilling. I saken AKZO mot
Kommisjonen (sak C-62/86 Saml. 1991 side I-
3359) uttalte EF-domstolen at 50 prosent var å
anse som en høy markedsandel. EF-domstolen
har imidlertid akseptert at foretak kan ha en
dominerende stilling med en markedsandel på 40-
45 prosent hvor det også er andre momenter av
betydning. Hvorvidt det foreligger en domine-
rende stilling, må i alle tilfeller bero på en totalvur-
dering og ikke på markedsandeler alene. Andre
sentrale momenter er øvrige konkurrenters mar-
kedsandeler, hvilke etableringshindringer som
eksisterer i markedet, og eksistens av eventuell
kjøpermakt på kundesiden. 

Også kollektivt dominerende stilling kan
omfattes av bestemmelsen. Vilkårene for å
anvende bestemmelsen på tilfeller av kollektiv
dominans er foreløpig ikke fullstendig klarlagt
gjennom praksis. 

I tillegg til vilkåret om at et foretak har en
dominerende stilling på det relevante markedet,
er det et vilkår at det dominerende foretaket opp-
trer utilbørlig. EØS-avtalen artikkel 54 gir noen
eksempler på atferd som kan være utilbørlig for
foretak med dominerende stilling. Listen er ikke
uttømmende. De eksempler som nevnes i EØS-
avtalen artikkel 54 er:
– å påtvinge, direkte eller indirekte, urimelige

innkjøps- eller utsalgspriser eller andre urime-
lige forretningsvilkår,

– å begrense produksjon, avsetning eller teknisk
utvikling til skade for forbrukerne,

– å anvende ulike vilkår for likeverdige ytelser
overfor handelspartnere og derved stille
enkelte av dem ugunstigere i konkurransen,

– å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at
medkontrahentene godtar tilleggsytelser som
etter sin art eller vanlig forretningspraksis
ikke har noen sammenheng med kontrakts-
gjenstanden.

EF-domstolen har uttalt at vilkåret om utilbørlig
utnyttelse er objektivt. Det innebærer at utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling i seg selv er for-
budt, uavhengig av foretakets intensjoner.

EØS-avtalen artikkel 54 kommer kun til anven-
delse dersom samarbeidet påvirker samhandelen
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mellom to eller flere EØS-stater. Det skal imidler-
tid lite til før samhandelen anses påvirket. Det er
tilstrekkelig at samhandelen påvirkes direkte
eller indirekte, faktisk eller potensielt. 

4.2.1.4 Overvåkningsorganenes avgjørelser

Det kompetente overvåkningsorganet kan som
nevnt ovenfor innvilge individuelle fritak og grup-
pefritak. 

Det kompetente overvåkningsorganet kan
også ved såkalt negativattest, et formelt vedtak
etter anmodning fra vedkommende foretak eller
sammenslutning av foretak, fastslå at et forhold
ikke faller inn under bestemmelsene i EØS-avta-
len artikkel 53 nr. 1 eller artikkel 54, jf. rådsfor-
ordning 17/62 artikkel 2. 

Mange saker blir avsluttet ved administrative
skriv (comfort letters). Administrative skriv er
ikke formelle vedtak, og har vært benyttet av
Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan
blant annet for å redusere saksbehandlingstiden.
Skrivene kan gi uttrykk for at samhandelen ikke
er påvirket, at faktum ikke tilsier at forbudet er
overtrådt eller at faktum tilsier at vilkårene for
unntak er oppfylt. 

Dersom overvåkningsorganene fastslår at
EØS-avtalen artikkel 53 eller 54 er overtrådt, kan
de ved vedtak pålegge vedkommende foretak
eller sammenslutning av foretak å bringe overtre-
delsen til opphør, jf. rådsforordning 17/62 artikkel
3. EF-domstolen har slått fast at Kommisjonen på
bestemte vilkår også kan treffe midlertidig vedtak
som pålegger et foretak å opphøre med en antatt
forbudt atferd.

Den nye gjennomføringsforordningen i EU,
rådsforordning 1/2003, innebærer omfattende
endringer i forhold til dagens håndhevingsregime.
For det første innfører rådsforordning 1/2003
artikkel 1 en ordning som innebærer at det ikke
lenger vil være et notifikasjonssystem med indivi-
duelle fritak og at EF-traktaten artikkel 81 nr. 3
gjøres direkte anvendelig. I tillegg er nasjonale
konkurransemyndigheter og domstoler etter
rådsforordning 1/2003 artikkel 5 og 6 gitt kompe-
tanse til å anvende EF-traktaten artikkel 81 og
artikkel 82 direkte. 

Kommisjonens kompetanse til å bringe en over-
tredelse til opphør etter rådsforordning 1/2003,
åpner for at Kommisjonen kan pålegge enhver for-
pliktelse av atferdsregulerende eller strukturell
karakter som står i forhold til overtredelsen og
som er nødvendig for effektivt å bringe overtre-
delsen til opphør. Strukturelle tiltak kan bare bli

pålagt dersom det ikke eksisterer andre effektive
atferdsregulerende tiltak eller der andre like
effektive tiltak vil være mer byrdefulle for ved-
kommende foretak enn det strukturelle tiltaket. 

Kommisjonen kan etter rådsforordning 1/2003
artikkel 7 også treffe vedtak om at en overtredelse
har funnet sted, selv om overtredelsen har opp-
hørt der Kommisjonen har en berettiget interesse
i å fastslå opphør. I rådsforordning 1/2003 artikkel
8 har Kommisjonen adgang til å treffe midlertidig
vedtak blitt kodifisert. 

Rådsforordningen er nærmere behandlet
under punkt 8.4.1 og kapittel 11.

4.2.2 Danmark

Atferdsreglene i den danske konkurranseloven
(10. juni 1997 nr. 384) er en kombinasjon av EU-
harmoniserte bestemmelser og særlige nasjonale
løsninger. Loven bryter på en rekke områder med
tidligere prinsipper i dansk konkurranselovgiv-
ning, blant annet ved at den innførte et forbuds-
prinsipp som erstattet det inngrepsprinsipp tidli-
gere lovgivning var basert på.

Ettersom forbudsbestemmelsene i den danske
loven innholdsmessig tilsvarer forbudsbestem-
melsene i EF-traktaten artikkel 81 og 82, med
unntak av samhandelskriteriet, er det forutsatt at
praksis fra Kommisjonen og EF-domstolen er
relevante tolkningsfaktorer. 

Etter § 2 første ledd omfatter loven enhver
form for ervervsvirksomhet, samt støtte ved hjelp
av offentlige midler til ervervsvirksomhet. Det
har ikke vært meningen å avvike fra EF-traktaten
artikkel 81 og 82. Uttrykket «ervervsvirksomhet»
skal derfor forstås på samme måte som begrepet
«foretak» i fellesskapsretten. Forbudene gjelder
enhver form for ervervsvirksomhet uavhengig av
om den er i privat eller offentlig eie. Ervervsvirk-
somhetsbegrepet må også i dansk rett avgrenses
mot myndighetsutøvelse.

Ifølge den danske konkurranseloven § 2 annet
ledd gjelder ikke forbudene mot konkurransebe-
grensende samarbeid og misbruk av domine-
rende stilling hvis en konkurransebegrensning er
en direkte eller nødvendig følge av en offentlig
regulering. Unntaksbestemmelsen tar hensyn til
at politisk bestemte reguleringer ikke kan under-
kjennes av Konkurrencerådet, ettersom slike
reguleringer kan være betinget av andre sam-
funnshensyn enn konkurransehensyn. 

Forbudet mot konkurransebegrensende avta-
ler mellom foretak fremgår av den danske konkur-
ranseloven § 6. Forbudet kommer ikke til anven-
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delse på avtaler, beslutninger og samordnet opp-
treden som er innvilget fritak etter EF-traktaten
eller som omfattes av et gruppefritak, jf. § 4. For-
budet får heller ikke anvendelse på avtaler innen-
for samme virksomhet eller konsern, jf. § 5 eller på
avtaler som er omfattet av bagatellunntaket i § 7.
Konkurrencerådet kan etter § 8 gi individuelt fri-
tak fra forbudet i § 6. Økonomi- og ervervsministe-
ren kan, etter å ha innehentet uttalelser fra Kon-
kurrencerådet, fastsette gruppefritak, jf. § 10. 

Forbudet mot misbruk av dominerende stil-
ling fremgår av den danske konkurranseloven
§ 11. Virksomheter som ønsker å avklare sin retts-
stilling, kan etter § 11 annet ledd be om en avgjø-
relse fra Konkurrencerådet i forhold til om ved-
kommende virksomhet har en dominerende stil-
ling. 

Konkurrencerådet kan utstede en erklæring
om at den ut fra de foreliggende opplysninger fin-
ner at avtalen eller atferden ikke faller inn under
forbudene i §§ 6 eller 11, og at det derfor ikke er
grunnlag for å utstede påbud om opphør (ikke-
inngrepserklæring), jf. henholdsvis § 9 og § 11
femte ledd. Erklæring om ikke-inngrep tilsvarer
fellesskapsrettens negativattest. Det følger av for-
arbeidene til bestemmelsen at Konkurrencerådet
har en plikt til å treffe en avgjørelse dersom virk-
somhetene har meldt avtalen eller atferden. Virk-
ningen av en ikke-inngrepserklæring er at det
ikke kan ilegges bøter, hvis Konkurrencerådet
senere måtte komme frem til en annen vurdering
av samme forhold. 

Konkurrencerådet kan utstede påbud om at
overtredelse av forbudet mot konkurransebe-
grensende avtaler og misbruk av dominerende
stilling skal opphøre. Slike påbud kan ifølge § 16
blant annet gå ut på hel eller delvis opphevelse av
avtaler, vedtak, forretningsforbindelser m.v., pris-
regulering, pålegg om å selge til nærmere angitte
kunder på vanlige vilkår eller pålegg om å gi
adgang til nødvendig infrastruktur. 

4.2.3 Sverige

Den svenske konkurranseloven (14. januar 1993
nr. 20) inneholder forbudsbestemmelser som er
harmonisert med EF-traktaten artikkel 81 og 82. 

Pliktsubjektene etter den svenske konkurran-
seloven er som i felleskapsretten foretak. I den
svenske konkurranseloven § 3 defineres foretak
som en fysisk eller juridisk person som driver
virksomhet av økonomisk eller kommersiell art.

Den eventuelle del av slik virksomhet som består
i myndighetsutøvelse omfattes ikke av begrepet
foretak, jf. § 3 første ledd annet punktum. Ifølge
forarbeidene til loven skal § 3 tolkes på samme
måte som foretaksbegrepet i EF-retten. 

Forbudet mot konkurransebegrensende sam-
arbeid i den svenske konkurranseloven § 6 tilsva-
rer EF-traktaten artikkel 81 nr. 1, med unntak av
samhandelskriteriet. Konkurrensverket kan etter
§ 8 gi individuelle fritak fra forbudet på samme vil-
kår som i EF-traktaten artikkel 81 nr. 3. Dersom
saken er brakt inn for Marknadsdomstolen, kan
denne på samme vilkår innvilge individuelt fritak
etter begjæring fra en part. Etter § 17 kan regje-
ringen eller den myndighet som regjeringen
bestemmer, gi fritak for grupper av avtaler som
oppfyller vilkårene i § 8. Konkurrensverket kan
tilbakekalle fordelen av et gruppeunntak. I tillegg
finnes det i §§ 18 c og e lovbestemte unntak fra
forbudet i § 6 for visse former for samarbeid mel-
lom små foretak. Dette gjelder unntak for visse
avtaler innen jord- og skogbruk, gartnerier og
taxinæringen. Konkurrensverket har i retningslin-
jer gitt nærmere regler om hvilke avtaler av min-
dre betydning som ikke omfattes av forbudet i § 6
(bagatellunntaket).

Misbruk av dominerende stilling er forbudt
ifølge den svenske konkurranseloven § 19. Be-
stemmelsen tilsvarer EF-traktaten artikkel 82,
med unntak av vilkåret om påvirkning av sam-
handelen. 

Etter § 20 kan Konkurrensverket etter begjæ-
ring fra et foretak erklære at en avtale eller atferd
ikke omfattes av forbudene mot konkurransebe-
grensende samarbeid eller misbruk av domine-
rende stilling, og at det derfor ikke er grunnlag
for inngrep. En slik erklæring binder Konkurrens-
verket, og det kan da ikke gis påbud om opphør
av overtredelser eller reises sak om konkurranse-
skadeavgift. Erklæringen kan trekkes tilbake ved
endrede omstendigheter, dersom de opplysninger
som lå til grunn for erklæringen var feilaktige
eller villedende, eller dersom Marknadsdomsto-
len endrer rettsanvendelsen, slik at avtalen eller
atferden klart omfattes av et av forbudene.

Etter § 23 kan Konkurrensverket kreve at en
overtredelse av forbudene mot konkurransebe-
grensende samarbeid eller misbruk av domine-
rende stilling opphører. Dersom Konkurrensver-
ket beslutter å ikke gi påbud om opphør i en
bestemt sak, kan berørte foretak klage saken inn
for Marknadsdomstolen.
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4.3 Utvalgets forslag til 
forbudsbestemmelser

4.3.1 Likelydende forslag 
til forbudsbestemmelser

Utvalget anbefalte i delinnstillingen (NOU 2001:
28) at den norske konkurranselovgivningen har-
moniseres med EØS-avtalens konkurranseregler
for foretak. I samsvar med dette besluttet departe-
mentet at EØS-avtalen artikkel 53 og 54 skal leg-
ges til grunn som modell for konkurranselovutval-
gets forslag til ny lov. Utvalget foreslår på denne
bakgrunn i § 3-1 et forbud mot konkurransebe-
grensende avtaler mellom foretak og i § 3-2 et for-
bud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stil-
ling. Disse bestemmelsene tilsvarer forbudsbe-
stemmelsene i EØS-avtalen artikkel 53 og 54 (EF-
traktaten artikkel 81 og 82). 

Etter forslaget vil atferdsnormene i norsk rett
og i EØS-retten knytte seg til skrevne regler med
identisk ordlyd. Det innebærer for norsk retts
vedkommende en overgang fra et kombinert for-
buds- og inngrepsregime til et rent forbudsre-
gime. 

En slik harmonisering av lovbestemmelsene
om konkurransebegrensende atferd innebærer
ikke uten videre at øvrige regler som knytter seg
til den offentlige regulering av konkurransen,
som for eksempel saksbehandling, beslutnings-
prosedyrer mv., blir harmonisert. Slike regler må
basere seg på norsk tradisjon og forvaltningsrett
med mindre noe annet er særskilt bestemt. Utval-
get har vurdert hvilke konsekvenser endringene i
de materielle bestemmelsene får for andre be-
stemmelser i konkurranseloven, se særlig kapittel
7 om organisasjonsspørsmål og kapittel 8 om
saksbehandlingsregler. 

Harmonisering av de skrevne bestemmelsene
innebærer heller ikke uten videre at norske myn-
digheters praksis i alt og ett vil måtte bli identisk
med praksis i EU og EØS. Her vil blant annet ulik-
heter når det gjelder reglenes formål og oppbyg-
ning og rettskildesituasjonen kunne spille inn.
Disse forhold omtales nærmere nedenfor.

Innføringen av forbud basert på EØS-avtalens
konkurranseregler medfører at foretakene selv i
større grad må vurdere hvorvidt deres atferd ram-
mes av forbudene eller ikke. Slike vurderinger vil
ofte være kompliserte og setter høye krav til juri-
disk og økonomisk kompetanse. Store deler av
næringslivet må imidlertid allerede i dag være
kjent med og forholde seg til EØS-avtalens kon-
kurranseregler, da virkeområdene for den nasjo-

nale konkurranselovgivningen og EØS-avtalens
konkurranseregler i betydelig grad overlapper
hverandre. Dette reduserer byrden ved å gå over
til et parallelt system i norsk rett. Det vil dessuten
kunne medføre en forenkling for foretakene at
regelsettene harmoniseres.

4.3.2 Formålet med EØS-retten 
og de norske reglene

Utvalget har behandlet forskjeller mellom formå-
let med konkurransereglene i EØS-avtalen og
konkurranselovens formål ovenfor under punkt
3.4.5. Det fremgår der at de vesentligste forskjel-
lene er at det i fellesskapsretten skal tas hensyn til
markedsintegrasjon og forbrukerinteresser. 

I EU er det en politisk målsetting å etablere et
indre marked. Markedsintegrasjonsprinsippet er
grunnleggende i fellesskapsretten, og er også av
betydning for tolkningen av konkurransereglene.
EØS-avtalens homogenitetsmålsetting innebærer
at hensynet til markedsintegrasjon også blir viktig
ved tolkningen av EØS-avtalens konkurransere-
gler. Ettersom integrasjon ikke er et formål etter
norske konkurranseregler, er utvalget av den opp-
fatning at norske konkurransemyndigheter ikke
skal ta hensyn til integrasjon ved anvendelse av
den norske konkurranseloven.

Hensynet til forbrukerne er eksplisitt nevnt i
EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 som en del av vilkå-
ret for fritak for avtaler som strider mot artikkel
53 nr. 1. Det er et vilkår for fritak at atferden sik-
rer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler
som oppnås ved det konkurransebegrensende
samarbeidet. Utvalget har foreslått et tilsvarende
vilkår for at unntaket fra forbudet mot konkurran-
sebegrensende avtaler skal få anvendelse, jf. for-
slagets § 3-1 tredje ledd. Det følger altså direkte
av lovteksten at det må tas hensyn til forbrukerne.
Når det gjelder lovforslagets § 3-2, som bygger på
EØS-avtalen artikkel 54, er ikke hensynet til for-
brukerne gitt eksplisitt vekt. Det følger av praksis
fra myndighetene i EU og EØS at hensynet til for-
brukerne kan vektlegges også her. Dette må bli
retningsgivende også for norske myndigheters
praktisering av § 3-2. 

4.4 Reglenes anvendelsesområde

4.4.1 Innledning

EØS-avtalens forbudsbestemmelser kommer bare
til anvendelse på avtaler mellom foretak og beslut-
ninger truffet av sammenslutninger av foretak.
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Når de norske reglene skal bygge på EØS-avtalen
artikkel 53 og 54, vil de norske forbudsbestem-
melsenes anvendelsesområde derfor også bli
avgrenset av begrepet «foretak».

Selv om EØS-avtalen artikkel 53 og 54 ikke
selv definerer «foretak», foreslår utvalget at
begrepet foretak defineres i den norske loven.
Det fremgår av forslagets § 1-2 at med foretak
menes enhver enhet som utøver privat eller
offentlig ervervsvirksomhet. Denne definisjonen
er i samsvar med hvordan begrepet foretak er
definert i EU/EØS-retten. Ved tolkningen av
begrepet foretak må man, som ved tolkningen av
EØS-basert regelverk forøvrig, anvende EU/EØS-
relevante rettskilder. Som det fremgår av beskri-
velsen av gjeldende konkurranselov ovenfor,
antar imidlertid utvalget at det ikke vil være så
stor forskjell mellom anvendelsesområdet for
konkurransereglene i EU/EØS-retten og anven-
delsesområdet for dagens konkurranselov, som
avgrenses med begrepet «ervervsvirksomhet».

4.4.2 Forslag til avgrensning 
av anvendelsesområdet

4.4.2.1 Generelle unntak fra loven 
og forbudsbestemmelsene 

Utvalget har ikke vurdert hvilke avgrensninger
som bør gjøres av konkurranselovens virkeom-
råde i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, primær-
næringene, kulturlivet etc. Slike avgrensninger er
utpregete politiske spørsmål som det ikke er
naturlig at utvalget med sin sammensetning går
inn på. Utvalget anser det derimot som sin opp-
gave å vurdere hvilke konsekvenser overgangen
til et nytt reguleringsregime vil få for metoden for
slike avgrensninger. Slik situasjonen er i dag, kan
flere avgrensninger foretas ved at konkurranse-
myndighetene unnlater å benytte sin inngreps-
kompetanse. Denne måten å avgrense på vil ikke
være tilgjengelig dersom utvalgets forslag til nye
forbudsbestemmelser blir vedtatt.

I store trekk vil dagens unntaksbestemmelser
kunne opprettholdes også når avgrensningen av
EF-traktaten artikkel 81 og 82, som følge av
moderniseringsprosessen, blir avgjørende for
anvendelsen av nasjonale konkurranseregler på
forhold med en samhandelsdimensjon. Måten
avgrensningen skjer på vil imidlertid måtte tilpas-
ses det nye systemet, som bygger på generelle
forbud. 

Avgrensningen i forhold til de nye forbudene
vil i utgangspunktet fremgå av praksis fra EUs og
EFTAs konkurransemyndigheter og domstoler.

Et eksempel på slik avgrensning finnes i EFTA-
domstolens uttalelse i KLP-saken (uttalelse av
22. mars 2002 i sak E-8/00), hvor rekkevidden av
artikkel 53 og 54 ble avgrenset mot avtaler om
lønns- og arbeidsvilkår mellom partene i arbeidsli-
vet. Det kan likevel være behov for egne avgrens-
ninger av de norske reglene. Dette kan dels være
ønskelig for å skape større grad av klarhet om
avgrensningene, og dels for å sikre mulighetene
for politisk styring og kontroll.

Dersom det fortsatt er ønskelig å unnta avtaler
om lønns- og arbeidsvilkår fra lovens regler, anser
utvalget det mest ryddig at dette fortsatt gjøres
ved et generelt unntak i loven, jf. lovforslagets § 1-3
første ledd. De andre unntakene i dagens lov, gjør
bare unntak fra enkelte av lovens bestemmelser.
For primærnæringene er unntaket fra forbudsbe-
stemmelsene gjort direkte i loven, i andre tilfelle
følger unntakene av forskrifter eller praksis. Utval-
get foreslår nedenfor at loven inneholder en hjem-
mel for Kongen til å gjøre unntak gjennom forskrif-
ter, og at denne benyttes til å gjøre unntak som
ikke gjelder for hele loven, jf. forslagets § 1-3 annet
ledd. 

Gjeldende konkurranselov § 3-8 som gjør unn-
tak fra forbudsbestemmelsene for samarbeid om
omsetning av jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
produkter, er tilpasset lovens oppbygging med
enkelte spesifikke forbud og en generell bestem-
melse for Konkurransetilsynet til å gripe inn mot
konkurranseskadelig atferd. Dersom det fortsatt
skal gjøres unntak fra forbudsbestemmelsene i
loven for førstehåndsomsetning for norske pro-
dukter når det gjelder jordbruk, skogbruk og
fiske, må derfor unntaket uansett gis en annen
utforming enn dagens bestemmelse.

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Jan Bjørland, Magne Eek, Morten Eriksen, Eva
Hildrum, Stein Reegård, Elisabeth Roscher,
Margrethe Slinde, Helge Stemshaug, Siri Teigum,
Steinar Undrum og Randi Wilhelmsen foreslår
ingen bestemmelse i loven som gjør unntak for
primærnæringene, men mener at også dette
spørsmålet best reguleres gjennom forskrift.

Utvalgets mindretall, medlemmet Arnhild
Dordi Gjønnes, vil påpeke at konkurranseloven av
1993 inneholder i § 3-8 et unntak for samarbeid om
omsetning av jordbruks-, skogbruks- og fiskeri-
produkter (heretter «primærnæringsunntaket»).
Någjeldende lovs bruk av ordene «for salg» i for-
budsbestemmelsene og unntaket i § 3-8 innebærer
at så vel salgsreguleringer og innkjøpsregulerin-
ger knyttet til norske jordbruks-, skogbruks- eller
fiskeriprodukter etter gjeldende rett er lovlige,
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men slik at slike reguleringer kan være gjenstand
for inngrep fra konkurransemyndighetene hvor
reguleringen(e) har til «formål, virkning eller er
egnet til å begrense konkurransen i strid med for-
målet i lovens § 1-1», jf. konkurranseloven § 3-10.

Mindretallet foreslår at unntak for primærnæ-
ringene videreføres i ny lov, gjennom forskrift.
Unntaket må da gis en annen utforming enn
dagens § 3-8 i konkurranseloven av 1993. Som
følge av at det foreslås innført et generelt forbud
mot konkurransebegrensende samarbeid som, på
nærmere vilkår, også forbyr innkjøpssamarbeid,
kan den situasjon oppstå – dersom unntaket ble
vedtatt som en ren videreføring av dagens § 3-8 –
at salgskarteller knyttet til jordbruks-, skogbruks-
og fiskeriprodukter tillates samtidig med at inn-
kjøpssamarbeid gjøres forbudt og straffsanksjo-
nert. Dette vil kunne gi et eventuelt primærnær-
ingsunntak manglende legitimitet, samt under-
grave forståelsen for de klart samfunnsøkonom-
isk uheldige virkninger av salgskarteller.

Dersom unntak for førstehåndsomsetning for
norske primærnæringsprodukter blir innført, er
det viktig at det innføres unntak for både innkjøps-
og salgsreguleringer. Et eventuelt unntak bør der-
for reelt innebære at forbudene i utkastets §§ 3-1
og 3-2 ikke vil gjelde for noen form for samarbeid
eller reguleringer i førstehåndsomsetningen av
norske jordbruks-, skogbruks- eller fiskeripro-
dukter. Konkurransetilsynet bør likevel kunne
påby opphør av slikt samarbeid eller utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling, og utkastets
§ 3-3 bør kunne gjelde tilsvarende.

En forskriftsbestemmelse som ivaretar de
hensyn som mindretallet her har omtalt, kan
utformes som følgende:

«Forbudene i §§ 3-1 og 3-2 gjelder ikke for sam-
arbeid eller reguleringer av norske jordbruks,
skogbruks- eller fiskeriprodukter. Det kan like-
vel gripes inn mot slikt samarbeid i medhold av
lovens § 3-3 .» 

Etter utvalgets oppfatning er det behov for å
begrense Konkurransetilsynets og Konkurranse-
nemndas skjønnsutøvelse gjennom å rendyrke
skillet mellom konkurransemessige vurderinger
på den ene siden og mer generelle, overordnede
politiske vurderinger på den annen. Et slikt skille
er viktig ved vurderingen av konkurransemyndig-
hetenes organisasjon og uavhengighet, og ved
valg av klageordning etter konkurranseloven.
Disse momentene tilsier at Konkurransetilsynet
og Konkurransenemnda ikke gis mulighet til å

gjøre unntak fra lovens forbud ut fra andre vurde-
ringer enn hensynet til konkurransen. 

I de fleste tilfelle hvor det skal gjøres unntak
fra lovens forbud ut fra bredere vurderinger, bør
dette etter utvalgets oppfatning kunne løses gene-
relt gjennom forskrifter gitt av departementet.
Utvalget har i § 1-3 annet ledd foreslått at Kongen
i forskrift kan gjøre unntak fra hele eller deler av
loven for bestemte markeder eller næringer.
Utvalget foreslår i tillegg at Kongen etter forsla-
gets § 1-4 kan foreta avgrensninger mellom
bestemmelsene i konkurranseloven og bestem-
melser i annen reguleringslovgivning samt forde-
ling av oppgaver og myndighet mellom forskjel-
lige reguleringsmyndigheter. Kongen kan i med-
hold av denne bestemmelsen for eksempel
regulere forholdet til Forbrukerombudets kompe-
tanse etter markedsføringsloven § 13.

Loven bør i tillegg åpne for at det kan gjøres
unntak fra forbudsbestemmelsene ut fra andre
samfunnshensyn også i individuelle tilfeller. Dette
er i tråd med regjeringens forslag i St.meld. nr. 17
(2002-2003) Om statlige tilsyn. Etter forslagets
§ 3-4 kan Kongen tillate atferd som er i strid med
forbudet i §§ 3-1 og 3-2 dersom allmenne hensyn
tilsier det. For en nærmere beskrivelse av denne
bestemmelsen vises det til punkt 7.5.5. 

Dagens konkurranselov § 1-4 første ledd fast-
setter at bestemmelser som gis i medhold av
loven ikke må stride mot stortingsvedtak. Utval-
get foreslår at denne bestemmelsen ikke videre-
føres. Som omtalt i punkt 4.1.2.3 skriver bestem-
melsen seg fra prisloven av 1953. Bestemmelsen
har hatt svært liten betydning under gjeldende
konkurranselov. I forslaget til ny konkurranselov
fremgår forbudene mot konkurransebegrensende
atferd direkte av loven, i motsetning til i dag, hvor
det i tillegg til relativt snevre forbudsbestemmel-
ser, også er en inngrepsbestemmelse mot konkur-
ranseskadelig atferd. Stortingets mulighet til å
fatte motstridende vedtak vil som en følge av dette
innskrenkes. En bestemmelse om at vedtak som
treffes i medhold av loven ikke må stride mot stor-
tingsvedtak vil således ikke ha noen praktisk
betydning. Reglene om kontroll med foretakssam-
menslutninger er i utvalgets lovforslag utformet
som en inngrepsbestemmelse slik som i dag. På
dette området kan bestemmelsen i gjeldende kon-
kurranselov § 1-4 første ledd tenkes å ha betyd-
ning. Når utvalget likevel ikke anbefaler å videre-
føre bestemmelsen, må dette ses i sammenheng
med forslagets § 4-6 som gir Kongen adgang til å
tillate en foretakssammenslutning dersom all-
menne hensyn tilsier det. Dersom Stortinget
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bestemmer at det ikke skal gripes inn mot en fore-
takssammenslutning, kan det vanskelig tenkes at
Kongen ikke benytter sin kompetanse etter forsla-
gets § 4-6.

4.4.2.2 Lovbaserte unntak og gruppefritak etter 
§ 3-1 tredje ledd

EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 åpner for at forbudet
i artikkel 53 nr. 1, på bestemte vilkår ikke skal
anvendes. Avtaler må i dag meldes til det aktuelle
overvåkningsorganet for å oppnå individuelt fri-
tak. Det kan også gis generelle fritak i form av
såkalte gruppefritak. Etter reglene i rådsforord-
ning 1/2003 artikkel 1 faller ordningen med indi-
viduelle fritak bort, og unntaksvilkårene gjøres
direkte anvendelige. Lovbaserte unntak og fritak
er forskjellig i den forstand at unntak følger
direkte av loven, mens fritak innebærer at det gis
en tillatelse. 

Utvalget foreslår at den nye konkurranseloven
§ 3-1 tredje ledd skal fungere som et lovbasert
unntak tilsvarende EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3.
Praksis i EU og EØS knyttet til denne bestemmel-
sen vil gi god anvisning på unntakets rekkevidde. 

Et lovbasert unntak kan medføre ulemper for
næringslivet, idet usikkerhet med hensyn til om
et forhold omfattes av forbudet kan gi mindre
rettssikkerhet og forutberegnelighet. Utvalget vil
i den forbindelse vise til at Konkurransetilsynet
etter forvaltningsloven har en generell veiled-
ningsplikt. Veiledning om vilkårene for unntak i
lovforslagets § 3-1 tredje ledd kan typisk gis gjen-
nom gruppefritak (forskrifter) og retningslinjer.
Kommisjonen har i en pressemelding av
26. november 2002, i forbindelse med at rådsfor-
ordning 1/2003 ble vedtatt, uttalt at den vil gi
kunngjøringer om hvordan bestemte begreper
skal forstås for å gi virksomhetene generelle ret-
ningslinjer og skape rettssikkerhet. Det er nærlig-
gende at Konkurransetilsynet tar utgangspunkt i
disse kunngjøringene ved utarbeidelse av gruppe-
fritak og retningslinjer. 

I forslagets § 3-1 fjerde ledd har utvalget fore-
slått at Kongen i forskrift kan fastsette generelle
regler, det vil si gruppefritak, for hva som omfat-
tes av § 3-1 tredje ledd. Dette gir hjemmel både til
å gi tilsvarende fritak i norsk rett som det som er
gitt i EØS-reglene og til å gi egne fritak i forhold
til de norske forbudene.

Uansett om muligheten til å gi gruppefritak
blir benyttet eller ikke, vil gruppefritakene som er
gitt i medhold av EØS-avtalen artikkel 53 og EF-
traktaten artikkel 81, utelukke anvendelsen av

den norske loven hvor samhandelskriteriet er
oppfylt. I dag følger dette av tolkningsprinsipper
som har komme til uttrykk i blant annet EØS-pro-
tokoll 35 til EØS-avtalen, EØS-loven § 2 samt av
lojalitetsplikten nedfelt i EØS-avtalen artikkel 3.
På denne bakgrunn fastsetter gjeldende § 1-7 at
forbudene i §§ 3-1 til 3-4 ikke omfatter samarbeid
unntatt etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3. I råds-
forordning 1/2003 artikkel 3 nr. 2 er det fastsatt at
anvendelsen av nasjonal konkurranserett ikke må
føre til forbud mot avtaler, beslutninger truffet av
sammenslutninger av foretak eller samordnet
opptreden som kan påvirke samhandelen mellom
medlemsstatene, men som oppfyller betingelsene
i EF-traktaten artikkel 81 nr. 3 eller som er omfat-
tet av en forordning med henblikk på anvendelsen
av artikkel 81 nr. 3 (gruppefritak). Som nevnt
ovenfor er det ikke avklart hvordan dette vil bli
gjennomført i EØS. Utvalget legger likevel til
grunn at tilsvarende bestemmelser vil gjelde i
EØS og at en bestemmelse tilsvarende rådsfor-
ordning 1/2003 artikkel 3 vil bli inntatt i den nor-
ske gjennomføringslovgivningen når den vedtas.
Utvalget foreslår derfor ingen egen bestemmelse
om forholdet til EØS-avtalens regler i den norske
loven. 

Etter rådsforordning 1/2003 artikkel 29 nr. 2
er nasjonale konkurransemyndigheter gitt en
generell kompetanse til i enkelttilfeller på visse
vilkår å trekke tilbake fordelen innenfor vedkom-
mende stats territorium. Gruppefritaket for verti-
kale avtaler har en tilsvarende bestemmelse i
artikkel 7. Nasjonale konkurransemyndigheter
vil ha særlig gode forutsetninger for å foreta en
vurdering av om en konkret avtale, som omfattes
av et gruppefritak, likevel ikke oppfyller vilkå-
rene for fritak i artikkel 53 nr. 3 på vedkom-
mende stats territorium. Dersom vilkårene for
fritak ikke er oppfylt, bør ikke foretaket nyte for-
delen av et gruppefritak, som nødvendigvis er
generelt utformet. I delinnstillingen er det fore-
slått at konkurransemyndighetene kan bestemme
at gruppefritak gitt med utgangspunkt i EØS-
avtalen artikkel 53 nr. 3 ikke skal være anvende-
lige overfor bestemte foretak i den utstrekning,
og på de vilkår, som EØS-avtalen eller forskrifter
gitt i medhold av EØS-konkurranseloven § 1 fast-
setter. 

Utvalget foreslår at det i § 3-1 fjerde ledd annet
punktum gis en tilsvarende hjemmel til i enkelttil-
feller å trekke tilbake fordelen av et gruppefritak
som er gitt i medhold av forslagets § 3-1 fjerde
ledd første punktum. En slik tilbaketrekning vil
ikke få tilbakevirkende kraft. Det mest hensikts-



NOU 2003: 12 65
Ny konkurranselov Kapittel 4

messige er at det er Konkurransetilsynet som får
kompetanse til å trekke fordelen av et gruppefri-
tak tilbake, da slike saker naturlig hører under
Konkurransetilsynets behandling av enkeltsaker.

4.4.3 Konsekvenser av avgrensningen

Der unntak fra konkurranseloven følger av loven
eller forskrifter, vil unntaksbestemmelsene være
avgjørende for forbudsbestemmelsenes rekke-
vidde. Praksis fra EU/EØS vil ikke ha betydning i
denne vurderingen. Dette betyr blant annet at
EU/EØS-praksis knyttet til unntak for lønns- og
arbeidsforhold, ikke er relevant ved tolkningen av
unntaket for lønns- og arbeidsforhold i den norske
loven. 

Ettersom anvendelsesområdet for forbudsbe-
stemmelsene i den norske loven og i EØS-avtalen
vil være forskjellig, kan et forhold være unntatt fra
de norske forbudsbestemmelsene, men likevel
være omfattet av EØS-avtalens forbudsbestem-
melser. 

Når det gjelder forbudet mot utilbørlig utnyt-
telse av dominerende stilling i forslagets § 3-2, er
det ikke noe i veien for at den norske forbudsbe-
stemmelsen i saker med samhandelsdimensjon
har et videre anvendelsesområde enn EØS-avta-
len artikkel 54. I rådsforordning 1/2003 artikkel
3 nr. 1 heter det at når medlemsstatene anvender
nasjonale regler for utilbørlig utnyttelse av domi-
nerende stilling på forhold som også er forbudt i
henhold til EF-traktaten artikkel 82, skal de også
anvende EF-traktaten artikkel 82. Det betyr at
nasjonale konkurransemyndigheter ikke kan
anvende nasjonale konkurranseregler som har et
snevrere anvendelsesområde enn EF-traktaten
artikkel 82 når samhandelen er påvirket. Med-
lemsstatene er imidlertid ikke avskåret fra å
vedta en mer restriktiv nasjonal lovgivning som
forbyr eller sanksjonerer ensidig atferd fra et
foretaks side, jf. rådsforordning 1/2003 artikkel 3
nr. 2. 

4.4.4 Standardkontrakter fremforhandlet 
med Forbrukerombudet

Etter markedsføringsloven § 13 annet ledd, skal
Forbrukerombudet føre tilsyn med og gjennom
forhandlinger med næringsdrivende eller deres
organisasjoner, bidra til at vilkår som nyttes eller
tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor for-
brukere, ikke nyttes til skade for forbrukerne.
Forbrukerombudet innleder ofte forhandlinger
med næringsdrivende og bransjeorganisasjoner

om markedsføring og avtalevilkår som strider mot
markedsføringslovens bestemmelser. Siktemålet
er å nå frem til enighet om vilkår som er forenlige
med lovens bestemmelser. I enkelte tilfeller opp-
stiller Forbrukerombudet retningslinjer og anmo-
der næringsdrivende, som Forbrukerombudet
ikke allerede har gjennomført forhandlinger med,
om å endre sine avtalevilkår og sin markedsføring
i tråd med disse. I den grad næringsdrivende føl-
ger en slik oppfordring fra Forbrukerombudet
eller en bransjeorganisasjon som har forhandlet
med Forbrukerombudet, kan det reises spørsmål
om det foreligger en samordnet opptreden i hen-
hold til forslagets § 3-1.

De avtalevilkår det er tale om omfatter ikke vil-
kår om priser, rabatter, bonuser og avanser, se
markedsføringsloven § 20 annet ledd. Typisk vil
det være vilkår om levering, betaling, garanti, bin-
dingstid etc. Slike standardvilkår kan i prinsippet
være omfattet av § 3-1. Det samme gjelder i for-
hold til EØS-avtalen artikkel 53, selv om det visst-
nok ikke finnes eksempler på at overvåkningsor-
ganene i EU eller EØS har grepet inn mot sam-
ordning av kontraktsvilkår ved bruk av anbefalte
standardkontrakter, så lenge samordningen ikke
gjelder priser og så lenge det ikke er inngått for-
pliktende avtaler om bruk av vilkårene. Risikoen
for at det skal bli ansett i strid med § 3-1 å følge en
anmodning fra Forbrukerombudet om å benytte
spesielle vilkår i forhold til forbrukere, synes der-
for å være liten. For å avklare situasjonen vil utval-
get likevel anbefale en ny bestemmelse inntatt
som et nytt fjerde ledd i markedsføringsloven § 20
om at forslagets § 3-1 ikke kommer til anvendelse
på bruk av kontraktsvilkår som er anbefalt av For-
brukerombudet i medhold av markedsførings-
loven § 13.

4.5 Forholdet til offentlig sektor

Dagens konkurranselov knytter sitt anvendelses-
område funksjonelt til all ervervsvirksomhet. Der-
som det er snakk om offentlig ervervsvirksomhet,
vil konkurranselovens forbudsbestemmelser
gjelde, og konkurransemyndighetene vil ha inn-
grepskompetanse etter konkurranseloven § 3-10.
Overfor offentlig myndighetsutøvelse er konkur-
ransemyndighetenes kompetanse begrenset til
påpekningsadgangen etter konkurranseloven § 2-2
bokstav d. EØS-avtalen artikkel 53 og 54 knytter
sine anvendelsesområder organisatorisk til fore-
tak. Som nevnt under punkt 4.4.1 foreslår utvalget i
lovutkastets § 1-2 at foretak defineres som enhver
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enhet som utøver privat eller offentlig ervervsvirk-
somhet. I vurderingen av om offentlig virksomhet
er omfattet av foretaksbegrepet, vil resultatet bero
på en nærmere helhetsvurdering av virksomheten.
I Höfner-saken (sak C-41/90 Saml. 1991 side I-
1979) kom EF-domstolen til at det tyske føderale
arbeidskontoret var å anse som et «foretak». Dom-
stolen uttaler i avsnitt 21 til 23 at: 

«Herved bemærkes, at inden for konkurrence-
retten omfatter begrebet virksomhed enhver
enhed, som udøver økonomisk virksomhed,
uanset denne enheds retlige status og dens
finansieringsmåde, og at arbejdsanvisning er
en økonomisk virksomhed.

Den omstændighed, at arbejdsformidlings-
virksomhed normalt er overdraget offentlige
kontorer, kan ikke påvirke denne virsomheds
økonomiske karakter. Arbejdsformidlingsvirk-
somhed har ikke altid været og bliver ikke nød-
vendigvis udøvet af offentlige enheder. Denne
konstatering gælder navnlig for formidling af
virksomhedsledere.

Heraf følger, at en enhed som et offentligt
arbejdsanvisningskontor, der udøver arbejds-
formiddlingsvirksomhed, kan betegnes som
virksomhed med henblik på anvendelse af fæl-
lesskabskonkurrencereglerne.»

Det at arbeidsformidlingen var et lovpålagt offent-
lig monopolforetak, var ikke til hinder for at de
offentlige arbeidsformidlingskontorene var å anse
som foretak. I KLP-saken (sak E-8/00), kom
EFTA-domstolen til at kommuner kan være fore-
tak i forbindelse med rollen som arbeidsgiver til-
knyttet kollektive tariffavtaler og rollen som for-
handler av tariffavtalene.

Et særlig sentralt avgrensningsmoment i hen-
hold etter EU/EØS-praksis er hvorvidt virksom-
heten har karakter av å være utøving av offentlig
myndighet, eller om det er tale om kommersiell
aktivitet. Foretaksbegrepet har således klare lik-
hetstrekk med «ervervsvirksomhetsbegrepet» i
konkurranseloven.

Det er imidlertid et klart behov for løpende å
vurdere grenseflaten mellom offentlig og privat
tjenesteyting i forhold til konkurransereglenes
anvendelsesområde. Aktuelle eksempler kan
være utviklingen av private tilbud i undervisnings-
sektoren og omdannelsen av sykehus til helsefor-
etak. Dette reiser spørsmål om samspillet mellom
konkurranseloven og særlover på aktuelle områ-
der, noe utvalget ikke har gått nærmere inn på.
Utvalget viser også til forslagets § 1-3 annet ledd
om at nærmere angitte områder kan tas ut av
lovens virkeområde.

4.6 Nærmere om saksgangen og type 
vedtak

4.6.1 Spørsmål om plikt til å treffe vedtak om 
at forbudsbestemmelsene ikke er 
overtrådt

Som nevnt ovenfor legger utvalget til grunn at
unntaket i § 3-1 tredje ledd skal være et lovbasert
unntak. Dette innebærer at gjeldende dispensa-
sjonssystem faller bort. 

Utvalget ser at foretakene kan ha behov for en
avklaring fra myndighetene med hensyn til om en
bestemt atferd er i strid med reglene eller ikke.
Sett fra foretakenes side ville det derfor være en
fordel om de kunne be tilsynet om en formell
avgjørelse om forbudene i forslagets §§ 3-1 og 3-2
er overtrådt eller ikke. 

I EU kan Kommisjonen etter begjæring fastslå
at en avtale eller atferd ikke faller inn under EF-
traktaten artikkel 81 nr. 1 eller artikkel 82. Kom-
misjonen anser seg imidlertid ikke forpliktet til å
utstede slike negativattester. Normalt utstedes
«comfort letters» som er en form for administra-
tive skriv. I den danske og den svenske konkur-
ranseloven finnes det også regler om at konkur-
ransemyndighetene kan utstede en ikke-inngreps
erklæring. I motsetning til i EU/EØS, er det antatt
at konkurransemyndighetene i Danmark og Sve-
rige har en plikt til dette. 

En slik erklæring vil imidlertid ha begrenset
verdi, ettersom den ikke vil være bindende for
andre konkurransemyndigheter, overvåkningsor-
ganene eller domstolene. I tillegg stiller utvalget
seg tvilende til om et slikt vedtak vil være et
enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, etter-
som vedtaket i seg selv ikke gir rettigheter eller
plikter utover det som allerede følger av loven
selv. Utvalget legger videre vekt på at Kommisjo-
nen ikke har videreført ordningen med at foreta-
kene kan kreve at overvåkningsorganene treffer
vedtak om at det ikke foreligger en overtredelse
(negativattest) i rådsforordning 1/2003. 

Etter en samlet vurdering vil utvalget ikke
foreslå regler som pålegger Konkurransetilsynet
en plikt til å treffe vedtak om at en atferd ikke er i
strid med forbudene i forslagets §§ 3-1 og 3-2.
Myndighetene vil imidlertid være underlagt den
alminnelige veiledningsplikten etter forvaltnings-
loven § 11. Formålet med veiledningsplikten er å
gi parter og andre interesserte adgang til å ivareta
sine interesser i bestemte saker på best mulig
måte. Omfanget av Konkurransetilsynets veiled-
ningsplikt må som utgangspunkt bestemmes ut
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fra en avveining mellom sakens karakter, behovet
for veiledning og den tid som står eller bør stå til
rådighet. En slik veiledning vil ikke være juridisk
bindende. Konkurransemyndighetene kan også
gå lenger enn den rene veiledningsplikten om
regelverk og praksis, ved å gi forhåndstilsagn
eller forhåndsvedtak innenfor de skranker den
alminnelige forvaltningsrett setter for dette. 

4.6.2 Påbud om opphør

4.6.2.1 Generelt

Utvalget foreslår at Konkurransetilsynet og Kon-
kurransenemnda kan pålegge foretak eller sam-
menslutninger av foretak som overtrer bestem-
melsene i forslagets §§ 3-1 og 3-2 å bringe overtre-
delsen til opphør, jf. forslagets § 3-3 første ledd.

Et påbud om opphør kan kombineres med
sivilrettslige bøter eller med straff. Et påbud om
opphør kan også utstedes alene. For å sikre at
foretakene etterlever påbudet, kan Konkurranse-
tilsynet ilegge tvangsmulkt. Overtredelse av et
påbud kan sanksjoneres med sivilrettslige bøter
eller straff. 

For mindre alvorlige overtredelser, kan påbud
om opphør være en mer hensiktsmessig reaksjon
enn straff og sivilrettslige bøter. I tillegg er det
bevismessig enklere å håndheve et påbud om
opphør enn overtredelse av forbudsbestemmel-
sene i seg selv. Et påbud om opphør kan videre
bidra til å avklare rettssituasjonen og gi veiled-
ning for tolkningen av forbudsbestemmelsene,
uten at det knyttes sanksjoner til førstegangsover-
tredelser. Dette er særlig viktig i en overgangspe-
riode etter at den nye loven er trådt i kraft. Spesi-
elt ved anvendelsen av det lovbaserte unntaket i
forslagets § 3-1 tredje ledd og av § 3-2 om forbud
mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling,
kan det være uklart hvor grensene mellom det
lovlige og det forbudte skal trekkes. Utvalget har i
tillegg lagt vekt på at overvåkningsorganene og
danske og svenske konkurransemyndigheter har
en tilsvarende adgang til å pålegge vedkommende
foretak eller sammenslutning av foretak å bringe
overtredelsen til opphør. Utvalget foreslår at Kon-
kurransetilsynet og Konkurransenemnda ved
overtredelser av §§ 3-1 og 3-2 skal kunne pålegge
foretakene enhver forpliktelse som er nødvendig
for å bringe en overtredelse til opphør. 

Etter rådsforordning 1/2003 artikkel 7 kan
Kommisjonen fastslå at det har funnet sted en
overtredelse, selv om overtredelsen har opphørt.
Forutsetning for dette, er at Kommisjonen har
berettiget interesse i å fastslå slik overtredelse.

Dette kan være tilfellet der det er risiko for at
adressaten gjentar overtredelser eller hvor saken
reiser nye tolkningsspørsmål som det er av offent-
lig interesse å få avklart. I EU er det et viktig hen-
syn at fellesskapsrettens konkurranseregler
anvendes på en ensartet måte. Kommisjonen kan
derfor ha et særlig behov for å avklare nye tolk-
ningsspørsmål. Dette hensynet gjør seg like
sterkt gjeldende når det gjelder den norske kon-
kurranseloven. Eksempelvis vises det til Konkur-
ransetilsynets vedtak V2002-58, hvor Konkurran-
setilsynet grep inn mot TV2s andelsrabatter selv
om praksisen på vedtakstidspunktet hadde opp-
hørt. Konkurransetilsynet uttalte at vedtaket
måtte treffes først og fremst av håndhevingsmes-
sige grunner. Konkurransetilsynet ønsket å klar-
gjøre at rabattordningene og klausulene ikke var
forenlige med konkurranselovens bestemmelser.
Et vedtak om påbud om opphør innebærer både
en konstatering av at det har funnet sted en lov-
stridig handling og samtidig et forbud mot gjenta-
kelse eller fortsettelse av handlingen. I saker hvor
overtredelsen er opphørt, forutsetter utvalget at
Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda kan
konstantere at det har foreligget en overtredelse,
uten at det er nødvendig med en særlig presise-
ring av dette i loven. 

Det kan settes en frist for gjennomføringen av
pålegget. Dersom intet annet er bestemt, gjelder
pålegget umiddelbart. Ved vurderingen av om det
skal settes en frist for gjennomføringen, må det
foretas en avveining av på den ene side behovet
for å beskytte konkurrenter, kunder og konsu-
menter og på den annen siden foretakenes prak-
tiske muligheter for å bringe konkurranse-
begrensningen til opphør. Når det gjelder tids-
begrensninger for vedtak, vises det til
spesialmotivene til utkastets § 1-6. 

Spørsmålet om tredjemenns adgang til å
påklage Konkurransetilsynets unnlatelse av å
treffe et vedtak om påbud om opphør, er regulert i
forslagets § 3-3 tredje ledd og nærmere behandlet
i punkt 7.5.2.3.5.

4.6.2.2 Hva påbudet kan gå ut på 

Utvalget finner ikke grunn til å lovregulere hvor-
dan et påbud kan utformes. Påbudet må utformes
etter en konkret vurdering av overtredelsens art
og virkninger. Hvilken form for påbud som er
mest hensiktsmessig vil variere fra sak til sak. 

Alminnelige former for påbud vil kunne være
helt eller delvis opphør av avtaler, vedtak eller for-
retningsvilkår, regulering av priser eller avanser,
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leveringsplikt eller å gi tilgang til en innsatsfaktor
som er nødvendig for å kunne tilby en vare eller
tjeneste. 

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Jan Bjørland, Magne Eek, Morten Eriksen, Eva
Hildrum, Stein Reegård, Elisabeth Roscher, Mar-
grethe Slinde, Steinar Undrum og Randi Wilhelm-
sen, mener at Konkurransetilsynets kompetanse
til å pålegge foretakene enhver forpliktelse for å
bringe en overtredelse til opphør omfatter både
atferdsregulerende og strukturelle tiltak. 

Utvalget viser til at Kommisjonen har en slik
kompetanse etter rådsforordning 1/2003 artikkel
7, hvor det heter at Kommisjonen kan pålegge
enhver forpliktelse av atferdsregulerende eller
strukturell art som står i forhold til overtredelsen,
og som er nødvendig for effektivt å bringe over-
tredelsen til opphør. I Kommisjonens forslag til
rådsforordning av 27.9.2000 (senere rådsforord-
ning 1/2003), er det i forbindelse med artikkel 7
uttalt at forpliktelser av strukturell karakter kan
være nødvendige for å bringe en overtredelse
endelig til opphør. Dette kan særlig være tilfelle i
forbindelse med visse samarbeidsavtaler og ved
utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, hvor
det kan være aktuelt å avhende visse aktiva. 

Strukturelle forpliktelser vil være mest rele-
vant i tilknytning til overtredelser av forslagets
§ 3-2, men kan også tenkes benyttet ved overtre-
delser av forslagets § 3-1. Hvis enkelte av delta-
kerne i et konkurransebegrensende samarbeid
eier andeler i hverandre, kan det være aktuelt å
pålegge en eller flere å selge seg ut av konkurren-
ters selskap. I forbindelse med overtredelser av
§ 3-2, kan det for eksempel være aktuelt i forbin-
delse med at et dominerende foretak kryssubsidi-
erer, det vil si setter for lave priser på et konkur-
ranseutsatt produkt og finansierer tapet i det mar-
kedet det har monopol/dominerende stilling. Det
dominerende foretaket kan i et slikt tilfelle bli
pålagt å skille ut virksomheten som gjelder pro-
duksjon av det konkurranseutsatte produktet i et
eget selskap. Fordelen med tiltaket er at det blir
mulig å kontrollere at kryssubsidiering ikke fore-
kommer. 

Forpliktelser av strukturell karakter kan opp-
fattes som byrdefulle for foretaket. Utvalget fore-
slår derfor å presisere i lovteksten at strukturelle
forpliktelser bare kan pålegges dersom det ikke
finnes like effektive atferdsregulerende forpliktel-
ser, eller dersom en atferdsregulerende forplik-
telse vil være mer byrdefull for foretaket. En
tilsvarende begrensning finnes i rådsforordning
1/2003 artikkel 7. Strukturelle tiltak vil kunne

være nødvendig der det er betydelig risiko for en
vedvarende overtredelse eller gjentagelse av over-
tredelsen som følge av virksomhetens struktur.

Utvalgets mindretall bestående av Arnhild
Dordi Gjønnes, Helge Stemshaug og Siri Teigum,
mener at det bør presiseres at Konkurransetilsy-
nets kompetanse etter forslagets § 3-3 ikke omfat-
ter pålegg om strukturelle forpliktelser og at
bestemmelsens første ledd siste punktum stry-
kes. Etter mindretallets oppfatning vil en adgang
til å pålegge forpliktelser av strukturell karakter
gå vesentlig lenger enn Konkurransetilsynets
kompetanse etter dagens § 3-10, da det blant
annet vil omfatte pålegg om å selge ut en del av
virksomheten (fisjonspålegg). Det vil typisk være
aktuelt dersom et vertikalt integrert foretak, som
i tillegg til å eie nødvendig infrastruktur opererer
nedstrøms, hvor tilgang til infrastrukturen er en
nødvendig innsatsfaktor, misbruker sin markeds-
makt. I slike tilfeller vil et pålegg av strukturell
karakter innebære salg av enten infrastruktur
eller nedstrømsvirksomheten slik at man ikke len-
ger er vertikalt integrert. 

Mindretallet kan ikke se at det er godtgjort at
Konkurransetilsynet har et slikt behov. Heller
ikke er det tydeliggjort hva som anses som en
strukturell forpliktelse. Dette fremgår heller ikke
av rådsforordning 1/2003 som flertallet viser til. I
lys av at forpliktelser av strukturell karakter som
klar hovedregel oppfattes som særdeles byrde-
fullt for de(t) berørte foretak, samtidig som erfa-
ringen med andre staters bruk av slike virkemid-
ler ikke synes udelt positive, anbefaler mindretal-
let at spørsmålet om Konkurransetilsynets kompe-
tanse til å pålegge strukturelle forpliktelser
utredes i større dybde enn det utvalget har hatt
anledning til før dette eventuelt inntas.

4.6.3 Midlertidig vedtak

Etter rådsforordning 1/2003 artikkel 8 har Kom-
misjonen adgang til å treffe midlertidig vedtak i
hastesaker på grunnlag av en foreløpig konstate-
ring av en overtredelse, der det er risiko for alvor-
lig og ubotelig skade på konkurransen.

Utvalget mener at det kan være behov for en
tilsvarende adgang i den norske konkurranselo-
ven. Begrunnelsen for dette er at det i enkelte til-
feller kan ta lang tid før det foreligger endelig ved-
tak i saken. I mellomtiden kan markedet ha blitt
påført store konkurransemessige skader. Adgan-
gen til å treffe midlertidig vedtak vil kunne sikre
at markedet i slike tilfeller fungerer tilfredsstil-
lende. Utvalget foreslår en bestemmelse i § 3-3
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fjerde ledd om at Konkurransetilsynet kan treffe
midlertidig vedtak dersom det finner at det er fare
for alvorlig og uopprettelig skade for konkurran-
sen. Avgjørelsen av om det foreligger en sikrings-
grunn kan ikke påklages. Det er et vilkår at det er
rimelig grunn til å anta at det foreligger en over-
tredelse av forslagets §§ 3-1 og 3-2. Denne vurde-
ringen foretas på bakgrunn av de opplysninger
som foreligger for Konkurransetilsynet, og kan
overprøves av Konkurransenemnda.

På samme måte som etter tvangsfullbyrdelses-
loven (lov 26. juni 1992 nr. 86) § 15-2, foreslår
utvalget at det må foretas en forholdsmessighets-
vurdering. Det kan derfor ikke treffes midlertidig
vedtak dersom den vedtaket retter seg mot påfø-
res skade eller ulempe som står i åpenbart misfor-
hold til de hensyn som vedtaket skal ivareta. Der-
som det midlertidige vedtaket påklages, kan
denne vurderingen overprøves av Konkurranse-
nemnda.

Adgangen til domstolsprøving vil følge de
alminnelige regler om domstolsprøvelse av for-
valtningsvedtak. 

Det midlertidige vedtaket skal treffes for et
avgrenset tidsrom med mulighet til forlengelse
dersom faren for konkurransen består. Betydnin-
gen av at vedtaket bare gjelder for en viss tid, er at
tilsynet må prioritere behandling av hovedsaken
slik at det kan treffes regulært vedtak innen dette
tidsrommet. Dersom vedtaket påklages, kan Kon-
kurransenemnda fastsette en kortere frist og på
den måten styre Konkurransetilsynets priorite-
ring av saken.

4.7 Særmerknad – behov for egen 
forskriftshjemmel

Et mindretall av utvalget, medlemmene Magne
Eek, Morten Eriksen, Stein Reegård, Elisabeth
Roscher og Steinar Undrum, vil bemerke at selv

om det saklige virkeområdet for en forbudsbe-
stemmelse tilsvarende EØS-avtalen artikkel 54 i
hovedsak vil tilsvare virkeområdet for gjeldende §
3-10 i konkurranseloven, så vil § 3-10 i enkelte
relasjoner gå lengre og være mer fleksibel enn et
forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende
stilling. 

En forbudsbestemmelse tilsvarende artikkel
54 kommer kun til anvendelse overfor aktører
som har en dominerende stilling i markedet.
Bestemmelsen forbyr ikke skadelig atferd når det
ikke kan påvises ensidig eller kollektiv markeds-
dominans. Ei heller gir den konkurranse-
myndighetene hjemmel til å (forskrifts-)regulere
rammevilkårene generelt for alle aktører. Dette
kan for eksempel være aktuelt når samfunnsøko-
nomiske hensyn tilsier at insentivene til alle aktø-
rene i bestemte markeder eller bransjer bør regu-
leres. 

Etter disse medlemmenes oppfatning er den
viktigste grunnen til at det er behov for en hjem-
mel til å regulere markedene gjennom generelle
bestemmelser gitt i forskrift, at det kan være
behov for å iverksette konkurransefremmende til-
tak i et marked selv om det ikke foreligger domi-
nans eller kan bevises utilbørlig utnyttelse av
dominerende stilling. Det vil for eksempel kunne
være tilfelle dersom det i hele eller store deler av
en bransje har utviklet seg en salgs- eller inn-
kjøpspolitikk som stenger konkurransevillige
aktører ute eller som låser kunder inne på en slik
måte at konkurransen begrenses uten at det kan
påvises at noen aktør har en dominerende posi-
sjon eller at de har samarbeidet innbyrdes. I slike
tilfeller vil det kunne være aktuelt å gripe inn og
forby en innarbeidet konkurransebegrensende
praksis i bransjen for å legge til rette for å stimu-
lere til effektiv konkurranse. En generell regule-
ring kan også være mest hensiktsmessig fordi
den sikrer like rammebetingelser for alle aktører i
vedkommende bransje.
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Kapittel 5 

Kontroll med foretakssammenslutninger

5.1 Utvalgets mandat

Utvalget er bedt om å foreta en gjennomgang av
norsk konkurranselovgivning og fremme forslag
til nytt regelverk. Tilleggsmandatet av 25. januar
2002 presiserer at utvalget skal vurdere spørsmå-
let om EØS-tilpasning av reglene om bedriftser-
verv, både med hensyn til materiell og prosessuell
harmonisering. Mandatet legger ingen føringer
med hensyn til valg av lovmodell.

5.2 Gjeldende rett

5.2.1 Innledning

Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkur-
ranseloven § 3-11 gripe inn mot bedriftserverv,
dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil
føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av
konkurransen i strid med formålet i lovens § 1-1.
Bestemmelsen er i all hovedsak en videreføring
av prisloven § 42 a, som kom inn i prisloven i 1988. 

Vedtak om inngrep kan gå ut på å nedlegge
forbud eller å gi påbud, samt å gi tillatelse på vil-
kår, jf. § 3-11 tredje ledd. Bestemmelsen nevner
selv tre eksempler på vedtak som Konkurransetil-
synet kan treffe. Konkurransetilsynet kan blant
annet forby bedriftservervet og fastsette slike
bestemmelser som er nødvendige for at formålet
med forbudet blir oppnådd, påby avhendelse av
aksjer eller andeler som er ervervet som ledd i
bedriftservervet, eller sette slike vilkår som er
nødvendige for å motvirke at bedriftservervet
begrenser konkurransen i strid med formålet om
effektiv ressursbruk, jf. § 1-1.

Fra konkurranselovens ikrafttredelse 1. januar
1994 til 31. desember 2002 har Konkurransetilsy-
net grepet inn mot 17 bedriftserverv i medhold av
§ 3-11. Et av vedtakene går ut på å forby ervervet i
sin helhet. I to saker ble det pålagt avhendelse av
den ervervede virksomheten. I tillegg er det fattet
to vedtak om midlertidig forbud mot gjennomfø-
ring av bedriftservervet etter § 3-11 fjerde ledd.

Syv av inngrepsvedtakene er påklaget til departe-
mentet. I seks av sakene er klagen tatt helt eller
delvis til følge. 

5.2.2 Saklig virkeområde

Begrepet bedriftserverv er ikke definert i loven.
Det fremgår av konkurranseloven § 3-11 annet
ledd at bedriftserverv omfatter både fusjon,
erverv av aksjer eller andre andeler og delvis
erverv av bedrift. Oppregningen er ikke uttøm-
mende. I Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 110 er det
presisert at en med «fusjon» sikter til både fusjon
ved opptak og til fusjon ved nystiftelse. Fusjon ved
opptak innebærer at all innmat i et selskap overfø-
res til et annet mot at eierne i det overdragende
selskap får eierandeler i det ervervende selska-
pet. Også dette er bedriftserverv i lovens for-
stand. Fusjon ved nystiftelse innebærer at de
fusjonerende parter stifter et nytt selskap og over-
drar innmaten i begge selskaper til det nye mot at
eierne i begge selskaper får eierandeler i det
nystiftede selskapet. 

I praksis har det vært reist spørsmål om inn-
grepsbestemmelsen også omfatter minoritetser-
verv der kjøper ikke får kontroll over kjøpsobjek-
tet. I Arbeids- og administrasjonsdepartementets
vedtak av 19. mars 2001 i Stormøllen/Statkorn-
saken (sak nr. 1999/2735) presiserte departemen-
tet at ethvert erverv av eierandeler er omfattet av
§ 3-11. Departementets avgjørelse legger avgjø-
rende vekt på uttalelsene i forarbeidene til prislo-
ven § 42 a, som sier at ethvert erverv skal være
omfattet av bestemmelsen, samt at konkurranse-
lovens forarbeider sier at det ikke er tilsiktet noen
realitetsendringer på dette punkt. Etter gjeldende
rett er således ethvert erverv av eierandeler i et
foretak omfattet av § 3-11.

Selv om ethvert erverv i utgangspunktet
omfattes må det foreligge årsakssammenheng
mellom ervervet og en vesentlig konkurransebe-
grensning for at inngrep skal kunne gjøres. Etter
Konkurransetilsynets praksis foreligger en slik
årsakssammenheng dersom ervervet kan føre til
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at partene får insentiver til å endre sin markedstil-
pasning på en måte som gjør at konkurransen
mellom partene reduseres vesentlig eller opphø-
rer. Hvorvidt partene får slike insentiver, beror
blant annet på hvilken grad av innflytelse eller
kontroll erverver får i selskapet det kjøper eieran-
deler i.

Opprettelse av et fellesforetak kan være å anse
som et bedriftserverv etter konkurranseloven
§ 3-11, dersom fellesforetaket av sine eiere får
overført tilstrekkelige ressurser til å fungere som
en selvstendig og uavhengig markedsaktør på en
måte som gjør at man kan snakke om et «erverv»
av eksisterende virksomhet. Begrunnelsen for å
behandle enkelte fellesforetak i henhold til § 3-11
er at det dreier seg om en varig strukturendring i
markedet. Dette er samme løsning som etter
EØS-reglene, der opprettelse av et selvstendig
fungerende fellesforetak er å anse som en fore-
takssammenslutning. Det er ikke et krav at sel-
skapene kan utøve felles kontroll for at et felles-
foretak kan behandles etter reglene i § 3-11.

5.2.3 Materielle inngrepsvilkår

Det er to vilkår som må være oppfylt for at Kon-
kurransetilsynet kan gripe inn overfor et bedrifts-
erverv. For det første må ervervet medføre eller
forsterke en «vesentlig begrensning av konkur-
ransen». Dette betegnes gjerne som det primære
inngrepsvilkåret. For det andre må konkurranse-
begrensningen være i strid med lovens formål om
effektiv bruk av samfunnets ressurser. Dette
sekundære inngrepsvilkåret innebærer at vilkå-
rene for inngrep ikke er oppfylt dersom bedrifts-
ervervet medfører samfunnsøkonomiske effekti-
vitetsgevinster som oppveier det effektivitetstapet
konkurransebegrensningen medfører.

5.2.4 Prosessuelle regler

Konkurransetilsynet har etter konkurranseloven
§ 3-11 fjerde ledd hjemmel til å nedlegge midlerti-
dig forbud mot gjennomføring av et bedriftser-
verv eller vedta andre tiltak. For å nedlegge et
gjennomføringsforbud må det for det første fore-
ligge en rimelig grunn til å anta at ervervet vil
kunne lede til eller forsterke en vesentlig begrens-
ning av konkurransen. For det andre må Konkur-
ransetilsynet anse et gjennomføringsforbud som
nødvendig for å kunne gjennomføre et eventuelt
senere vedtak om inngrep mot bedriftservervet. 

Bestemmelsen i § 3-11 fjerde ledd ble innført
ved lov 5. mai 2000 nr. 35. Det har vært truffet

vedtak om gjennomføringsforbud i to av Konkur-
ransetilsynets saker. 

Konkurranseloven har ikke regler om melde-
plikt for bedriftserverv. Det er imidlertid anled-
ning for partene til å melde den endelige avtalen
om ervervet frivillig. Konkurransetilsynet må da
innen tre måneder etter at meldingen er mottatt
varsle at inngrep kan bli aktuelt. I motsatt fall kan
det ikke besluttes inngrep etter § 3-11. 

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot et
bedriftserverv innen seks måneder etter at det er
inngått endelig avtale om ervervet. Fristen kan i
særlige tilfelle forlenges til ett år. Konkurransetil-
synets vedtak kan påklages til departementet. Det
er ingen fristregler for en eventuell klagebehand-
ling i departementet. Fristen på seks måneder for
inngrep løper fra tidspunktet for endelig avtale om
ervervet. Konkurranseloven § 3-11 femte ledd
pålegger Konkurransetilsynet å forsøke å komme
frem til en minnelig løsning før det foretas inn-
grep mot et bedriftserverv. I Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 110 presiseres det at myndighetene normalt
vil gjøre dette i alle saker, uten at departementet
har funnet grunn til å lovfeste et slikt vilkår i sin
alminnelighet. For bedriftserverv synes lovfesting
på sin plass, i og med at det her dreier seg om et
særlig inngripende vedtak overfor privatøkono-
misk virksomhet.

Det fremgår ikke av forarbeidene hvordan en
slik minnelig ordning tenkes inngått eller hva den
kan gå ut på. I praksis er det opp til partene å
komme med forslag til minnelig løsning. Dette
fremgår av departementets vedtak av 19. mars 2001
i Stormøllen/Statkorn-saken (sak nr. 1999/2735)
der det uttales at konkurranseloven § 3-11 femte
ledd «må tolkes slik at forsøk på å finne en minne-
lig løsning i praksis må gå ut på at partene fore-
slår tiltak som kan bøte på de konkurranseskade-
lige virkninger av ervervet, eller eventuelt fore-
slår vilkår som er alternativer til de vilkår
Konkurransetilsynet fremlegger. Tilsynet står fritt
til å vurdere eventuelle forslag fra partene.» 

Selv om det oppnås enighet om en minnelig
løsning, er hovedregelen at Konkurransetilsynet
treffer et vedtak i saken som angir vilkårene for at
bedriftservervet godkjennes. Vedtaket vil normalt
også inneholde frister for oppfyllelse.

5.2.5 Tilknyttede begrensninger 

I tilknytning til et bedriftserverv er det ikke uvan-
lig at den selgende part påtar seg avtalemessige
forpliktelser om ikke å konkurrere mot sin tidli-
gere virksomhet for en viss tid eller i visse marke-
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der. Slike avtalemessige begrensninger pålagt i
forbindelse med et bedriftserverv omtales gjerne
som tilknyttede begrensninger. Konkurranselo-
ven løser ikke hvorvidt, og eventuelt på hvilke vil-
kår, avtalemessige forpliktelser inngått i forbin-
delse med et bedriftserverv skal vurderes
sammen med bedriftservervet etter § 3-11, etter
konkurranselovens forbudsbestemmelser eller
etter inngrepsbestemmelsen i § 3-10. I praksis har
Konkurransemyndighetene lagt seg på en linje
som tilsvarer EØS-retten. Avtaler som innebærer
konkurransebegrensninger, men som er inngått i
forbindelse med bedriftserverv og er objektivt
nødvendige for dets gjennomføring, klareres
eventuelt som en del av klareringen av ervervet,
uansett om det ellers ville kunne rammes av for-
budene i §§ 3-1 til 3-3 eller gripes inn mot med
hjemmel i § 3-10. 

5.3 EU/EØS, Danmark, Sverige 
og Finland 

5.3.1 EU/EØS

5.3.1.1 Innledning

EØS-avtalen artikkel 57 har regler om kontroll
med foretakssammenslutninger. Bestemmelsen
utfylles av EØS-avtalen vedlegg XIV, implemen-
tert i norsk rett ved forskrift om materielle kon-
kurranseregler i EØS-avtalen av 4. desember 1992
nr. 964 del III kapittel XIV og ODA protokoll 4 del
III kapittel XIII, implementert i norsk rett ved for-
skrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-
avtalen m.v. av 4. desember 1992 nr. 966 del III
kapittel XIII. Disse reglene tilsvarer fusjonsfor-
ordningen i EU. 

Dersom vilkårene i fusjonsforordningen er
oppfylt, skal sammenslutningen erklæres uforen-
lig med det felles marked. Dersom en foretaks-
sammenslutning allerede er gjennomført, kan det
kreves at sammensluttede foretak splittes eller at
det treffes andre egnede tiltak for å gjenopprette
en markedsstruktur som legger forholdene til
rette for effektiv konkurranse. Foretakssammen-
slutningen kan også tillates gjennomført på nær-
mere bestemte vilkår. Praktiske eksempler på vil-
kår som kan stilles, er at de involverte foretakene
må selge eierandeler i andre foretak som opererer
innenfor samme marked, eller at partene trer ut
av styrende organer i slike selskaper. 

Kommisjonen vedtok 11. desember 2001 en
grønnbok om revisjon av fusjonsforordningen
(KOM(2001) 745). Denne ble 11. desember 2002

fulgt opp ved Kommisjonens forslag til revidert
fusjonsforordning (EFT C 20/4 av 28.01.2003).
Det ventes at Rådet vil drøfte dette forslaget i
løpet av 2003 og at den reviderte fusjonsforordnin-
gen vil gjelde fra 1. mai 2004. Det fremgår av tek-
sten nedenfor hvilke endringer Kommisjonen har
foreslått. Ettersom forslaget ble fremsatt så vidt
sent i utvalgets arbeid, har utvalget ikke hatt
mulighet til å foreta en fullstendig gjennomgang
av forslaget til revidert fusjonsforordning.

5.3.1.2 Saklig virkeområde
5.3.1.2.1 Begrepet foretakssammenslutning

Fusjonsforordningen sondrer mellom to typer
foretakssammenslutninger som begge er omfattet
av regelverket, jf. fusjonsforordningen artikkel 3.
En foretakssammenslutning foreligger for det før-
ste når to eller flere tidligere uavhengige foretak
fusjonerer, jf. artikkel 3 nr. 1 bokstav a. For det
andre foreligger det en foretakssammenslutning
når en eller flere personer som allerede kontrolle-
rer minst ett foretak, eller ett eller flere foretak
gjennom kjøp av kapitalandeler eller aktiva, ved
avtale eller på annen måte direkte eller indirekte
helt eller delvis overtar kontrollen over et eller
flere andre foretak, jf. artikkel 3 nr. 1 bokstav b.
Fusjonsforordningen legger til grunn at det skjer
en varig endring i de deltakende foretakenes
struktur. 

Begrepet «kontroll» er nærmere definert i
fusjonsforordningen artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 og i
Kommisjonens kunngjøring om fusjonsbegrepet
(EFT C 66 av 02.03.1998). Kontroll oppnås etter
artikkel 3 nr. 3 gjennom «rettigheter, avtaler eller
andre midler som enkeltvis eller sammen, de fak-
tiske eller juridiske forhold tatt i betraktning, gir
mulighet til å utøve avgjørende innflytelse over et
foretaks virksomhet.» Det følger av artikkel 3 nr. 4
bokstav a og b at det særlig gjelder eiendomsrett
eller bruksrett til et foretaks samlede aktiva eller
deler av dem, og rettigheter eller avtaler som gir
avgjørende innflytelse over sammensetning, stem-
megivning eller beslutninger i foretakets organer. 

En rekke rettslige og/eller faktiske forhold
kan få betydning for om det foreligger erverv av
kontroll. Erverv av eiendomsrettigheter og aksjo-
næravtaler inngår som viktige elementer, men
også rent økonomiske forhold kan få avgjørende
betydning. I spesielle tilfeller kan økonomiske
avhengighetsforhold føre til at det foreligger kon-
troll på faktisk grunnlag, for eksempel ved meget
omfattende langsiktige leverandøravtaler eller
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kreditter fra leverandører eller kunder, kombinert
med strukturelle bindinger.

Det er uten betydning om det kontrollerende
foretak rent faktisk utøver avgjørende innflytelse
over foretakets drift, så lenge det har muligheten
til dette. Erverv av potensiell kontroll er således
omfattet. Kontrollbegrepet omfatter så vel direkte
som indirekte kontroll. Indirekte kontroll vil for
eksempel kunne oppstå når et foretak lar en
annen fysisk eller juridisk person sitte med kapi-
talandelene.

Det kreves videre at transaksjonen må inne-
bære en endring av kontrollforholdene i foretaket.
Interne reorganiseringer og sammenslåinger av
aktiviteter er ikke omfattet av foretakssammen-
slutningsbegrepet. 

Kontroll kan erverves av et foretak alene (ene-
kontroll) eller av flere foretak i fellesskap (felles
kontroll). I begge tilfeller defineres kontrollbegre-
pet som en mulighet til å utøve avgjørende innfly-
telse over et foretaks virksomhet. Det typiske
eksempel på erverv av enekontroll er et foretaks
erverv av en aksjepost som gir adgang til flertallet
av stemmerettighetene i foretaket.

Minoritetsaksjonærer kan oppnå enekontroll
hvis de er tillagt en rett til å ivareta driften av fore-
taket og fastlegge dets forretningspolitikk. En slik
rett kan for eksempel bygge på vedtektsbestem-
melser eller aksjonæravtale, men kan i praksis
også følge av at de resterende aksjer er spredt.
Såfremt det er stor sannsynlighet for at en min-
dretallsaksjonær regelmessig vil kunne oppnå
flertall på generalforsamlingen, for eksempel
fordi mange mindre aksjonærer ikke møter opp
eller lar seg representere, vil Kommisjonen i hen-
hold til praksis legge til grunn at det foreligger
enekontroll.

Felles kontroll foreligger når to eller flere fore-
tak eller personer har mulighet til å utøve avgjø-
rende innflytelse på et annet foretak. Det foreligger
felles kontroll når aksjonærene (morselskapene)
er nødt til å komme til enighet om viktige strate-
giske beslutninger vedrørende fellesforetaket. 

Den mest åpenbare form for felles kontroll er
når det bare finnes to morselskaper og stemme-
rettighetene til fellesforetaket er likt fordelt mel-
lom dem. Felles kontroll kan også foreligge selv
om morselskapene ikke har samme antallet stem-
mer eller er likt representert i de styrende orga-
ner, og selv om det er flere enn to morselskaper.
Det er tilfelle hvis minoritetsaksjonærer har sær-
lige rettigheter som gir dem vetorett i beslutnin-
ger av avgjørende betydning for fellesforetakets
forretningsstrategi. Ifølge Kommisjonens praksis

vil slike strategiske beslutninger omfatte utpeking
av ledelse, vedtak om budsjett, driftsplan, investe-
ringer og markedsrelaterte rettigheter. Selv når
det ikke finnes noen konkret vetorett, kan felles
kontroll oppstå når minoritetsaksjonærene til
sammen får stemmeflertall, og det kan fastslås på
rettslig eller faktisk grunnlag at de vil utøve sin
stemmerett i fellesskap.

I forslaget til revidert fusjonsforordning fore-
slår Kommisjonen å presisere artikkel 3 nr. 1 slik
at det uttrykkelig fremgår at bare varige endrin-
ger i kontrollen medfører at en transaksjon faller
inn under fusjonsforordningen. Kommisjonen
foreslår i tillegg enkelte presiseringer med hen-
syn til behandlingen av foretakssammenslutnin-
ger som skjer gjennom flere transaksjoner som er
betinget av hverandre eller skjer etter hverandre i
tid. Spørsmålet er relevant i forhold til Kommisjo-
nens jurisdiksjon. 

5.3.1.2.2 Terskelverdier

Reglene om kontroll med foretakssammenslutnin-
ger i EØS kommer til anvendelse dersom en fore-
takssammenslutning har EF- eller EFTA-dimen-
sjon, det vil si at de berørte parter har en omset-
ning som overstiger visse terskelverdier i EU eller
EFTA, jf. EØS-avtalen artikkel 57. De primære ter-
skelverdiene i fusjonsforordningen artikkel 1 nr. 2
gjelder foretakssammenslutninger hvor 
a) de berørte foretakene har en samlet omsetning

på verdensmarkedet på mer enn 5 milliarder
euro og 

b) minst to av de berørte foretakene hver har en
omsetning på fellesskaps- eller EFTA-plan på
mer enn 250 millioner euro, med mindre hvert
av de berørte foretakene oppnår mer enn to
tredjedeler av samlet omsetning på fellesskaps-
eller EFTA-plan i en og samme stat. 

Oppfylles ikke de primære terskelverdier artikkel
1 nr. 2, kommer reglene likevel til anvendelse når
de berørte foretak oppfyller subsidiære terskel-
verdier i artikkel 1 nr. 3. De subsidiære terskel-
verdiene er oppfylt ved foretakssammenslutnin-
ger hvor: 
a) alle berørte foretak til sammen har en samlet

omsetning på verdensmarkedet på mer enn 2,5
milliarder euro, 

b) alle berørte foretak til sammen har en samlet
omsetning i hver enkelt av minst tre medlems-
stater i EF- eller EFTA-stater på mer enn 100
millioner euro,
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c) minst to av de berørte foretakene enkeltvis har
en samlet omsetning i hver enkelt av minst tre
medlemsstater i EF- eller EFTA-stater som
omhandlet i bokstav b) på mer enn 25 millioner
euro, og

d) minst to av de berørte foretak enkeltvis har en
samlet omsetning på fellesskaps- eller EFTA-
plan på mer enn 100 millioner euro, med min-
dre hvert av de berørte foretak oppnår mer enn
to tredeler av sin samlede omsetning på felles-
skaps- eller EFTA-plan innen en og samme
medlemsstat i EF- eller EFTA-stat. 

De subsidiære terskelverdiene ble innført i 1997
for å sikre at foretakssammenslutninger med
betydelig grenseoverskridende effekt faller inn
under fusjonsforordningen. Kommisjonens kunn-
gjøring om begrepet berørte foretak beskriver
hvordan partenes omsetning skal beregnes og
hvem som skal anses som berørte parter
(EFT C 66/5 av 02.03.1998).

5.3.1.3 Materielle inngrepsvilkår

Det følger av fusjonsforordningen artikkel 2 nr. 3
at en foretakssammenslutning som skaper eller
styrker en dominerende stilling som fører til at
effektiv konkurranse i betydelig grad hindres
innenfor fellesmarkedet skal erklæres uforenlig
med fellesmarkedets funksjon (se tilsvarende
bestemmelse i EØS-avtalen artikkel 57).

Den klassiske definisjonen av begrepet domi-
nerende stilling er den som ble gitt i saken United
Brands mot Kommisjonen (Sak 27/76 Saml. 1978
side 207 avsnitt 65):

«Begrebet dominerende stilling i denne artikel
angår den situation, at en virksomhed indtager
en så stærk økonomisk stilling, at den har
mulighed for at hindre, at der opretholdes
effektiv konkurrence på det pågældende mar-
ked, idet den nævnte stilling giver virksomhe-
den vide muligheder for uafhængig adfærd i
forhold til konkurrenter, kunder og i sidste
instans til forbrugerne.»

Ved utarbeidelsen av fusjonsforordningen i 1990
ble regelverket basert på praksis og erfaring knyt-
tet til EF-traktaten artikkel 82. Det er således
knyttet en betydelig praksis til begrepet. Det er
ulike synspunkter på om dominansbegrepet er
identisk under fusjonsforordningen og etter EF-
traktaten artikkel 82. 

Fusjonsforordningen kommer ikke bare til
anvendelse i saker der et enkelt foretak får en

dominerende stilling som følge av en horisontal
foretakssammenslutning. Kommisjonen har også
utviklet en doktrine om kollektiv dominans som
håndterer saker der aktørene i markedet blir i
stand til å utøve kollektiv markedsmakt. Kollektiv
markedsmakt kan oppstå i markeder med få aktø-
rer, og der en foretakssammenslutning gir økt
risiko for at aktørene i markedet koordinerer sin
atferd. Koordinert atferd omtales også som stillti-
ende samarbeid og kan resultere i priser som er
høyere enn konkurransenivået.

Utgangspunktet for vurderingen av om det
foreligger dominerende stilling er partenes mar-
kedsandeler. EF-domstolen har uttalt at domine-
rende stilling presumeres å foreligge når partenes
markedsandel er nådd opp i 50 prosent. Markeds-
andelenes betydning bestemmes på bakgrunn av
hvordan konkurransen fungerer i det aktuelle
markedet, herunder den fremtidige utviklingen i
markedet. Også andre faktorer enn markedsande-
ler tas i betraktning ved avgjørelsen av om foretak
har dominerende stilling. 

Etter fusjonsforordningen skal Kommisjonen i
sin vurdering ta hensyn til effektivitetsgevinster.
Fusjonsforordningen artikkel 2 nr. 1 bokstav b
fastsetter at Kommisjonen skal ta hensyn til den
tekniske og økonomiske utvikling, forutsatt at
den er til fordel for forbrukerne og ikke til hinder
for konkurransen. Kommisjonen uttaler i sin
grønnbok om revisjon av fusjonsforordningen av
11. desember 2001 punkt 170 at spørsmålet om
effektivitetsgevinster bare har vært vurdert i et
begrenset antall vedtak truffet etter fusjonsforord-
ningen, og at det kan være at ikke alle muligheter
for å ta slike hensyn er blitt utnyttet fullt ut. Ifølge
Kommisjonen avveies forholdet mellom begren-
set konkurranse og økt effektivitet på en slik måte
at man ikke eksplisitt behøver å behandle effekti-
vitetsgevinster i hvert enkelt tilfelle. Det betyr at
dersom foretakssammenslutningen skaper eller
forsterker en dominerende stilling, antas konkur-
ransebegrensningen å dominere, og sammenslut-
ningen vil ikke bli godkjent. 

I Kommisjonens grønnbok om revisjon av
fusjonsforordningen av 11. desember 2001 ble
dominanstesten tatt opp til ny diskusjon. Ut fra et
prosessuelt synspunkt mente Kommisjonen at
hovedargumentet for endring er at vurderingskri-
teriene kan tilpasses kriteriene som brukes i
andre jurisdiksjoner som USA, Canada og Austra-
lia. Ved å gå over til SLC-testen (substantial lesse-
ning of competition), vil man skape en global stan-
dard for behandling av fusjonssaker. Kommisjo-
nen ser imidlertid visse ulemper ved å gå bort fra
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dominanstesten på grunn av hensynet til forutbe-
regnelighet, fordi nåværende rettspraksis bygger
på dominanstesten. Det vises til at det rent materi-
elt er mange likhetspunkter mellom dominanstes-
ten og SLC-testen, og at det i størsteparten av
sakene har vært betydelig grad av konvergens i
vurderingen av foretakssammenslutninger mel-
lom Kommisjonen og de andre store jurisdiksjo-
nene. 

I forslag til revidert fusjonsforordning foreslår
Kommisjonen å beholde dominanstesten, men
med enkelte presiseringer. Et nytt nr. 2 i artikkel 2
har som formål å slå fast at bestemte oligopolsitu-
asjoner også er omfattet av artikkel 2. Bestemmel-
sen skal presisere dominansbegrepet slik dette er
tolket av EF-domstolen i dag. Definisjonen av
dominans i fusjonsforordningen vil da ikke lenger
være knyttet til EF-domstolens eventuelle fremti-
dige tolkning av dominansbegrepet i artikkel 82.
Artikkel 2 nr. 2 vil etter Kommisjonens forslag få
følgende ordlyd:

«Ved anvendelsen af denne forordning anses
en eller flere virksomheder at have en domine-
rende stilling, hvis de med eller uden samord-
ning har en økonomisk styrke, der sætter dem
i stand til mærkbart og vedvarende at påvirke
konkurrenceparametrene, herunder i særde-
leshed priser, produktion, produktionskvalitet,
distribution eller innovation, eller i betydelig
omfang afskærme markedet mot konkur-
rence.»

Det følger av Kommisjonens og EF-domstolens
praksis at det gjelder et fallittbedriftforsvar i EU.
Fallittbedriftforsvaret omtales ikke i selve fusjons-
forordningen, men det tar utgangspunkt i fusjons-
forordningen artikkel 2 nr. 2 og spørsmålet om
foretakssammenslutningen skaper eller styrker
en dominerende stilling. Kommisjonen oppstilte i
sin avgjørelse av 21. juli 1994 i Kali & Salz-saken
(COMP/M.308) tre kumulative vilkår for at fallitt-
bedriftsforsvaret skal komme til anvendelse. For
det første må den overtatte virksomhet i løpet av
nær fremtid bli tvunget ut av markedet hvis den
ikke overtas av en annen virksomhet. For det
andre må det ikke finnes noe annet overtagel-
sesalternativ som vil virke mindre konkurranse-
begrensende. For det tredje må den overtatte
virksomhets markedsandel, dersom den må
trekke seg ut av markedet, tilfalle den overta-
gende virksomhet. EF-domstolen understreket i
Kali & Salz-saken (forenede saker C-68/94 og
C-30/95 Frankrike mot Kommisjonen Saml. 1998
side I-01375) at vilkåret om overtagelse av mar-

kedsandeler var en betingelse for å sikre at det
kunne utelukkes årsakssammenheng mellom
foretakssammenslutningen og konkurransebe-
grensningen i markedet. Slik årsakssammen-
heng kunne utelukkes dersom konkurransebe-
grensningen ville inntrådt i samme omfang selv
uten fusjonen.

I Kommisjonens forslag til kunngjøring om
vurdering av horisontale foretakssammenslutnin-
ger etter fusjonsforordningen, er fallittbedriftsfor-
svaret omtalt i kapittel VII punkt 96–98.
(EFT C 331/18 av 31.12.2002). 

5.3.1.4 Prosessuelle regler
5.3.1.4.1 Meldeplikt og gjennomføringsforbud

Det følger av fusjonsforordningen artikkel 4 at
alle foretakssammenslutninger som faller inn
under forordningen, skal meldes til Kommisjo-
nen. Fristen for å sende inn melding er en uke
etter at avtalen er inngått, bud er kunngjort eller
den kontrollerende interesse er ervervet. Fristen
begynner å løpe når det første av de nevnte for-
hold inntreffer, jf. fusjonsforordningen artikkel 4
nr. 1. 

Selv om fristen for å sende inn melding om en
foretakssammenslutning er en uke, aksepterer
Kommisjonen i praksis at fristen oversittes
såfremt partene, før fristens utløp, er i en dialog
med overvåkningsorganet om meldingen. Det fin-
ner ofte sted en omfattende forhåndskontakt mel-
lom partene og Kommisjonen før meldingen inn-
leveres. Et sentralt formål med forhånds-
kontakten er å sikre at Kommisjonen får den
nødvendige informasjonen i meldingen. Overvåk-
ningsorganets frister begynner først å løpe når det
har mottatt fullstendig melding. 

I Kommisjonens forslag til revidert fusjonsfor-
ordning er fristen på en uke foreslått fjernet. Det
følger av artikkel 4 nr. 1 i forslaget at foretakssam-
menslutninger med fellesskapsdimensjon skal
meldes så snart avtale er inngått, overtagelsestil-
budet er offentliggjort eller en kontrollerende
andel er ervervet. Et nytt annet ledd i artikkel 4
nr. 1 bestemmer at en foretakssammenslutning
også kan meldes når de involverte foretakene
overfor Kommisjonen kan godtgjøre at de har til
hensikt å inngå en avtale. Praksis har vist at en
streng håndhevelse av fristen i artikkel 4 nr. 1 ver-
ken er realistisk eller nødvendig. På grunn av det
automatiske gjennomføringsforbudet i artikkel 7
nr. 1, er det i foretakenes egen økonomiske inter-
esse å få Kommisjonens godkjennelse så raskt
som mulig. 
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Kommisjonen har i kunngjøring gitt regler om
forenklet prosedyre for behandling av visse fore-
takssammenslutninger (EFT C 217/32 av
29.07.2000). I forslaget til revidert fusjonsforord-
ning artikkel 7 nr. 4 foreslås det å gi Kommisjo-
nen mulighet til å oppheve det midlertidige forbu-
det i artikkel 7 nr. 1 for kategorier av foretakssam-
menslutninger som generelt sett ikke fører til
konkurransemessige problemer. De kategorier av
foretakssammenslutninger det siktes til vil i det
vesentlige svare til dem som er omfattet av kunn-
gjøringen om forenklet prosedyre. 

I henhold til fusjonsforordningen artikkel 7
må en meldepliktig foretakssammenslutning ikke
gjennomføres verken før den er meldt, eller før
den er erklært forenlig med fellesmarkedet i hen-
hold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b, artikkel 8 nr. 2
eller artikkel 10 nr. 6. Begrunnelsen for gjennom-
føringsforbudet i EF-retten er behovet for et effek-
tivt tilsyn med foretakssammenslutninger, jf.
punkt 9 i fortalen til rådsforordning 1310/97 om
endringer i fusjonsforordningen. 

Det følger implisitt av unntaket i fusjonsforord-
ningen artikkel 7 nr. 3, at overdragelse av eieran-
deler mellom partene og den nye eiers utøvelse av
stemmerettigheter denne ikke hadde fra før,
anses som gjennomføring av transaksjonen i
lovens forstand. Utover dette presiserer ikke for-
ordningen nærmere hva som menes med å gjen-
nomføre. I praksis er bestemmelsen blitt tolket
slik at gjennomføringsforbudet ikke hindrer at
ervervet godkjennes selskapsrettslig, at det gjø-
res finansielle arrangementer, at selskapene får
sine verdier gjennomgått og verdsatt og at det
utarbeides avsluttende dokumenter. Dette anses
som forberedende handlinger snarere enn gjen-
nomføring av ervervet.

Dersom foretakssammenslutningen allerede
er gjennomført, kan Kommisjonen bestemme at
de sammensluttede foretak eller aktiva skal split-
tes, at den felles kontroll skal opphøre eller at det
skal treffes andre egnede tiltak for å gjenopprette
effektiv konkurranse, jf. fusjonsforordningen
artikkel 8 nr. 4. Det er svært sjelden at en fore-
takssammenslutning som forbys av Kommisjonen
allerede er gjennomført, og vedtak etter artikkel 8
nr. 4 har derfor kun vært truffet i fire saker. Dette
er Kommisjonens avgjørelser av 30. januar 2002 i
sakene Tetra Laval/Sidel (COMP/M.2416) og
Schneider/Legrand (COMP/M.2283) og Kommi-
sjonens avgjørelser   av 19. februar 1997 i saken
Kesko/Tuko (COMP/M.784) og av 26. juni 1997 i
saken Blokker/Toys «R» US (II) (COMP/M.890).
I disse sakene hadde det overtagende selskap fått

overdratt de aktuelle andelene i det ervervede sel-
skap. Kommisjonens vedtak om at foretakssam-
menslutningene i sakene Tetra Laval/Sidel og
Schneider/Legrand var uforenlig med fusjonsfor-
ordningen, ble senere opphevet av Førsteinstans-
domstolen. Som en følge av dette ble også Kom-
misjonens vedtak i disse sakene etter fusjonsfor-
ordningen artikkel 8 nr. 4 opphevet av
Førsteinstansdomstolen.

Kommisjonen kan etter en begrunnet anmod-
ning gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet
dersom det finnes hensiktsmessig. Relevante
momenter i en slik vurdering er blant annet hvilke
virkninger en utsettelse vil få for en eller flere av
de berørte foretakene eller for tredjemann, og
hvilken trussel foretakssammenslutningen utgjør
for konkurransen, jf. fusjonsforordningen artikkel
7 nr. 4. 

5.3.1.4.2 Saksbehandlingsregler

Kommisjonen må treffe vedtak i saken innen en
måned etter at det er mottatt fullstendig melding
(fase I), jf. fusjonsforordningen artikkel 10 nr. 1.
Kommisjonen har i forslag til revidert fusjonsfor-
ordning foreslått å endre denne fristen til 25
arbeidsdager. Vedtaket i fase I kan gå ut på at sam-
menslutningen faller utenfor fusjonsforordnin-
gens anvendelsesområde, at sammenslutningen
er forenlig med fellesmarkedet, eller at saksbe-
handling innledes der det reises alvorlig tvil med
hensyn til foretakssammenslutningens forenlig-
het med fellesmarkedets funksjon. De fleste saker
avklares i fase I.

For foretakssammenslutninger som reiser
alvorlig tvil om forenlighet med regelverket og
derfor går over i saksbehandlingens fase II, er
fristen for inngrep fire måneder fra den dagen
saksbehandling i denne fasen ble innledet, jf.
fusjonsforordningen artikkel 10 nr. 3. Kommisjo-
nen har i forslag til revidert fusjonsforordning
foreslått å endre denne fristen til 90 arbeidsdager.
Treffes ikke vedtak innen denne fristen, anses
foretakssammenslutningen å være forenlig med
fellesmarkedet. 

Etter fusjonsforordningen artikkel 6 nr. 2 og
artikkel 8 nr. 2 kan Kommisjonen både i fase I og
fase II erklære en foretakssammenslutning foren-
lig med fellesmarkedet etter at de berørte foretak
har foreslått avhjelpende tiltak. I praksis har fler-
tallet av de saker som kunne forårsake konkur-
ranseproblemer blitt løst ved at partene har frem-
satt forslag om avhjelpende tiltak. Kommisjonen
har i kunngjøring av 21. desember 2000 gitt nær-
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mere bestemmelser om løsninger som er aksepta-
ble etter fusjonsforordningen (EFT C 68/3 av
02.03.2001). I henhold til kunngjøringen kan par-
tene når en foretakssammenslutning medfører
konkurranseproblemer, forsøke å endre foretaks-
sammenslutningen for å løse de konkurransepro-
blemer som Kommisjonen har påpekt og dermed
få den godkjent. Slike endringer kan tilbys og
gjennomføres forut for godkjennelsesbeslutnin-
gen. Det er partene som foreslår tiltakene, mens
Kommisjonen sikrer at de kan håndheves ved å
gjøre sin godkjennelse betinget av at de innfris.
Dersom partene ikke oppfyller en forpliktelse,
kan Kommisjonen trekke godkjennelsen tilbake. 

Dersom partene legger frem forslag til tiltak
sammen med meldingen eller innen tre uker etter
at meldingen ble mottatt, forlenges fristen for
Kommisjonens vedtak fra en måned til seks uker,
jf. kommisjonsforordning 447/98 artikkel 18 nr. 1.
Dersom Kommisjonen kommer til at de foreslåtte
tiltakene fjerner grunnlaget for dens alvorlige tvil
med hensyn til forenlighet med regelverket, god-
kjenner Kommisjonen foretakssammenslutningen
i fase I. Fristen for å fremsette forslag til tiltak i
fase II er tre måneder etter at saksbehandlingen
innledes, jf. kommisjonsforordning 447/98 artik-
kel 18 nr. 2. Det er et krav at tiltaket beskrives i
detalj og det må beskrives hvordan tiltaket løser
de konkurranseproblemene som Kommisjonen
har påvist. Partene må i tillegg legge frem en
offentlig versjon av tiltaket som kan brukes i en
markedsundersøkelse.

I forslag til revidert fusjonsforordning foreslår
Kommisjonen at fristutsettelsen i fase I endres fra
seks uker til 35 arbeidsdager, og at det også i fase II
innføres regler om automatisk forlengelse. Forut-
setningen for fristforlengelse i fase II er at forslag
til tiltak er fremsatt innen 55 arbeidsdager etter at
saksbehandlingen ble innledet. I tillegg foreslås
det i artikkel 10 nr. 3 annet ledd at Kommisjonen i
særlig kompliserte saker kan forlenge fristen med
opptil 20 arbeidsdager i fase II, når partene sam-
tykker eller dersom partene fremsetter en anmod-
ning om det senest 15 arbeidsdager etter at saks-
behandling er innledet. Bakgrunnen for forslaget
er at Kommisjonen og medlemslandene i dag ofte
får for liten tid til å ta standpunkt til partenes for-
slag til avhjelpende tiltak. 

Det følger av Kommisjonens kunngjøring av
21. desember 2000 om løsninger som er aksepta-
ble i henhold til fusjonsforordningen (EFT C 68/3
av 2. mars 2001), at partene kan oppnevne en uav-
hengig forvalter som skal godkjennes av Kommi-
sjonen. Denne forvalteren har ansvaret for å følge

opp implementeringen av de avhjelpende tilta-
kene. Ved salg, dersom partene selv ikke er i
stand til å finne en kjøper innen den tidsfrist som
er avtalt, må en forvalter gis et ugjenkallelig man-
dat til salg innenfor en tidsperiode og uten at det
blir satt en minimumspris. I 2001 ble det oppnevnt
forvalter i alle godkjennelsessakene, med unntak
av en. 

Kommisjonen har lagt frem forslag til stan-
dardtekster for avhjelpende tiltak (18. juli 2002)
som er ment å fungere som rammeverk ved utfor-
mingen av forvaltermandat. Dokumentet skal
være grunnlaget for den treparts avtale som inn-
gås mellom Kommisjonen, forvalter og partene.
En forvalter skal ha en status som gjør vedkom-
mende uavhengig av partene. Oppdrag utføres i
form av overvåkning (atferdsforvalter) eller
utskillelse av virksomheter (strukturforvalter).
Partene skal ikke kunne instruere forvalteren,
mens Kommisjonen i henhold til forslaget skal ha
en slik rett. Mandatet må godkjennes av Kommi-
sjonen. 

5.3.1.5 Tilknyttede begrensninger 

Det følger av fusjonsforordningen artikkel 6 nr. 1
annet ledd og artikkel 8 nr. 2 annet ledd at et ved-
tak om at en foretakssammenslutning er forenlig
med fellesmarkedet, også skal omfatte avtalemes-
sige konkurransebegrensninger som er direkte
knyttet til og nødvendige for sammenslutningens
gjennomføring. Dette innebærer at avtaler som er
tilknyttet en foretakssammenslutning vil være
omfattet av en godkjennelse av foretakssammen-
slutningen, og at de dermed ikke er gjenstand for
en selvstendig vurdering i forhold til atferdsre-
glene, jf. Kommisjonens kunngjøring om begrens-
ninger som er direkte knyttet til og nødvendige
for gjennomføringen av foretakssammenslutnin-
ger (EFT C 188/5 av 4. juli 2001). I henhold til
praksis fra EF-domstolen og kunngjøringen er det
avgjørende om de tilknyttede begrensningene har
tilstrekkelig nær tilknytning til foretakssammen-
slutningen og er nødvendige for gjennomførin-
gen. En tilknyttet begrensning anses nødvendig
når transaksjonen uten disse avtaler ikke kan
gjennomføres eller bare kan gjennomføres på mer
risikofylte vilkår. Det stilles med andre ord
strenge krav for at en konkurransebegrensning
inngått i forbindelse med en foretakssammenslut-
ning skal anses for å være tilknyttet og dermed bli
gjenstand for en samlet vurdering etter reglene i
fusjonsforordningen.
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Ved avgjørelsen av om en begrensning oppfyl-
ler nødvendighetskravet, skal det ikke bare tas
hensyn til begrensningens art, men også til at
dens varighet, og til at dens saklige og geogra-
fiske virkeområde ikke er mer vidtrekkende enn
det som med rimelighet er nødvendig for gjen-
nomføringen av sammenslutningen, jf. Kommisjo-
nens kunngjøring. Dersom formålet kan nås med
mindre konkurransebegrensende midler, vil avta-
len ikke bli godkjent.

 I kunngjøringen behandles en rekke av de
vanligste konkurranseklausulene i forbindelse
med foretakssammenslutninger, med særlig vekt
på avtaler om ikke å konkurrere, lisensavtaler og
kjøps- og leveringsavtaler. I tillegg avklarer Kom-
misjonen på hvilke vilkår slike avtaler generelt vil
kunne godtas som en del av transaksjonen.

5.3.2 Forholdet mellom norsk rett 
og EØS-reglene

EØS-avtalens regler om inngrep mot foretakssam-
menslutninger kommer i henhold til EØS-avtalen
artikkel 57 til anvendelse på alle foretak med fel-
lesskap- eller EFTA-dimensjon, det vil si at de
berørte foretak har en omsetning som overstiger
visse terskelverdier, jf. EØS-avtalen vedlegg XIV,
implementert i norsk rett ved forskrift om materi-
elle konkurranseregler i EØS-avtalen av 4. desem-
ber 1992 nr. 964 del III kapittel XIV artikkel 1.
Terskelverdiene er nærmere behandlet ovenfor
under punkt 5.3.1.2.2.

Kompetansen til henholdsvis Kommisjonen,
EFTAs overvåkningsorgan og nasjonale myndig-
heter er regulert av EØS-avtalen artikkel 57 nr. 2
og ODA protokoll 4 del III kapittel XIII artikkel 21
nr. 1 og nr. 2, implementert i norsk rett ved for-
skrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-
avtalen m.v. av 4. desember 1992 nr. 966 del III
kapittel XIII artikkel 21 nr. 1 og nr. 2. Det følger av
forskriftens artikkel 21 nr. 2 at EFTA-statene ikke
kan anvende sin nasjonale lovgivning på en fore-
takssammenslutning med EFTA-dimensjon. Er
tersklene oppfylt i EU er det Kommisjonen som er
det kompetente organ. Er de kun oppfylt i EFTA
er det EFTAs overvåkningsorgan som har ene-
kompetanse, jf. EØS-avtalen artikkel 57 nr. 2. På
grunn av terskelverdiene og dagens sammenset-
ning av EØS-stater innenfor EFTA-pilaren, vil
Kommisjonen i praksis alltid være det kompe-
tente overvåkningsorganet.

Etter forskrift om prosessuelle konkurranse-
regler i EØS-avtalen m.v. artikkel 21 nr. 3 kan
EFTA-statene likevel treffe egnede tiltak for å

beskytte andre berettigde interesser enn de som
er nevnt i reglene om foretakssammenslutninger,
dersom de er forenlig med generelle prinsipper
og andre bestemmelser som direkte eller indi-
rekte fremgår av EØS-avtalen. Offentlig sikker-
het, mediemangfold og soliditetstilsynsregler skal
i henhold til bestemmelsen anses som slike beret-
tigede interesser. 

Det er fastsatt regler for overføring av fore-
takssammenslutningssaker fra EFTAs overvåk-
ningsorgan til nasjonale myndigheter i forskrift
om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen
m.v. artikkel 9. Etter denne bestemmelsen kan
EFTAs overvåkningsorgan på visse vilkår henvise
en meldt foretakssammenslutning som faller inn
under dennes enekompetanse, til de nasjonale
myndighetene i den berørte EFTA-staten. Overfø-
ringsadgangen etter forskriftens artikkel 9 har
liten praktisk betydning, ettersom det i praksis all-
tid er Kommisjonen som er det kompetente over-
våkningsorganet.

Mer praktisk er overføringsadgangen fra Kom-
misjonen til en EFTA-stats myndigheter i artikkel
6 nr. 1 i protokoll 24 til EØS-avtalen. Bestemmel-
sen fastsetter at Kommisjonen kan henvise en
meldt foretakssammenslutning til en EFTA-stat,
når foretakssammenslutningen kan skape eller
styrke en dominerende stilling som fører til at
effektiv konkurranse hindres i betydelig grad på
et marked innen denne staten. Dette markedet må
ha alle kjennetegn på et separat marked, enten det
dreier seg om store eller mindre deler av det terri-
toriet som omfattes av avtalen. Overføringsadgan-
gen ble benyttet til å henvise deler av fusjonssaken
mellom Aker Maritime AS og Kværner ASA til
nasjonal behandling i Norge (Konkurransetil-
synets avgjørelse A2002-7). 

I forslag til revisjon av fusjonsforordningen
foreslår Kommisjonen en forenkling av kriteriene
i fusjonsforordningen artikkel 9 vedrørende over-
føringsadgangen mellom Kommisjonen og nasjo-
nale myndigheter, slik at foretakssammenslutnin-
ger som ikke har effekt utenfor en medlemsstats
grenser lettere kan overføres til denne staten.
Nasjonale myndigheter vil kunne anmode om at
saken henvises på grunnlag av at konkurransen i
et særlig marked i medlemsstaten vil bli merkbart
påvirket. Medlemsstaten trenger dermed ikke
legge frem utførlige foreløpige analyser i forbin-
delse med den konkurransemessige vurderingen
av saken.

Etter forskrift om prosessuelle konkurranse-
regler i EØS-avtalen m.v. artikkel 22 nr. 3 kan en
EFTA-stat eller flere EFTA-stater i fellesskap
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anmode om at en foretakssammenslutningssak
overføres til EFTAs overvåkningsorgan. I den
utstrekning foretakssammenslutningen påvirker
handelen mellom EFTA-stater, kan EFTAs over-
våkningsorgan, selv om foretakssammenslutnin-
gen ikke har EFTA-dimensjon, treffe vedtak i
saken. Vilkåret er at foretakssammenslutningen
skaper eller styrker en dominerende stilling som
fører til at effektiv konkurranse i betydelig grad
hindres på territoriet til den EFTA-staten eller de
EFTA-statene som anmoder om at saken overfø-
res. Det er i dag ingen bestemmelse i EØS-avtalen
som gir adgang til overføring fra et EFTA-land,
alene eller sammen med andre EFTA-land, til
Kommisjonen. Det er heller ikke adgang til felles-
overføring fra et EFTA- og EU-land. Regelen er
derfor lite praktisk fordi det er lite sannsynlig at
en foretakssammenslutning oppfyller kravet om
at samhandelen mellom EFTA-stater blir påvirket. 

Fusjonsforordningen artikkel 22 nr. 3 som
gjelder adgangen for medlemsstatene til å over-
føre saker til Kommisjonen har kun vært anvendt
et par ganger i EU. Bestemmelsen er nå foreslått
revidert for å legge til rette for at det kan bli
enklere å overføre saker fra medlemsstatene til
Kommisjonen.

5.3.3 Danmark

Danmark fikk bestemmelser om kontroll med
foretakssammenslutninger («fusjoner») i 2000.
De materielle bestemmelsene i den danske kon-
kurranselovens kapittel 4 om foretakssammen-
slutningskontroll er utformet på bakgrunn av
fusjonsforordningen i EU, og skal tolkes på bak-
grunn av denne, jf. Kirsten Levinsen: Konkurren-
celoven (2001) side 396.

Vilkårene for å forby en foretakssammenslut-
ning er at denne skaper eller styrker en domine-
rende stilling som fører til at effektiv konkurranse
i betydelig grad hindres, jf. den danske konkur-
ranseloven § 12 c. Vilkårene er sammenfallende
med EU-reglene med unntak av vilkåret om at det
er konkurransen på fellesmarkedet som i betyde-
lig grad hindres.

Konkurrencerådets inngrepskompetanse er
begrenset til foretakssammenslutninger som
overstiger gitte terskelverdier, jf. § 12. For det før-
ste inntrer meldeplikten når de berørte foretak til
sammen har en årlig omsetning i Danmark på
minst DKK 3,8 milliarder og minst to av de
berørte foretak hver har en samlet årlig omset-
ning i Danmark på minst DKK 300 millioner. For
det andre inntrer meldeplikten når minst ett av de

berørte foretak har en samlet omsetning i Dan-
mark på minst DKK 3,8 milliarder og minst ett av
de øvrige berørte foretak har en samlet omset-
ning på verdensbasis på minst DKK 3,8 milliarder. 

Foretakssammenslutningen må meldes til
Konkurrencestyrelsen senest en uke etter avta-
lens inngåelse, offentliggjøring av overtagelses-
eller ombyttingstilbudet eller ervervelsen av kon-
troll, jf. § 12 b. Avtalebegrepet i § 12 b er i overens-
stemmelse med avtalebegrepet i fusjonsforordnin-
gen artikkel 4. 

Verken Konkurrencestyrelsen eller Konkur-
rencerådet har hjemmel til å forlenge meldefris-
ten. For sen melding betyr imidlertid ikke at fore-
takssammenslutningen blir ugyldig, og Konkur-
rencerådets frist for å behandle saken begynner
uansett først å løpe når det er innlevert en fullsten-
dig melding. 

Meldingen skjer til Konkurrencestyrelsen,
men det er Konkurrencerådet som tar standpunkt
til om meldingen er fullstendig. Konkurrencerå-
det skal innen fire uker fra de mottar en fullsten-
dig melding, avgjøre om en foretakssammenslut-
ning skal godkjennes eller om det skal foretas
nærmere undersøkelse (fase I), jf. § 12 d. Dersom
rådet starter en nærmere undersøkelse (fase II),
skal endelig vedtak treffes senest tre måneder
etter at meldingen ble mottatt. Fristen kan i «gan-
ske særlige tilfælde» avbrytes og følgelig forlen-
ges, blant annet for å innhente ytterligere infor-
masjon. jf. § 12 d tredje ledd. 

En foretakssammenslutning som omfattes av
meldeplikten kan ikke gjennomføres før Konkur-
rencerådet har godkjent foretakssammenslutnin-
gen. Det er adgang til å gjøre unntak fra gjennom-
føringsforbudet. Det kan stilles vilkår eller utste-
des påbud for å sikre en effektiv konkurranse.

Etter den danske konkurranseloven § 12 e kan
Konkurrencerådet i et vedtak om godkjennelse av
en foretakssammenslutning stille vilkår eller
påbud. Konkurrencerådet kan blant annet sikre at
partene oppfyller de tiltak som er gitt overfor
Konkurrencerådet for å fjerne de skadelige virk-
ningene av foretakssammenslutningen. Bestem-
melsen svarer til fusjonsforordningen artikkel 6 nr. 2
og artikkel 8 nr. 2. 

Partene kan foreslå avhjelpende tiltak både i
fase I og fase II. Det er partene som må påvise at
tiltakene vil avverge konkurranseproblemene. I
motsetning til EU-retten, er det ingen frister for
når partene må foreslå sine tiltak for Konkurren-
cerådet. Dersom partene foreslår avhjelpende til-
tak sent i behandlingen av saken, er det mulig å
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forlenge fristene for Konkurrencerådets avgjørel-
ser, jf. § 12 d tredje ledd.

Hittil har danske konkurransemyndigheter
benyttet adgangen til å oppnevne uavhengig for-
valter i en sak, foretakssammenslutningen mel-
lom Danish Crown og Steff-Houlberg (vedtak av
24.04.02). For å få tillatelse til å fusjonere måtte
Danish Crown inngå en rekke forpliktelser, blant
annet salg av en virksomhet. I forbindelse med
dette ble en uavhengig forvalter gitt et ugjenkalle-
lig fullmakt til å selge denne virksomheten på
vegne av Danish Crown.

Konkurrencerådet kan tilbakekalle en god-
kjennelse av en foretakssammenslutning dersom
partene unnlater å etterkomme de vilkår som stil-
les.

Konkurrencerådets avgjørelser kan påklages
til Konkurrenceankenævnet.

5.3.4 Sverige

Sverige innførte regler om kontroll med foretaks-
sammenslutninger («foretakskonsentrasjoner») i
1983. De materielle bestemmelsene i den svenske
konkurranseloven ble harmonisert med reglene i
fusjonsforordningen i EU i april 2000. I forarbei-
dene er det gitt klart uttrykk for at fellesskapsret-
tens rettspraksis får stor betydning ved tolkingen
av reglene om kontroll med foretakssammenslut-
ninger, jf. Prop. 1998/99:144 side 85 og side 37 flg.

Det er to vilkår som må være oppfylt for at en
foretakssammenslutning kan forbys. Det første
vilkåret er at foretakssammenslutningen skaper
eller styrker en dominerende stilling som vesent-
lig hindrer eller er egnet til vesentlig å hindre opp-
rettholdelsen eller utviklingen av en effektiv kon-
kurranse innen landet i sin helhet eller i en bety-
delig del av det, jf. § 34 a annet ledd nr. 1. Etter
§ 34 a annet ledd nr. 2 kan en foretakssammen-
slutning som oppfyller vilkårene i nr. 1 likevel
bare forbys dersom et forbud ikke medfører at
vesentlige nasjonale sikkerhets- eller forsynings-
interesser settes til side. Med dette siktes det til
vesentlige sikkerhetsinteresser med hensyn til
om fremstilling av eller handel med våpen, ammu-
nisjon og krigsmateriell. Vilkåret ble endret i 2000
og innebærer en tilnærming til EF-retten i forhold
til det tidligere vilkåret i § 34 a annet ledd nr. 2,
som var mye videre formulert. Bestemmelsen er
ment å reflektere de interesser medlemsstatene
kan beskytte etter EF-traktaten artikkel 296, jf.
Prop. 1998/99: 144 side 55.

Konkurrensverket har kompetanse til å gripe
inn overfor foretakssammenslutninger hvor par-

tenes samlede omsetning overstiger SEK 4 millio-
ner.

Foretakssammenslutninger er meldepliktige
dersom de berørte foretak til sammen har en ver-
densomsetning på minst SEK 4 milliarder og
minst to av de berørte foretak hver har en omset-
ning i Sverige på minst SEK 100 millioner, jf. den
svenske konkurranseloven § 37. 

Loven oppstiller ikke et spesielt tidspunkt for
når meldepliktige bedriftserverv skal meldes til
Konkurrensverket. Det fremgår av forarbeidene
at man ønsket å videreføre den tidligere ordnin-
gen uten en frist for når en foretakssammenslut-
ning skal meldes. I praksis har det vært vanlig å
melde en foretakssammenslutning i forbindelse
med avtaleinngåelsen. Ettersom det er et gjen-
nomføringsforbud i svensk rett, vil partene som
regel søke å melde på et så tidlig tidspunkt som
mulig. At avtalen er betinget av inntreden av nær-
mere angitte omstendigheter, herunder selskaps-
rettslige godkjennelser, har ikke vært til hinder
for at Konkurrensverket tar en sak opp til vurde-
ring. Konkurrensverket har også unntaksvis vur-
dert melding av avtaleutkast. Dette har imidlertid
vært betinget av at utkastet er så presist og kon-
kret at meldingen kan anses fullstendig slik at
prøving kan foretas.

I tillegg kan Konkurrensverket i særlige til-
felle pålegge partene å melde en foretakssammen-
slutning der de berørte foretak til sammen har en
verdensomsetning på minst SEK 4 milliarder. Til-
svarende kan parter i en foretakssammenslutning
som ikke er meldepliktig melde denne frivillig
dersom de berørte foretak til sammen har en ver-
densomsetning på minst SEK 4 milliarder, jf. § 37
annet ledd. Dersom partene melder foretakssam-
menslutningen frivillig, gjelder de samme fristene
for Konkurrensverkets behandling av saken som
for meldepliktige foretakssammenslutninger. 
Fra Konkurrensverket mottar fullstendig melding
gjelder det et gjennomføringsforbud i de 25
arbeidsdagene Konkurrensverket har til å avgjøre
om foretakssammenslutningen skal undersøkes
nærmere, jf. § 38 annet ledd. Når Konkurrensver-
ket beslutter å undersøke foretakssammenslutnin-
gen nærmere opphører det automatiske gjennom-
føringsforbudet. Dersom allmenne interesser veier
tyngre enn de ulemper et gjennomføringsforbud
kan medføre, kan Stockholm tingsrätt, etter
anmodning fra Konkurrensverket, forby gjennom-
føring av ervervet frem til saken er avgjort. Lovens
forarbeider indikerer at denne muligheten skal
benyttes med varsomhet.
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Tabell: 5.1 Sammenligning av hovedtrekk i reglene om kontroll med foretakssammenslutninger

Norge EU/EØS Sverige Danmark Finland

Transak-
sjoner/
kontrollkrav

Bedriftser-
verv; ethvert 
erverv av 
eierandeler 
er omfattet

Foretakssam-
menslutninger: 
krav om 
kontroll/
avgjørende 
innflytelse

Foretakssam-
menslutninger: 
krav om 
kontroll/
avgjørende 
innflytelse

Foretakssam-
menslutninger: 
krav om kontroll/
avgjørende inn-
flytelse

Bestemmende 
innflytelse, 
helt/delvis 
erverv av 
bedrift, fusjon, 
og etablering 
av selvstendig 
fungerende 
fellesforetak

Meldeplikt Nei 
Frivillig 
melde-
adgang

Ja Ja
Frivillig melde-
adgang over 
visse terskel-
verdier 

Ja Ja

Terskelverdier Nei Samlet verdens-
omsetning > 
euro 5 mrd. og 
minst to av de 
berørte foretak 
har en 
felleskaps-
omsetning på > 
euro 250 mill. 
med mindre 
hver av partene 
har over 2/3 av 
fellesskapsom-
setning i en og 
samme stat 
(evt. sekundære 
terskelverdier 
oppfylt)

Samlet verdens-
omsetning > 
SEK 4 mrd. og 
minst to av de 
berørte foretak 
hver har en 
samlet omset-
ning i Sverige > 
SEK 100 mill. 
Terskelverdier 
for frivillig 
melding: de 
berørte partene 
har en samlet 
verdensomset-
ning på minst 
SEK 4 mrd.

Samlet omset-
ning i Danmark > 
DKK 3,8 mrd. og 
minst to at de 
berørte foretak 
har en samlet 
årlig omsetning i 
Danmark > DKK 
300 mill., eller 
minst ett av de 
berørte foretak 
har en samlet 
omsetning i Dan-
mark > DKK 3,8 
mrd. og minst ett 
av de øvrige 
berørte foretak 
har en samlet 
omsetning på 
verdensplan på > 
DKK 3,8 mrd. 

Samlet 
verdensomset-
ning > FMk 2 
mrd. og minst 
to av partene 
har verdens-
omsetning > 
FMk 150 mill. 

Gjennom-
føringsforbud

Nei, evt. 
treffe vedtak 
om midl. 
forbud

Ja Ja Ja Ja

Frister (3 mnd) 
totalt 6 (12) 
mnd. 

1 mnd (6. uker) 
+ 4 mnd.

25 dager + 3 (4) 
mnd + 6 mnd.

4 uker (fase I), 
totalt 3 mnd.   
Kan forlenges i 
«ganske særlige 
tilfælde»

1 mnd + 3 (5) 
mnd + 3 mnd.
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Konkurrensverket må innen 25 arbeidsdager
fra de mottar fullstendig melding avgjøre om fore-
takssammenslutningen skal undersøkes nær-
mere. Dersom det blir besluttet å foreta en nær-
mere undersøkelse, har Konkurrensverket ytterli-
gere tre måneder for å fremme saken for
Stockholms tingsrätt med forslag om å forby fore-
takssammenslutningen, jf. § 39 annet ledd. Fristen
på tre måneder kan forlenges med inntil en
måned av tingsrätten, såfremt partene samtykker
eller det foreligger særlige grunner for det, jf.
§ 42. Tingsrätten må treffe en avgjørelse i saken
innen seks måneder etter at saken ble fremmet
for tingsrätten. Tingsrättens avgjørelse kan ankes
inn for Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen
må avgjøre saken innen tre måneder fra klagefris-
tens utløp. Tidsfristene for tingsrätten og Mark-
nadsdomstolen kan forlenges dersom partene
samtykker eller det foreligger særlige grunner for
det. Det er en absolutt grense for endelig avgjø-
relse på to år etter at foretakssammenslutningen
ble etablert.

Konkurrensverket kan fatte vedtak om ikke å
gripe inn mot en foretakssammenslutning under
henvisning til at partene frivillig har forpliktet seg
til å treffe tiltak. 

Svenske konkurransemyndigheter vil ved tilla-
telse på vilkår legge vekt på Kommisjonens kunn-
gjøring om løsninger som er akseptable i henhold
til fusjonsforordningen og kommisjonsforordning
nr. 447/98. Svenske konkurransemyndigheter har
hittil benyttet adgangen til å oppnevne uavhengig
forvalter i en sak, fusjonen mellom Carlsberg og
Pripps Ringnes (D nr. 615/2000). Ett av vilkårene
for å godkjenne fusjonen var at det skulle oppnev-
nes en uavhengig forvalter som skulle overvåke
at vilkårene for godkjenningen ble overholdt, og
dersom det ble nødvendig skulle forestå et even-
tuelt salg av varemerker.

5.3.5 Finland

Finland fikk regler om kontroll med foretakssam-
menslutninger i 1998. Reglene får anvendelse på
foretakssammenslutninger som etter loven er
definert som: erverv som gir bestemmende inn-
flytelse, helt eller delvis erverv av bedrift, fusjon,
eller etablering av fellesforetak som på varig
grunnlag fyller samtlige funksjoner som et selv-
stendig foretak.

Transaksjoner må meldes innen en uke der-
som partene har en samlet verdensomsetning
som overstiger FMk 2 milliarder og minst to av

partene har en verdensomsetning som overstiger
FMk 150 millioner. 

I motsetning til i Danmark og Sverige (og de
fleste andre europeiske land) har Finland ikke
knyttet terskelverdiene til omsetning i Finland.
Det er imidlertid et vilkår om at minst ett av de
berørte foretakene har en form for tilknytning til
Finland, ved at det utøves virksomhet i Finland.

Det er forbudt å gjennomføre transaksjonen
før den er klarert av myndighetene.

Det finske Konkurrensverket har en måned på
å avgjøre om transaksjonen skal klareres eller om
det skal foretas en nærmere vurdering av denne.
Dersom Konkurrensverket beslutter å foreta en
nærmere vurdering, har det tre måneder på å kla-
rere ervervet eller fremme forslag for Konkur-
rensrådet om å forby fusjonen. Fristen kan forlen-
ges til fem måneder av Konkurrensrådet. Rådet
har tre måneder på å avgjøre om fusjonen skal for-
bys eller ikke.

Vedtak truffet av Konkurrensrådet kan ankes
inn for den øverste forvaltningsdomstolen.

5.3.6 Oversiktsdiagram/sammenligning 

Oversiktsdiagrammet i tabell 5.1 innholder sam-
menligning av hovedtrekkene i regelverket om
foretakssammenslutningskontroll i Norge, EU/EØS,
Sverige, Danmark og Finland.

5.4 Utvalgets vurderinger

5.4.1 Behovet for å videreføre regler om 
kontroll med foretakssammen-
slutninger

Da reglene om kontroll med foretakssammenslut-
ninger ble innført i Norge i 1988, anså man at
omfanget av fusjoner og bedriftsovertagelser
hadde steget og konsentrasjonen økt på en rekke
markeder. Det var frykt for at fusjoner og bedrifts-
overtagelser ville kunne føre til at det på flere
markeder bare ble et fåtall bedrifter. Dette ble
ansett å være særlig betenkelig på markeder der
norske bedrifter ikke var utsatt for konkurranse
fra utlandet. Det ble også vist til en OECD-anbefa-
ling om innføring av regler for kontroll med fore-
takssammenslutninger i de medlemslandene som
ikke allerede hadde slike regler. 

Etter 1988 er en rekke næringer som tidligere
var underlagt regulering, åpnet opp for konkur-
ranse. Et naturlig trekk for å beskytte seg mot
hard konkurranse, er å forsøke å begrense kon-
kurransen gjennom oppkjøp av konkurrenter.
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Kontroll med foretakssammenslutninger er der-
for viktig for å unngå at markeder danner en slik
struktur at konkurransen svekkes eller hindres. 

Foretakssammenslutninger innebærer varige
strukturendringer i markedet. Når slike struktur-
endringer medfører økt markedskonsentrasjon,
vil forholdene kunne ligge til rette for utøvelse av
markedsmakt. Markedsmakt kan gi seg utslag i
for eksempel redusert tilbud, økte priser, lavere
produktkvalitet eller mindre produktutvalg. Ver-
net av konkurransen og derigjennom hensynet til
effektiv ressursbruk er ikke tilstrekkelig dersom
det ikke foreligger en effektiv kontroll med fore-
takssammenslutninger. Kontrollen med foretaks-
sammenslutninger supplerer således reglene om
atferdskontroll. 

Foretakssammenslutninger kan også med-
føre samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster.
Dette kan være rene kostnadsbesparelser knyttet
til at to virksomheter slås sammen til en. Effektivi-
tetsgevinster kan oppstå både ved horisontale
sammenslutninger, det vil si sammenslutninger av
aktuelle og potensielle konkurrenter, og vertikale
sammenslutninger, det vil si erverv av kunder
eller leverandører. Ved vertikale erverv kan det i
tillegg oppstå gevinster dersom sammenslutnin-
gen bidrar til mer effektiv prissetting, det vil si at
prisene kan reduseres ned mot grensekostnader i
produksjonen. 

I nyere økonomisk teori og analyse har ver-
dien av velfungerende konkurranse på nasjonale
og internasjonale markeder blitt tillagt større vekt
enn tidligere. En konkurransepolitikk som legger
til rette for effektive markeder uten større kon-
kurransebegrensninger gjør foretakene mer kost-
nadseffektive og mer produktive. Et fungerende
nasjonalt marked er også en forutsetning for fore-
takenes konkurranseevne på eksportmarkedet.
Muligheten til å gripe inn mot konkurranse-
begrensninger er i mange tilfeller en forutsetning
for at foretakene oppnår tilstrekkelig effektivitet i
virksomheten og konkurranseevne både nasjonalt
og på verdensbasis. Behovet for å opprettholde
effektiv konkurranse gjennom å forby skadelige
foretakssammenslutninger vil derfor ikke nødven-
digvis stå i noen motsetning til de anstrengelsene
foretakene selv gjør for å styrke sin konkurranse-
evne nasjonalt og internasjonalt. 

5.4.2 Hensynet til harmonisering 
med EU/EØS-reglene

Reglene om kontroll med foretakssammenslutnin-
ger i EU/EØS har vært modell for utformingen av

tilsvarende regelverk i flere av EUs medlemssta-
ter. Dersom også de norske reglene om kontroll
med foretakssammenslutninger bygger på EU/
EØS-retten, vil det bidra til å sikre harmonisering
med regelverket i mange av EØS-landene. Dette
kan bidra til økt forutberegnelighet for foreta-
kene, særlig for flernasjonale virksomheter. En
annen fordel ved harmonisering med et eksiste-
rende regelsett, er at det foreligger praksis og
omfattende retningslinjer som vil være relevant
ved anvendelsen av reglene. Dette øker forutbe-
regneligheten for markedsaktørene i prosesser
hvor forutberegnelighet og hurtige avklaringer
anses viktig.

I delinnstillingen vurderte utvalget i hvilken
utstrekning ny norsk konkurranselov bør utfor-
mes etter mønster av EØS-avtalens konkurranse-
regler. Anbefalingen om harmonisering ble der
begrenset til atferdsreglene i EØS-avtalen artikkel
53 og 54, fordi det på dette området er betydelig
grad av overlapping mellom regelsettenes anven-
delsesområde. Hensynet til harmonisering gjør
seg ikke like sterkt gjeldende ved foretakssam-
menslutningskontroll. Grunnen er at det for fore-
takssammenslutninger gjelder et «one-stop-shop»-
prinsipp. Prinsippet innebærer at en foretakssam-
menslutning med fellesskaps- eller EFTA-dimen-
sjon, kun skal behandles av det kompetente over-
våkningsorgan i henhold til EU/EØS-reglene og
ikke etter nasjonal lovgivning. Det er heller ikke
foreslått desentralisert håndheving på dette områ-
det i forbindelse med forslaget til revidert fusjons-
forordning. 

Utvalget mener at det ikke er behov for å har-
monisere reglene om kontroll med foretakssam-
menslutninger i sin helhet med reglene i EU/
EØS. Utvalget har likevel vurdert om deler av
disse reglene bør utformes på samme måte som
EU/EØS-reglene. For å kunne vurdere hvor det
kan være aktuelt med endringer, følger nedenfor
en kort sammenligning mellom materielle og pro-
sessuelle regler i EU/EØS og gjeldende konkur-
ranselov. Sammenligningen viser at det er vesent-
lige forskjeller mellom reglene for kontroll med
foretakssammenslutninger etter konkurranselo-
ven og etter EU/EØS-reglene. 

For det første er reglenes anvendelsesområde
forskjellig. Etter gjeldende konkurranselov er
ethvert erverv av eierandeler å anse som et
bedriftserverv. Konkurransetilsynet har inngreps-
kompetanse uavhengig av omsetningen hos par-
tene. Etter EU/EØS-reglene er kun kvalifiserte
erverv, der erverver oppnår kontroll over det fore-
tak ervervet gjelder, en foretakssammenslutning i
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reglenes forstand. I tillegg er det kun foretakssam-
menslutninger hvor de involverte foretaks omset-
ning overstiger nærmere fastsatte beløp, som
omfattes av reglenes anvendelsesområde. 

Videre er de materielle inngrepsvilkårene for-
skjellige. Vilkåret i den norske konkurranseloven
er at ervervet fører til eller forsterker en vesentlig
begrensning av konkurransen, mens reglene i
EU/EØS bygger på en dominanstest. Kommisjo-
nen har i sitt forslag til revidert fusjonsforordning
gått inn for at dominanstesten beholdes, men har
tilføyd noen presiseringer av hvordan dominans-
begrepet skal tolkes med hensyn til bestemte
oligopolsituasjoner. 

Etter den norske konkurranseloven kan det
ikke gripes inn mot et erverv som gir samfunns-
økonomiske effektivitetsgevinster som oppveier
tapet ved konkurransebegrensningen. Noen slik
uttrykkelig begrensning finner man ikke i EU/
EØS-reglene, selv om Kommisjonen har adgang
til å legge vekt på effektivitetsgevinster.

Etter de norske reglene er det ingen melde-
plikt, men en adgang for foretakene til frivillig å
melde et bedriftserverv. Etter EU/EØS-reglene er
det meldeplikt for alle foretakssammenslutninger
som faller inn under reglenes anvendelsesom-
råde. Konkurranseloven stiller ingen krav til inn-
holdet i meldingen. Det er konkurransemyndig-
hetene som, i medhold av konkurranseloven § 6-1
om opplysningsplikt, må kreve opplysninger fra
foretakene. I EU/EØS-reglene er det omfattende
krav til meldingens form og innhold. 

I EU/EØS-reglene er meldeplikten kombinert
med et automatisk gjennomføringsforbud. Det
innebærer at meldepliktige foretakssammenslut-
ninger ikke kan gjennomføres før Kommisjonen
har avsluttet sin saksbehandling. Kommisjonen
kan i visse tilfeller innrømme unntak fra gjennom-
føringsforbudet. Etter gjeldende konkurranselov
kan Konkurransetilsynet nedlegge midlertidig
forbud mot gjennomføring av bedriftservervet
dersom dette anses nødvendig, og det er rimelig
grunn til å anta at ervervet vil medføre vesentlige
konkurransebegrensninger. Dersom et midlerti-
dig forbud ikke er vedtatt, står partene fritt til, på
egen risiko, å gjennomføre bedriftservervet. 

Også tidsfristene er forskjellige. Etter konkur-
ranseloven er fristen for inngrep seks måneder
etter at endelig avtale er inngått og ett år der det
foreligger særlige hensyn. Ved frivillig melding
må Konkurransetilsynet innen tre måneder etter
at meldingen er mottatt varsle partene dersom
inngrep er aktuelt. Etter EU/EØS-reglene har
Kommisjonen en frist på en måned fra fullstendig

melding om ervervet er mottatt, til å avgjøre om
det  er grunnlag for å innlede formell saksbehand-
ling. Endelig vedtak må treffes innen fire måne-
der etter innledning av formell saksbehandling.
Forskjellene i tidsfristene forsterkes ved at også
utgangspunktene for fristberegningen er ulike.
Etter norsk rett begynner fristen for inngrep å
løpe først ved inngåelsen av endelig avtale. Etter
EU/EØS-reglene begynner fristen å løpe fra den
dagen fullstendig melding er mottatt. Slik melding
skal sendes senest en uke etter at avtalen er inn-
gått, overtagelses- eller ombyttingstilbudet er
kunngjort, eller den kontrollerende interesse er
ervervet. I praksis kan slik melding likevel skje
senere. Tidspunktet for når endelig avtale er inn-
gått kan i praksis inntre på et senere tidspunkt
enn for inngått avtale. I Kommisjonens forslag til
revidert fusjonsforordning er reglene om tids-
punktet for innlevering av melding gjort mer flek-
sible. I tillegg er fristene for saksbehandlingen
gjort mer smidige med adgang til fristforlengelse
etter nærmere vilkår. 

5.4.3 Krav til ervervets omfang

Etter gjeldende rett utgjør ethvert erverv av eier-
andeler et bedriftserverv etter konkurranseloven
§ 3-11, jf. punkt 5.2.2. Utvalget har vurdert hvor-
vidt denne regelen skal videreføres i den nye
loven, eller om bestemmelsene om inngrep mot
foretakssammenslutninger kun skal komme til
anvendelse ved mer kvalifiserte erverv, der erver-
veren oppnår kontroll over det ervervede foretak.
En slik regel om mer kvalifisert erverv vil være
i samsvar med de øvrige nordiske landene og
EU/EØS-retten.

Utvalget har i dette spørsmålet delt seg i et
flertall og et mindretall. 

Utvalgets flertall, utvalgsleder og medlem-
mene Arnhild Dordi Gjønnes, Eva Hildrum, Mar-
grethe Slinde, Helge Stemshaug, Siri Teigum og
Randi Wilhelmsen, mener at den nye loven bare
skal komme til anvendelse på mer kvalifiserte
erverv. 

Hensynet til å unngå tolkningstvil om bestem-
melsens rekkevidde ble tillagt avgjørende vekt
ved utformingen av prisloven § 42 a som ble vide-
reført i konkurranseloven § 3-11. Løsningen etter
norsk rett gir riktignok lite rom for tolkningstvil
om bestemmelsens anvendelsesområde, og gir
derfor stor grad av forutberegnlighet for partene
ved at alle typer erverv er omfattet. Etter flertal-
lets oppfatning har hensynet til å unngå tolknings-
tvil likevel begrenset betydning i forhold til de
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ressurser som uansett må legges ned i vurderin-
gen av om ervervet vil føre til eller forsterke en
vesentlig konkurransebegrensning. Dette er en
vurdering som i praksis ikke skiller seg nevnever-
dig fra vurderingen av om det erverves kontroll
eller bestemmende innflytelse over et foretak som
fører til eller forsterker en vesentlig begrensning
av konkurransen.

Etter gjeldende rett er tilsyn med bedriftser-
verv basert på inngrep, uten at det foreligger mel-
deplikt. Problemet med en vid kompetanse for
Konkurransetilsynet vil derfor ikke komme på
spissen ved bedriftserverv hvor det ikke forelig-
ger en vesentlig begrensning av konkurransen. I
slike tilfeller kan foretakene med en rimelig grad
av sikkerhet legge til grunn at det ikke er aktuelt
med inngrep. Sett i sammenheng med utvalgets
forslag om meldeplikt og automatisk gjennomfø-
ringsforbud for foretakssammenslutninger, bør
Konkurransetilsynets kompetanse ikke være
videre enn nødvendig. Betydningen av klare og
enkle kriterier for hvilke erverv som er omfattet
av reglene vil dermed øke. Dette tilsier etter fler-
tallets oppfatning at reglene gis en presis avgrens-
ning med minst mulig rom for skjønn.

Regler om kontroll med foretakssammenslut-
ninger tar som hovedregel sikte på å føre en for-
håndskontroll med varige og irreversible endrin-
ger i markedsstrukturen. Dette i motsetning til
bestemmelser som tar sikte på å regulere mar-
kedsaktørenes atferd. Ved utarbeidelsen av kon-
kurranseloven av 1993 sondret lovutvalget mel-
lom tre typer konkurransereguleringer: konkur-
ransebegrensende avtaler, ensidig fastsatte
konkurransereguleringer og eierkonsentrasjo-
ner. Denne sondringen finnes blant annet også i
EØS-regelverket. 

Ved eierkonsentrasjoner oppstår en mer eller
mindre fullstendig samordning av alle beslut-
ningsparametere, i motsetning til ved konkurran-
sebegrensende samarbeid eller ensidig fastsatte
bestemmelser som typisk gjelder et begrenset
antall beslutningsparametere. En foretakssam-
menslutning gir derfor mulighet for effektivitets-
gevinster. Foretakssammenslutninger har gjen-
nomgående større positive velferdsvirkninger enn
mange andre konkurransereguleringer, fordi de
ofte realiserer stordriftsfordeler og synergier.
Dette er bakgrunnen for at det i konkurranselo-
ven § 3-11, i likhet med blant annet EØS-regelver-
ket, settes strenge vilkår for inngrep. I konkurran-
seloven § 3-11 gjenspeiles dette blant annet i kra-
vet om at ervervet skal føre til en vesentlig
begrensning av konkurransen og et strengt krav

til årsakssammenheng. Hensynet til mulige effek-
tivitetsgevinster slår ikke til i samme grad ved
erverv av eierandeler som ikke fører til varige
strukturendringer i markedet. 

Flertallet har, som mindretallet, vurdert om
det skal være adgang til inngrep mot erverv av
mindre eierandeler ut fra mulige virkninger dette
kan ha på markedsaktørenes atferd. Erverv av
mindre eierandeler skaper normalt ikke struktu-
rer som er irreversible, og deres mulige innvirk-
ning på konkurransen er indirekte og langt mer
usikre enn strukturelle endringer. Dersom en
aktør endrer atferd som følge av erverv av en eier-
andel i et annet foretak, kan dette skyldes en lang
rekke forhold i markedet. Disse forhold er etter
flertallets oppfatning et tungtveiende moment i
favør av å avgrense reglene for kontroll med fore-
takssammenslutninger til kun å gjelde transaksjo-
ner som innebærer varige strukturendringer i
markedet. Konkurransebegrensende atferd, her-
under erverv av minoritetsandeler kombinert
med annen slik atferd, kan rammes av forbudene
mot konkurransebegrensende samarbeid og util-
børlig utnyttelse av dominerende stilling. 

En overgang til et krav om kontroll forenkler
forholdet til EU/EØS-retten, ved at det blir til-
strekkelig å vurdere hvorvidt en foretakssammen-
slutning oppfyller terskelverdiene etter EU/EØS-
retten. Etter gjeldende rett kan et bedriftserverv
som oppfyller terskelverdiene i EU/EØS-reglene,
men som likevel ikke omfattes av fusjonsforord-
ningen fordi kontrollkriteriet ikke er oppfylt, i
prinsippet falle inn under konkurranseloven
§ 3-11. Dette kan skape usikkerhet hos partene i
avtalen ved grenseoverskridende foretakssam-
menslutninger.

Flertallets forslag om at Kongen kan pålegge
meldeplikt for foretakssammenslutninger, taler
også for en løsning hvor bare erverv hvor det opp-
nås kontroll bør omfattes av reglene. En melde-
pliktsordning som også omfatter erverv som ikke
oppnår kontroll, innebærer at Konkurransetilsy-
net vil motta meldinger om erverv som i dag ikke
vurderes nærmere. Meldeplikt for foretakssam-
menslutninger uten et kontrollkrav vil dessuten
pålegge næringslivet unødige byrder. 

Etter en samlet vurdering, hvor hensynet til en
klar avgrensning i forhold til EU/EØS-reglene og
i forhold til atferdsreglene i den nasjonale konkur-
ranseloven er tillagt avgjørende vekt, er flertallet
kommet til at anvendelsesområdet for reglene om
kontroll med foretakssammenslutninger bør end-
res slik at kun kvalifiserte erverv omfattes.

Flertallet går derfor inn for at anvendelsesom-
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rådet for konkurranselovens regler om kontroll
med foretakssammenslutninger skal tilsvare
fusjonsforordningen artikkel 3 nr. 1 til 4, jf. forsla-
gets § 4-2 første ledd. Dette innbærer at anvendel-
sesområdet for reglene om foretakssammenslut-
ninger avgrenses til tilfeller der et eller flere tidli-
gere uavhengige foretak fusjonerer eller der en
eller flere personer som allerede kontrollerer
minst et foretak, eller et annet foretak helt eller
delvis overtar varig kontroll over et eller flere
andre foretak. Når det opprettes et fellesforetak
som på varig grunnlag ivaretar alle funksjoner
som hører inn under en uavhengig økonomisk
enhet, foreligger også en foretakssammenslut-
ning, jf. forslagets § 4-2 annet ledd. Se forøvrig
punkt 5.3.1.2.1 og 5.4.4.1. 

Bestemmelsen i fusjonsforordningen artikkel 3
nr. 5 bokstav a til c foreslås imidlertid ikke tatt inn
i konkurranseloven. Disse reglene fastslår at det
på visse vilkår ikke foreligger en foretakssam-
menslutning når finans- eller kredittinstitusjoner
eller forsikringsselskaper midlertidig erverver
andeler med tanke på videresalg. Det foreligger
heller ingen foretakssammenslutning når kontrol-
len overtas av en person som har fullmakt fra
offentlig myndighet i henhold til konkurslovgiv-
ningen og lignende. Det siste unntaket gjelder
visse transaksjoner gjennomført av finansielle hol-
dingselskaper. Bakgrunnen for at det ikke fore-
slås å innføre tilsvarende regler i forslagets defini-
sjon av foretakssammenslutning, er at disse
bestemmelsene i betydelig grad ville komplisere
lovteksten uten at flertallet kan se at de er av sær-
lig praktisk betydning. Ofte vil det her overhodet
ikke være snakk om en foretakssammenslutning,
da transaksjonene som omhandles ikke innebæ-
rer noen varig endring av de berørte foretaks
struktur. Dersom slike transaksjoner unntaksvis
er omfattet av definisjonen i fusjonsforordningen
artikkel 3 nr. 2, vil disse uansett kunne klareres
relativt raskt. De samme hensyn som ligger bak
unntaksbestemmelsene vil med stor sannsynlig-
het medføre at det ikke er aktuelt å gripe inn etter
konkurranselovens regler om kontroll med fore-
takssammenslutninger. Dersom det likevel skulle
vise seg å være behov for særskilt å unnta disse
tilfellene, kan dette gjøres i medhold av flertallets
forslag til § 4-2 femte ledd om at Kongen kan gi
nærmere forskrifter om hva som skal omfattes av
begrepet foretakssammenslutning. 

Flertallet anbefaler heller ikke å kopiere
eksemplifiseringen i fusjonsforordningen artik-
kel 3 nr. 1 bokstav b om at kontroll kan oppnås
gjennom «kjøp av kapitalandeler eller aktiva, ved

avtale eller på annen måte». Dette medfører ingen
realitetsendring da oppregningen, som det også
fremgår av ordlyden selv, ikke er uttømmende.
Bestemmelsen overlapper dessuten i betydelig
grad med bestemmelsen i artikkel 3 nr. 3. 

På bakgrunn av at reglene om saklig virkeom-
råde harmoniseres med reglene i EU/EØS, finner
flertallet det hensiktsmessig å benytte betegnel-
sen «foretakssammenslutning», istedenfor bed-
riftserverv. Begrepet dekker best tilfellene der
foretakene frivillig går sammen, men er ikke helt
dekkende der en aktør tar over en annen aktør
ved oppkjøp. I henhold til praksis vil imidlertid
begge tilfeller være omfattet.

En overgang til et system hvor kun de erverv
som medfører at det oppnås kontroll over målsel-
skapet omfattes av reglene om foretakssammen-
slutninger, innebærer at de erverv som ikke opp-
fyller kontrollkriteriet faller utenfor reglene.
Disse må derfor, dersom de gir opphav til konkur-
ransemessige problemer, i utgangspunktet vurde-
res etter lovens atferdsbestemmelser. Nedenfor
behandles noen typetilfeller av erverv som ikke
oppfyller kontrollkriteriet, og spørsmålet om det
er behov for en særskilt hjemmel for å gripe inn i
disse tilfellene.

Minoritetserverv, det vil si erverv av eierande-
ler som er for små til å gi foretaket juridisk eller
faktisk kontroll i et konkurrerende foretak, kan i
visse tilfeller innebære en konkurranse-
begrensning. Dette gjelder særlig i tilfeller med
krysseierskap. Med krysseierskap forstås at aktø-
rene i et marked sitter med eierposisjoner i hver-
andres selskaper, uten at disse eierposisjonene er
slik at de medfører at bedriftene oppnår kontroll
med hverandres atferd. Krysseierskap medfører
at konkurrerende foretak ikke kan regnes som
helt uavhengige markedsaktører. Eierposisjonen
kan medføre rettigheter som for eksempel styre-
representasjon og dermed mulighet til å utøve en
form for innflytelse, selv om full kontroll ikke opp-
nås. Dersom foretakene i utgangspunktet har
insentiver til å koordinere sin atferd i markedet,
vil adgangen til informasjon om hverandres aktivi-
teter gjennom styrerepresentasjonen, øke mulig-
heten til å lykkes med dette. 

Selv når erverv av eierandeler i konkurre-
rende selskaper tar form av rene finansielle inves-
teringer, kan reduserte insentiver til å konkurrere
bli resultatet. En minoritetspost i et konkurre-
rende foretak vil kunne gi foretaket økonomisk
interesse av å opptre på en slik måte at det maksi-
merer summen av selskapets egen fortjeneste og
den fortjenesten det får fra eierandelen i det kon-
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kurrerende selskapet. Dersom foretaket opptrer
aggressivt og stjeler markedsandeler fra det kon-
kurrerende foretaket, vil dette ramme selskapet
selv som følge av redusert avkastning på den
finansielle investeringen i konkurrenten. Dersom
foretakene eier andeler i hverandre, kan resultatet
bli dempet konkurranse selv uten at eierskapet
gir styrerepresentasjon eller at det oppstår andre
kanaler for informasjonsutveksling som kan hånd-
teres etter atferdsreglene.

I EU kommer fusjonsforordningen ikke til
anvendelse på minoritetserverv, med mindre det
på grunn av andre faktorer oppstår en situasjon
med juridisk eller faktisk kontroll. Konkurranse-
problemer som reises i forbindelse med ikke kon-
trollerende minoritetserverv håndteres ifølge
rettspraksis gjennom atferdsreglene i EF-trakta-
ten artikkel 81 og 82. I Grønnbok om revisjon av
fusjonsforordningen uttaler Kommisjonen at erfa-
ringene hittil tilsier at det kun vil være et begren-
set antall transaksjoner hvor det reises konkur-
ranseproblemer som ikke kan løses tilfredsstil-
lende gjennom atferdsreglene. 

Som det følger av kapittel 4 foreslår flertallet
forbudsbestemmelser som bygger på EF-trakta-
ten artikkel 81 og 82/EØS-avtalen artikkel 53 og
54. Det må antas at Kommisjonens erfaring med
at atferdsreglene i de fleste tilfeller vil fange opp
konkurranseproblemer ved minoritetserverv,
også vil gjelde i forholdet mellom reglene om kon-
troll med foretakssammenslutninger og forbuds-
bestemmelsene i den norske konkurranseloven.
Praksis fra Kommisjonen og EF-domstolen vil
derfor være relevant. 

Ved vurderingen av om det er behov for en
særbestemmelse, har flertallet videre sett hen til
hvordan minoritetserverv blir behandlet i andre
jurisdiksjoner. Verken Danmark eller Sverige,
som begge bygger på et kontrollbegrep, har sær-
skilte bestemmelser om dette. Det er heller intet
som tyder på at minoritetserverv har voldt store
problemer i disse jurisdiksjonene. Utvalgets fler-
tall ønsker å begrense de særskilte reglene om
kontroll med foretakssammenslutninger til å
omfatte tilfeller hvor det oppstår en varig endring
av strukturen i markedet. Erverv av minoritetan-
deler i konkurrerende foretak som fører til endret
atferd hos foretakene, bør i utgangspunktet hånd-
teres etter atferdsreglene. Flertallet legger vekt
på at det er atferdsreglene som bør anvendes der-
som det konkurransemessige problemet skyldes
den endrede atferden og ikke strukturendringen. 

Det er et problem at de minoritetserverv som
fremstår som rent finansielle og ikke åpner for

blant annet økt informasjonsutveksling gjennom
styrerepresentasjon eller lignende, vil falle uten-
for konkurransemyndighetenes kontroll med
foretakssammenslutninger. Det vil da kunne opp-
stå strukturelle konkurranseproblemer som ikke
løses gjennom atferdsreglene. 

En bestemmelse om foretakssammenslutnin-
ger som dekker slike forhold kan føre til større
usikkerhet for ervervsdrivende, også i forhold til
når et erverv må meldes til konkurransemyndig-
hetene. Utvalgets flertall vil ikke gå inn for å inn-
føre en særbestemmelse for erverv av minoritets-
andeler i foretak.

Utvalgets mindretall, medlemmene Jan
Bjørland, Magne Eek, Morten Eriksen, Stein
Reegård, Elisabeth Roscher og Steinar Undrum,
har kommet til en annen konklusjon enn utvalgets
flertall med hensyn til behovet for at konkurran-
semyndighetene også skal ha mulighet til å kunne
gripe inn mot minoritetserverv som fører til eller
forsterker en vesentlig begrensning av konkur-
ransen. Etter mindretallets oppfatning er det
behov for å videreføre denne inngrepsadgangen i
en ny konkurranselov.

Flertallet har ovenfor redegjort for forhold
som begrunner behovet for at konkurransemyn-
dighetene skal kunne gripe inn mot minoritetser-
verv som ikke medfører endret kontroll over det
selskapet der det erverves eierandeler. Det pekes
særlig på at en minoritetsandel i et konkurre-
rende foretak gir minoritetseieren et insentiv til å
tilpasse sin atferd slik at det maksimerer summen
av egen fortjeneste og den fortjenesten det opp-
når fra andelen i det konkurrerende selskap. En
slik endret atferd kan gå ut på å redusere konkur-
ransen mellom selskapene. Ved krysseierskap
mellom selskapene forsterkes insentivene til
konkurransebegrensende atferd.

Konkurransemyndighetenes praksis etter
§ 3-11 viser at myndighetene i flere saker har
ment at minoritetsandeler i konkurrerende bedrif-
ter kan føre til konkurransebegrensninger som
må vurderes etter denne inngrepsbestemmelsen.

Etter mindretallets oppfatning viser således
både teori og praksis at det er behov for en slik
inngrepsadgang i konkurranseloven.

Mindretallet kan heller ikke se at utvalgets
flertall har påvist at den inngrepsadgang som kon-
kurransemyndighetene i dag har overfor minori-
tetserverv, har skapt slike problemer for nærings-
livet at bestemmelsen av den grunn ikke bør vide-
reføres. Mindretallet kan heller ikke se at det
forhold at det foreslås en hjemmel for å pålegge
meldeplikt for erverv, og et gjennomførings-
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forbud knyttet til meldte erverv, har slike konse-
kvenser. Det er for eksempel ikke nødvendig å
innføre meldeplikt for minoritetserverv. Videre
kan minoritetserverv avgrenses fra andre melde-
pliktige erverv nettopp ved at de ikke innebærer
endring av kontroll. På denne måten vil det ikke
skje noen endring i rettstilstanden for slike mino-
ritetserverv.

Dersom mindretallets forslag blir gjennom-
ført, er det nødvendig å vurdere nærmere om inn-
grepsbestemmelsen bør inkorporeres i forslaget
til inngrepshjemmel mot foretakssammenslutning
med tilhørende prosessuelle regler, eller om det
bør utformes egne regler for denne inngreps-
hjemmelen.

Dersom et minoritetserverv blir gjennomført
ved trinnvise oppkjøp, vil det være vanskelig å
avgjøre hvilket erverv som utløser inngrepsad-
gangen. Det vil derfor være nødvendig å kunne
vurdere flere erverv i sammenheng. For å sikre
en effektiv inngrepsadgang må det være hjemmel
til å gripe inn overfor de transaksjoner som har
funnet sted innenfor en to års periode regnet fra
tidspunktet for det siste ervervet.

Utvalgets mindretall bestående av Morten
Eriksen og Elisabeth Roscher, vil i tillegg påpeke
at de effektivitetsgevinster som begrunner en høy
inngrepsterskel ved kontroll av foretakssammen-
slutninger, ikke på samme måte gjør seg gjel-
dende ved minoritetserverv. Dette fordi det ikke
vil oppstå de samme stordrifts- og samproduk-
sjonsfordeler ved erverv av minoritetsposter som
ved en integrering av virksomhetene til to eller
flere tidligere uavhengige selskaper. Inngrepster-
skelen mot minoritetserverv bør derfor, etter
disse medlemmers oppfatning, ikke være så høy
som etter gjeldende rett hvor det er et krav om
vesentlighet. Vesentlighetskravet bør derfor bort-
falle.

5.4.4 Forholdet til lovens øvrige 
bestemmelser 

5.4.4.1 Fellesforetak 

Vurderingen av fellesforetak har reist enkelte pro-
blemer i forhold til gjeldende konkurranselov.
Spørsmålet er om opprettelsen av et fellesforetak
skal vurderes etter konkurranseloven § 3-11, etter
forbudsbestemmelsene eller etter inngrepsbestem-
melsen mot konkurranseskadelig atferd i § 3-10.

Som det fremgår i punkt 5.4.3, er utvalgets
flertall kommet frem til at anvendelsesområdet
for reglene om kontroll med foretakssammenslut-

ninger bør tilpasses EU/EØS-reglene på området.
Dette reflekteres i flertallets forslag til lovtekst
§ 4-2 annet ledd. 

Anses et fellesforetak som selvstendig funge-
rende, og således som en foretakssammenslut-
ning, oppstår likevel spørsmålet om hvordan et
eventuelt samarbeid mellom morselskapene skal
vurderes. Det følger av EU/EØS-retten at en
eventuell samordning av de stiftende selskapers
markedsatferd skal vurderes etter EF-traktaten
artikkel 81/EØS-avtalen artikkel 53, jf. fusjonsfor-
ordningen artikkel 2 nr. 4.

Dette innebærer at selve etableringen av fel-
lesforetaket vurderes i henhold til reglene om
kontroll med foretakssammenslutninger, mens et
eventuelt resulterende samarbeid mellom morsel-
skapene vurderes etter reglene om konkurranse-
begrensende samarbeid.

Utvalget finner det naturlig at disse betraktnin-
ger legges til grunn ved tolkningen av den nye
loven. 

5.4.4.2 Tilknyttede avtaler 

I tilknytning til en foretakssammenslutning vil
partene ofte inngå avtaler som isolert sett vil
kunne rammes av de øvrige konkurransereglene.
I dag vil dette kunne være i strid med forbudsbe-
stemmelsene i konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4
eller omfattes av inngrepsbestemmelsen i konkur-
ranseloven § 3-10. Under den nye loven vil en slik
avtale isolert sett falle inn under forslagets §§ 3-1
eller 3-2. 

Som nevnt under punkt 5.2.5 har Konkurran-
setilsynet i praksis lagt til grunn at avtaleforplik-
telser som er direkte tilknyttet og nødvendige for
gjennomføringen av et bedriftserverv, skal vurde-
res sammen med foretakssammenslutningen
etter konkurranseloven § 3-11 og ikke etter for-
budsbestemmelsene eller inngrepsbestemmel-
sen i konkurranseloven § 3-10. Dette er i samsvar
med rettstilstanden innenfor EU/EØS-retten, jf.
nærmere under punkt 5.3.1.5. 

Utvalget anser at de beste grunner taler for at
avtalemessige begrensninger som inngås i forbin-
delse med en foretakssammenslutning og som er
direkte tilknyttet og nødvendige for gjennomførin-
gen av denne, vurderes sammen med foretaks-
sammenslutningen. Man unngår på denne måten
at en foretakssammenslutning hvor vilkårene for
inngrep ikke er til stede, blir blokkert fordi avtale-
klausuler mellom partene blir rammet av øvrige
bestemmelser i loven. Dette ville i realiteten med-
føre en utvidet kontroll med foretakssammenslut-
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ninger, idet forbudet mot konkurransebegren-
sende samarbeid i motsetning til reglene om fore-
takssammenslutninger, ikke inneholder noe
vesentlighetskrav. Det er også rettsteknisk
enklere å behandle slike avtaler etter reglene om
foretakssammenslutninger.

Det kan oppstilles noen prinsipper for vurde-
ringen av hvilke avtalte begrensninger som kan
anses klarert ved en foretakssammenslutning.
Det er for det første kun begrensninger mellom
partene i foretakssammenslutningen som bør
omfattes. Begrensninger i forhold til tredjemenn
vil enten måtte vurderes på lik linje med de øvrige
virkningene av foretakssammenslutningen eller
etter atferdsreglene. I tillegg må begrensningene
være direkte knyttet til og nødvendige for fore-
takssammenslutningen. Videre må inngåelsen av
konkurransebegrensningen ikke være det sen-
trale formålet med foretakssammenslutningen,
men må være av underordnet betydning i forhold
til denne. I vilkåret om at begrensningen må være
nødvendig, ligger at avtalen må være en forutset-
ning for foretakssammenslutningen eller at gjen-
nomføringen av foretakssammenslutningen uten
de(n) tilknyttede avtalen(e) ville bli mer usikker,
mer kostnadskrevende eller ha større sannsynlig-
het for å mislykkes. Hvor strengt dette vilkåret
skal tolkes må avgjøres ut fra en helhetsvurdering
i det enkelte tilfelle. I den forbindelse må det fore-
tas en avveining i forhold til hvor sterk begrens-
ning av konkurransen den konkrete avtalen
utgjør.

Utvalget anser at de prinsipper for behandlin-
gen av tilknyttede konkurransebegrensninger
som fremgår av rettspraksis fra EF-domstolen
samt Kommisjonens praksis og retningslinjer
også vil gi veiledning ved behandlingen av slike
begrensninger etter de norske reglene for kon-
troll med foretakssammenslutninger. Dette er
også lagt til grunn i Konkurransetilsynets praksis
under dagens lov. 

På denne bakgrunn foreslår utvalget i forsla-
gets § 4-1 fjerde ledd at avtaler som er direkte til-
knyttet en foretakssammenslutning ikke er i strid
med forslagets § 3-1, så langt de er nødvendige for
gjennomføringen av foretakssammenslutningen
og foretakssammenslutningen sammen med de
tilknyttede avtaler ikke fører til eller forsterker en
vesentlig begrensning av konkurransen i strid
med lovens formål.

5.4.5 Materielle vilkår for inngrep

5.4.5.1 Innledning

Vilkårene for inngrep etter konkurranseloven
§ 3-11 er at bedriftservervet vil føre til eller for-
sterke en vesentlig begrensning av konkurransen
i strid med formålet i lovens § 1-1. Utvalgets
utgangspunkt har vært at de materielle reglene i
praksis har vist seg å være anvendelige på de
saker konkurransemyndighetene har funnet det
ønskelig å behandle. Av den grunn ser utvalget
ingen grunn til å foreslå en endring av de materi-
elle vilkårene.

5.4.5.2 «Vesentlig» begrensning av konkurransen

Utvalget har vurdert om det fortsatt er grunnlag
for å stille som vilkår at konkurransebegrensnin-
gen skal være vesentlig. Da hjemmelen til å gripe
inn mot bedriftserverv ble innført i 1988, ble det i
forarbeidene gitt uttrykk for hvordan begrepet
«vesentlig» skal forstås. Fra de spesielle merkna-
dene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 78 (1986-87)
side 11 siteres:

«Det primære vilkåret for å gripe inn er at det
finnes at bedriftservervet vil føre til eller vil for-
sterke en vesentlig begrensning av konkurran-
sen. Men inngrep kan likevel bare gjøres der-
som dette også finnes å ville være til skade for
almene interesser. Begge disse vilkårene må
altså være oppfylt. 

Den altoverveiende delen av bedriftserver-
vene vil selvsagt falle utenfor inngrepsadgan-
gen. Det vil for eksempel uten videre være
klart at de fleste erverv av aksjer ikke vil kunne
ha noen innflytelse i det hele tatt på konkurran-
sesituasjonen. De fleste fusjoner vil også være
slik at de ikke kan sies å føre til vesentlig
begrensning av konkurransen. Mange fusjo-
ner vil ikke svekke, men snarere forsterke kon-
kurransen. Dette skyldes at nye større enheter
som oppstår etter en fusjon, kan bli mer kon-
kurransedyktige.

Likevel vil det forekomme temmelig mange
bedriftserverv som vil kunne sies å føre til
begrensning av konkurransen. Det skal lite til
for at dette blir tilfelle. I praksis kan det bare bli
spørsmål om å gripe inn overfor bedriftserverv
som er av forholdsvis stor betydning ut fra et
konkurransesynspunkt. Det er disse hensyn
som ligger bak når det etter det primære vilkå-
ret for inngrep kreves at bedriftservervet vil
føre til eller vil forsterke en vesentlig begrens-
ning av konkurransen. Dette kan særlig være
tilfelle når bedriftservervet foretas av en
ervervsdrivende som derved vil få en domine-
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rende stilling i markedet eller vil få forsterket
en slik stilling. Men vilkåret vil kunne være
oppfylt også i andre tilfelle.

Når en sak om bedriftserverv tas opp til
prøving, vil som regel bedriftservervet ikke
være gjennomført ennå. Ved avgjørelsen av om
det primære inngrepsvilkåret er oppfylt, vil
man derfor vanligvis måtte bedømme en hypo-
tetisk utvikling av konkurransesituasjonen på
de markeder som berøres. Og det avgjørende
spørsmålet blir om den nye konkurranse-
situasjonen finnes å innebære en vesentlig
begrensning av konkurransen, eventuelt en
forsterkning av en vesentlig begrensning som
allerede er til stede.

Som nevnt vil det blant annet kunne fore-
ligge en vesentlig begrensning av konkurran-
sen når bedriftservervet foretas av en bedrift
som derved får en dominerende stilling på
markedet. Ellers må også markedets størrelse
og betydning tillegges vekt ved avgjørelsen av
om en begrensning av konkurransen er vesent-
lig. Dette vil f.eks. ikke kunne sies å være til-
felle for mange markeder av lokal art.»

I forarbeidene til konkurranseloven § 3-11, NOU
1991: 27 side 157, sluttet det daværende konkur-
ranselovutvalget seg til ovennevnte uttalelser. I til-
legg uttales følgende:

«Utvalget er videre enig i at det ved fusjonskon-
troll må kreves en «vesentlig» begrensning i
konkurransen, eventuelt at en vesentlig
begrensning forsterkes. I og med at fusjoner
gjennomgående har større positive velferds-
virkninger enn andre konkurranseregulerin-
ger, bør dette reflekteres i vilkårene for inn-
grep etter lovteksten.» 

Senere forvaltningspraksis viser hvordan vel-
ferdsvirkningene under dette vesentlighetskrite-
riet vurderes. I vedtak av 14. oktober 2002 (Stat-
kraft – Agder Energi AS) presiserer departemen-
tet at markedets størrelse og betydning tillegges
vekt ved avgjørelsen av om en konkurransebe-
grensning er vesentlig. I denne saken uttaler
departementet at kraftsektoren er av stor sam-
funnsøkonomisk betydning og er essensiell for
hele samfunnets funksjonsmåte. Dette innebærer
at utøvelse av markedsmakt i deler av landet (Sør-
Norge) og i deler av året, vil ha betydelige nega-
tive samfunnsøkonomiske virkninger. 

Inngrep mot foretakssammenslutninger er
svært inngripende vedtak, og store økonomiske
verdier kan stå på spill. I lys av dette, begrunnel-
sen som ble gitt da inngrepsfullmakten ble innført
samt erfaringen med anvendelsen av regelen i

praksis, mener utvalget at loven fortsatt bør sette
en relativt høy terskel for myndighetenes inngrep.
Inngrepskriteriet er også godt forenlig med den
høye inngrepsterskel som er etablert i andre sam-
menlignbare jurisdiksjoner. Utvalget går derfor
inn for å beholde vesentlighetskriteriet i de mate-
rielle inngrepsvilkårene, jf. forslagets § 4-1 første
ledd.

5.4.5.3 Fallittbedriftforsvaret 

I følge konkurranselovens § 3-11 er det primære
vilkåret for at Konkurransetilsynet kan gripe inn
mot et bedriftserverv, at det fører til eller forster-
ker en vesentlig begrensning av konkurransen.
Dette innebærer at det er ervervet som må forår-
sake den konkurransebegrensende virkningen.
Konkurranseforholdene etter at et foretak erver-
ver et annet må sammenlignes med konkurranse-
situasjonen dersom ervervet ikke hadde funnet
sted. Den siste situasjonen påvirkes av om det
ervervede foretak er en fallittbedrift. 

Dersom det ervervede foretaket uansett er på
vei ut av markedet på grunn av økonomiske pro-
blemer, og dermed vil opphøre å utgjøre en kon-
kurransemessig faktor, kan det argumenteres for
at konkurransen vil være den samme uansett om
ervervet gjennomføres eller ikke. Det er dette
argumentet som kalles fallittbedriftforsvaret.
Begrepet fallittbedrift stammer fra det den engel-
ske betegnelsen «failing firm», som brukes gene-
relt om foretak som er i en slik akutt finansiell stil-
ling at videre drift er umulig. På norsk uttrykkes
dette ofte som om at foretaket har gått, eller i nær
fremtid vil gå, fallitt. Prinsippet er et uttrykk for at
det ikke er en årsakssammenheng mellom
bedriftservervet og konkurransebegrensningen,
og Konkurransetilsynet har således ikke hjemmel
til å gripe inn overfor bedriftservervet/foretaks-
sammenslutningen.

Fallittbedriftforsvaret har etter konkurranselo-
ven ført frem i en sak, jf. SAS’ erverv av 68,8 pro-
sent av aksjene i Braathens ASA (A2001-21). Kon-
kurransetilsynet kom her til at Braathens var i en
slik økonomisk situasjon at foretaket måtte anses
å være fallitt. Videre kom tilsynet til at det ikke
fantes alternative kjøpere for hele eller deler av
foretaket som utgjorde et konkurransemessig
bedre alternativ. Ei heller fant tilsynet at konkurs
utgjorde et bedre konkurransemessig alternativ,
siden markedsandelene i Braathens ved en even-
tuell konkurs etter tilsynets vurdering ikke ville
bli fordelt på andre aktører i markedet. På denne
bakgrunn ble det ikke ansett å foreligge årsaks-
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sammenheng mellom ervervet og konkurranse-
begrensningen, og fallittbedriftforsvaret kom til
anvendelse. Konkurransesituasjonen ville bli den
samme uansett om det ble grepet inn mot erver-
vet. Vilkårene for inngrep etter konkurranseloven
§ 3-11 var følgelig ikke oppfylt.

Fallittbedriftforsvaret synes å være anerkjent i
de fleste OECD-land, og mange lands praksis er
inspirert av amerikansk rett på dette området. Det
er også anerkjent i EU/EØS-retten. 

Utvalget har vurdert om det er behov for å
gjøre endringer i fallittbedriftforsvaret slik det er
praktisert i Norge frem til i dag. 

Et hovedproblem knyttet til fallittbedriftforsva-
ret gjelder insentivvirkningene. I gitte situasjoner
kan et foretak med en viss markedsmakt (foretak
A) ha en klart høyere betalingsvillighet ved opp-
kjøp av en konkurrent (foretak B) enn alle andre
mulige interessenter. A vil kunne høste en mono-
polgevinst ved ervervet av B, som andre interes-
senter ikke kan oppnå. Det kan i visse tilfeller gi
eierne av B en forbedret mulighet til å redde deler
av egenkapitalen. Eierne av B vil i et slikt tilfelle
kunne spille på at de vil kunne overbevise konkur-
ransemyndighetene om at fallittbedriftforsvaret
må komme til anvendelse, heller enn å forsøke å
redde egenkapitalen gjennom kostnadsbesparel-
ser, innskrenking etc, med sikte på videre drift.
For å gi troverdighet til et slikt forsvar må eierne
sørge for at bedriften fremstår som fallittbedrift,
det vil si de vil ha mistet insentivet til å ta de grep
som ellers ville kunne begrense eller eliminere
deres tap. Slik sett kan eksistensen av fallittbe-
driftforsvaret lede til at bedriften går fallitt og kon-
kurransen blir begrenset, selv om dette kanskje
ikke ville blitt utfallet dersom fallittbedriftforsva-
ret ikke hadde kunnet bli påberopt.

En kan innvende at en slik beslutningsatferd i
foretak B er lite sannsynlig, fordi eierne av B tar
en stor risiko ved å styre mot konkurs. På den
annen side er dette noe som vil gjelde for alle
deres handlingsalternativ i et slikt tilfelle. Også
dersom de forsøker å redde foretaket for å drive
videre, vil eierne løpe risiko for å mislykkes, det
vil si tape hele egenkapitalen. Det kan ikke uteluk-
kes situasjoner hvor enkelte eiere vil se seg bedre
tjent med konkurs/oppkjøps-alternativet, og spille
på dette.

Forløpet til en situasjon som beskrives oven-
for, vil være at den dominerende aktøren gjennom
sin atferd styrer sin mindre konkurrent mot kon-
kurs. Slik atferd kalles i teorien for predasjonsat-
ferd, og innebærer at den dominerende aktøren
setter prisen så lavt at den ikke dekker de nødven-

dige kostnader. Hensikten vil være å gi en nyeta-
blert konkurrent så trange kår at den forsvinner
fra markedet og at monopol kan gjenopprettes. 

Det vil være en viktig oppgave for konkurran-
semyndighetene å hindre at en dominerende
aktør lykkes med en predasjonsstrategi. Det er
derfor sentralt at konkurransemyndighetene
utrustes med effektive virkemidler for å hindre
slik atferd, og for å motvirke at situasjoner oppstår
der fallittbedriftforsvaret kan påberopes. Harmo-
nisering med forbudsbestemmelsene i EØS-regel-
verket vil innebære at predasjonsatferd blir for-
budt etter den nye konkurranseloven. Det er
utvalgets oppfatning at bestemmelsen i forslagets
§ 3-2 vil være mer effektiv enn de virkemidlene
konkurransemyndighetene i dag er utstyrt med
for å hindre denne typen atferd. 

Etter utvalgets oppfatning bør fallittbedriftfor-
svaret videreføres i norsk konkurranserett. Kra-
vene bør imidlertid være strenge, og bevisbyrden
for at vilkårene for fallittbedriftforsvaret er oppfylt
bør ligge på partene. Det anses hensiktsmessig at
vilkårene fortsatt fremgår av retningslinjer utar-
beidet av konkurransemyndighetene.

5.4.5.4 Kan- eller skal-bestemmelse

Utvalget foreslår å endre inngrepsfullmakten fra å
være en kan-bestemmelse til en skal-bestem-
melse. Kan-bestemmelsen har tidligere vært nød-
vendig for å sikre at andre hensyn kan komme inn
i vurderingen og gi myndighetene mulighet til å
avstå fra inngrep dersom andre hensyn veier tyn-
gre enn hensynet til konkurransen. I Ot.prp. nr.
41 (1992-93) side 64 uttaler departementet føl-
gende:

«I departementets forslag til inngrepskriterier
overfor bedriftserverv er det ikke eksplisitt
foreslått som et sekundært vilkår at ervervet
«vil være til skade for allmenne interesser».
Det innebærer ikke at denne avveiningen mot
allmenne interesser ikke skal tas etter departe-
mentets forslag. Inngrepsbestemmelsen er en
fullmaktsbestemmelse der det «kan» gripes
inn mot et bedriftserverv. Det skal ikke gripes
inn mot et erverv dersom andre allmenne hen-
syn oppveier de skadevirkninger som ervervet
vil føre til i form av en vesentlig begrensning av
konkurransen. Dette er i samsvar med den
alminnelige forståelse om bruk av slike inn-
grepshjemler innenfor pris- og konkurranse-
politikken.»

Utvalget har i lovutkastet § 2-1 annet ledd foreslått
at Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
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skal være uavhengige forvaltningsorganer. Kon-
gen og departementet kan ikke gi instruks om
eller omgjøre avgjørelser i enkeltsaker. Utvalget
foreslår videre i lovutkastet § 4-6 at dersom all-
menne hensyn tilsier det, kan Kongen tillate en
foretakssammenslutning som Konkurransetilsy-
net og Konkurransenemnda har grepet inn mot.
Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
skal treffe sine vedtak utelukkende på bakgrunn
av konkurransefaglige vurderinger. Dette innebæ-
rer at Konkurransetilsynet ikke kan unnlate å
gripe inn mot foretakssammenslutninger ut fra en
vurdering av at allmenne hensyn veier tyngre enn
konkurransefaglige hensyn. Slike avgjørelser vil,
etter dette systemet, måtte fattes på departe-
mentsnivå. En kan-bestemmelse er derfor ikke
lenger nødvendig for å håndtere foretakssammen-
slutninger i strid med allmenne interesser. 

Et hensyn som taler mot en skal-bestemmelse,
er at denne kan virke lite fleksibel i saker hvor det
er åpenbart at andre allmenne hensyn veier tungt.
Selv i tilfeller hvor det foreligger klare politiske
signaler, for eksempel i form av uttalelser fra Stor-
tinget, vil Konkurransetilsynet måtte ferdigbe-
handle saken uten å legge avgjørende vekt på
andre allmenne interesser enn rene konkurranse-
og effektivitetshensyn. Utvalget tror likevel at
slike saker vil forekomme meget sjeldent og der-
for ikke føre til problemer i praksis. Den konkur-
ransefaglige analysen bør uansett gjøres for å
sikre at foretakssammenslutningens ulike virknin-
ger avveies mot hverandre. Utvalget har derfor
kommet til at hensynet til fleksibilitet i politisk
viktige saker ikke er tungtveiende. 

Det kan videre innvendes at en kan-bestem-
melse er nødvendig for å sikre at Konkurransetil-
synet kan gjøre de riktige prioriteringer mellom
saker ut fra sakens konkurransemessige betyd-
ning. Problemstillingen aktualiseres fordi inn-
grepsfullmakten ikke er avskåret gjennom melde-
plikt eller terskelverdier forøvrig. Utvalget vil til
dette påpeke at kravet til at konkurransebegrens-
ningen skal være vesentlig, medfører at inn-
grepskriteriet ikke vil være oppfylt i saker av liten
konkurransemessig betydning. Lovens ordlyd gir
i seg selv en anvisning på en prioritering for Kon-
kurransetilsynet. 

Konkurransetilsynets avgjørelse om ikke å
gripe inn mot en foretakssammenslutning kan
ikke påklages, se punkt 7.5.2.3.5. Utvalget mener
at Konkurransetilsynet bør kunne foreta en priori-
tering mellom saker når tilgjengelige ressurser er
begrenset. I den grad slike prioriteringer ligger til
grunn for at Konkurransetilsynet har latt være å

gripe inn i en sak, bør det heller ikke her foreligge
partsinteresser hos tredjemenn. Hensynet til at
berørte tredjeparter skal kunne få adgang til å
fremme sine synspunkter i forbindelse med tilsy-
nets behandling av en foretakssammenslutning,
har utvalget ivaretatt gjennom forslagets § 4-3
fjerde ledd om at Kongen ved fastsettelsen av mel-
depliktige sammenslutninger også kan fastsette
regler om offentliggjøring av meldingen.

5.4.6 Melding av foretakssammenslutninger

5.4.6.1 Bør det innføres meldeplikt?

Det er etter gjeldende konkurranselov ingen mel-
deplikt for bedriftserverv. Det er imidlertid en
adgang til å melde inn bedriftserverv for ervervs-
drivende som ønsker å avklare om det vil kunne
bli aktuelt med inngrep etter konkurranseloven
§ 3-11, jf. punkt 5.2.4. 

Spørsmålet om innføring av meldeplikt ble
vurdert i forarbeidene til prisloven § 42 a (Ot.prp.
nr. 78 (1986-87) side 5 flg.) og konkurranseloven
§ 3-11 (NOU 1991: 27 side 154 flg.). Under forbe-
redelsen av prisloven § 42 a fant lovgiver at en
meldepliktsordning ville være uhåndterlig. I vur-
deringen ble det blant annet fremhevet at det for
det enkelte bedriftserverv vil være vanskelig å
avgjøre når planene er blitt konkrete nok til at en
meldeplikt bør utløses. Det ble videre understre-
ket at inngrep kun vil være aktuelt i noen få saker,
og at konkurransemyndighetene kunne skaffe
seg tilstrekkelig kunnskap om aktuelle saker ved
å følge med i pressen, holde seg orientert om
markedsutviklingen, rette forespørsler o.l. 

I EU/EØS er det meldeplikt for alle foretaks-
sammenslutninger som omfattes av regelverket,
se punkt 5.3.1.4.1. De fleste EØS-landene har også
meldeplikt under sine nasjonale regler om kon-
troll med foretakssammenslutninger. Reglene om
meldeplikt skal sikre konkurransemyndighetenes
kontroll med erverv som kan være av konkurran-
semessig betydning, samtidig som de ivaretar
erververvedrivendes interesse i en rask avklaring
fra konkurransemyndighetene. 

At det er innført meldeplikt i mange andre
land, kan indikere at det også i Norge vil være
hensiktsmessig å innføre meldeplikt for enkelte
foretakssammenslutninger. Meldeplikt er også
innført i sammenlignbare jurisdiksjoner som Sve-
rige, Danmark og Finland. 

I vurderingen av om det bør pålegges melde-
plikt, må det legges vekt på at næringslivet ikke
pålegges nye byrder uten at det foreligger et godt
dokumentert behov. Innføring av meldeplikt for
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foretakssammenslutninger vil kunne innebære en
betydelig byrde for foretakene avhengig av hvor-
dan reglene om meldeplikt utformes. På den
annen side kan reglene om meldeplikt også være
til fordel for næringslivet hvis plikten avgrenses
slik at den ikke går lenger enn til de foretakssam-
menslutningene som uansett ville blitt gjenstand
for vurdering. Regelen vil da kunne medføre
større grad av standardisering av den innledende
saksbehandlingen i Konkurransetilsynet, og der-
med sikre partenes forutberegnlighet, samtidig
som den kan bidra til en raskere avklaring for
næringslivet. 

I EU/EØS og i andre land hvor det er melde-
plikt, korresponderer meldeplikten med korte
frister for konkurransemyndighetene til å vurdere
om det skal foretas nærmere undersøkelser av
foretakssammenslutningen. Ettersom reglene i
Norge og EU/EØS ikke kommer til anvendelse
på samme forhold, er det ikke et mål i seg selv at
tidsfristene for norske konkurransemyndigheter
er identiske med Kommisjonens frister. Ved gren-
seoverskridende erverv som ikke faller inn under
EU/EØS-reglene, kan imidlertid hensynet til for-
utberegnelighet for næringslivet tale for mest
mulig like tidsfrister i de enkelte lands nasjonale
konkurranselover. Meldeplikt er imidlertid ingen
nødvendig forutsetning for harmonisering av
saksbehandlingsfrister. Kortere frister kan, som
det følger nedenfor, også oppnås ved endringer i
reglene om frivillige meldinger. 

Da reglene om bedriftservervskontroll ble
innført i Norge i 1988, ble det som nevnt ansett å
være unødvendig med meldeplikt for å oppdage
potensielt skadelige bedriftserverv. Konkurranse-
tilsynets erfaring med reglene tilsier at de fleste
relevante bedriftserverv i dag blir kjent for myn-
dighetene på et tidlig tidspunkt. En rekke bedrifts-
erverv meldes frivillig for å utløse raskere avkla-
ring. Større bedriftserverv blir videre kjent gjen-
nom omtale i media eller klager fra kunder og
konkurrenter. Nærings- og handelsdepartemen-
tet sendte tidligere ervervsmeldinger etter lov 23.
desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsvirk-
somhet rutinemessig til Konkurransetilsynet til
orientering. Denne informasjonskanalen bortfalt
etter at ervervsloven ble opphevet 1. juli 2002.
Konkurransetilsynets erfaring var at de fleste av
foretakssammenslutningene som fulgte av
ervervsmeldingene var uproblematiske sett fra et
konkurransemessig ståsted. Det er derfor usik-
kert om bortfall av meldeplikten etter ervervslo-
ven vil ha særlig betydning for Konkurransetilsy-
nets kunnskap om foretakssammenslutninger.

Konkurransetilsynet sluttet seg til forslaget om
opphevelse av ervervsloven i sin høringsuttalelse
i saken.

Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor det er
en viss risiko for at Konkurransetilsynet ikke opp-
dager konkurransebegrensende foretakssam-
menslutninger. Dette kan skyldes at sammenslut-
ningen har skjedd i et marked som har liten inter-
esse for offentligheten, for eksempel der det ikke
produseres forbruksgoder, men innsatsvarer.
Videre kan sammenslutninger mellom foretak
med utenlandske eiere lett forbigå medienes og
myndighetenes oppmerksomhet i Norge. I slike
markeder er man i dag avhengig av informasjon
fra partene, konkurrenter eller bevisste kjøpere
for å fange opp strukturendringer. 

Også for næringslivet er det en fordel at pro-
blematiske foretakssammenslutninger blir gjort
kjent for konkurransemyndighetene. Næringsli-
vet kan selv påføres ulemper dersom konkurran-
seskadelige foretakssammenslutninger unngår
konkurransemyndighetenes oppmerksomhet.
Når produsenter i bakenforliggende ledd i omset-
ningskjeden får markedsmakt gjennom foretaks-
sammenslutning, kan næringslivet rammes i form
av høyere innkjøpspriser på viktige innsatsfakto-
rer i virksomheten. Dersom aktørene har små
muligheter til å velte sine kostnadsøkninger over
på forbrukerne, vil deres egen fortjeneste og kon-
kurransedyktighet rammes.

Vurderingene av om lovens vilkår for inngrep
er oppfylt er omfattende og krever at Konkurran-
setilsynet har god informasjon om de faktiske for-
hold i saken. Med dagens regelverk vil partene
kunne trenere saksgangen ved å nekte å gi opp-
lysninger og be om utsettelser, slik at Konkurran-
setilsynets faktiske muligheter for å forby konkur-
ranseskadelige erverv reduseres. Dette skyldes
blant annet at tidsaspektet er avgjørende for om
myndighetene faktisk kan gripe inn. Inngrepsfull-
makten kan uthules dersom aktørene kan foreta
irreversible transaksjoner slik at den ervervede
enheten ikke lar seg tilbakeføre til selger. Konkur-
ransetilsynet har erfart en økende tendens til at
foretakene starter integreringen på et tidlig tids-
punkt. Meldeplikt kombinert med et automatisk
gjennomføringsforbud, kan forhindre at Konkur-
ransetilsynet kommer i en situasjon der inngrep
ikke kan gjøres på grunn av negative virkninger
og praktiske vanskeligheter med å reversere en
transaksjon som allerede er gjennomført. 

En ulempe ved meldeplikt er at den kan virke
byråkratisk og dessuten være ressurskrevende
for Konkurransetilsynet. Ved meldeplikt vil Kon-
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kurransetilsynet få informasjon om og behandle
en rekke foretakssammenslutninger som ikke
ville blitt tatt opp til vurdering etter gjeldende rett.
Dette problemet kan imidlertid reduseres ved
avgrensningen av hvilke foretakssammenslutnin-
ger som skal meldes, regler om forenklet prose-
dyre og ved at Konkurransetilsynet legger til rette
for uformell forhåndskontakt med partene. 

Meldeplikt innebærer at Konkurransetilsynet
kan starte saksbehandlingen på et tidlig tids-
punkt, noe som legger til rette for å korte ned inn-
grepsfristene i forhold til dagens lovgivning. Kor-
tere frister vil samtidig imøtekomme næringsli-
vets behov for en hurtig avklaring. På den annen
side vil dette behovet kunne ivaretas like godt ved
å videreutvikle dagens frivillige meldesystem med
krav til meldingens innhold, slik at myndighete-
nes svarfrister kan strammes inn. 

Et system med meldeplikt er tidkrevende og
kostbart for de involverte foretakene som påleg-
ges å legge frem opplysninger for konkurranse-
myndighetene. Flernasjonale foretakssammen-
slutninger vil på den annen side også måtte mel-
des til andre lands konkurransemyndigheter.
Meldeplikten i de enkelte land kan imidlertid
være av forskjellig omfang. En rekke bedriftser-
verv meldes allerede i dag gjennom reglene om
frivillig melding i konkurranseloven. På bakgrunn
av dette anser utvalget det som usikkert om byr-
den for næringslivet ved innføring av meldeplikt
blir vesentlig større enn i dag. Byrden kan også
reduseres betydelig ved at det i tråd med Kommi-
sjonens praksis åpnes for forenklet melding i
saker som er konkurransemessig uproblema-
tiske. 

Utvalget ser at det er hensyn som taler for inn-
føring av meldeplikt, men har i sin vurdering vært
i tvil om fordelene er store nok til å oppveie ulem-
pene ved en slik ordning. Utvalget er særlig
bekymret for at ordningen vil skape et byråkrati
som påfører næringslivet og myndighetene ufor-
holdsmessig store kostnader. Utvalget har likevel
kommet til at meldeplikt bør innføres for større
foretakssammenslutninger, for å sikre at disse
oppdages tidlig nok og rammes av et automatisk
gjennomføringsforbud. Automatisk gjennomfø-
ringsforbud kan innføres i saksbehandlingens før-
ste fase, og man unngår å komme i en situasjon
der partene i en sammenslutning har foretatt irre-
versible disposisjoner før myndighetene har kom-
met i gang med sin behandling. En slik plikt vil
dessuten innebære at Konkurransetilsynet får til-

strekkelig informasjon til å vurdere foretakssam-
menslutningen i en tidlig fase. Dette er til fordel
både for de berørte foretakene og myndighetene.
Utvalget vil samtidig peke på at meldepliktens
omfang bør kunne reduseres til et minimum i
saker som i utgangspunktet ikke reiser konkur-
ransemessige problemer. En forutsetning for
utvalgets konklusjon er derfor at det skal være en
adgang til å gi forenklet melding, jf. punkt
5.4.6.3.5.

5.4.6.2 Bør inngrepsfullmakten avgrenses til 
meldepliktige erverv?

Utvalget har vurdert om Konkurransetilsynets
kompetanse til å foreta inngrep bør avgrenses til
foretakssammenslutninger som er meldepliktige,
eller om den også bør omfatte andre sammenslut-
ninger. For dette spørsmålet utgjør EU/EØS-
reglene ikke nødvendigvis et relevant sammenlig-
ningsgrunnlag, fordi foretakssammenslutninger
som ikke oppfyller terskelverdiene etter EU/EØS-
regelverket blir fanget opp av nasjonale regelverk
om kontroll med foretakssammenslutninger.
Dansk, svensk og finsk konkurranselovgivning
som har kopiert EU/EØS-regelverket, har avgren-
set inngrepskompetansen til meldepliktige fore-
takssammenslutninger. I Sverige er det riktignok
en mulighet for at myndighetene kan pålegge mel-
deplikt for sammenslutninger som ikke oppfyller
terskelverdiene for partenes individuelle omset-
ning, forutsatt at de oppfyller terskelverdiene for
partenes totale omsetning. 

Et system hvor tersklene for meldepliktige
foretakssammenslutninger også er avgjørende for
hvorvidt Konkurransetilsynet har adgang til å
foreta inngrep, innebærer en innskrenkning i for-
hold til gjeldende rett hvor reglene om bedriftser-
vervskontroll i prinsippet kommer til anvendelse
uavhengig av partenes omsetning. 

Utvalget ønsker ikke å innskrenke inngreps-
fullmakten til bare å gjelde meldepliktige foretaks-
sammenslutninger. Utvalget frykter at en slik inn-
skrenkning vil føre til at terskelverdiene må settes
lavt for å unngå at foretakssammenslutninger som
gir opphav til konkurransemessige problemer fal-
ler utenfor inngrepsfullmakten. Det er ikke ønske-
lig å innføre et rigid meldepliktssystem som
omfatter alle potensielt konkurranseskadelige
foretakssammenslutninger. Et slikt system er
ikke fordelaktig verken fra næringslivets eller
myndighetenes ståsted, jf. punkt 5.4.6.1. 
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5.4.6.3 Nærmere om meldeplikten
5.4.6.3.1 Innledning

Som det følger av ovennevnte mener utvalget at
det er behov for meldeplikt ved enkelte foretaks-
sammenslutninger, og foreslår et prosessuelt sys-
tem i tråd med dette. Utvalget har vurdert hvilket
system som er mest hensiktsmessig.

En plikt til å melde et erverv til offentlige myn-
digheter innebærer et inngrep i borgernes
rettsfære. Dette kan tale for at plikten bør fremgå
av selve lovteksten. Så lenge forskriftshjemmelen
fremgår av loven, er det imidlertid ikke påkrevet
av hensynet til legalitetsprinsippet at de nærmere
detaljer for ordningen fremgår av lovteksten.

Vurderingen av hvilke foretakssammenslut-
ninger som er presumptivt skadelige for konkur-
ransen kan variere over tid. Det er lite fleksibelt
dersom en endring av avgrensningskriteriene
krever lovendring. Utvalget anser det derfor som
mest hensiktsmessig at de nærmere regler om
hvilke foretakssammenslutninger som er melde-
pliktige og hvordan meldingene skal utformes,
fastsettes i forskrift.

Forskriftsregulering vil legge til rette for at det
er de kompetente myndighetene som, ut fra sin
erfaring og markedskunnskap, fastsetter hvilke
foretakssammenslutninger som skal være melde-
pliktige. Forskriftshjemmelen for å fastsette
regler om meldeplikt er inntatt i forslagets § 4-3
første ledd. Forskriftskompetansen legges til Kon-
gen, som eventuelt kan delegere kompetansen
videre til kompetent myndighet. 

5.4.6.3.2 Avgrensningskriterier for meldeplikt

Selv om reglene om meldeplikt fastsettes i for-
skrift, vil utvalget likevel her vurdere ulike
avgrensningskriterier som kan brukes for å fast-
sette hvilke foretakssammenslutninger som skal
være meldepliktige. Det kan tenkes avgrensnin-
ger ut fra foretakenes omsetning, markeds-
andeler, verdien av foretakenes aktiva, transak-
sjonsverdien eller eventuelt en kombinasjon av
disse. Det vanlige i andre lands konkurranselover
er at terskelverdiene knyttes til partenes mar-
kedsandeler og omsetningsverdi.

Ved horisontale foretakssammenslutninger er
partenes markedsandeler ofte godt egnet til å gi
en indikasjon på hvorvidt en sammenslutning kan
virke konkurransebegrensende. Markedsandeler
er imidlertid avhengige av en korrekt avgrensning

av det relevante marked. Ettersom det foreslås et
automatisk gjennomføringsforbud for meldeplik-
tige foretakssammenslutninger, og overtredelse
av forbudet kan sanksjoneres, er det viktig med
forutberegnelighet i forhold til hvilke sammenslut-
ninger som omfattes av meldeplikten. Hensynet til
enkle og klare regler taler derfor mot at terskel-
verdier knyttes til partenes markedsandeler. 

Terskler basert på foretakenes omsetning gir
enkle og klare regler. Foretakenes omsetning gir
på den annen side ikke nødvendigvis god indika-
sjon på hvorvidt ervervet vil kunne virke konkur-
ransebegrensende. Det vil imidlertid være en
sammenheng mellom omsetningsverdien og
potensialet for samfunnsøkonomisk tap. Dette
betyr at dersom de involverte foretakene har lav
omsetning vil det samfunnsøkonomiske tapet ved
en eventuell konkurransebegrensning være lite.
Terskelverdier knyttet til partenes omsetning vil
derfor være et relativt godt kriterium for å rette
fokus mot de foretakssammenslutningene som
konkurransemyndighetene primært bør konsen-
trere seg om.

Ved fastsettelse av terskelverdiene må det
foretas en avveining mellom to motstridende hen-
syn. For å unngå en stor arbeidsbyrde hos Kon-
kurransetilsynet og foretakene, bør terskelverdi-
ene på den ene siden ikke settes for lavt. På den
annen side bør ikke terskelverdiene settes så høyt
at potensielt konkurranseskadelige foretakssam-
menslutninger ikke fanges opp av meldepliktsord-
ningen. I denne sammenhengen vil et sentralt ele-
ment være hvorvidt inngrepsfullmakten skal
avgrenses til foretakssammenslutninger som opp-
fyller terskelverdiene, eller om inngrepsfullmak-
ten også skal gjelde sammenslutninger under ter-
skelverdiene. Utvalgets forslag om at inngreps-
kompetansen ikke skal begrenses til
meldepliktige foretakssammenslutninger, gir mer
fleksible regler og gjør det mulig å ha relativt
høye terskelverdier for meldeplikt. 

Gjeldende regler om meldeplikten i Sverige
illustrerer fordelene med å velge en slik modell.
Da meldeplikt ble innført i 1993, var terskelverdi-
ene så lave at de resulterte i et betydelig antall
meldinger. Ved en lovendring i 1997 ble det inn-
ført en terskelverdi for det ervervede foretaks
omsetning på SEK 100 millioner per år, og antall
meldinger ble halvert. Samtidig ble Konkurren-
sverket gitt adgang til å pålegge melding for fore-
takssammenslutninger som oppfyller lavere ter-
skelverdier.
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5.4.6.3.3 Ansvarssubjekt for meldeplikten 

Det følger av definisjonen i forslagets § 4-2 at en
foretakssammenslutning kan komme i stand på
en rekke ulike måter. Det kan være gjennom
fusjoner, erverv av eierandeler, erverv av fysiske
deler av en virksomhet eller hvor to eller flere
foretak etablerer et fellesforetak. Bestemmelsen
om hvem som er pliktsubjekt for meldeplikten må
derfor tilpasses de ulike konstellasjonene. 

Også ved denne vurderingen er det naturlig å
sammenligne med konkurransereglene i EU/
EØS og andre lands konkurranselovgivning. Det
følger av fusjonsforordningen at en foretakssam-
menslutning skal meldes i fellesskap av partene i
fusjonen eller dem som overtar felles kontroll. I
andre tilfeller skal melding gis av den person eller
det foretak som helt eller delvis overtar kontrol-
len over ett eller flere foretak. Den svenske kon-
kurranseloven bygger på tilsvarende regler som
EU når det gjelder pliktsubjekt for meldeplikten. I
den danske konkurranseloven heter det kun at
foretakssammenslutninger skal meldes. Ervervs-
ministeren har med hjemmel i loven fastsatt nær-
mere regler om melding av foretakssammenslut-
ninger, hvor det blant annet fastsettes at meldin-
gen skal gis av en eller flere av de virksomheter
som deltar i fusjonen (Bekendtgjørelse nr. 894 av
21. september 2000 om anmeldelse av fusjoner). I
praksis er det som regel erververen som melder
foretakssammenslutningen. 

Utvalget anbefaler som nevnt at de nærmere
regler om hvem som har plikt til å melde en fore-
takssammenslutning, bør fastsettes i forskrift.
Utvalget vil likevel bemerke at plikten til å melde
en foretakssammenslutning i utgangspunktet bør
påligge erververen, det vil si den personen eller
det foretaket som overtar kontrollen etter lovutka-
stets § 4-2 første ledd bokstav b. For foretakssam-
menslutninger som skjer ved at to eller flere tidli-
gere uavhengige foretak fusjonerer, jf. definisjo-
nen i utkastets § 4-2 første ledd bokstav a, eller
ved etableringen av et fellesforetak etter forsla-
gets § 4-2 annet ledd, bør meldeplikten kunne
pålegges partene i fellesskap. 

5.4.6.3.4 Fullstendig melding

Utvalget foreslår i lovutkastes § 4-5 annet ledd at
Konkurransetilsynet innen 25 virkedager fra full-
stendig melding er mottatt, må varsle partene at
inngrep kan bli aktuelt. Fristen løper fra fullsten-
dig melding mottas uavhengig av om meldingen
er kommet inn etter reglene om meldeplikt, etter

pålegg fra Konkurransetilsynet eller ved frivillig
melding. Ettersom fullstendig melding er fristutlø-
sende, bør det fastsettes nærmere regler om at
Konkurransetilsynet må gi tilbakemelding innen
en viss frist dersom meldingen anses som ufull-
stendig.

Utvalget foreslår at kravene til innholdet i en
fullstendig melding fastsettes i forskrift. Nedenfor
redegjøres for hensyn utvalget mener bør vurde-
res ved utformingen av forskriften om meldingens
innhold. 

Reglene om informasjonspliktens omfang
beror på en avveining av flere ulike hensyn. Mel-
deplikten må ikke være uforholdsmessig byrde-
full og omfattende for aktørene. Det er heller ikke
ønskelig for myndighetene å motta store mengder
informasjon som ikke er relevant for konkurran-
seanalysen. Samtidig må meldingen inneholde til-
strekkelige opplysninger til at Konkurransetilsy-
net blir i stand til å avgjøre om foretakssammen-
slutningen skal godkjennes, eller om det skal
innledes nærmere undersøkelser. For å avgjøre
hvilken informasjon det kan være relevant å
pålegge aktørene å melde inn, vil reglene i EU/
EØS, Danmark og Sverige være retningsgivende.

I EU/EØS er det utformet et omfattende stan-
dardskjema som skal fylles ut ved meldinger (CO-
formularet). I Danmark og Sverige er det utarbei-
det forskrifter om hvilke opplysninger som må
meldes inn, herunder standardskjemaer. 

Opplysningene som må fremlegges i henhold
til reglene i EU/EØS, Sverige og Danmark er
omfattende. Samtidig er det en adgang for Kommi-
sjonen og konkurransemyndighetene til å lempe
på kravene forut for den enkelte meldingen. 

For å begrense informasjonen som må legges
frem for myndighetene, bør det også etter norsk
rett være adgang til å forhåndsklarere med Kon-
kurransetilsynet hvilken informasjon som er nød-
vendig for konkurransemyndighetenes vurde-
ring av saken. En adgang til forhåndskonsultasjo-
ner og kontakt mellom Konkurransetilsynet og
partene, vil forhindre at meldeplikten blir unødig
formalistisk. Utvalget mener det vil være tilstrek-
kelig at mulighetene til forhåndskonsultasjon føl-
ger av Konkurransetilsynets praksis.

5.4.6.3.5 Forenklet melding

Utvalget mener det i forskriften bør åpnes for at
meldepliktige foretakssammenslutninger kan
levere forenklet melding, dersom sammenslutnin-
gen presumptivt ikke reiser konkurransemessige
problemer. Hensikten er å unngå unødig bruk av
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ressurser både hos foretakene og Konkurransetil-
synet. Ved utarbeidelsen av reglene for forenklet
melding vil utvalget anbefale å legge Kommisjo-
nens praksis til grunn. 

Kommisjonen har i en kunngjøring uttalt at
visse foretakssammenslutninger som vanligvis
ikke skaper konkurransemessige problemer, kan
behandles ved forenklet prosedyre. For sammen-
slutninger mellom foretak i samme relevante mar-
ked, er vilkåret for å benytte forenklet melding at
partenes markedsandel ikke overstiger 15 prosent
ved horisontale sammenslutninger og 25 prosent
ved vertikale sammenslutninger.

5.4.6.3.6 Bør det innføres frister for meldingen?

Utvalget har vurdert om det skal være begrens-
ninger med hensyn til det tidligste tidspunktet for
innlevering av melding. 

Etter gjeldende rett begynner fristen på tre
måneder å løpe når «endelig avtale» om bedrifts-
erverv er mottatt av Konkurransetilsynet, jf. kon-
kurranseloven § 3-11 syvende ledd. Partene har
mulighet til å melde ervervet før det foreligger
endelig avtale, men fristen begynner ikke å løpe
før det foreligger endelig avtale i lovens forstand.
Utvalget mener at det kan være hensiktsmessig å
åpne for en adgang til å melde på et tidligere tids-
punkt, slik at partene får en avklaring før det er
inngått endelig avtale. 

Et mulig utgangspunkt for fristen er «inngått
avtale» slik som i EU/EØS-retten og Danmark. Et
annet alternativ er at det ikke oppstilles konkrete
tidspunkter i loven for når avtalen tidligst kan mel-
des, men at det avgjørende er om Konkurransetil-
synet har mottatt fullstendig melding slik som i
Sverige. 

Hovedforskjellen på «endelig avtale» og «inn-
gått avtale» er at endelig avtale forutsetter at det
foreligger en avtalerettslig bindende avtale og at
alle nødvendige vedtak i relevante selskapsorganer
er truffet, mens det etter EU/EØS-retten foreligger
en inngått avtale når avtalen kun er avtalerettslig
bindende. Som følge av dette vil tidspunktet for
«inngått avtale» normalt inntre før endelig avtale.

Begrunnelsen for at Konkurransetilsynets fris-
ter etter gjeldende rett først utløses ved endelig
avtale, er at det bør være en viss grad av aktualitet
før Konkurransetilsynet iverksetter en inngreps-
vurdering. Da benyttes ikke tid og ressurser på
erverv som uansett ikke gjennomføres. For at
Konkurransetilsynet skal kunne foreta en tilfreds-
stillende behandling av ervervet, eksempelvis ved
høringsrunder, er det videre nødvendig at avta-

lene rundt ervervet er offentlige når fristene star-
ter å løpe. Det er derfor viktig at fristene ikke
begynner å løpe på et tidspunkt når ervervspla-
nene ennå er en forretningshemmelighet. 

Hensynet til næringslivets behov for forutbe-
regnelighet taler på den annen side for at Konkur-
ransetilsynets frister begynner å løpe på et så tid-
lig tidspunkt som mulig. Avklaring på et tidlig sta-
dium i prosessen kan motvirke ressursforspillelse
for de ervervsdrivende.

Dersom tidspunktet for melding harmoniseres
med reglene i EU/EØS, kan dette også gjøre det
enklere for partene i grenseoverskridende fore-
takssammenslutninger å koordinere sine meldin-
ger.

Partene legger ofte ned mye ressurser i forbe-
redelsen av en foretakssammenslutning. Det kan
derfor normalt antas at partene har berettigede
forventninger om at avtalen ikke vil bortfalle som
følge av forhold innenfor deres kontroll. Høye
krav til hvilken informasjon partene må melde
inn, kan bidra til at partene ikke melder avtaler
som det er usikkert om vil bli gjennomført. Hen-
synet til at Konkurransetilsynet ikke skal bruke
ressurser på en foretakssammenslutning som er
meldt, men som ikke gjennomføres, er derfor
ikke tungtveiende. 

Behovet for at partenes planer må være offent-
lige slik at Konkurransetilsynet skal kunne foreta
en forsvarlig vurdering, kan ivaretas gjennom
krav til meldingens innhold, for eksempel ved at
det kreves en offentlig versjon av planene.

Utvalget har foreslått at det innføres krav til
innholdet i meldingen. Konkurransetilsynet vil på
denne måten kunne avvise meldinger dersom kra-
vene til fullstendig melding ikke er oppfylt. Par-
tene må således ha kommet så langt i sine planer
at de er i stand til å levere de opplysninger myn-
dighetene krever. Kravene til fullstendig melding
er behandlet ovenfor under punkt 5.4.6.3.4. Et
slikt system gir også Konkurransetilsynet større
frihet med hensyn til når de finner det hensikts-
messig å vurdere et erverv, samtidig som unødig
formalistiske regler unngås. 

Utvalget mener på denne bakgrunn at kriteri-
ene for når fristene ved meldinger skal begynne å
løpe, ikke skal basere seg på om det foreligger
endelig eller inngått avtale. Det avgjørende bør
være om de ervervsdrivende har levert en full-
stendig melding. Spørsmålet om når det forelig-
ger en fullstendig melding, vil måtte avgjøres av
Konkurransetilsynet på bakgrunn av de krav til
meldingen som er fastsatt i forskrift i medhold av
loven. 
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Utvalget har videre drøftet om det er behov for
en frist for når meldingen senest kan komme inn
til Konkurransetilsynet. 

Etter EU/EØS-reglene må foretakssammen-
slutningen meldes innen en uke etter avtaleinngå-
elsen, overtagelses- eller ombytningstilbudet er
kunngjort, eller den kontrollerende interesse er
ervervet. Selv om regelverket åpner for at bøter
kan ilegges dersom fristen oversittes, har Kommi-
sjonen i sin praksis ikke håndhevet fristen. For
sen melding har heller ikke som konsekvens at
meldingen er ugyldig, eller at de prosessuelle
bestemmelsene i fusjonsforordningen ikke kom-
mer til anvendelse. Så lenge partene ikke tar noen
skritt for å gjennomføre avtalen, vil Kommisjonen
gi partene den nødvendige tid for å kunne utar-
beide en fullstendig melding. Kommisjonen har
dessuten vært fleksibel med å gi fristutsettelse,
når partene har vært i kontakt med Kommisjonen
innen utløpet av fristen på en uke. 

I utgangspunktet legger utvalget til grunn at
partene har interesse av å melde så tidlig som
mulig for snarest mulig å få en avklaring. At Kom-
misjonen ikke har funnet det nødvendig å hånd-
heve fristen på en uke, taler for at det kan være
lite hensiktsmessig å ha en så kort frist for mel-
ding. For å øke fleksibiliteten i systemet har Kom-
misjonen i sitt forslag til revidert fusjonsforord-
ning foreslått å avskaffe fristen. I Sverige gjelder
ingen tidsfrist for meldingen. 

Utvalget har foreslått at det innføres et auto-
matisk gjennomføringsforbud for meldepliktige
foretakssammenslutninger. Utvalget legger til
grunn at det ikke er nødvendig med frister for når
foretakssammenslutninger skal meldes, dersom
det automatiske gjennomføringsforbudet håndhe-
ves strengt. Gjennomføringsforbudet innebærer
at partene i den meldepliktige sammenslutningen
ikke kan ta noen skritt i retning av å integrere
foretakene, før sammenslutningen er meldt og
Konkurransetilsynet har avsluttet sin behandling i
første fase. Utvalget kan ikke se at partene vil ha
noen insentiver til å trenere melding så lenge
sammenslutningen er underlagt et gjennomfø-
ringsforbud. 

5.4.6.4 Konkurransetilsynets adgang 
til å pålegge melding

Utvalget foreslår at der Konkurransetilsynet
ønsker å vurdere foretakssammenslutninger som
faller utenfor meldeplikten, kan tilsynet pålegge
melding. Et slikt system er innført i Sverige, der
svenske konkurransemyndigheter kan pålegge

melding av foretakssammenslutninger som bare
delvis oppfyller terskelverdiene. 

Utvalget foreslår at reglene bygger på syste-
met med «fullstendig melding» som omtalt oven-
for. Ved å bruke dette systemet blir det mulig å
utforme saksbehandlingsregler og frister likt for
alle type foretakssammenslutninger som vurderes
etter forslagets regler om kontroll med foretaks-
sammenslutninger. 

Inngrepsfristene løper således fra fullstendig
melding er mottatt, jf. forslagets § 4-5 annet ledd.
Kravene til fullstendig melding forutsettes fastsatt
i forskrift, jf. punkt 5.4.6.3.4. Fristene for saksbe-
handlingen i Konkurransetilsynet og Konkurran-
senemnda er nærmere behandlet nedenfor under
punkt 5.4.7. 

Utvalget mener at næringslivets behov for for-
utberegnelighet gjør det nødvendig med en abso-
lutt frist for Konkurransetilsynet til å pålegge mel-
ding.

I dag må Konkurransetilsynet gripe inn mot
ervervet innen seks måneder fra det foreligger en
endelig avtale. Fristen kan forlenges til et år der-
som det foreligger særlige hensyn. Utvalgets for-
slag til fristregler er vesentlig forskjellig fra gjel-
dende rett, ettersom man i forslaget står overfor
to ulike fristberegninger. En frist gjelder adgan-
gen til å pålegge melding, som drøftes i dette
avsnittet. Den andre fristen gjelder adgangen til å
vedta inngrep, som drøftes i punkt 5.4.7. 

Utvalget har i sin vurdering av hvilken frist
som skal gjelde for å pålegge melding, lagt vekt på
at Konkurransetilsynet i slike saker ikke er sikret
nødvendig informasjon på et tidlig stadium i saks-
behandlingen. Konkurransetilsynet har derfor
behov for tid til å oppdage foretakssammenslut-
ningen og til å innhente informasjon. For foreta-
kene innebærer dette en periode med usikkerhet
med hensyn til om Konkurransetilsynet kommer
til å gripe inn mot foretakssammenslutningen. 

Lange frister for Konkurransetilsynet til å
pålegge melding kan ha uheldige virkninger, ved
at et inngrepsvedtak på et sent stadium kan være
økonomisk byrdefullt og innebære sløsing med
ressurser. På den annen side kan partenes behov
for avklaring, og til å kunne foreta integrering
uten å risikere et pålegg om reversering, ivaretas
gjennom reglene om frivillig melding. jf. punkt
5.4.6.5. 

Det første spørsmålet er om Konkurransetilsy-
nets frist til å pålegge melding skal løpe fra «endelig
avtale», slik som utgangspunktet for Konkurran-
setilsynets frister i dag, eller fra «inngått avtale». 

For foretakssammenslutninger som ikke er
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meldepliktige og heller ikke er meldt frivillig av
partene, må Konkurransetilsynet få kjennskap til
ervervet på andre måter. Utvalget legger til grunn
at det er større mulighet for å «oppdage» en fore-
takssammenslutning når det ikke bare er inngått
en avtalerettslig bindende avtale mellom partene,
men hvor også alle nødvendige vedtak i relevante
selskapsorganer er truffet. Det kan etter omsten-
dighetene være større notoritet knyttet til de sel-
skapsrettslige godkjennelsene enn til de avtale-
rettslige bindingene. Utvalget foreslår på denne
bakgrunn at fristen for å pålegge melding begyn-
ner å løpe ved endelig avtale. 

Når det gjelder fristens lengde, mener utvalget
at tre måneder er en tilstrekkelig lang frist som
ivaretar både konkurransemyndighetenes og
næringslivets interesser. Etter utløpet av denne
fristen, kan Konkurransetilsynet ikke gripe inn
mot foretakssammenslutningen med mindre mel-
ding er inngitt. 

Utvalget har ikke funnet grunn til å fastsette
en frist for partene til å levere fullstendig melding
etter at melding er pålagt partene. Partene vil selv
ha insentiver til å melde snarest mulig, fordi det
er først når fullstendig melding foreligger at inn-
grepsfristene begynner å løpe. Videre gjelder det
et automatisk gjennomføringsforbud fra den
dagen Konkurransetilsynet pålegger melding og
frem til fristen for saksbehandling i fase I løper ut,
jf. forslagets § 4-4 første ledd. Det automatiske
gjennomføringsforbudet fjerner risikoen for at
partene i denne perioden iverksetter irreversible
tiltak for å integrere selskapene.

5.4.6.5 Frivillig melding

Som det følger av forslagets § 4-3 tredje ledd
annet punktum, kan Konkurransetilsynet pålegge
partene å gi melding innen tre måneder fra det er
inngått endelig avtale om foretakssammenslutnin-
gen. Utvalgets forslag om at reglene om kontroll
med foretakssammenslutninger også skal gjelde
der det ikke er en automatisk meldeplikt, utløser
et behov hos foretakene til å få en avklaring av om
inngrep kan bli aktuelt. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn regler
om frivillig melding av foretakssammenslutnin-
ger. Frivillig melding vil også være fordelaktig for
Konkurransetilsynet, idet det bidrar til at konkur-
ransemessig problematiske sammenslutninger
oppdages på et tidlig tidspunkt. 

Som nevnt ovenfor, foreslår utvalget de
samme regler om fristberegning uavhengig av om
meldingen er kommet inn etter reglene om mel-

deplikt, etter pålegg fra Konkurransetilsynet eller
ved frivillig melding. Utvalget finner ikke grunn til
å regulere på hvilket tidspunkt meldingen tidligst
og senest kan komme inn til Konkurransetilsynet
for at fristene skal utløses. Det avgjørende er om
Konkurransetilsynet har mottatt «fullstendig mel-
ding», jf. drøftelsen under punkt 5.4.6.3.4. For fri-
villige meldinger innebærer forslaget således en
forskjell fra dagens regler, hvor det verken er krav
til form eller innhold i en frivillig melding.

5.4.7 Frister for saksbehandlingen

5.4.7.1 Innledning

Inngrepsfristen på seks måneder etter gjeldende
rett gjelder uavhengig av om bedriftservervet
meldes frivillig, eller om tilsynet selv tar opp
saken. Det er ingen frister for klagebehandlingen
hos departementet. Fristene for inngrep ble kor-
tet ned i konkurranseloven sammenlignet med
prisloven av 26. juni 1953. I forarbeidene, jf.
Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 64, presiseres det at
den vesentlige nedkortingen må ses i sammen-
heng med at beslutningsprosessen ble forenklet. 

Fra næringslivets ståsted kan avklaringstiden i
dag fremstå som lang. Utvalget har av den grunn
funnet det nødvendig å se på muligheten for å inn-
føre endringer i loven som kan korte ned saksbe-
handlingstiden, men som likevel imøtekommer
hensynet til en forsvarlig vurdering av saken. Det
er normalt av stor betydning for foretakene å gjen-
nomføre transaksjonen raskt. Reversering av inte-
grasjonsprosessen vil kunne medføre betydelige
ulemper for partene. 

Som nevnt ovenfor foreslår utvalget så langt
som mulig felles fristregler for foretakssammen-
slutninger uavhengig av grunnlaget for meldingen.

Utvalget har lagt opp til et system hvor det set-
tes frister til de enkelte ledd i saksbehandlingen.
Fristene fremgår av lovutkastets § 4-5. Konkur-
ransetilsynet må innen 25 virkedager fra mottatt
fullstendig melding varsle at inngrep kan bli aktu-
elt (fase I). Senest 70 virkedager etter at fullsten-
dig melding er mottatt må tilsynet forelegge par-
tene et begrunnet forslag til inngrepsvedtak. Par-
tene gis en frist til uttalelse på 15 virkedager.
Konkurransetilsynet må treffe sitt vedtak innen
30 virkedager etter at forslaget til inngrepsvedtak
ble sendt partene (fase II). Totalt innebærer disse
fristene at inngrepsvedtak må treffes innen
100 virkedager fra fullstendig melding er mottatt.
På begjæring fra partene kan fristen kan forlenges
med 25 virkedager i avslutningsfasen. Dette åpner
for at foretaket kan foreslå alternative tiltak i for-
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hold til det tilsynet har innstilt på i sitt varslede
vedtak. Dersom Konkurransetilsynets vedtak
påklages, har Konkurransenemnda 60 virkedager
til sin behandling.

5.4.7.2 Fase I av saksbehandlingen

Ved frivillig melding har Konkurransetilsynet i
dag tre måneder fra melding er mottatt til å varsle
at inngrep kan bli aktuelt. 

I EU/EØS og de fleste andre land med melde-
pliktsordninger er det en frist på omlag en måned
i den første fasen av saksbehandlingen. Like fris-
ter for saksbehandlingen i første fase kan bidra til
større forutberegnelighet for næringslivet. Dette
vil særlig gjelde ved grenseoverskridende fore-
takssammenslutninger, hvor aktørene ofte må for-
holde seg til og eventuelt søke om godkjennelse
fra konkurransemyndigheter i flere land for
samme transaksjon. At denne tidsfristen synes å
ha fungert tilfredsstillende i andre land, kan tale
for at dette bør være en tilstrekkelig lang tidsfrist
også for norske konkurransemyndigheter. Dette
forutsetter imidlertid at kravene til informasjonen
som meldes inn er tilsvarende høye. 

Utvalget foreslår at fristene begynner å løpe
når Konkurransetilsynet har mottatt fullstendig
melding. Kongen kan ved forskrift regulere krav
til informasjon som må meldes, jf. lovforslagets
§ 4-3 fjerde ledd og punkt 5.4.6.3.4. Ved fastsettel-
sen av kravene til fullstendig melding, må Kon-
kurransetilsynets saksbehandlingstid tas i
betraktning. 

Utvalget har foreslått at det skal være et auto-
matisk gjennomføringsforbud for foretakssam-
menslutninger som meldes, jf. lovforslagets § 4-4
første ledd og punkt 5.4.8. Gjennomføringsforbu-
det har virkning frem til tilsynet har vurdert om
det er ønskelig å gå videre med saken, det vil si i
fase I. Det innebærer en effektivisering at tilsynet
i denne fasen kan konsentrere seg om vurderin-
gen av om det kan være aktuelt med inngrep, og
ikke samtidig må vurdere om det skal nedlegges
et gjennomføringsforbud. Ettersom utvalget fore-
slår at det skal være en dispensasjonsadgang, jf.
lovutkastets § 4-4 annet ledd, må det likevel påreg-
nes at noe av saksbehandlingstiden i fase I vil gå
med til å vurdere søknader om dispensasjon.

På bakgrunn av fristene i andre land, de fore-
slåtte endringer i reglene om melding og innfø-
ring av et gjennomføringsforbud, mener utvalget
at Konkurransetilsynets frist til å vurdere om det
kan være aktuelt med inngrep bør være 25 virke-
dager. 

Utvalget har vurdert om det er behov for
regler om fristutsettelse i fase I der partene frem-
setter forslag om frivillige tiltak. I denne vurderin-
gen kan det være naturlig å se hen til andre lands
regler på området. Systemet for kontroll med
foretakssammenslutninger i EU og Danmark byg-
ger på at partene både i fase I og II kan fremsette
forslag til avhjelpende tiltak for å løse eventuelle
konkurranseproblemer. Saksbehandlingen i fase I
og fase II kan ende med at foretakssammenslut-
ningen godkjennes på vilkår. Godkjennelse av
sammenslutninger på vilkår avspeiler normalt
partenes forslag til tiltak. I motsetning til i Dan-
mark, hvor forslag om tiltak kan fremsettes når
som helst på ethvert trinn i saksbehandlingen,
oppstilles det i EU frister for når de avhjelpende
tiltak kan fremsettes. Dette har blant annet sam-
menheng med Kommisjonens behov for å konsul-
tere medlemsstatene før avgjørelse treffes. I fase I
må tiltaket fremsettes innen tre uker fra den dag
meldingen ble mottatt. Fristen på en måned kan
da forlenges til seks uker blant annet dersom par-
tene påtar seg forpliktelser. I Kommisjonens for-
slag til revidert fusjonsforordning er det foreslått
noen endringer i adgangen til fristutsettelse i
fase I. Blant annet skal fristen i fase I automatisk
kunne forlenges med ti virkedager i saker hvor
det oppstilles vilkår eller forpliktelser for Kommi-
sjonens beslutning. 

I Norge er det etter gjeldende rett ingen
adgang til fristutsettelse med mindre det forelig-
ger særlige hensyn. Innføring av regler om fristut-
settelse der partene fremsetter forslag om tiltak,
vil åpne for at flere saker kan avklares i fase I. På
den annen side kan regler om fristutsettelse i fase
I virke kompliserende og formalistisk. 

Utvalget kan på denne bakgrunn verken se at
det er behov for, eller naturlig med, regler om for-
lenget saksbehandlingstid når partene fremsetter
forslag om tiltak i fase I. 

5.4.7.3 Fase II av saksbehandlingen 

Konkurransetilsynet har i dag en frist til å foreta
inngrep på seks måneder fra endelig avtale om
bedriftserverv er inngått. 

Utvalget foreslår i lovutkastets § 4-5 annet ledd
at dersom Konkurransetilsynet innen 25 virkeda-
ger varsler at inngrep kan bli aktuelt, innledes
saksbehandling i fase II.

Utvalget har videre vurdert hvor lang fristen
for å foreta inngrep bør være i den nye loven. 

Fristens lengde må for det første ses i sam-
menheng med reglene om melding. Ved melde-
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systemet legges det i utvalgets forslag opp til at
Konkurransetilsynet sikres relevant informasjon
på et tidlig stadium i saksbehandlingen. Dette kan
i seg selv tale for at gjeldende frister for Konkur-
ransetilsynets saksbehandling kortes ned. Fris-
tens lengde avhenger videre av hvilken beslut-
ningsmodell som vil gjelde for saker om foretaks-
sammenslutninger. Utvalget foreslår et system
hvor Konkurransetilsynet fatter vedtak i første
instans. Dersom partene er misfornøyd med Kon-
kurransetilsynets vedtak, kan partene kreve at
Konkurransetilsynet bringer saken inn for Kon-
kurransenemnda, jf. forslagets § 2-3 annet ledd. 

Ved fastsettelsen av fristens lengde har utval-
get sett hen til fristreglene i EU/EØS, hvor Kom-
misjonen fatter vedtak i første instans. Kommisjo-
nens totale saksbehandlingstid er fem måneder
og en uke fra fullstendig melding er mottatt.
Utvalget har ikke funnet det like relevant å sam-
menligne med Sverige og Danmark, siden kon-
kurransemyndighetene i disse jurisdiksjonene
ikke fatter vedtak om inngrep i første instans. 

Det er utvalgets oppfatning at inngrepsfristen
på seks måneder i gjeldende konkurranselov er
for lang. Sett i sammenheng med innføringen av
et meldesystem, foreslår utvalget kortere inn-
grepsfrister for Konkurransetilsynet. Utvalget leg-
ger til grunn at Konkurransetilsynet, med
utgangspunkt i at det foreligger en fullstendig
melding, vil få bedre forutsetninger enn de har i
dag for å komme raskt i gang med sin vurdering. 

Utvalget foreslår en samlet saksbehandlings-
tid i Konkurransetilsynet på 100 virkedager fra
fullstendig melding er mottatt. Utvalgets forslag
innebærer at Konkurransetilsynet må legge frem
et begrunnet forslag til inngrepsvedtak (varsel)
innen 70 virkedager fra fullstendig melding er
mottatt. Partene bør gis en frist på 15 virkedager
til å uttale seg om varselet. Konkurransetilsynet
må fatte sitt inngrepsvedtak innen 30 virkedager
etter at varsel ble sendt partene, jf. forslagets § 4-5
tredje ledd. 

Utvalget har som nevnt foreslått at klager på
vedtak om inngrep mot foretakssammenslutnin-
ger skal avgjøres av Konkurransenemnda. Med
de frister som er foreslått for saksbehandling i
Konkurransenemnda (60 virkedager), vil samlet
saksbehandlingstid i Konkurransetilsynet og
nemnda totalt utgjøre omlag ni måneder. Utvalget
finner at en slik tidsramme ligger innenfor det
som kan forventes av næringslivet for å få en
endelig avklaring fra konkurransemyndighetene.

Gjeldende konkurranselov har i § 3-11 sjette
ledd en bestemmelse om at Konkurransetilsynets

frister kan forlenges til inntil ett år ved særlige
hensyn. Ettersom fristen i det foreslåtte systemet
utløses ved fullstendig melding, mener utvalget at
det ikke er behov for en tilsvarende bestemmelse
i den nye loven. 

På samme måte som ved fristreglene under
fase I, har utvalget vurdert om det bør være
adgang til fristutsettelse der partene fremsetter
forslag om avhjelpende tiltak som de ønsker at til-
synet vurderer nærmere. 

I dag kan partene på hvert trinn i prosessen
fremsette forslag om endringer som reduserer de
konkurransebegrensende virkninger av erver-
vet. Det er normalt partene som fremmer forslag
til vilkår. Ved vurderingen kan det være naturlig å
se hen til andre lands regler på området. Systemet
med kontroll med foretakssammenslutninger i
EU og Danmark bygger på at partene under pro-
sessene fremsetter frivillige tiltak for å løse even-
tuelle konkurranseproblemer. Godkjennelse av
foretakssammenslutninger på vilkår avspeiler nor-
malt partenes forslag til tiltak.

Etter reglene i EU/EØS kan fristen i unntaks-
tilfeller forlenges der det fremsettes forslag til til-
tak. I forslag til revidert fusjonsforordning fore-
slår Kommisjonen at den utsatte fristen i fase I
endres fra seks uker til 35 arbeidsdager, og at det
også i fase II innføres regler om automatisk for-
lengelse, jf. punkt 5.3.1.4.2.

I Norge er det etter gjeldende rett ingen slik
adgang til fristutsettelse. Fordelen med fristutset-
telse i fase II, er at det sikrer mer tid til drøftelser
og vurderinger av forslag som fremsettes. Utval-
get har foreslått en frist på 15 virkedager til utta-
lelse for partene og ytterligere 15 dager for Kon-
kurransetilsynet til å fatte inngrepsvedtak. Der-
som partene i forbindelse med sin uttalelse til
tilsynet legger frem forslag til endringer, kan
Konkurransetilsynets frist bli for knapp. Utvalget
foreslår derfor at fristen etter begjæring fra par-
tene kan forlenges med 25 virkedager, jf. forsla-
gets § 4-5 tredje ledd siste punktum. 

5.4.7.4 Nærmere om fristberegningen

Utvalget har vurdert om fristene skal fastsettes til
måneder eller tilsvarende virkedager. Dersom
meldingen kommer i forbindelse med en periode
med mange helligdager, kan fristen i enkelte tilfel-
ler være for kort til at Konkurransetilsynet og
Konkurransenemnda får foretatt en forsvarlig vur-
dering av hvorvidt inngrep mot foretakssammen-
slutningen kan bli aktuelt. Dersom det, i likhet
med forslaget til ny fusjonsforordning i EU/EØS,
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innføres virkedager ved fristberegningen unngås
tidsnød på grunn av helligdager. Den svenske
konkurranseloven benytter 25 «arbetsdager» for
Konkurrensverket til å beslutte om det skal settes
i gang nærmere undersøkelser, mens fristen for å
nedlegge forbud mot foretakssammenslutninger
er seks måneder. Utvalget foreslår i likhet med
EU/EØS at fristene i fase I og fase II regnes i vir-
kedager. 

5.4.8 Gjennomføringsforbud 

5.4.8.1 Innledning

Utvalget har vurdert om det bør innføres et auto-
matisk gjennomføringsforbud ved melding av
foretakssammenslutninger. Utvalget har også vur-
dert om det bør være en adgang til å nedlegge for-
bud mot å gjennomføre foretakssammenslutnin-
gen. Dagens konkurranselov § 3-11 fjerde ledd gir
hjemmel til å vedta midlertidig forbud mot å gjen-
nomføre bedriftservervet samt til å vedta andre
tiltak. 

Formålet med gjennomføringsforbud er å
sikre at partene ikke skal kunne hindre en effek-
tiv konkurranserettslig kontroll med foretakssam-
menslutninger, ved helt eller delvis å gjennomføre
ervervet mens tilsynet vurderer hvorvidt det er
grunnlag for inngrep, jf. Ot.prp. nr. 97 (1998-99)
side 17 og side 34. Uten et gjennomføringsforbud
kan partene gjennom sine disposisjoner gjøre for-
håndskontrollen illusorisk. Som eksempel på
dette nevner forarbeidene til gjeldende bestem-
melse om gjennomføringsforbud, at det kan være
praktisk umulig å gjenopprette en eller flere selv-
stendige enheter med tilnærmet samme innhold
og slagkraft som tidligere selvstendige foretak på
grunn av organisatoriske endringer, flytting av
personell eller splitting og salg av aktiva til tredje-
menn. Fra sin praksis har Konkurransetilsynet
erfart dette blant annet i sak 1996/6 (Trio Ving –
Møller Undall). 

Et gjennomføringsforbud kan tenkes utformet
på forskjellige måter. Det kan nedfelles et automa-
tisk forbud mot å gjennomføre foretakssammen-
slutninger, eller gis hjemmel til å nedlegge midler-
tidig forbud i det enkelte tilfelle. Man kan også ha
et system som kombinerer et automatisk forbud
med hjemmel til å nedlegge et midlertidig forbud.
Et automatisk forbud kan gjelde inntil konkurran-
semyndighetene har fattet en endelig avgjørelse,
eller det kan være tidsbegrenset. Innholdet kan
være mer eller mindre omfattende med hensyn til
hvilke begrensninger som pålegges. Hvilken løs-
ning som velges vil blant annet være avhengig av

hvilke tidsfrister myndighetene har for å vurdere
ervervet.

Det er som nevnt ikke regler om meldeplikt
for foretakssammenslutninger i gjeldende kon-
kurranselov, og det er heller ingen regler om
automatisk gjennomføringsforbud. De norske
bestemmelsene er således forskjellige fra bestem-
melsene om kontroll med foretakssammenslut-
ninger blant annet i EU/EØS, Danmark og Sve-
rige, hvor automatisk gjennomføringsforbud er
knyttet til meldeplikt for foretakssammenslutnin-
ger. 

Utvalget har nedenfor vurdert om det skal inn-
føres automatisk gjennomføringsforbud i forhold
til foretakssammenslutninger som er meldeplik-
tige, i forhold til frivillig meldte foretakssammen-
slutninger og i forhold til sammenslutninger som
er pålagt melding av Konkurransetilsynet. Videre
har utvalget vurdert unntak fra gjennomførings-
forbudet, og om det skal være adgang til å
pålegge gjennomføringsforbud i andre tilfeller.

5.4.8.2 Behovet for automatisk 
gjennomføringsforbud

5.4.8.2.1 Meldepliktige foretakssammenslutninger

Som nevnt ovenfor er det i EU/EØS og i mange
andre lands konkurranselovgivning et automatisk
gjennomføringsforbud for meldepliktige foretaks-
sammenslutninger. Forbudets lengde varierer i de
ulike jurisdiksjoner.

Gjennomføringsforbud er i de fleste land
ansett som viktig for å sikre en effektiv kontroll
med foretakssammenslutninger. Et automatisk
gjennomføringsforbud sikrer at konkurransemyn-
dighetenes behandling av meldingen ikke blir illu-
sorisk, ved å ta fra partene muligheten til å foreta
irreversible disposisjoner før meldingen er ferdig-
behandlet. 

Videre innebærer et automatisk gjennomfø-
ringsforbud at Konkurransetilsynet ikke behøver
å vurdere i hver enkelt sak om det skal nedlegges
et gjennomføringsforbud. Ved vurderingen av om
vilkårene for et midlertidig forbud er oppfylt, må
tilsynet i de fleste tilfellene innhente informasjon
fra partene eller fra andre, fordi den mottatte
informasjon ikke er tilstrekkelig. Innhenting av
informasjon kan være ressurskrevende. Dette kan
på den annen side avhjelpes ved utvalgets forslag
om at det må foreligge en fullstendig melding for
at fristen skal begynne å løpe. Konkurransetilsy-
net vil da på et tidlig tidspunkt ha informasjon
som er relevant for vurderingen av om det skal
nedlegges forbud. 
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Nødvendigheten av et midlertidig forbud vil
avhenge av typen av erverv. Ved aksjeerverv vil
normalt forhold knyttet til utøvelsen av aksjonær-
rettigheter stå i fokus, mens det ved tradisjonelle
fusjoner som regel vil være mer aktuelt med
fysiske integrasjonstiltak. De nærmere omsten-
dighetene rundt ervervet, herunder de konkrete
underliggende avtaler, og markedet, vil også vari-
ere. Disse vurderingene er ressurskrevende.
Samtidig er det i disse sakene regelmessig behov
for raske avgjørelser. En tidkrevende prosess,
herunder avholdelse av møter mellom partene og
tilsynet og vanskelige vurderinger, kan lett under-
grave hele det midlertidige forbudet som virke-
middel. 

Hensynet til at Konkurransetilsynet skal
kunne foreta en rask vurdering av en meldt fore-
takssammenslutning blir særlig viktig når utval-
get foreslår å redusere myndighetenes frist for å
varsle inngrep til 25 virkedager etter mottatt mel-
ding. Dersom Konkurransetilsynet i tillegg må
bruke noe av denne tiden til å vurdere om de kan
og skal nedlegge et midlertidig forbud, kan det gå
utover grundigheten i vurderingen av om et inn-
grep kan bli aktuelt. Dette kan resultere i at Kon-
kurransetilsynet oftere varsler et inngrep innen
fristens utløp, fordi det ikke er tid til å foreta en til-
strekkelig grundig vurdering i fase I, og således
at flere erverv går over i saksbehandlingens fase
II. Dette vil være lite gunstig for partene og vil
føre til en lite effektiv saksbehandling i tilsynet. Et
automatisk forbud kan bidra til en grundigere
behandling allerede fra sakens begynnelse.

Et automatisk gjennomføringsforbud kan ten-
kes å være mer omfattende enn der det nedlegges
et gjennomføringsforbud i det enkelte tilfellet.
Konkurransetilsynet må i sistnevnte tilfelle foreta
en konkret vurdering og må legge til grunn for-
holdsmessighetsprinsippet i den alminnelige for-
valtningsretten om at et vedtak ikke skal være
mer vidtgående enn nødvendig. 

Det kan reises spørsmål ved om et automatisk
gjennomføringsforbud i praksis er nødvendig for å
sikre en effektiv inngrepsvurdering. Siden hjem-
melen til å nedlegge et midlertidig gjennomfø-
ringsforbud ble innført 5. mai 2000, er hjemmelen
kun benyttet to ganger. At Konkurransetilsynet
ikke har funnet det nødvendig å nedlegge et mid-
lertidig forbud i flere saker, kan tilsi at et slikt for-
bud i de fleste saker ikke er nødvendig for å sikre
en effektiv inngrepsvurdering. På den annen side
kan den manglende anvendelsen av bestemmelsen
også skyldes at den er relativt ny. Utvalget mener
derfor at det vil være å trekke en forhastet konklu-

sjon å si at den hittil begrensede bruk av hjemme-
len viser at det ikke er behov for slikt forbud. Kon-
kurransetilsynet har videre observert en økende
tendens til at foretakene ønsker å gjennomføre
sammenslutningen på et tidlig tidspunkt. En slik
utvikling taler for et automatisk gjennomførings-
forbud i saker som reiser konkurranseproblemer.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at det
innføres et automatisk gjennomføringsforbud for
meldepliktige foretakssammenslutninger, jf. for-
slagets § 4-4 første ledd. Forbudets lengde er drøf-
tet nedenfor under punkt 5.4.8.4.

5.4.8.2.2 Foretakssammenslutninger hvor melding er 
pålagt av Konkurransetilsynet

Utvalget har videre vurdert om det bør gjelde et
automatisk gjennomføringsforbud i de tilfeller til-
synet pålegger melding av foretakssammenslut-
ninger. 

Årsaken til at Konkurransetilsynet av eget ini-
tiativ tar en foretakssammenslutning opp til vur-
dering, er at sammenslutningen etter tilsynets
vurdering kan ha negative konkurransevirknin-
ger. Betenkelighetene ved et automatisk gjen-
nomføringsforbud for disse sammenslutningene
kan derfor sies å være begrenset.

På den annen side kan Konkurransetilsynet
når det pålegger melding, samtidig nedlegge et
forbud mot gjennomføring dersom det anses nød-
vendig for å gjennomføre et eventuelt senere inn-
grep. Av den grunn kan det hevdes at det ikke er
noen vesensforskjell om det er et automatisk gjen-
nomføringsforbud etter at tilsynet har pålagt mel-
ding, eller om adgangen til å pålegge gjennomfø-
ringsforbud videreføres. Likevel vil det, som tidli-
gere nevnt, i mange tilfeller være komplisert å
vurdere hvilke gjennomføringstiltak som skal for-
bys. Det kan derfor i enkelte tilfeller være vanske-
lig å fastsette et individuelt gjennomføringsforbud. 

Av hensyn til ovennevnte og til sammenhen-
gen i regelverket, vil utvalget gå inn for at et auto-
matisk gjennomføringsforbud også skal gjelde når
Konkurransetilsynet pålegger melding, jf. forsla-
gets § 4-4 første ledd. Forbudet gjelder fra partene
har mottatt pålegg om melding.

5.4.8.2.3 Frivillig meldte foretakssammenslutninger

Mange av de samme hensynene som taler for inn-
føring av automatisk gjennomføringsforbud ved
meldepliktige foretakssammenslutninger gjør seg
også gjeldende for frivillig meldte sammenslutnin-
ger. Også for frivillig meldte foretakssammenslut-
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ninger har utvalget foreslått en saksbehandlings-
frist på 25 virkedager i fase I. Samtidig har tilsynet
behov for en viss tid for å kunne vurdere om det
er grunn til å gripe inn mot foretakssammenslut-
ningen. Sett i lys av at det automatiske gjennomfø-
ringsforbudet bare vil gjelde i den første fasen av
saksbehandlingen, anser utvalget at et gjennomfø-
ringsforbud er en relativt liten belastning for fore-
takene. Utvalget antar derfor at foretakene vil
være interessert i den avklaringen som en mel-
ding til Konkurransetilsynet kan gi til tross for at
meldingen utløser et gjennomføringsforbud. 

Utvalget vil derfor anbefale at det innføres et
automatisk gjennomføringsforbud også ved frivil-
lig melding, jf. forslagets § 4-4 første ledd. Gjen-
nomføringsforbudet gjelder fra det tidspunktet
foretakssammenslutningen meldes. Partenes
adgang til frivillig melding avskjæres ikke selv om
det på forhånd er truffet tiltak for å gjennomføre
foretakssammenslutningen.

5.4.8.3 Innholdet i det automatiske 
gjennomføringsforbudet

Utvalgets anbefaling om å innføre et automatisk
gjennomføringsforbud forutsetter at forbudet gis
et innhold som er forutberegnelig for partene i
næringslivet. Det er vanskelig å trekke paralleller
til gjeldende rett, da Konkurransetilsynet i sakene
etter § 3-11 fjerde ledd må vurdere hvilke tiltak
som skal forbys i hvert enkelt tilfelle. 

Innholdet av et automatisk gjennomføringsfor-
bud kan være mer eller mindre omfattende, og
mer eller mindre konkret utformet med hensyn til
hvilke begrensninger som pålegges. Eksempelvis
definerte den nå opphevede lov av 23. desember
1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet § 23
de eierbeføyelsene som kunne utøves inntil erver-
vet eventuelt ble godkjent. Departementet kunne
i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra bestemmel-
sen. Bestemmelsens formål var sammenfallende
med det formål som ligger til grunn for et gjen-
nomføringsforbud. Bestemmelsen fastsatte at:

«Før fristen etter § 10 er utløpt eller endelig
godkjenning er gitt etter § 16, kan erververen
bare foreta rettslig og faktiske disposisjoner
over foretakets eller den overtatte virksomhets
aktiva som er i samsvar med forsvarlig drift og
ikke vesentlig forringer foretakets eller den
overtatte virksomhets verdi.

I meldeplikts- og prøvingsperioden som
angitt i første ledd, kan ikke erververen utøve
andre rettigheter i ervervet foretak enn retten

til å heve utbytte for eierandelene og til å utøve
fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse».

I EU/EØS og i flere land gjelder gjennomførings-
forbudet generelt. Ved å velge samme løsning vil
praksis derfra kunne være relevant. Det vil også
være enklest for markedsaktørene at reglene
nasjonalt og internasjonalt er like. 

Det automatiske gjennomføringsforbudet skal
gjelde generelt for alle foretakssammenslutninger
som meldes. Det er derfor vanskelig, og det kan
også være uheldig, å angi nøyaktig hvilke tiltak
som rammes av et gjennomføringsforbud. Gene-
relt kan gjennomføringsforbudet omtales som en
«stand still»-forpliktelse. Dette er i overensstem-
melse med forståelsen av forbudet i EU/EØS,
Sverige og Danmark. 

Utvalget foreslår at gjennomføringsforbudet,
uavhengig av om det inntrer automatisk eller etter
vedtak, bør omfatte gjennomføring av foretaks-
sammenslutningen generelt, og ikke begrenses til
enkelte eierbeføyelser. Utvalget mener at gode
grunner taler for at EU/EØS-retten legges til
grunn når innholdet i det automatiske gjennomfø-
ringsforbudet i den norske loven fastlegges.
Utvalget anbefaler derfor at innholdet tilsvarer
reglene i fusjonsforordningen artikkel 7 og må
tolkes i lys av den rettspraksis som finnes i EU/
EØS. Hensynet til individuelle tilpasninger kan
ivaretas gjennom dispensasjonsadgang fra forbu-
det, jf. punkt 5.4.8.5. 

På denne bakgrunn har utvalget foretatt en
kort gjennomgang av innholdet i gjennomførings-
forbudet i fusjonsforordningen artikkel 7. Det
foreligger imidlertid lite praksis knyttet til gjen-
nomføringsforbudet i fusjonsforordningen. I til-
legg tar Kommisjonen svært sjelden opp bestem-
melsen om gjennomføringsforbud i sine publi-
serte avgjørelser. Tvil med hensyn til hva forbudet
innebærer blir gjerne avklart gjennom uformelle
diskusjoner mellom Kommisjonen og de berørte
foretak. Den sparsomme rettskildesituasjonen i
EU/EØS gjør at man er henvist til noe friere
betraktninger om forbudsnormens innhold. For-
målsbetraktninger vil derfor være sentrale i vur-
deringen av hva gjennomføringsforbudet innebæ-
rer for de berørte foretak. Det følger av fortalen til
fusjonsforordningen, særlig punkt 17, at det sen-
trale formålet med meldeplikten og den påføl-
gende suspensjonsperiode er å sikre et effektivt
tilsyn med foretakssammenslutningen, som igjen
vil være med på å sikre effektiv konkurranse på
det felles marked. En mest mulig effektiv kontroll
med foretakssammenslutningen, tilsier at forbu-
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det rammer de tiltak som er egnet til å vanskelig-
gjøre en slik kontroll. Her må man sannsynligvis
se hen til proporsjonalitetsprinsippet i vurderin-
gen av hvor omfattende et gjennomføringsforbud
må være for å oppnå formålet med bestemmelsen.

Forberedende handlinger vil som hovedregel
ikke rammes av gjennomføringsforbudet i
fusjonsforordningen. Dette vil gjelde forbere-
dende handlinger som foretas både før og etter
melding. Eksempler på denne type handlinger
kan være at foretakene inngår finansieringsavta-
ler, innhenter samtykke fra aksjeeiere, lager for-
tegnelser over eierandeler, forbereder finansier-
ing eller forbereder oppsigelser og nyansettelser.
Bakgrunnen for at disse handlingene vanligvis til-
lates i EU/EØS, er at de normalt ikke er egnet til
å hindre en effektiv kontroll med foretakssam-
menslutningen da det ikke kreves noen form for
reverserende handlinger dersom ervervet ikke
godkjennes. I den forbindelse kan det imidlertid
tenkes ulike former for utveksling av informasjon
som kan falle inn under gjennomføringsforbudet,
fordi innsyn i konfidensiell informasjon kan
påvirke de involverte foretaks status som uavhen-
gige av hverandre.

Normalt vil fysisk integrasjon kunne omtales
som selve kjernen i gjennomføringsforbudet. For-
budets formål er å sikre en effektiv kontroll med
foretakssammenslutningen, og dersom partene i
påvente av konkurransemyndighetenes avgjø-
relse påbegynner integrasjonen mellom de
berørte foretak, ville dette kunne sette effektivite-
ten av konkurransemyndighetenes avgjørelse i
fare. Det er derfor liten tvil om at gjennomførings-
forbudet er til hinder for at den fysiske integra-
sjonsprosessen settes i gang. Dette vil være mest
aktuelt ved de rene fusjoner, da slike transaksjo-
ner i stor grad medfører fysiske endringer i de
involverte foretak. Eksempler på dette er at enhe-
ter legges ned og nye opprettes, personellforflyt-
ninger, omstrukturering av selskaper o.l.

Det er vanskelig å stille opp generelle regler
som gjelder hvilke eierrettigheter som kan utø-
ves, og hvilke som må stilles i bero. Et utgangs-
punkt kan imidlertid være at dersom utøvelsen av
rettigheten samtidig innebærer utøvelse av kon-
troll over virksomheten, vil gjennomføringsforbu-
det hindre rettighetsutøvelsen. I tillegg vil disposi-
sjoner som enkelt kan reverseres kunne tillates.
En konsekvens av dette er at utøvelse av stemme-
rett på selskapets generalforsamling for de nye
aksjene ikke kan utøves i suspensjonsperioden,
mens å motta utbytte normalt vil være tillatt. 

5.4.8.4 Varigheten av det automatiske 
gjennomføringsforbudet

Et automatisk gjennomføringsforbud kan avgren-
ses til kun å gjelde i fase I, eller det kan gjelde helt
til endelig avgjørelse i saken foreligger.

EU/EØS har i dag et automatisk gjennomfø-
ringsforbud som gjelder helt frem til endelig
avgjørelse foreligger, det vil si både i fase I og fase
II. I EU/EØS var det tidligere et automatisk for-
bud som gjaldt de første tre ukene etter mottatt
melding, kombinert med en adgang til å nedlegge
et midlertidig forbud etter perioden på tre uker. 

Sammenligningen med nåværende utforming
av bestemmelsene om gjennomføringsforbud i
EU/EØS, kan tale for et automatisk gjennomfø-
ringsforbud frem til endelig avgjørelse fra Kon-
kurransetilsynet foreligger. Det er imidlertid ikke
gitt at tilsvarende varighet på gjennomføringsfor-
budet vil være egnet i saker etter den norske kon-
kurranseloven. For det første meldes langt flere
store foretakssammenslutninger til overvåknings-
organene i EU/EØS enn det som er tilfellet for
nasjonale myndigheter. For det andre har nasjo-
nale konkurransemyndigheter større geografisk
nærhet til partene, og kan dermed enklere følge
med på partene og deres atferd. Det kan således
være mindre fare for at partene i den perioden
saksbehandlingen pågår, begynner å gjennomføre
ervervet uten at nasjonale konkurransemyndig-
heter registrerer det. Dette kan tale for at det
nasjonalt ikke er nødvendig med et så vidtgående
forbud for å ivareta hensynet til en effektiv kon-
troll med foretakssammenslutninger. 

Vurderingen av gjennomføringsforbudets
lengde må ses i sammenheng med adgangen til å
dispensere fra forbudet. Det er særlig i fase I at
effektivitetshensyn gjør et automatisk gjennomfø-
ringsforbud hensiktsmessig. I fase II har tilsynet
bedre tid til å vurdere foretakssammenslutningen,
herunder foreta en konkret vurdering av om det
bør være et forbud mot gjennomføring. Enkelte
saker er imidlertid såpass omfattende og kompli-
serte at fristen i fase II også er knapp. I slike saker
kunne det være ønskelig med et automatisk gjen-
nomføringsforbud frem til tilsynet har truffet
endelig avgjørelse i saken. Et gjennomføringsfor-
bud i fase II vil imidlertid være svært belastende
for partene. Dette taler for at et slikt inngripende
forbud heller bør være gjenstand for en konkret
vurdering. 

Utvalget finner på denne bakgrunn at det auto-
matiske gjennomføringsforbudet bør avgrenses til
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å gjelde i fase I, det vil si inntil 25 virkedager, jf.
forslagets § 4-4 første ledd. 

5.4.8.5 Unntak fra det automatiske 
gjennomføringsforbudet

Utvalget har vurdert om Konkurransetilsynet skal
gis adgang til å gjøre unntak fra det automatiske
gjennomføringsforbudet. 

En slik adgang til å gjøre unntak finnes i EU/
EØS, dansk og svensk konkurranselovgivning.
Etter reglene i EU/EØS varer gjennomføringsfor-
budet inntil Kommisjonen har gjort endelig ved-
tak. Det heter i fortalen til fusjonsforordningen
punkt 17 at det bør være mulig å gjøre unntak fra
kravet om utsettelse av gjennomføringen dersom
det er hensiktsmessig. Når Kommisjonen avgjør
om det skal gjøres slikt unntak eller ikke, skal den
ta hensyn til alle relevante faktorer, for eksempel
arten og omfanget av den skade som påføres fore-
takene berørt av sammenslutningen eller tredje-
menn, og den trussel sammenslutningen utgjør
mot konkurransen, jf. fusjonsforordningen artik-
kel 7 nr. 4.

I Sverige er det adgang til å gjøre unntak selv
om forbudet kun gjelder i fase I, det vil si maksi-
malt i 25 dager. Dette indikerer at også et gjen-
nomføringsforbud av meget begrenset varighet
kan være skadelig for partene, og at det av den
grunn kan være behov for en unntaksregel. Ulem-
pen ved en slik unntakshjemmel er imidlertid at
det i en rekke saker med stor sannsynlighet vil bli
søkt om unntak. Dette vil påføre Konkurransetil-
synet merarbeid innenfor den knappe fristen på
25 dager. Dersom Konkurransetilsynet må vur-
dere slike søknader, kan dette undergrave noe av
effektivitetsgevinstene ved et automatisk forbud.
Adgangen til å gjøre unntak i Sverige benyttes
svært sjelden, og det skal også mye til før det gis
unntak i EU/EØS, selv om forbudet her også gjel-
der i fase II.

Utvalget foreslår likevel at Konkurransetilsy-
net ved forskrift eller enkeltvedtak kan gjøre unn-
tak fra gjennomføringsforbudet, jf. forslagets § 4-4
annet ledd. Ved avgjørelsen av om det skal gjøres
unntak fra gjennomføringsforbudet, skal det blant
annet tas hensyn til de virkninger en utsettelse
kan ha for et eller flere av foretakene berørt av
sammenslutningen eller for tredjemann og den
trussel foretakssammenslutningen kan utgjøre for
konkurransen. Det kan knyttes vilkår og forplik-
telser til unntaket for å sikre virksom konkur-
ranse. Det kan søkes om unntak til enhver tid,
også før meldingen og etter transaksjonen. 

Utvalget legger til grunn at et automatisk gjen-
nomføringsforbud for alle meldte foretakssam-
menslutninger innføres under den forutsetning at
det finnes en reell adgang til å gjøre unntak fra
forbudet. Utvalget finner i denne sammenheng
ikke grunn til å anvende Kommisjonens praksis i
henhold til fusjonsforordningen, da adgangen til å
gjøre unntak her har vært praktisert så strengt at
den neppe kan sies å være reell. Utvalget mener
likevel at terskelen for å gjøre unntak fra det mid-
lertidige gjennomføringsforbudet i fase I bør være
høy. Det kan dog tenkes tilfeller hvor en utsettelse
av gjennomføringen vil få betydelige negative kon-
sekvenser ikke bare for partene i sammenslutnin-
gen, men også for konkurransen og målsettingen
om effektiv ressursbruk. I slike tilfeller vil det
være åpenbart at et midlertidig forbud ikke tjener
sin hensikt, og det bør derfor være mulig å gjøre
unntak. 

5.4.8.6 Pålegg om gjennomføringsforbud

Utvalget har foreslått at automatisk gjennomfø-
ringsforbud innføres for alle meldte foretakssam-
menslutninger i saksbehandlingens fase I. Der-
med er det ikke behov for en egen hjemmel til å
pålegge gjennomføringsforbud i første fase av
saksbehandlingen. 

I de tilfeller hvor Konkurransetilsynet mener
at inngrep kan være aktuelt, kan det være behov
for å videreføre et midlertidig forbud i saksbe-
handlingens andre fase. Utvalgets oppfatning er
derfor at Konkurransetilsynet bør ha hjemmel til
å pålegge midlertidig gjennomføringsforbud i
saksbehandlingens fase II, når det anses nødven-
dig for å kunne gjennomføre et eventuelt senere
vedtak om inngrep. Det vises i den forbindelse til
begrunnelsen i forarbeidene til gjeldende lov, jf.
Ot.prp. nr. 97 (1998-99) side 17 flg. Etter forsla-
gets § 4-4 tredje ledd er det to kumulative vilkår
som må være oppfylt for å kunne pålegge et gjen-
nomføringsforbud i sakens andre fase. For det før-
ste må det være rimelig grunn til å anta at erver-
vet vil kunne lede til eller forsterke en vesentlig
begrensning av konkurransen. For det andre må
Konkurransetilsynet anse tiltaket nødvendig for å
kunne gjennomføre et eventuelt senere vedtak om
inngrep i medhold av forslagets § 4-1. Tilsynet må
blant annet vurdere omstendighetene rundt pla-
nene om sammenslutningen og markedet for å se
om det finner behov for å treffe midlertidige til-
tak. I denne vurderingen vil det være aktuelt å
legge vekt på sannsynligheten for et senere inn-
grep. 
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Om et gjennomføringsforbud i fase II er nød-
vendig eller ikke, må avveies mot partenes kon-
krete behov for å starte en integrasjonsprosess
tidlig. Det vil i den sammenheng være relevant å
se hen til de økonomiske skadevirkninger et mid-
lertidig forbud vil få for de involverte parter. Kon-
kurransetilsynet må ha en vid skjønnsadgang i sin
vurdering. Et pålegg om gjennomføringsforbud
etter lovforslagets § 4-4 tredje ledd kan påklages
til Konkurransenemnda. 

5.4.9 Innholdet i inngrepsvedtaket

Et inngrepsvedtak kan etter gjeldende rett gå ut
på å nedlegge forbud eller gi påbud, samt å gi tilla-
telse på vilkår. Loven gir videre eksempler på hva
vilkårene kan gå ut på. Utvalget mener at et inn-
grepsvedtak bør kunne utformes tilsvarende i den
nye loven, jf. lovutkastets § 4-1.

For det første kan et vedtak gå ut på å forby
foretakssammenslutningen og fastsette slike
bestemmelser som er nødvendige for at formålet
med forbudet blir oppnådd. For det andre kan
Konkurransetilsynet påby avhendelse av aksjer
eller andeler som er ervervet som ledd i foretaks-
sammenslutningen. For det tredje kan Konkur-
ransetilsynet sette slike vilkår som er nødvendige
for å motvirke at foretakssammenslutningen
begrenser konkurransen i strid med formålet. 

Under gjeldende konkurranselov har i praksis
alle de tre alternativene blitt benyttet. Vilkår som
er blitt ansett å være nødvendige for å begrense
konkurransen er forbud mot diskriminering, her-
under prisregulering og kontraheringsplikt. 

Den generelle adgangen til å stille vilkår etter
forvaltningsretten har visse begrensninger.
Adgangen til å sette vilkår kan for det første være
begrenset ved lov. For det andre må det være en
saklig sammenheng mellom godkjennelsen av
foretakssammenslutningen og det vilkår som stil-
les. En tredje begrensning er at vilkåret må være
forholdsmessig, det vil si at vilkåret ikke går len-
ger enn det som er nødvendig for å avhjelpe de
negative konkurransevirkningene av sammenslut-
ningen. 

Vilkårene kan være strukturelle, det vil si at
partene pålegges å selge ut deler av virksomhe-
ten. Det kan også fastsettes atferdsmessige vilkår,
som at konkurrenter eller andre aktører skal gis
adgang til tjenester partene utfører på ellers like
vilkår eller gis forbud mot eksklusivitets- og kob-
lingsavtaler. Det er også stilt som vilkår at fremti-
dige erverv som innebærer bestemmende innfly-
telse over konkurrerende virksomheter skal mel-

des til Konkurransetilsynet. Praksis viser at
Konkurransetilsynet ofte har stilt atferdsregule-
rende vilkår. 

For vilkår som settes ved foretakssammenslut-
ningskontroll i EU, følger det av Kommisjonens
kunngjøring om løsninger som er akseptable i
henhold fusjonsforordningen og kommisjonsfor-
ordning nr. 447/98, at strukturelle tiltak prinsipi-
elt er å foretrekke. Begrunnelsen for dette er at
det ikke er behov for tilsvarende kontrollmekanis-
mer for om slike vedtak etterleves i fremtiden,
som det er i tilknytning til atferdsvilkår. 

I henhold til fusjonsforordningen kan foretak
tilby avhjelpende tiltak i forbindelse med en fore-
takssammenslutning som ellers vil forårsake eller
styrke en dominerende stilling slik at Kommisjo-
nen kan godkjenne sammenslutningen. Flertallet
av de saker som kan forårsake konkurransepro-
blemer blir løst ved at partene i tide tilbyr avhjel-
pende tiltak. Kunngjøringen om avhjelpende tiltak
bygger på Kommisjonens tiårige praksis med å
stille krav til avhjelpende tiltak og påse at kravene
ble innfridd. I arbeidet med kunngjøringen hadde
Kommisjonen utvidet kontakt med konkurranse-
myndighetene i USA, Federal Trade Commission,
om deres erfaring på området. Ett av målene med
kunngjøringen var å bidra til at avhjelpende tiltak
ble effektivt implementert innen en kort tidsperi-
ode. Tiltakene skal ikke kreve oppfølging etter
implementering. Tiltakene som blir tilbudt bør
derfor inneholde klare detaljer og prosedyrer for
hvordan de vil bli implementert. Kommisjonen
har også presisert at det avhjelpende tiltak de
foretrekker er salg av levedyktige selvstendige
foretak. I flere saker tilbød partene å selge aksjer
de hadde i andre selskaper, selv om de ikke kon-
trollerte disse selskapene, for å unngå å forårsake
konkurranseproblemer. 

De fleste avhjelpende tiltak som ble godkjent i
2001 inneholdt en betingelse om å gjennomføre
tiltakene innen en gitt tid etter at vedtaket var blitt
fattet. I en av sakene måtte salget gjennomføres
før gjennomføring av foretakssammenslutningen
og godkjennelse av Kommisjonen (Kommisjo-
nens avgjørelse av 13. mars 2001 The Post Office/
TPG/SPPL COMP/M.1915). Begrunnelsen for
dette var at et vellykket salg var helt avhengig av
hvilke egenskaper det kjøpende foretak hadde. 

Selv om praksis viser at Kommisjonen i hoved-
sak foretrekker avhjelpende tiltak i form av utskil-
lelse, har likevel alternative løsninger som for
eksempel tiltak hvor det har vært gitt tilgang til
nødvendig infrastruktur og nøkkelteknologi, blitt
akseptert.
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Utvalget slutter seg til Kommisjonens uttalel-
ser om at strukturvilkår i de fleste tilfeller er best
egnet for å motvirke konkurransemessige
begrensninger ved foretakssammenslutninger,
ettersom atferdsvilkår nødvendiggjør en stadig
overvåkning og håndheving fra Konkurransetilsy-
nets side frem i tid. Det er også en ulempe at
atferdsvilkårene er tidsbegrenset. Når virknings-
tiden er utløpt, kan vilkårene neppe fornyes med
hjemmel i foretakssammenslutningsbestemmel-
sen, ettersom tidsfristen for inngrep er utløpt.
Strukturvilkår i form av avhendelse av aksjer eller
andeler er imidlertid kun aktuelt i tilfeller hvor
det bare er deler av det ervervede foretaket som
omfattes av konkurransebegrensningen. Spørs-
målet om hvilke typer vilkår som bør foretrekkes
bør imidlertid overlates til konkurransemyndig-
hetene og ikke reguleres i loven. 

Utvalgets forslag åpner for at partene kan tilby
frivillige tiltak ved melding både i fase I og fase II.
Dersom partene, på grunnlag av det varslede inn-
grepsvedtaket finner å kunne tilby frivillige tiltak,
kan det søkes om fristutsettelse på 25 virkedager i
fase II, jf. forslagets § 4-5 tredje ledd. Utvalget leg-
ger til grunn at fristutsettelsen vil gi Konkurranse-
tilsynet tilstrekkelig tid til å vurdere om de til-
budte tiltakene er tilstrekkelige for å avhjelpe de
negative konkurransevirkningene ved foretaks-
sammenslutningen. I tilfeller hvor det er aktuelt
kan Konkurransetilsynet fatte vedtak som går ut
på å tillate foretakssammenslutningen på vilkår.
Ordningen forutsetter at det er partene som tar
stilling til om eventuelle frivillige tiltak skal vurde-
res i saken. Fordelen med dette er at det ofte er
foretakene som er nærmest til å vurdere hvilke
vilkår de kan akseptere for å avverge konkurran-
sebegrensende virkninger. 

5.4.10 Forvalter 

5.4.10.1 Behovet for forvalter

Som det følger av det ovenstående, har utvalget
foreslått at Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda kan stille ulike type vilkår som betingelse
for å godkjenne en foretakssammenslutning. Vil-
kårene kan være av både strukturell og atferds-
messig art.

Manglende oppfyllelse av vilkårene kan inne-
bære at selve sammenslutningen er ulovlig. Det
kan likevel være vanskelig for konkurransemyn-
dighetene å finne hensiktsmessige reaksjoner
overfor betingelser som ikke oppfylles. Utvalget
har vurdert om det er behov for å innføre en ord-
ning som muliggjør ekstern bistand ved gjennom-

føring av vilkårene som settes ved inngrep mot
foretakssammenslutninger etter den nye loven. 

Slik ekstern bistand kan ytes av en oppnevnt
medhjelper. I EU og Danmark benyttes terminolo-
gien «trustee», mens svenske konkurransemyn-
digheter benytter betegnelsen «förvalter». Det fin-
nes ingen tilsvarende ordning i norsk rett. Det
kan imidlertid trekkes en sammenligning til lov
26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og mid-
lertidig sikring som har regler om «medhjelper».
Utvalget mener at ordet medhjelper neppe er en
dekkende betegnelse for en «trustee» i EU-ret-
tens forstand. Ordet «trustee» mangler på sin side
en norsk språklig forankring. Betegnelsen «for-
valter» er etter utvalgets oppfatning den mest tref-
fende betegnelsen. 

Hittil har konkurransemyndighetene aldri
pålagt partene i et bedriftserverv å oppnevne en
uavhengig forvalter som kan føre tilsyn/kontroll
med at eventuelle vilkår, forbud og påbud blir
overholdt. Bakgrunnen for dette kan være at
behovet for forvalter har aktualisert seg først de
senere år.

Ved vurderingen av om det er behov for å inn-
føre en ordning med forvalter, har utvalget sett på
praksis vedrørende foretakssammenslutnings-
kontroll i EU, Danmark, Sverige og USA. Det føl-
ger av Kommisjonens kunngjøring om løsninger
som er akseptable i henhold til fusjonsforordnin-
gen, at partene kan oppnevne en uavhengig for-
valter. Kommisjonen har indikert at det er en for-
del at det oppnevnes en forvalter som følger opp
implementeringen av de avhjelpende tiltakene. I
de fleste saker som godkjennes av Kommisjonen
blir dette gjort. 

Kommisjonen har nylig lagt frem et forslag til
standardtekster ved avhjelpende tiltak og et stan-
dard «trustee»-mandat under fusjonsforordnin-
gen. Standardavtalen gjelder mellom partene og
en trustee, og danner basis for forholdet mellom
Kommisjonen, trustee og partene. Det skilles
mellom «Monitoring Trustee» og «Divestiture
Trustee». En «Divestiture Trustee» har oppgaver
relatert til markedsstruktur, mens en «Monito-
ring Trustee» har til oppgave å føre tilsyn med at
det eventuelle foretak som skal utskilles bevarer
sin uavhengighet, økonomiske levedyktighet,
salgbarhet og konkurranseevne frem til utskillel-
sen har funnet sted, jf. punkt 5.3.1.4.2. 

Både den danske og den svenske konkurran-
seloven legger vekt på Kommisjonens kunngjø-
ring om avhjelpende tiltak, herunder at partene
kan oppnevne en uavhengig trustee som skal god-
kjennes av konkurransemyndighetene. Hittil har



NOU 2003: 12 109
Ny konkurranselov Kapittel 5

det blitt oppnevnt trustee i en sak i hvert av lan-
dene, jf. punkt 5.3.3 og 5.3.4. USA har en lengre
tradisjon med bruk av trustee enn Europa. Fede-
ral Trade Commission har ved en rekke anlednin-
ger oppnevnt en uavhengig trustee.

Et eksempel på bestemmelser om bistand fra
medhjelpere i norsk rett er som nevnt lov 26. juni
1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig
sikring. Hovedregelen ved tvangssalg er at det
skal gjennomføres med bistand av en oppnevnt
medhjelper. De formelle vilkår for hvem som kan
oppnevnes som medhjelper er regulert i tvangs-
fullbyrdelsesloven § 2-10. Medhjelper skal for det
første fylle de krav som er fastsatt i medhold av
lov for ervervsmessige omsetning for vedkom-
mende formuesgode. Kongen kan ved forskrift til

loven pålegge medhjelperen å stille sikkerhet og
fastsette regler for godtgjørelse av medhjelperens
arbeid og utgifter. Om habilitet for medhjelperen
gjelder domstolsloven §§ 106, 108, 109, 111 til 113
og 121 tilsvarende. Dette innebærer blant annet at
parten ikke selv kan oppnevne medhjelper. I til-
legg til de formelle kravene som stilles til med-
hjelper, må retten ved oppnevning av medhjelper
til en viss grad forvisse seg om at vedkommende
er skikket til oppgaven. Retten kan om den selv
ønsker, innhente forslag til medhjelper fra sak-
søker eller saksøkte eller begge deler. 

Ved gjennomføringen av strukturelle vilkår
kan det være behov for ekstern bistand ved gjen-
nomføringen av salg og nedleggelse av enheter
innenfor foretaket. Det kan også være behov for

Tabell: 5.2 Oppsummering av utvalgets forslag til prosessuelle regler

Meldepliktige 
iht. forskrift Frivillig meldte

Pålagt melding av 
Konkurransetilsynet

Gjennomføringsforbud

Automatisk gjennomføringsforbud Ja Ja Ja

Tidspunkt for utløsning av det 
automatiske gjennomføringsforbudet

Umiddelbart Ved frivillig 
melding

Ved pålegg om melding

Varighet for det automatiske 
gjennomføringsforbudet

Utløpet av fase I, det vil si 25 virkedager etter mottatt
fullstendig melding

Hjemmel til å pålegge gjennomfø-
ringsforbud i fase II

Ja Ja Ja

Tidsfrister for saksbehandling

Konkurransetilsynets frist for 
å pålegge melding i enkelttilfeller

– – 3 måneder fra partene har 
inngått endelig avtale

Seneste frist for å avgi melding Ingen

Konkurransetilsynets frist til 
å varsle om inngrep er aktuelt i fase I

25 virkedager fra fullstendig melding er mottatt

Konkurransetilsynets frist til å fatte 
vedtak om inngrep i fase II

100 virkedager fra fullstendig melding er mottatt

Fristutsettelse i fase II på begjæring 
fra partene ved forslag om 
avhjelpende tiltak

25 virkedager

Konkurransetilsynets frist til å bringe 
saken inn for Konkurransenemnda

30 virkedager fra vedtak om inngrep er fattet

Konkurransenemndas frist til 
å avgjøre klagen

60 virkedager fra klagen er brakt inn
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tilsyn med at det eventuelle foretaket som skal
utskilles bevarer sin uavhengighet, økonomiske
levedyktighet, salgbarhet og konkurranseevne
inntil utskillelsen har funnet sted. Et særskilt
spørsmål er om det også kan være behov for
ekstern bistand for å sikre tilsyn med at atferdsvil-
kår, slik som å sikre tilgang til essensielle fasilite-
ter eller ikke-diskrimineringsvilkår, blir etterlevd.

Oppfølging av at partene innretter seg etter
vilkår som er fastsatt, er like viktig som selve fast-
settelsen av vilkårene. Den negative virkningen
en foretakssammenslutning vil kunne ha på kon-
kurransen, vil bare bli eliminert dersom avhjel-
pende tiltak fullt og helt gjennomføres. Dette kre-
ver en tett oppfølgning av de forskjellige fasene av
gjennomføringen, inkludert godkjennelse av kjø-
per av et utskilt foretak. 

Når det gjelder atferdsregulering, er tilsynet
ofte nærmest til å overvåke egne vilkår. Tilsynet
har spesialkompetanse på de konkurransemes-
sige spørsmål som oppstår og vilkårene innehol-
der ofte skjønnspregede kriterier. Det kan derfor
være lite hensiktsmessig å overlate ansvaret for å
følge opp atferd ved løpende tilsyn til en forvalter.
En person/selskap med spesialkompetanse vil
imidlertid kunne være nyttig i forbindelse med
tekniske spørsmål som skal avklares eller ved ver-
divurderinger. Ut fra hensynet til forutberegnelig-
het og håndheving kreves en stor grad av klarhet
fra tilsynet i utformingen av vilkårene som blir
satt. En forvalterordning forsterker dette behovet
ytterligere, og vil kunne føre til at tilsynet «tvin-
ges» til utrede og klargjøre sine egne vilkår i enda
større grad enn det som blir gjort i dag. 

Det er sterkest behov for en strukturforvalter
ved salg av virksomheter. Det kan videre være
behov for forvalter i tilfeller hvor partene motar-
beider tilsynets vedtak, og for eksempel hevder at
det ikke finnes kjøpere i markedet eller at det ikke
finnes kjøpere som er villige til å gi et akseptabelt
bud. I noen tilfelle kan partene i en foretakssam-
menslutning være ute av stand til å gjennomføre
salg av foretak innen den frist som var satt, uten at
dette kunne bebreides partene og at de av den
grunn ble gitt forlenget frist for gjennomføringen.
I en slik periode er det blant annet viktig at noen
har ansvaret for å føre tilsyn med at den del av
virksomheten som skal skilles ut, kan bli en selv-
stendig og konkurransedyktig enhet. 

En fordel med å ha en uavhengig tredjepart er
at dette vil kunne disiplinere partene. Det forelig-
ger da ingen tvil om at vedtaket vil bli tett fulgt
opp. Hensynet til partenes rettsikkerhet tilsier

også at vurderinger blir gjort av noen som har
spesialkompetanse på området.

Utvalget mener på bakgrunn av dette at det
bør være en adgang til å oppnevne forvalter i den
nye loven. 

5.4.10.2 Oppnevning, oppgaver og fullmakter

Utvalget har vurdert om en forvalter skal oppnev-
nes av Konkurransetilsynet, eller om tilsynet skal
kunne sette som vilkår at partene selv oppnevner
en forvalter. I EU og i de to sakene det er opp-
nevnt forvalter i Danmark og Sverige, har det
vært partenes ansvar å oppnevne en forvalter og å
betale for tjenesten. Konkurransemyndighetene
kan kreve å godkjenne forvalteren. Dette har sam-
menheng med systemet forøvrig, hvor det er par-
tenes ansvar å legge frem forslag til tiltak som
gjør foretakssammenslutningen forenlig med
regelverket. 

Dagens norske konkurranselov og utvalgets
forslag til ny lov bygger ikke på det samme syste-
met. Utvalget foreslår å videreføre at det legges til
rette for at partene på bakgrunn av et varsel om
inngrep kan fremme forslag om frivillige tiltak. Et
inngrepsvedtak kan gå ut på totalt forbud eller til-
latelse på vilkår. 

På bakgrunn av lovens system bør det etter
utvalgets oppfatning være opp til Konkurransetil-
synet å bestemme om en forvalter skal oppnevnes
og hvem det skal være. I utgangspunktet oppnev-
ner Konkurransetilsynet forvalter samtidig med
at inngrepsvedtaket treffes. Dersom det viser seg
at partene ikke gjennomfører vilkårene som føl-
ger av inngrepsvedtaket, kan Konkurransetilsynet
også oppnevne forvalter på et senere tidspunkt.
Etter reglene i forvaltningsloven vil partene ha
rett til å komme med forslag og uttale seg om
Konkurransetilsynets forslag til forvalter. 

Ved bruk av en ordning med forvalter er det
avgjørende at dette er en person eller institusjon
som alle parter kan ha tillit til. Ved oppnevning og
godkjenning av forvalteren er det derfor viktig at
det ikke oppstår tvil rundt vedkommendes nøytra-
litet. I et lite land som Norge, hvor flere av eierne
er involvert i ulike deler av næringslivet, kan dette
medføre et problem. Det vil derfor kunne tenkes
tilfeller hvor det er behov for å engasjere en for-
valter med tilhørighet utenfor Norge. For å opp-
rettholde tilliten til bruken av en forvalter er det
sentralt at alle nødvendige betingelser for nøytra-
litet blir tatt inn ved utformingen av forvalterman-
datet. Det er opp til Konkurransetilsynet å avgjøre
hvem som oppnevnes som forvalter. Dersom det
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oppstår spørsmål om habilitet, kan det være natur-
lig å se hen til habilitetsreglene i forvaltningslo-
ven så langt de passer. 

Omkostninger til forvalteren påhviler den part
som er pålagt å ha forvalter. Dette er i samsvar
med praksis i EU, Sverige og Danmark. 

Utvalget har vurdert hvilke oppgaver forvalte-
ren kan utføre. Forvalteren oppnevnes for å sikre
at påbud og betingelser i inngrepsvedtaket etterle-
ves. Det bør følge av inngrepsvedtaket hvilke av
vilkårene forvalteren skal overvåke eller gjen-
nomføre. I tillegg bør det utarbeides et mandat for
forvalteren. 

Et spørsmål som oppstår ved oppnevnelse av
forvalter, er om forvalteren skal ha adgang til å
inngå bindende avtaler på vegne av partene, eller
om det innhentede tilbudet må forelegges partene
og/eller Konkurransetilsynet til godkjennelse. I
mange tilfeller vil det være hensiktsmessig at for-
valteren har adgang til å inngå bindende avtaler.
Det kan virke dempende på interessen blant
potensielle kjøpere dersom et salg avhenger av
Konkurransetilsynets og partenes samtykke.
Utgangspunktet for en effektiv håndhevelse av vil-
kårene i vedtaket, bør være at forvalteren normalt
gis en ugjenkallelig fullmakt fra partene til å selge
til høyst oppnåelige pris. En slik fullmakt ble
benyttet både i den svenske og den danske saken
hvor det ble oppnevnt forvalter. Utvalget går inn
for at forvalteren gis fullmakt til å inngå bindende
avtaler på vegne av partene.

5.4.10.3 Behov for særskilt lovbestemmelse om 
forvalter?

Utvalget har vurdert om adgangen til å oppnevne
forvalter, og forvalterens kompetanse og fullmakt
bør lovfestes. Det finnes i dag ingen bestemmelse
som gir konkurransemyndighetene utrykkelig
kompetanse til å oppnevne en uavhengig forvalter
i kontrollen med bedriftserverv.

Konkurransemyndighetene har kompetanse
til å gripe inn mot en foretakssammenslutning ved
å nedlegge forbud eller gi påbud, samt gi tillatelse
på vilkår. Denne bestemmelsen er foreslått videre-
ført i lovforslagets § 4-1. Spørsmålet er om adgan-
gen til å sette vilkår gir tilstrekkelig hjemmel til å
oppnevne en forvalter. Hjemmelen er generell,
men det ligger en begrensning i at vilkårene må
være «nødvendige for å motvirke at bedriftserver-
vet begrenser konkurransen i strid med formålet
om effektiv ressursbruk, jf. § 1-1». Loven sier
uttrykkelig noe om hvilket materielt innhold vil-
kårene må ha, men ingenting om hvordan disse

vilkårene skal gjennomføres, med andre ord om
det kan gis pålegg om bruk av en forvalter. I retts-
praksis og i forvaltningsrettslig teori er det antatt
at vilkårene som stilles må ha saklig sammenheng
med den begunstigelse som gis. Det vil være sak-
lig sammenheng hvis pliktene bidrar til å fremme
formålet med reguleringstiltaket, avverge skade-
virkninger som en gitt tillatelse kan få eller lette
kontrollen med ordningen. Tilstrekkelig saklig
sammenheng er likevel ikke alltid nok, og etter et
proporsjonalitetsprinsipp kan et vilkår underkjen-
nes dersom det er uforholdsmessig tyngende i
forhold til det som søkes oppnådd ved det.

Formålet med å ha en forvalter er nettopp å
lette kontrollen med de vilkårene som er satt ved
at forvalteren har spesialkompetanse på området.
Det kan stilles spørsmål ved om det vil bli ufor-
holdsmessig tyngende at partene selv må betale
kostnadene ved å ha en forvalter. Bakgrunnen for
en slik betraktning er at kostnadene ved en forval-
ter er tilleggskostnader som tilsynet pålegger
bedriften. På den annen side vil det uansett oppstå
kostnader for bedriften når en del av den skal skil-
les ut, slik at kostnader i forbindelse med en for-
valter kan ses på som en del av disse. Dette trek-
ker i retning av at det ikke vil være uforholdsmes-
sig tyngende å oppnevne forvalter, og er et
argument for at det foreligger hjemmel til å opp-
nevne en forvalter i vilkårbestemmelsen. 

Det finnes ingen særskilt lovbestemmelse om
forvalter verken i EU, Sverige eller Danmark. I
EU er det imidlertid nedfelt i kunngjøringen fra
Kommisjonen om løsninger som er akseptable, at
partene kan utpeke en trustee med ugjenkallelig
mandat for salg av et virksomhetsområde. Det
foreligger et forslag til standardmandat for trustee
som per i dag ikke er vedtatt.

Som nevnt ovenfor skiller systemet i Norge
seg fra reglene i EU, Sverige og Danmark ved at
partene ikke kommer med forpliktende tilsagn
under saksforberedelsen. Det kan derfor ikke
automatisk sluttes at det ikke er behov for en lov-
bestemmelse i den norske konkurranseloven.
Ettersom norske konkurransemyndigheter ikke
har noen praksis med forvalterordning, og at det
er uklart om det finnes tilstrekkelig hjemmel i
loven i dag, er det etter utvalgets oppfatning hen-
siktsmessig å særskilt lovfeste at det er adgang til
å oppnevne forvalter. Av samme grunn bør det
også følge direkte av loven at forvalteren kan
inngå avtale på vegne av de eller den som er adres-
sat for vedtaket. 

Den nærmere utforming av detaljene i ordnin-
gen, herunder krav til forvalteren, om det skal
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stilles sikkerhet o.l., bør etter utvalgets mening
avklares i forskrifter. Det bør vurderes å benytte
tilsvarende mandatmodell som nå er foreslått i
EU. Dette innebærer at tilsynet med hjemmel i
forskrift bør utarbeide standarder for forvalterens

mandat. Utvalget foreslår på denne bakgrunn en
bestemmelse i forslagets § 4-1 tredje ledd om at
Konkurransetilsynet kan oppnevne forvalter og at
Kongen kan gi nærmere regler for forvalter.
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Kapittel 6 

Sanksjoner

6.1 Gjeldende rett

6.1.1 Innledning

Overtredelser av konkurranseloven er straff-
sanksjonert. I tillegg finnes hjemmel for to typer
sivilrettslige reaksjonsmidler, vinningsavståelse
og tvangsmulkt. I det følgende gis en oversikt
over reaksjonene konkurransemyndighetene kan
benytte ved brudd på konkurranseloven og ved-
tak truffet i medhold av loven.

6.1.2 Innskjerping

For overtredelser som er av så beskjeden art at
Konkurransetilsynet ikke finner grunnlag for
anmeldelser, gir tilsynet en advarsel. Slike advars-
ler kaller Konkurransetilsynet for «innskjerpin-
ger». Innskjerpinger gis både skriftlig og muntlig.
Det er ingen bestemmelse i konkurranseloven
som regulerer innskjerpinger. I perioden 1996 til
2002 ga Konkurransetilsynet innskjerpinger i 423
av sakene som gjaldt overtredelser av forbuds-
bestemmelsene. De fleste av innskjerpingene
gjaldt overtredelser av forbudet mot bindende
videresalgspriser i konkurranseloven § 3-1 annet
ledd. 

6.1.3 Straff 

Uaktsomme og forsettlige overtredelser kan etter
konkurranseloven § 6-6  straffes med bøter eller
fengsel. Bestemmelsen fastsetter at overtredel-
ser av lovens forbudsbestemmelser og vedtak
truffet etter § 3-10 (inngrep mot konkurranseska-
delig atferd), § 3-11 (inngrep mot bedriftserverv)
og § 4-1 annet eller tredje ledd (prismerking mv),
unnlatelse av å etterkomme pålegg om å gi opp-
lysninger, utlevere dokumenter eller gi adgang til
EDB-basert utstyr, ikke å etterkomme de plikter
som ligger i en beslutning av forhørsretten om
bevissikring etter § 6-2 og å gi uriktige eller ufull-
stendige opplysninger til konkurransemyndighe-

tene, er straffbare. Medvirkning rammes også.
Gjeldende konkurranselov har ingen spesial-
bestemmelse om foretaksstraff, men den gene-
relle hjemmelen for å ilegge foretaksstraff i straffe-
loven §§ 48 a, jf. 48 b kommer til anvendelse ved
overtredelser av konkurranseloven.

Den vanlige strafferammen er bøter eller feng-
sel inntil tre år. Under skjerpende omstendigheter
kan fengsel inntil seks år anvendes. Ved avgjørel-
sen av om det foreligger skjerpende omstendighe-
ter inneholder loven i § 6-6 annet ledd en opplis-
ting av momenter. Det skal blant annet legges
vekt på faren for stor skade eller ulempe, den til-
siktede vinning ved overtredelsen, overtredelsens
omfang og varighet, utvist skyld, om overtredel-
sen er søkt skjult ved falske regnskaper eller lig-
nende oppgaver og om den skyldige tidligere er
straffet for overtredelse av økonomisk regule-
ringslovgivning. 

Saker etter konkurranseloven er undergitt
offentlig påtale, jf. straffeloven § 77. I praksis
iverksettes alle saker etter anmeldelse fra Kon-
kurransetilsynet. Dersom påtalemyndigheten fin-
ner at straffebetingelsene er til stede, kan det
utferdiges forelegg på bøter, tas ut tiltale med
påstand om bøter og/eller fengselsstraff. I tillegg
kan utbytte av en straffbar handling inndras etter
straffeloven § 34. I praksis utferdiges i første
omgang forelegg. Dersom de ervervsdrivende
nekter å godta forelegget, blir saken sendt dom-
stolene til pådømmelse. 

Normal saksbehandlingstid for Konkurranse-
tilsynets saksbehandling frem til en anmeldelse
foreligger er ca. ett til to år. Saksbehandlingstiden
for saker som blir etterforsket av Konkurransetil-
synet, men som ikke blir anmeldt, er ca. ett halvt
til ett og ett halvt år. Saksbehandlingstiden for
påtalemyndigheten fra anmeldelse til saken er
avsluttet varierer fra ca. ti måneder til syv år.

I perioden 1986 til 2002 ble det anmeldt 39
saker til påtalemyndigheten som gjelder overtre-
delser av prisloven eller konkurranseloven, jf.
tabell 6.1. Fem av sakene ble henlagt av påtale-
myndigheten. Åtte av sakene er helt eller delvis
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behandlet av domstolene. Det ble avsagt dom om
bøter i fem av tilfellene, mens tre av sakene endte
med hel eller delvis frifinnelse. Ni anmeldelser er
fremdeles under etterforskning. Resten av sakene
er avsluttet med bøter vedtatt ved forelegg. Dette
vil si at det er anvendt straff for overtredelse av
prisloven/konkurranseloven i 22 saker i angjel-
dende periode. 

Fengselsstraff har hittil ikke blitt benyttet i
saker etter prisloven/konkurranseloven. 

Ved utmåling av bøtestraff kommer de almin-
nelige strafferettslige reglene til anvendelse. I de
sakene der det er ilagt personlige bøter, utgjorde
bøtene fra kr. 5.000 til kr. 120.000 med en subsi-
diær fengselsstraff normalt på en dag per kr. 1.000.
Foretaksbøtene utgjorde fra kr. 5.000 til kr. 13,5
millioner per foretak. Den høyeste samlede boten
som er fastsatt i en enkeltsak er kr. 20 millioner.

I tabell 6.2 er det gitt en oversikt over hvilke
type overtredelser de 39 anmeldelsene gjelder og
hvilken straff som er gitt. 

17 anmeldelser gjelder ulovlig horisontalt sam-
arbeid om priser og rabatter. Noen av anmeldel-
sene gjelder i tillegg annet ulovlig samarbeid som
markedsdeling m.m. Av disse 17 anmeldelsene
endte en sak med frifinnelse, en ble henlagt og tre
er fortsatt under etterforskning. I 12 av sakene
ble det vedtatt forelegg eller ilagt bøter for foretak
fra kr. 5.000 til kr. 13,5 millioner. I fem av disse
sakene ble det i tillegg ilagt bøter overfor perso-
ner ved forelegg eller dom fra kr. 15.000 til
kr. 120.000. 

Fire anmeldelser gjelder ulovlig anbudssamar-
beid. En sak endte med frifinnelse, en sak er fort-
satt under etterforskning og i to saker ble det ved-
tatt forelegg eller idømt bøter overfor foretak fra
kr. 5.000 til kr. 75.000. I to av disse sakene ble det i
tillegg ilagt bøter overfor personer ved forelegg
eller dom fra kr. 5.000 til kr. 15.000.

To anmeldelser gjelder ulovlig informasjons-
utveksling. Begge disse sakene er fortsatt under
etterforskning.

Åtte anmeldelser gjelder ulovlig påvirkning av
videresalgspriser. Tre av sakene er henlagt og i
fem saker ble det vedtatt forelegg for foretakene
fra kr. 200.000 til kr. 2 millioner. I en av disse
sakene ble det i tillegg vedtatt forelegg overfor
hver person på kr. 80.000.

Fire anmeldelser gjelder lokale foreninger
som ulovlig har forbudt eller oppfordret medlem-
mene til ikke å gå under en bestemt minstepris.
En sak endte med frifinnelse og i en sak ble det
idømt en bot på kr. 10.000. I to saker ble det ved-
tatt forelegg for foreningene fra kr. 10.000 til kr.

100.000, i tillegg til at de fysiske personene som
sto for overtredelsen hver vedtok forelegg på kr.
10.000.

To av anmeldelsene gjelder overtredelser av
vilkår truffet i forbindelse med inngrepsvedtak
etter § 3-10. Det ene inngrepsvedtaket gjaldt et
leveringspålegg, mens det andre gjaldt inngrep
overfor avtaleklausuler. Begge anmeldelsene er
fortsatt under etterforskning.

To av sakene gjelder brudd på opplysingsplik-
ten. En av disse sakene er henlagt, mens den
andre fortsatt er under etterforskning. 

6.1.4 Vinningsavståelse

Konkurranseloven § 6-5 fastsetter at den som har
oppnådd vinning ved overtredelse av konkur-
ranseloven eller vedtak i medhold av
konkurranseloven, kan pålegges helt eller delvis å
avstå vinningen. Vinningsavståelse er et sivilt vir-
kemiddel som alternativ til politianmeldelse med
begjæring om straff og eventuelt inndragning av
vinning etter straffeloven § 34.

Vinningsavståelsen etter § 6-5 kan avgjøres
med forelegg eller ved dom i sivil sak etter tviste-
målslovens regler. Foreleggets adressat kan være
enhver som vinningen har tilfalt, uavhengig av om
denne er en annen enn lovovertreder. Vilkåret er
at det objektivt sett foreligger en overtredelse av
loven eller vedtak i medhold av loven. 

Etter § 6-5 tredje ledd utferdiger Konkurranse-
tilsynet forelegg på vinningsavståelse. Beslutnin-
gen om å utferdige forelegg er ikke enkeltvedtak
etter forvaltningsloven. Det innebærer blant
annet at det ikke er adgang til å påklage utferdi-
gelsen av forelegget. Det skal settes en frist på
inntil to måneder for vedtakelse av forelegget.
Vedtatt forelegg er tvangsgrunnlag for utlegg.
Dersom forelegget ikke vedtas, kan Konkurranse-
tilsynet innen tre måneder etter utløpet av ved-
taksfristen reise sak mot den ervervsdrivende i

Tabell: 6.1 Utfallet av anmeldelser i perioden 
1986-2002

Antall anmeldelser totalt 39

Henlagt av påtalemyndighet 5
Bøter ilagt ved dom 5
Frifinnelse ved dom 3
Under etterforskning 9
Bøter vedtatt ved forelegg 17
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den rettskrets den ervervsdrivende kan saksøkes.
Det følger av konkurranseloven § 6-7 at dersom
det er vedtatt forelegg eller avsagt dom som er
rettskraftig etter § 6-5, kan det ikke reises straffe-
sak for samme forhold. 

Inndragningsbeløpet skal fastsettes til den vin-
ning som er oppnådd ved overtredelsen. Verken
straffeloven eller konkurranseloven inneholder
noen definisjon av begrepet vinning som kan gi
veiledning i beregningen av vinningens størrelse. 

Beregning av vinning antas å bestå i å sam-
menligne en faktisk situasjon, for eksempel de pri-
ser og omsetning som oppstår under et funge-
rende kartell, med en hypotetisk eller kontra-
faktisk situasjon, det vil si markedsløsningen i det
tilfellet kartellsamarbeidet ikke hadde forekom-
met. Det er betydelige utfordringer forbundet
med å beregne vinningen. Foruten at man må
anslå den hypotetiske størrelsen på «alternativ-
prisen», må man også anslå i hvilken grad etter-
spørselen er påvirket av prisen. Ytterligere kom-
plisert blir det dersom man tar i betraktning at
kartellet kan ha tilpasset sin kostnadsstruktur
annerledes under et kartell enn det som ville blitt
resultatet under normale konkurranseforhold. I
tillegg er det tid- og ressurskrevende å innhente

informasjon som er relevant for å kunne beregne
den eksakte vinningen ved et lovbrudd. 

Konkurransetilsynet har frem til i dag ikke
benyttet hjemmelen i § 6-5 til å uferdige forelegg
på vinningsavståelse.

6.1.5 Tvangsmulkt

For å sikre at enkeltvedtak i medhold av konkur-
ranseloven overholdes, kan Konkurransetilsynet
med hjemmel i konkurranseloven § 6-4 bestemme
at den vedtaket retter seg mot skal betale en
løpende mulkt til staten til forholdet er rettet.
Bestemmelsen omfatter ethvert enkeltvedtak som
fastsettes i medhold av konkurranseloven.
Tvangsmulkt kan ikke benyttes ved manglende
etterlevelse av et pålegg om å gi opplysninger
etter konkurranseloven § 6-1, fordi et slikt pålegg
ikke er enkeltvedtak. I praksis er tvangsmulkt
kun benyttet for å sikre etterlevelse av inngreps-
vedtak fastsatt i medhold av konkurranselovens
§ 3-10. 

Tvangsmulkt kan ilegges uavhengig av sub-
jektiv skyld. Det er tilstrekkelig at det objektivt
sett foreligger en overtredelse av et enkeltvedtak. 

Det er opp til Konkurransetilsynets skjønn å

Tabell: 6.2 Utfall for anmeldelser i perioden 1986-2002

Ulovlig 
samarbeid 
om priser, 
rabatter og 
markeds-
deling

Ulovlig 
påvirkning 
av videre-
forhandler-
priser

Ulovlig min-
stepris for 
medlem-
mer av for-
eninger

Ulovlig 
anbuds-
samar-
beid

Ulovlig 
infor-
masjons-
utveksling

Overtredel-
ser av vil-
kår ved inn-
greps-
vedtak

Brudd på 
opplys-
nings-
plikten

Anmeldte 
saker 17 8 4 4 2 2 2

Frifinnelse 1 1 1

Henlagt 1 3 1

Under 
etterforsk-
ning 3 1 2 2 1

Vedtatt 
forelegg/ 
ilagt bot for 
foretak 12 5 3 2

Forelegg/ 
bot for per-
soner 5 1 1 2
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avgjøre hvorvidt adgangen til å fastsette tvangs-
mulkt skal benyttes. I konkurranselovens forar-
beider gis det uttrykk for at det vanligvis bare vil
bli aktuelt å fastsette tvangsmulkt dersom det
skulle vise seg at et inngrep ikke blir respektert.
Det nevnes imidlertid i forarbeidene at unntak
kan tenkes dersom en ervervsdrivende allerede
før inngrepet er truffet, har gitt uttrykk for at han
ikke kommer til å bry seg om det, eller dersom
han tidligere ikke har respektert vedtak fra kon-
kurransemyndighetene, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 115.

Tvangsmulkten begynner ikke å løpe før fris-
ten til å påklage tvangsmulkten er utløpt. Dersom
vedtaket om tvangsmulkt påklages, løper det
ingen mulkt før det er truffet vedtak i klagesaken.
Konkurransetilsynet kan frafalle påløpt tvangs-
mulkt. 

I tredje ledd er det fastsatt at vedtak om
tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Det er
dermed ikke nødvendig med dom for å inndrive
mulkten gjennom namsmannen, jf. lov 26. juni
1912 nr. 86 om tvangsfullbyrdelses og midlertidig
sikring § 7-2 bokstav e. 

Adgangen til å ilegge tvangsmulkt er hittil
bare benyttet i tre saker, og alle gjaldt manglende
etterlevelse av vedtak etter § 3-10. 

6.2 EU/EØS, Danmark, Sverige og 
Storbritannia

6.2.1 EU/EØS

6.2.1.1 Sivilrettslige bøter

I EU/EØS skilles det mellom brudd på bestem-
melser om tilsyn med foretakssammenslutninger
og brudd på regler knyttet til forbudsbestemmel-
sene i EØS-avtalen artikkel 53 og 54. I begge tilfel-
ler er sanksjonen bøter overfor foretakene.

Det er foretakene som er pliktsubjekt, det vil
si at fysiske personer ikke kan ilegges sanksjoner.
Skyldkravet er forsett eller uaktsomhet. Det er
uttrykkelig fastslått i rådsforordning 17/62 artik-
kel 15 nr. 4 at foretaksbøtene som ilegges av Kom-
misjonen ikke er straff. Bestemmelsen er videre-
ført i rådsforordning 1/2003 artikkel 23 nr. 5.

Det følger av fusjonsforordningen artikkel 14
nr. 1 at det ved brudd på meldeplikten og andre
prosessuelle bestemmelser vedrørende foretaks-
sammenslutningskontroll, kan utstedes bøter fra
1.000 til 50.000 euro. I samme artikkel nr. 2 fast-
settes det at ved brudd på materielle bestemmel-
ser og vedtak truffet i medhold av disse, kan det

ilegges bøter på inntil 10 prosent av foretakenes
samlede omsetning siste regnskapsår.

Bøtenivået for overtredelse av reglene knyttet
til EØS-avtalen artikkel 53 og 54 er annerledes, jf.
rådsforordning 17/62 artikkel 15 og rådsforord-
ning 1/2003 artikkel 23. Ved overtredelse av de
prosessuelle bestemmelsene fastsettes boten fra
100 til 5000 euro. Ved overtredelse av de mate-
rielle bestemmelsene eller brudd på en forplik-
telse pålagt i forbindelse med unntak fra EØS-
avtalen artikkel 53 nr. 3, kan bøtene fastsettes fra
1000 til en million euro, eller et høyere beløp på
inntil 10 prosent av omsetningen siste regn-
skapsår. Det skal ved fastsettelsen av botens stør-
relse tas hensyn til alle relevante forhold og sær-
lig overtredelsens grovhet og varighet.

Kommisjonen har gitt retningslinjer for bereg-
ning av bøter i kartellsaker (EFT C 9/3 av
14.01.1998). Etter retningslinjene skal man ved
beregningen ta utgangspunkt i et grunnbeløp.
Dette grunnbeløpet fastsettes etter en vurdering
av overtredelsens grovhet og varighet. Deretter
justeres grunnbeløpet med eventuelle skjerpende
og/eller formildende omstendigheter. Boten blir
deretter justert etter Kommisjonens kunngjøring
om bøtefritak eller bøtenedsettelse i kartellsaker
(EFT C 45/3 av 19.02.2002). EFTAs overvåk-
ningsorgan har gitt tilsvarende retningslinjer og
kunngjøring (EFT C 10/13 av 16.01.2003). 

Etter retningslinjene for beregning av bøter
skal det ved vurdering av overtredelsens grovhet
tas hensyn til overtredelsens art, overtredelsens
faktiske innvirkning på markedet og størrelsen på
det relevante geografiske marked. Overtredel-
sene deles inn i mindre alvorlige overtredelser,
grove overtredelser og svært grove overtredelser.

Som eksempel på «mindre alvorlige overtre-
delser» nevnes handelsbegrensninger, oftest ver-
tikale, som har en begrenset innvirkning på mar-
kedet og bare berører en vesentlig, men forholds-
vis liten del av fellesmarkedet. Sannsynlige bøter
er fra 1000 til 1 million euro.

«Grove overtredelser» er som oftest horison-
tale eller vertikale begrensninger av samme type
som «mindre alvorlige overtredelser», men som
gjennomføres strengere, har større innvirkning
på markedet og berører omfattende deler av fel-
lesmarkedet. Det kan også være snakk om util-
børlig utnyttelse av en dominerende stilling, for
eksempel leveringsnektelse, forskjellsbehandling,
utestengning og lojalitetsrabatter gitt av et domi-
nerende foretak for å stenge konkurrenter ute av
markedet. Sannsynlige bøter er fra 1 million til 20
millioner euro.
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«Svært grove overtredelser» er hovedsakelig
horisontale begrensninger, som priskarteller og
markedsdelingskarteller eller annen opptreden
som er til skade for det indre marked, eksempel-
vis avskjerming av nasjonale markeder og klare
tilfeller av utilbørlig utnyttelse av en dominerende
stilling begått av foretak med tilnærmet monopol.
Sannsynlige bøter er fra 20 millioner euro.

Innen hver kategori gjør sanksjonsskalaen det
mulig å tilpasse behandlingen av de enkelte fore-
tak til overtredelsens art. Det vil videre være nød-
vendig å ta hensyn til overtrederens faktiske øko-
nomiske evne til å påføre andre markedsdelta-
kere, særlig forbrukerne, vesentlig skade. I
tillegg må botens størrelse ha et nivå som har en
tilstrekkelig avskrekkende virkning.

Generelt vil det også kunne tas hensyn til at
store foretak som regel har en juridisk-økonomisk
ekspertise og en infrastruktur som gjør det lettere
for dem å innse at deres atferd er ulovlig, samt de
konkurranserettslige følger av dette etter felles-
skapsretten.

I retningslinjene åpnes det også for at delta-
kere i karteller kan bøtelegges ulikt basert på de
faktiske konkurransemessige konsekvensene av
det enkelte foretaks handlinger, eksempelvis ved
store størrelsesforskjeller mellom kartellforeta-
kene. Det kan medføre at de berørte foretakene
ilegges bøter av ulik størrelse, uten at det ligger
noen beregningsformel til grunn for denne diffe-
rensieringen.

Etter at overtredelsens grovhet er vurdert og
et grunnbeløp er beregnet, skal dette beløpet jus-
teres opp i forhold til hvor lenge overtredelsen
har pågått, det vil si overtredelsens varighet.
Dette gjøres ved å plassere overtredelsen inn i ett
av tre mulige tidsintervaller, og justere boten der-
etter: 
– Overtredelser av kort varighet (vanligvis min-

dre enn ett år): ingen bøtetillegg.
– Overtredelser av middels varighet (vanligvis

mellom ett til fem år): bøtetillegg på inntil 50
prosent av beløpet som ble beregnet etter over-
tredelsens grovhet.

– Overtredelser av lang varighet (vanligvis over
fem år): bøtetillegg på inntil 10 prosent av belø-
pet beregnet etter overtredelsen grovhet for
hvert år overtredelsen har vart.

Grunnbeløpet kan videre justeres ut fra eventu-
elle skjerpende eller formildende omstendigheter. 

Skjerpende omstendigheter er:
– Det eller de samme foretak begår samme type

overtredelse gjentatte ganger,

– et foretak nekter å samarbeide med eller forsø-
ker å hindre overvåkningsorganet i å utføre
undersøkelsen,

– et foretak har hatt en lederrolle i eller har tatt
initiativ til overtredelsen,

– et foretak har truffet gjengjeldelsestiltak over-
for andre foretak for å tvinge gjennom en ulov-
lig opptreden,

– boten må gjøres høyere enn den vinning som
er oppnådd som følge av den ulovlige opptre-
den, dersom det er objektivt mulig å beregne
dette beløpet,

– andre omstendigheter tilsier det.

Formildende omstendigheter er:
– Et foretak utelukkende har hatt en passiv rolle

eller en rolle som medløper i overtredelsen,
– et foretak i praksis ikke har gjennomført den

ulovlige avtale eller opptreden,
– et foretak bringer overtredelsen til opphør så

snart overvåkningsorganet griper inn (særlig i
forbindelse med kontroller),

– foretaket har vært i rimelig tvil med hensyn til
ulovligheten av den konkurransebegrensende
atferd,

– overtredelsen skyldes uaktsomhet eller ikke
er begått med forsett,

– foretaket har samarbeidet aktivt under saksbe-
handlingen, utenfor virkeområdet for overvåk-
ningsorganets kunngjøring om fritak for eller
nedsettelse av bøter i kartellsaker,

– andre omstendigheter tilsier det.

I tabellene 6.3 og 6.4 gis en oversikt over noen av
de viktigste sakene hvor det er ilagt bøter for
overtredelser av EF-traktaten artikkel 81 og 82 de
siste årene. Sammen med datoen er det markert
om det er Kommisjonen (Kom) eller Førstein-
stansdomstolen (CFI) som har truffet avgjørel-
sen.

6.2.1.2 Tvangsmulkt

Kommisjonen kan ved vedtak ilegge foretak
tvangmulkt fra 50 til 1000 euro per dag, jf. rådsfor-
ordning 17/62 artikkel 16.

Der et foretak ved vedtak er pålagt å bringe en
overtredelse av EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1 eller
artikkel 54 til opphør, kan det ilegges tvangsmulkt
for å tvinge foretaket til å opphøre med overtre-
delsen. Det kan videre ilegges tvangsmulkt for å
bringe en handling som er forbudt etter rådsfor-
ordning 17/62 artikkel 8 nr. 3 til opphør, det vil si
når Kommisjonen har tilbakekalt eller endret et
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vedtak eller forbudt partene bestemte handlinger.
Etter rådsforordning 17/62 artikkel 11 nr. 5 kan
Kommisjonen ved vedtak kreve at et foretak gir
opplysninger. For å tvinge et foretak til å gi full-
stendige og korrekte opplysninger, kan det ileg-
ges tvangsmulkt. Det kan også ilegges tvangs-
mulkt for å tvinge et foretak til å underkaste seg
en kontroll som overvåkningsorganet ved vedtak
har pålagt.

I rådsforordning 1/2003 artikkel 24 er reglene
om tvangsmulktens størrelse endret slik at Kom-

misjonen kan ilegge en tvangsmulkt som per dag
utgjør opp til 5 prosent av den gjennomsnittlige
daglige omsetningen i det foregående regn-
skapsår. Videre er det innført en adgang til å
ilegge tvangsmulkt dersom et foretak ikke etter-
kommer vedtak om aksept av tilsagn og beslutnin-
ger om vedtakelse av foreløpige forholdsregler.

I forbindelse med kontroll med foretakssam-
menslutninger kan det ilegges tvangsmulkt etter
nærmere regler i fusjonsforordningen artikkel 15.
Ved unnlatelse av å etterkomme nærmere fast-

Tabell: 6.3 Overtredelser av EF-traktaten artikkel 81

Parter/marked År Gjerningsbeskrivelse Bot – totalt (euro)

Ferry operators 1997 (Kom) Samarbeid om fastsettelse 
av tariffer (2 måneder) 645.000

Alloy Surcharge 1998 (Kom) Horisontalt samarbeid 
(3 år) 27.380.000

Pre-insulated Pipes 2002 (CFI) Prissamarbeid (4 år) 83.410.000

Greek Ferries 1998 
(Kom – klaget til CFI)

Horisontalt 
prissamarbeid (7 år) 9.120.000

British Sugar – Tate & 
Lyle

1998 (CFI)
Prissamarbeid (4 år) 50.200.000

Dutch Electrotechnical 
Equipment

1999 
(Kom – klaget til CFI)

Kollektiv 
eksklusivitetsavtaler 6.550.000

Seamless Steel Tubes 1999 
(Kom – klaget til CFI)

Markedsdeling mellom 
åtte stålprodusenter for å 
beskytte sine respektive 
nasjonale markeder  99.000.000

FETTCSA (Far East 
Trade Tariff and Sur-
charges Agreement)

2000 
(Kom – klaget til CFI)

Avtale om ikke å yte 
rabatter på tariffrakttil-
legg (3 måneder) 6.932.000

Amino Acids 2000 
(Kom – klaget til CFI)

Avtale om priser, omset-
ningsvolum, samt utveks-
ling av virksomhetsspesi-
fikke opplysninger (5 år) 109.000.000

Soda Ash 2000 
(Kom – klaget til CFI)

Avtale i strid med artikkel 
81 og utilbørlig utnyttelse 
av dominerende stilling 
etter 82 33.000.000

Graphite Electrodes 2001 (Kom) Prissamarbeid og markeds-
delingsavtaler (6 år) 218.800.000

SAS/Maersk 2001 (Kom) Markedsdelingsavtaler 
(2 år og fem måneder) 52.500.000
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satte prosessuelle vedtak, kan overvåkningsorga-
net ilegge tvangsmulkt på høyst 25.000 euro per
dag. For å tvinge en person eller et foretak til å
gjennomføre et vilkår satt i forbindelse med god-
kjennelse av foretakssammenslutningen og blant
annet for å gjennomføre et pålegg om splittelse av
foretak hvor sammenslutningen er ulovlig gjen-
nomført, kan det ilegges tvangsmulkt på inntil
100.000 euro per dag.

6.2.2 Danmark

6.2.2.1 Straff

Etter den danske konkurranseloven av 19. juni
1997 § 23 er det belagt med bøtestraff å overtre
forbudene mot konkurransebegrensende avtaler
og misbruk av dominerende stilling, manglende
etterlevelse av påbud om å bringe en konkurranse-
skadelig atferd til opphør og overtredelse av et vil-
kår satt i forbindelse med fritak fra forbudet mot
konkurransebegrensende avtaler. Det kan videre
pådømmes bøtestraff ved manglende eller sen
melding av en foretakssammenslutning, gjennom-
føring av en foretakssammenslutning til tross for
forbud m.v., manglende etterlevelse av krav om å
gi opplysninger, når det gis uriktige eller villle-
dende opplysninger eller når forhold forties og
ved overtredelse av EF-traktaten artikkel 81 eller
82.

Pliktsubjekt etter bestemmelsen er juridiske
personer. Skyldkravet er forsett eller grov uakt-

somhet. Det er ingen adgang til å ilegge fengsels-
straff for overtredelser av loven. Straffereglene er
underlagt offentlig påtale, men en sak starter nor-
malt etter anmodning fra Konkurrencestyrelsen.
Konkurrencestyrelsen oversender et forslag til
botens størrelse til påtalemyndigheten. Det er
utarbeidet retningslinjer for utmåling av bøter. 

Ved lov av 6. juni 2002 ble den danske konkur-
ranseloven endret med sikte på å øke bøtenivået.
Forarbeidene til lovendringen peker på at bøte-
nivået for overtredelser av den danske konkurranse-
loven har vært lavere enn nivået i andre euro-
peiske land og vesentlig lavere enn Kommisjo-
nens bøtenivå. Videre er lovendringen begrunnet
med at et høyere bøtenivå vil virke preventivt og
sikre at sanksjonene står bedre i samsvar med
den mulige fortjeneste ved overtredelse av loven.
Ved utmåling av bøter legger den danske konkur-
ranseloven nå til grunn de samme prinsippene
som Kommisjonen anvender, dog på et noe lavere
nivå. Grunnbeløpene for mindre alvorlige overtre-
delser skal være fra DKK 10.000 til 400.000, for
alvorlige overtredelser fra DKK 400.000 til 15 mil-
lioner og for meget alvorlige overtredelser fra
DKK 15 millioner og oppover. 

Siden den danske konkurranselovens ikraft-
tredelse i 1997 er det idømt bøter i fire saker, jf.
tabell 6.5. Alle sakene gjaldt overtredelse av for-
budet mot konkurransebegrensende samarbeid i
den danske konkurranseloven § 6. 

Tabell: 6.4 Overtredelser av EF-traktaten artikkel 82

Parter År Gjerningsbeskrivelse Bot – totalt (euro)

Tetra Pak II 1994 (CFI) Eksklusivitets praksis 
(15 år) 75.000.000

TACA 1998 (Kom – klaget til CFI) Utilbørlig utnyttelse av 
kollektiv markedsmakt 
i markedet for container 
transport (4 år) 273.000.000

Soda Ash (se ovenfor) 2000 (Kom) Artikkel 81 og utilbørlig 
utnyttelse av dominerende 
stilling 33.000.000

Deutsche Post AG 2001 (Kom) Utilbørlig utnyttelse av 
dominerende stilling 
innenfor markedet for 
pakketjenester til postordre-
sektoren (26 år) 24.000.000
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6.2.2.2 Sivilrettslige bøter

Den danske konkurranseloven har ikke regler om
sivilrettslige bøter. I forarbeidene til konkurranse-
loven (KRL-Bet. 95, side 343), som bygger på en
harmonisering av forbudsbestemmelsene i EF-
traktaten, ble det drøftet om den nye konkurran-
seloven skulle følges opp med adgang til å ilegge
sivilrettslige bøter slik Kommisjonen kan ved
brudd på EF-traktaten artikkel 81 nr. 1 eller
artikkel 82. Resultatet ble imidlertid at man fast-
holdt det strafferettslige bøtesystemet og ikke
innførte sivilrettslige bøter.

6.2.2.3 Tvangsmulkt

Den danske konkurranseloven § 22 har bestem-
melser om daglige eller ukentlige bøter (tvangs-
mulkt). Konkurrencerådet kan ilegge tvangs-
mulkt dersom noen unnlater å etterkomme ved-
tak eller påbud som er gitt i medhold av
konkurranseloven eller unnlater å gi opplysnin-
ger. En beslutning om ileggelse av tvangsmulkt
kan ikke klages inn for Konkurrenceankenævnet,
men kan bringes inn for de alminnelige dom-
stolene.

Ileggelse av tvangsmulkt hindrer ikke at virk-
somheten i tillegg kan bli dømt til å betale straffe-
rettslige bøter. Det anses heller ikke som en for-
mildende omstendighet ved utmåling av en bot at
virksomheten allerede er blitt pålagt tvangsmulkt.

6.2.3 Sverige

6.2.3.1 Straff

I Sverige ble overtredelser av forbudsbestemmel-
sene i konkurranseloven avkriminalisert da den
nåværende konkurranseloven ble innført i 1993.
Loven innførte den sivilrettslige reaksjonsformen

«konkurrensskadeavgift». Det følger av forarbei-
dene til loven at selv om straffsanksjoner knyttet
til forbudsbestemmelsene gir visse lovtekniske
fordeler, blant annet ved reglene om beslag og
husransaking, ble straffsanksjoner ikke ansett
som nødvendige i tillegg til konkurranseskadeav-
giften. 

I Kartellbekämpningsutredningen (SOU
2001:74) ble et forslag fra Konkurrensverket om å
gjeninnføre kriminalisering av brudd på den sven-
ske konkurranselovens forbudsbestemmelser
vurdert nærmere. Utredningen anbefalte imidler-
tid ikke å innføre en slik kriminalisering.

6.2.3.2 Sivilrettslige bøter

Etter den svenske konkurranseloven § 26 kan det
ilegges en «konkurrensskadeavgift» for overtre-
delse av forbudsbestemmelsene mot konkurranse-
skadelig atferd, overtredelse av vilkår satt i forbin-
delse med unntak fra forbudet mot konkurransebe-
grensende avtaler og overtredelse av EF-traktaten
artikkel 81 eller 82. Konkurranseskadeavgift er en
sivilrettslig bot.

Pliktsubjektet er juridiske personer. For ileg-
gelse av bøter kreves subjektiv skyld i form av for-
sett eller uaktsomhet.

Konkurrensverket har ikke selv kompetanse
til å utstede bøter ved brudd på regelverket. Det
er Stockholms tingsrätt som etter anmodning fra
Konkurrensverket, kan beslutte at foretak skal
betale konkurranseskadeavgift. Konkurrensver-
ket har bevisbyrden for at vilkårene for å ilegge
konkurranseskadeavgift er til stede. Tingsrättens
dom kan påklages til Marknadsdomstolen. 

Konkurranseskadeavgiften skal utgjøre minst
SEK 5000 og inntil SEK 5 millioner eller et høyere
beløp som ikke overstiger 10 prosent av foreta-
kets omsetning siste regnskapsår, jf. § 27. Med
omsetning menes også omsetning som kommer

Tabell: 6.5 Oversikt over bøter etter den danske konkurranseloven

Parter Dato Gjerningsbeskrivelse Bot (DKK)

Adidas Danmark A/S 14.01.2002 Bindende videresalgspriser 500.000

Alliance-EIFA 13.12.2001 Overtredelse av forbudet mot 
konkurransebegrensende avtaler 1.182.800

To El-installasjons foretak 19.11.2001 Koordinering av tilbud ved anbud 260.000
300.000

PM installasjoner ApS 24.09.2001 Koordinering av tilbud ved anbud 90.450
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fra andre produkter eller markeder som ikke
berøres av overtredelsen. Det følger av § 28 at det
ved fastsettelsen av avgiften skal tas hensyn til
overtredelsens alvor, varighet og andre skjer-
pende eller formildende omstendigheter av betyd-
ning. Ved ubetydelige overtredelser skal ingen
avgift ilegges. 

Den svenske konkurranseloven fikk regler om
nedsettelse og ettergivelse av konkurranseskade-
avgiften ved lov 2002:595. Etter den svenske kon-
kurranseloven § 28 a kan konkurranseskadeavgif-
ten fastsettes til et lavere beløp dersom foretaket i
vesentlig grad har bidratt til å lette etterforsknin-
gen av egne eller andres medvirkning til overtre-
delsen eller at det foreligger andre særlige grun-
ner som gjelder foretaket. I saker som gjelder
overtredelse av § 6 (konkurransebegrensende
samarbeid mellom foretak), kan konkurranseska-
deavgiften etter den svenske konkurranseloven
§ 28 b ettergis dersom fire vilkår er oppfylt. For det
første må foretaket være først ute med å rappor-
tere overtredelsen til Konkurrensverket. Dette
må skje før Konkurrensverket har fått tilstrekke-
lig grunnlag for å gripe inn mot overtredelsen.

For det andre må foretaket gi Konkurrensverket
all informasjon om overtredelsen som foretaket
har tilgang til. For det tredje må foretaket samar-
beide fullstendig med Konkurrensverket under
etterforskning av overtredelsen. For det fjerde må
foretaket ha opphørt å medvike til overtredelsen.
Konkurranseskadeavgiften kan dog ikke ettergis
dersom foretaket har hatt den ledende rollen i
overtredelsen og det etter omstendighetene der-
for er åpenbart urimelig med en ettergivelse.

Foretaket kan be om en erklæring fra Konkur-
rensverket med hensyn til om forutsetningene for
ettergivelse etter § 28 b av konkurranseskade-
avgiften er til stede. En beslutning fra Konkurren-
sverket om at vilkårene for ettergivelse er til stede
er bindende for Stockholms tingsrätt og Marknads-
domstolen.

Tabellene 6.6 og 6.7 viser en oversikt over
saker hvor det er ilagt konkurranseskadeavgift.
Sammen med datoen er det markert om det er
Stockholms tingsrätt (STR) eller Marknadsdom-
stolen (MD) som har ilagt konkurranseskadeav-
giften. 

Tabell: 6.6 Overtredelser av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i den svenske 
konkurranseloven § 6

Parter Dato Gjerningsbeskrivelse Bot (SEK)

Fem foretak 
i petroleumsbransjen

Pågående 
behand-
ling hos 
STR

Påstand om avtale om samordning av 
priser, rabatter og andre forretnings-
vilkår med kunder

Konkurrensverket har
nedlagt påstand om

bøter på hhv:
230.000.000
225.000.000
125.000.000

85.000.000
75.000.000

(totalt 740.000.000)

Uponor Sverige, 
Svenska Wavin, KWH 
Pipe Sverige

MD 
24.01.2003

Kartellsamarbeid i markedet for 
plastrør

10.600.000

HB Ivars Trafikskola 
m.fl

STR
27.10.1999

Prissamarbeid mellom trafikkskoler 10.000
ble ilagt ett foretak

Lundgrens Maskinför-
nödenheter Ab, 
Tricoflex 

STR
30.09.1999

Avtale om ikke å levere til 
konkurrenter

150.000
75.000
50.000

Byggplast & Båtprylar 
Sverige AB og AB 
Hermann Gotthardt

STR
04.06.1998

Samarbeid for å påvirke leverandører 
til å ikke levere til detaljister 40.000

ble ilagt hvert foretak
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6.2.3.3 Tvangsmulkt

Etter den svenske konkurranseloven § 57 kan
Konkurrensverket pålegge «vite» (tvangsmulkt)
for å få foretaket til å rette seg etter et pålegg eller
forbud. Hvis foretaket ikke retter seg etter påbu-
det eller forbudet, men fortsetter med overtredel-
sen, blir det aktuelt å inndrive tvangsmulkten.
Konkurrensverket må da anlegge sak for tingsrät-
ten, som pålegger tvangsmulkten.

Et pålegg om at et foretak skal opphøre med
en overtredelse kan Konkurrensverket kombi-
nere med tvangsmulkt. Videre kan Konkurrens-
verket gi vedtak om tvangsmulkt ved forbud og
pålegg som er gitt etter reglene om foretakskon-
sentrasjoner, og ved pålegg om å gi opplysninger.
Når Stockholm tingsrätt treffer en beslutning om
bevissikring, kan denne kombineres med tvangs-
mulkt. Dersom et foretak påtar seg en frivillig for-
pliktelse overfor Konkurrensverket i forbindelse
med en foretakskonsentrasjon, kan Stockholms
tingsrätt også beslutte at dette skal kombineres
med tvangsmulkt. Alminnelige regler om tvangs-
mulkt er nedfelt i en egen lov (1985:206).

6.2.4 Storbritannia

I Storbritannia ble det 7. november 2002 vedtatt en

ny lov som kriminaliserer deltagelse i horisontale
karteller. Loven trer i kraft sommeren 2003. Etter
dagens system kan overtredelser av forbudsbe-
stemmelsene medføre administrative bøter opp til
ti prosent av selskapets omsetning de tre siste
årene. Bakgrunnen for lovendringen om å innføre
personstraff, er at det nåværende bøtenivået ikke
virker tilstrekkelig preventivt for personer. 

I forbindelse med lovforslaget ble det opprin-
nelig vurdert å knytte personstraff til brudd på
EF-traktaten artikkel 81 og den tilsvarende
bestemmelsen i den britiske konkurranseloven av
1998. For å unngå vanskelige avgrensningsproble-
mer, og at en jury uten konkurranseekspertise
måtte ta stilling til kompliserte økonomiske argu-
menter, ble det i stedet foreslått å knytte den
straffbare handlingen til uærlig deltagelse i kartel-
ler. Følgende former for samarbeid er etter lov-
endringen straffsanksjonert: 
– Direkte eller indirekte fastsette prisen på en

vare eller tjeneste,
– begrense eller hindre levering av et produkt

eller en tjeneste, 
– begrense eller hindre produksjon av en vare,
– å dele tilbudet seg i mellom overfor en eller

flere kunder,
– å dele kunder seg i mellom for levering av et

produkt eller en tjeneste, 

Tabell: 6.7 Overtredelser av forbudet mot misbruk av dominerende stilling i den svenske 
konkurranseloven § 19

Parter Dato Gjerningsbeskrivelse Bot (SEK)

AGA Gas Aktiebolag STR
07.12.2000

Misbruk av dominerende stilling ved å inngå 
eksklusivavtaler el. med seks kunder

600.000
(Anket til MD)

Telia Aktiebolag MD
19.12.2001

Misbruk av dominerende stilling gjennom 
datterselskapet Telia Handel i markedet for 
teleabonnement for direkte tilslutning til 
fastnett 950.000

Scandinavian Airline 
System

MD
18.11.1999

Nektet å inngå interlineavtaler med et 
nyetablert mindre flyselskap 1.000.000

Nitro Nobel MD
14.09.1999

Eksklusiv innkjøpsavtale
400.000

Stenungsunds 
kommune

STR
09.09.1998

Misbruk av dominerende stilling ved salg 
av solariumstjenester i kombinasjon med 
badetjenester 5.000

Posten Sverige STR
23.12.1997

Misbruk av dominerende stilling 
i forbindelse med avtaler om rabattsystem 
med postordreforetak 3.800.000
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– anbudssamarbeid, enten i form av at bare den
ene inngir anbud, eller samarbeid om anbuds-
inngivelse der dette ikke er kjent på forhånd
for den personen som har invitert til anbuds-
inngivelsen.

6.3 Enkelte prinsipielle spørsmål

6.3.1 Innledning

Utvalget er i mandatet blitt bedt om å vurdere om
konkurranseloven inneholder hensiktsmessige
virkemidler for å føre effektiv kontroll med skade-
lige konkurransereguleringer, og eventuelt fore-
slå sanksjonsmidler som fremstår som effektive
og reelle. 

Et hovedhensyn ved vurderingen er hva som
må til for å gjøre loven effektiv. Ved siden av erfa-
ringene fra dagens system, må denne vurdering
basere seg på situasjonen slik den vil bli i et
regime basert på generelle forbud mot konkurran-
sebegrensende samarbeid og utilbørlig utnyttelse
av dominerende markedsposisjon. Sanksjonene
kan heller ikke ses isolert fra de krav som stilles til
saksbehandlingen. Et annet hensyn er tilpasning
til bruken av sanksjoner på andre rettsområder.
Sanksjonene må oppleves som rettferdige målt
opp mot hvordan det blir reagert på tilsvarende
lovbrudd på andre områder. I tillegg er andre
momenter relevante, som hensynet til harmoni-
sering med konkurransepolitikken i EU/EØS og
andre land, og alminnelige vurderinger av hvilke
sanksjoner som er best egnet for de ulike type
overtredelser. 

Bortsett fra vinningsavståelse og tvangsmulkt,
er sanksjonene ved overtredelser av gjeldende
konkurranselov av strafferettslig karakter. Utval-
get har vurdert om det er behov for innføring av
et sivilrettslige sanksjonsmiddel som erstatning
for eller supplement til strafferettslige sanksjoner.
Utvalget har videre vurdert hvilken plass tradisjo-
nelle straffebestemmelser bør ha i forhold til lov-
forslaget. 

6.3.2 Behovet for reformer av dagens 
sanksjonssystem

Ved alvorligere lovbrudd er Konkurransetilsynet
henvist til å anmelde forholdet til påtalemyndighe-
ten. I perioden 1986 til 2002 ble det ilagt straff i
form av foretaksbøter og personbøter i 22 saker
om overtredelser av forbudsbestemmelsene i
konkurranseloven og konkurransereguleringsfor-
skriftene etter prisloven. 

Det er på det rene at bøter i norske kartellsa-
ker har vært betydelig lavere enn nivået i tilsva-
rende saker i EU. Det er imidlertid vanskelig å
foreta en eksakt sammenligning av reaksjonsni-
vået i Norge med nivået på bøtene ilagt i EU. Sel-
skapenes omsetning varierer sterkt avhengig av
om de involverte selskapene driver sin virksom-
het innenfor et enkelt nasjonalt produktmarked,
eller om de er internasjonale selskaper med virk-
somhet i en rekke markeder. Utvalget har likevel
forsøkt å sammenligne bøtenivået i Norge og EU
med utgangspunkt i de opplysningene som finnes
om størrelsen på det relevante markedet hvor det
forbudte samarbeidet har funnet sted.

Norsk domstolspraksis med hensyn til utmå-
lingsprinsipper i kartellsaker er begrenset. I bøl-
gepappsaken (Rt. 1995 side 1922) heter det om
utmåling av bøtenivået at:

«Det foreligger ikke rettspraksis som kan gi
veiledning av betydning. Jeg nevner at i fore-
leggspraksis er det i en del tilfeller utmålt bøter
som tilsvarer én prosent av den del av siste års
omsetning som har vært påvirket av konkur-
ransebegrensningen. Det finnes også eksem-
pler på at boten er blitt høyere enn dette når
overtredelsen har funnet sted over mer enn ett
år».

Samlet ble bølgepapp-produsentene ilagt foretaks-
bøter og inndragning på til sammen kr 22,9 millio-
ner. I tillegg ble tre personer hver ilagt bøter på kr
75.000 (subsidiært 20 dagers fengsel). De fire sel-
skapenes totale omsetning i det relevante marke-
det i perioden 1983-90 var på kr 5,3 milliarder.
Disse selskapene hadde i denne perioden en mar-
kedsandel på 95 prosent. Total omsetning for de
fire selskapene i 1990 var 856,9 millioner kroner.
Det vil si at foretaksbøter og inndragning utgjorde
2,67 prosent av omsetningen siste år samarbeidet
fant sted. 

Kommisjonens praksis de siste årene viser at
det er gitt store bøter for kartellsamarbeid. Den
største saken er Kommisjonens avgjørelse av
21. november 2001 i saken Vitamins/PO (COMP/
37.512), hvor de involverte foretakene i et vitamin-
kartell samlet ble ilagt bøter på 855,23 millioner
euro. Selv om bøtene ikke overstiger det maksi-
male nivået på 10 prosent av deltagernes totale
omsetning globalt, er bøtene store sett i forhold til
det relevante produktmarkedet overtredelsen har
forekommet i. Vitaminmarkedene hadde en årlig
omsetning på 800 millioner euro i EØS-området i
1998. Bøtene er dermed større enn den årlige
omsetningen i markedet. I en sak i grafitt-
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elektrodemarkedet (COMP/36.490 Graphite
electrodes/PO) vedtok Kommisjonen 18. juli 2001
bøter på 218,8 millioner euro. Bøtene utgjorde i
dette tilfellet i overkant av 50 prosent av den årlige
omsetningen i dette markedet. 

Konkurransemyndighetene i Norge har i dag
et sivilt sanksjonsmiddel gjennom reglene om vin-
ningsavståelse, men adgangen har hittil ikke blitt
benyttet. Hovedårsaken til dette synes å være at
vinningen er vanskelig å beregne, og vil medføre
uforholdsmessig arbeid i små saker. 

For saker som ikke anmeldes, kan Kon-
kurransetilsynet gi en uformell innskjerping. En
ulempe med innskjerping er at dette er en mild
reaksjon. Særlig i saker hvor det innskjerpes flere
ganger, vil innskjerpingen miste sitt preg av hånd-
heving og ha liten preventiv virkning. 

En endring av de materielle konkurransere-
glene fra en kombinasjon av forbuds- og inngreps-
hjemler til en ren forbudslov, innebærer at flere
typer atferd blir forbudt. I dag er bare de mest
alvorlig former for kartellsamarbeid ulovlige. I
fremtiden vil også mindre alvorlige former for
samarbeid mellom foretak og utilbørlig utnyttelse
av dominerende markedsposisjon rammes av
lovens forbud. Det vil derfor bli behov for et mer
finmasket reaksjonssystem som er egnet til å
fange opp alle typer overtredelser, ikke bare de
mest alvorlige slik som praksis har vært frem til i
dag. 

Selv om flere forhold i fremtiden vil bli ram-
met av lovens forbudsbestemmelser, er det ikke
dermed sagt at det er hensiktsmessig eller ønske-
lig å kriminalisere atferd som i dag er lovlig. Det
avgjørende er å finne systemer som kan gjøre
konkurransen og markedene mer effektive. I det
totale spekter av sanksjoner som er til rådighet,
kan det tenkes flere alternativer til straff i tradisjo-
nell forstand.

På samme måte som dagens inngrepshjemmel
i konkurranseloven § 3-10, kan forslagets § 3-3,
som gir konkurransemyndighetene kompetanse
til å gi påbud om å bringe en overtredelse til opp-
hør, bidra til å effektivisere håndhevelsen av
loven. Et slikt pålegg kan eventuelt kombineres
med tvangsmulkt. Siden vedtaket om tvangsmulkt
ikke gjelder overtredelser som allerede har
skjedd, vil dette imidlertid neppe ha samme pre-
ventive og forebyggende effekt som sanksjoner
som virker tilbake i tid. 

Andre lands konkurransemyndigheter har i
vid utstrekning kompetanse til å ilegge sivilretts-
lige bøter av til dels meget betydelig størrelse, ofte
etter et nokså standardisert takstsystem. Utvalget

mener at et slikt sanksjonsmiddel må innføres
også hos oss. Riktig utmålte bøter kan ha stor pre-
ventiv effekt. Bruk av sivilrettslige bøter har ikke
samme stigmatiserende effekt som tradisjonell
straff, og vil ikke kriminalisere enkeltpersoner.
Vurderingen av om det skal innføres sivilrettslige
bøter bør også ses i sammenheng med forslaget til
harmonisering av de materielle bestemmelsene
med EØS-avtalens regler. EU/EØS-retten har et
langvarig og etablert system med sivilrettslige
bøter. Reelle hensyn taler for at konkurransemyn-
dighetene ved en desentralisering får kompetanse
til å ilegge sivilrettslige bøter ved brudd på EØS-
avtalen artikkel 53 og 54, slik som EFTAs overvåk-
ningsorgan har i dag. 

Like prosessuelle regler og sanksjoner for
saker med EØS-dimensjon og nasjonale saker
bidrar til likebehandling og økt forutberegnelig-
het for aktørene. Dette kan igjen tale for at der-
som sivilrettslige bøter blir innført gjennom
desentralisert håndheving, bør sivilrettslige bøter
også kunne ilegges i nasjonale saker. 

Bøtenivået ved overtredelser av EU/EØS-kon-
kurransereglene har som det fremgår ovenfor,
generelt vært høyere enn ved overtredelser av
den norske konkurranseloven. Harmonisering av
sanksjonsmidler kan sikre at bøtenivået som i dag
gjelder ved overtredelser av EU/EØS-reglene,
opprettholdes ved desentralisert håndheving. 

På den annen side har Sverige og Danmark
ved harmonisering og desentralisert håndheving
valgt forskjellige løsninger. Der er sanksjons-
systemet for overtredelse av EF-traktaten artikkel
81 og 82 i hovedsak det samme som ved overtre-
delse av nasjonale konkurranseregler. Det betyr
at i Danmark anvendes strafferettslige sanksjo-
ner, mens det i Sverige benyttes sivilrettslige
sanksjoner ved håndhevelsen av EF-traktaten
artikkel 81 og 82. 

6.3.3 Økt vekt på sanksjonering av foretak

En generell tendens er at det har vært økt fokus
på sanksjoner mot foretak i andre lands konkur-
ranselover. I EU/EØS er det kun foretak som kan
ilegges bøter. Pliktsubjektet for konkurranseska-
deavgiften i den svenske loven er foretaket, jf.
punkt 6.2.3. I den danske konkurranseloven er
utgangspunktet foretaksstraff. Som omtalt i punkt
6.2.2.1 er det nylig foretatt lovendringer i den dan-
ske loven, som innebærer at bøtenivået der fore-
tak pålegges straffansvar forhøyes. 

I norsk rett er foretaksstraff særlig aktuelt ved
overtredelser av lovgivning av økonomisk og sam-
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funnsregulerende art. Prislovgivningen var av de
første spesiallovene som hadde regler om fore-
taksstraff. Begrunnelsen var at straff mot fysiske
personer ofte ikke kunne være tilstrekkelig og at
selskapets ansvarlige organer ville bli mer påpas-
selige dersom også selskapet kunne straffes, se
innstillingen fra pris- og rasjonaliseringslov-
komiteen, første hefte side 130. Gjeldende kon-
kurranselov har ingen spesialbestemmelse om
foretaksstraff, men den generelle hjemmelen for
ileggelse av foretaksstraff i straffelovens kapittel
3 a kommer til anvendelse ved overtredelser av
konkurranseloven. Foretaksstraff er benyttet i de
fleste konkurransesaker som er behandlet ved
domstolene frem til i dag. 

Innføringen av et generelt straffansvar for
foretak i straffeloven ble begrunnet på følgende
måte i Ot.prp. nr. 27 (1990-91) side 6: 

«Det viktigste argumentet for å gjøre et foretak
strafferettslig ansvarlig er at dette vil kunne gi
straffebestemmelsene en økt preventiv virk-
ning. Straffetrusselen vil kunne bidra til å
skjerpe bedriftsledelsens aktsomhet. Dessuten
vil straffen i slike tilfelle normalt ramme den
som har hatt fordel av lovbruddet – det vil si
foretaket.

Hvis ikke foretaket kan gjøres ansvarlig,
kan bare én eller flere av de ansatte i foretaket
straffes dersom de oppfyller lovens skyldkrav.
En eventuell bot må i så fall fastsettes etter den
skyldiges økonomi. Straffer man derimot selve
foretaket, kan boten bedre tilpasses overtre-
delsens grovhet, jf. for eksempel Rt. 1988 side
789 (790). Vi har eksempler på at en bot på to
millioner kroner er blitt ilagt.

Et annet viktig argument for å kunne gjøre
foretaket ansvarlig, er at det iblant ikke lar seg
gjøre å finne fram til den eller de personene
som har utført den uaktsomme (eventuelt for-
settlige) handlingen (anonyme feil). I slike til-
felle kan ingen gjøres strafferettslig ansvarlig
hvis ikke foretaket kan straffes. Et lovbrudd
kan dessuten skyldes flere mindre feil som
samlet må karakteriseres som uaktsomme –
feil begått av forskjellige personer – uten at
noen av feilene er grove nok til å medføre
straffansvar for noen enkeltperson (kumula-
tive feil). Gjøres foretaket som sådant ansvar-
lig, unngår man at forholdet blir ustraffet.»

Hensynene som er nevnt i forarbeidene til de
generelle bestemmelser om foretaksstraff i straffe-
loven slår til i konkurransesaker. Det er foretaket
som sådan som i utgangspunktet har økonomiske
insentiver til å overtre loven. Ved utmåling av
personbøter tas det normalt hensyn til den straffe-

dømtes personlige økonomi, jf. straffeloven § 27. I
tillegg kan det også være slik at foretaket betaler
den personlige boten på vegne av den ansvarlige.
Dersom det bare er adgang til å straffe fysiske per-
soner som har handlet på vegne av foretaket, kan
reaksjonen blir svært beskjeden i forhold til hand-
lingens skadevirkninger. I Ot.prp. nr. 27 (1990-91)
side 7 fremheves det at foretaksstraff også kan ha
en preventiv effekt på den enkelte arbeidstaker: 

«Foretaket som sådant kan riktignok ikke
utvise skyld og kan følgelig ikke motiveres av
noen straffetrussel. Men foretaksstraff forut-
setter at det er utvist en klanderverdig atferd
innen foretaket, og muligheten for slik straff
må antas å bidra til å skjerpe aktsomheten hos
dem som handler på foretakets vegne.» 

Hensynet til harmonisering med reglene EU/EØS
og mange andre lands sanksjoner ved brudd på
konkurransereglene taler for en styrking av fore-
taksstraffen, herunder en strengere utmålings-
praksis. Sammenlignet med andre land er fore-
taksstraffene ilagt etter den norske konkurranse-
loven lave. 

6.3.4 Valg av sanksjonsform

I Norge finnes det flere tilfeller der fysiske perso-
ner er blitt idømt straffansvar i form av bøter og
subsidiær fengselsstraff for brudd på konkurran-
selovens forbud. Fengselsstraff er hittil ikke blitt
benyttet. 

I EU/EØS kan det ikke ilegges straff ved over-
tredelse av konkurransereglene. Dette skyldes
blant annet at nasjonalstatene foreløpig ikke har
vært villige til å opprette overnasjonale håndhe-
vingsorganer som kan ilegge borgerne straff.
Unntak gjelder bare for krigsforbrytersaker. I
EUs medlemsstater er det ulike regler med hen-
syn til om personer skal straffes for overtredelser
av konkurransereglene.

I Danmark kan bare juridiske personer ilegges
straff i form av bøter ved overtredelse av den dan-
ske konkurranseloven. I Storbritannia er det nylig
vedtatt en lov som kriminaliserer deltagelse i hori-
sontale karteller. Overtredelser av den svenske
konkurranseloven er ikke straffsanksjonert. I
Kartellbekämpningsutredningen (SOU 2001:74)
ble det vurdert å innføre kriminalisering av brudd
på den svenske konkurranselovens forbudsbe-
stemmelser, uten at dette ble anbefalt. Heller ikke
i EU kan det ilegges straffansvar ved overtredelse
av konkurransereglene. 

Ved overgangen til et rent forbudsprinsipp vil
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en videreføring av individuelt straffansvar ved
overtredelser av forbudsbestemmelsene i loven
innebære at handlinger som i dag er lovlige blir
belagt med et tradisjonelt straffansvar. Dette kan i
og for seg være en regulær situasjon der innføring
av nye forbud reflekterer endringer i samfunnets
syn på hva som bør være straffbart. På konkur-
ranselovgivningens område har det imidlertid
ikke skjedd noen slik endring innenfor områder
som tidligere ikke var kriminalisert. Bakgrunnen
for overgangen til et nytt system er skifte av regu-
leringsteknikk og ønske om å harmonisere vår
lovgivning med EØS-avtalen og våre nabolands
rett. I tillegg er utvalget i mandatet bedt om å vur-
dere om konkurranseloven innholder hensikts-
messige virkemidler for å føre en effektiv kontroll
med skadelige konkurransebegrensninger, og
eventuelt foreslå sanksjonsmidler som fremstår
som effektive og reelle.

Overgangen til et rent forbudsprinsipp sank-
sjonert med sivile bøter reiser to spørsmål når det
gjelder individuelt straffansvar. Det første er om
rammene for det straffbare skal utvides i forhold
til i dag ved at forbudene generelt sanksjoneres
med straff. Det andre er om innføring av et nytt
sanksjonsmiddel i form av sivile foretaksbøter bør
innebære en nedtoning av det individuelle straff-
ansvar også for handlinger som er straffbare etter
dagens regler.

Ettersom overtredelser av konkurranseloven
kan innebære en økonomisk gevinst for foretaket,
kan det virke urimelig å legge ansvaret på en
enkeltperson når det er tydelig at lovbruddet
skjer i foretakets interesse. På den annen side vil
foretaksstraff også kunne ramme eiere som er
uten noen form for skyld i lovbruddene. Foretaks-
straff vil svært ofte ramme eiere som ikke har hatt
kunnskap om eller mulighet til å påvirke de ulov-
lige forhold. Da kan det virke urimelig å gi straffri-
het til personene som har begått lovbruddene. 

Særlig gjelder dette ved de skjulte overtredel-
ser i form av avtaler om samarbeid om priser eller
markedsdeling som har til formål å begrense kon-
kurransen og som holdes hemmelig for kunder
og konkurrenter. Slike forhold har bedrageriets
modus, og bedømmelsen av ulovligheten vil sjel-
den volde tvil. Det som er vanskelig i disse sakene
er å fremskaffe bevis for overtredelsen. Det er
derfor særlig viktig med sanksjoner som virker
preventivt. Trusselen om personstraff, særlig i
form av fengsel, kan forhindre at ansatte i foreta-
ket blir fristet til å overtre konkurranselovens
regler. Trusselen kan også forhindre at foretak
presser sine ansatte til å begå overtredelser fordi

den enkelte arbeidstaker kan ha mye større inn-
vendinger mot å begå en overtredelse der han
risikerer straff. 

Reglenes preventive effekt antas å være et
resultat av produktet av oppdagelsesrisiko og
sanksjon. Personstraff i form av fengsel er sam-
funnets sterkeste virkemiddel for å avskrekke og
reagere overfor handlinger samfunnet ikke aksep-
terer. 

For at lovgivningen skal ha den virkningen
som er tilsiktet, må den som regel håndheves slik
at den får konsekvenser for de som ikke overhol-
der loven. Trusselen om straff kan ofte være en
tom trussel hvis strafferettslig forfølging ikke fin-
ner sted. Grunnen til at straff ikke benyttes kan
være at straffeforfølging er ressurskrevende, tar
lang tid og virker unødig hardhendt. Selv om en
sak ikke er så skadelig at det er aktuelt med en
strafferettslig reaksjon, kan lovbruddet likevel
være av en slik art og varighet at man bør ilegge
en form for reaksjon. Hensynet til den alminnelige
rettsfølelse tilsier også at det reageres overfor
brudd på forbudsbestemmelsene og at det marke-
res at overtredelser sanksjoneres. 

Innføring av sivilrettslige bøter vil kunne bidra
til å fange opp lovovertredelser som ikke er så
graverende at det er nødvendig med en straffere-
aksjon. Det kan trekkes en parallell til skatteret-
tens område. Dersom ordinær straffesak skulle
være eneste reaksjonsmulighet i bekjempelsen av
skattesvik, ville de effektivitetskrav som gjør seg
gjeldende på dette området, med et stort antall
lovovertredelser, bli tilsidesatt. Dette hensynet til-
sier med styrke at det også må kunne opereres
med sivilrettslige sanksjonsmidler.

Hensynet til forholdsmessighet mellom over-
tredelse og sanksjon er viktig. Det er derfor nød-
vendig med ett sett av reaksjoner som gjør det
mulig å velge en reaksjon som er tilpasset den
aktuelle overtredelse. Ved overgangen til et rent
forbudsprinsipp der flere type handlinger blir for-
budt vil det, i enda større grad enn i dag, være
behov for et mindre ekstremt reaksjonsmiddel
enn straff. 

Utvalget finner det betenkelig om en konse-
kvens av å innføre vide forbudsbestemmelser
innebærer en kriminalisering av handlinger som
hittil har vært ansett som lovlige former for kon-
kurranse inntil konkurransemyndighetene har
grepet inn med et individuelt vedtak om forbud.
På den annen side er det nødvendig med en form
for reaksjon for overtredelser av forbudsbestem-
melsene. I denne forbindelse er det også viktig å
huske at de handlinger det er tale om, allerede i
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dag er ulovlige etter EØS-reglene og belagt med
bøter.

Et argument som taler for å videreføre adgan-
gen til å straffe individer er at trussel om straff
normalt motiverer rasjonelle personer til å avstå
fra lovbrudd. I tillegg kan det tenkes at foretaks-
bøtene som fastsettes ikke er store nok til å unngå
at foretaket har insentiver til å bryte loven. Sank-
sjoner også mot de individer som er ansvarlige for
overtredelsen vil derfor kunne bidra til å styrke
allmennprevensjonen. 

Det er ikke i alle situasjoner at foretaksstraff vil
virke som en effektiv sanksjon. Ved overdragelser
og omdannelser av foretak er det etter loven ikke
alltid mulig å anvende foretaksstraff fordi det er
for stor avstand mellom foretakets innhold før og
etter omdannelsen. Se eksempelvis Rt. 1995 side
1922 og Høyesteretts kjennelse av 20. desember
2002. Videre har foretaksstraff liten verdi når fore-
takets økonomi er svak, eller foretaket er under
gjeldsforhandling eller har gått konkurs. Andre
ganger kan det virke urimelig at foretaket, og der-
med de som etter overdragelsen eller omdannel-
sen er ansvarlig for foretaket, blir rammet av en
sanksjon. Et individuelt straffansvar vil i slike til-
felle sikre at ansvaret gjøres gjeldende overfor de
som i realiteten har begått lovbruddet. I motsatt
fall vil de som begår lovbruddene, men eksempel-
vis har sluttet i foretaket, i praksis være uten
ansvar for det de har gjort. Ansvaret overføres i
stedet til eiere og ansatte som kommer etter, og
som kanskje ikke har hatt mulighet til å påvirke
forholdene.

Erfaring med konkurranseloven frem til i dag
har vist at fengselsstraff ikke er blitt benyttet.
Dette skyldes flere forhold. Kartellsaker er svært
kompliserte å etterforske og iretteføre. Bevisfø-
ringen er vanskelig. Kartellvirksomheten kan ha
foregått over flere år, og kan derfor ha involvert et
stort antall personer. Dersom straffansvaret skal
rettes mot alle som oppfyller straffbarhetsvilkå-
rene, vil sakene i praksis kunne få meget stort og
uhåndterlig omfang og være vanskelig å få gjen-
nom rettsapparatet. Prinsipielt bør praktiske pro-
blemer ikke medføre at straffansvaret bortfaller,
men det er ingen tvil om at slike hensyn har virket
inn på bruk av personansvaret. Alternativt kan
man rette ansvaret mot enkelte utvalgte. Dette er
fullt forsvarlig i noen tilfeller, men kan også virke
urimelig og tilfeldig i andre. Det er derfor vanske-
lig å si hvor stor preventiv effekt trusselen om
fengselsstraff har hatt under gjeldende konkur-
ranselov. 

Utvalgets flertall bestående utvalgsleder,

Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva
Hildrum, Margrethe Slinde, Helge Stemshaug,
Siri Teigum og Randi Wilhelmsen, mener at sank-
sjoner mot foretaket er et viktig virkemiddel for å
sørge for at konkurranselovens forbud blir effek-
tive. Erfaringene med dagens reaksjonssystem
både når det gjelder antallet saker og den straff
som er blitt benyttet, tilsier at det tradisjonelle
straffesystemet ikke virker effektivt nok i forhold
til overtredelser av konkurranseloven. For å få til
en effektiv sanksjonering av foretak bør dette skje
innenfor rammene av et nytt institutt for sivilretts-
lige bøter, hvor man kan koble seg på utviklingen
og sanksjonsnivået innenfor EU/EØS og andre
europeiske land som går i samme retning. Etter
utvalgets flertalls oppfatning bør slike sanksjoner
brukes i større omfang enn det som er tilfelle i
dag, særlig ved at rekkevidden av forbudene blir
utvidet. Dette instituttet vil ikke gi hjemmel for
sanksjoner overfor individer. Nedtoningen av det
individuelle straffansvaret vil således være en
følge av at det velges et nytt og mer effektivt sank-
sjonssystem, og ikke av endringer i forholdet mel-
lom individstraff og foretaksstraff innenfor det
strafferettslige systemet.

I EU/EØS er det utarbeidet retningslinjer for
bøteutmålingen. Sverige har utarbeidet retnings-
linjer som bygger på de samme utmålingsprinsip-
pene. Bruk av slike retningslinjer sikrer likhet i
bøtenivået på tvers av landegrenser. Like prinsip-
per for utmåling er også en fordel ved desentrali-
sert håndheving av EØS-avtalen artikkel 53 og 54.
Hensynet til reglenes preventive effekt taler for at
overtredelsens grovhet og alvor gjenspeiles i
botens størrelse. Bøtene bør være av en slik stør-
relse at det ikke gis grunnlag for å spekulere i
hvorvidt overtredelser av konkurranseloven er
økonomisk lønnsomt eller ikke. Ved bøteutmåling
i straffesaker gir straffeloven nærmere anvisning
på hvilke momenter som har betydning for utmå-
lingen. Bruk av retningslinjer vil være fremmed i
det strafferettslige systemet. Innføring av ret-
ningslinjer etter inspirasjon fra EU/EØS, vil deri-
mot være godt egnet til å sikre et tilstrekkelig
høyt nivå ved utmåling av sivilrettslige foretaksbø-
ter. 

Det tradisjonelle straffansvaret bør være
sekundært i forhold til foretaksstraffen. Utvalgets
flertall legger videre til grunn at straff mot indivi-
der ikke blir benyttet i vesentlig større omfang
enn det som skjer i dag, og at atferd som i dag er
lovlig ikke bør gi grunnlag for bruk av individuell
straff. Selv om utvalgets flertall finner gode grun-
ner for å nedtone det individuelle straffansvaret,
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ønsker flertallet likevel ikke å avskjære adgangen
til å ilegge personstraff ved grove og alvorlige
overtredelser. Ikke å videreføre et individuelt
straffansvar vil kunne gi et galt i signal i forhold til
prevensjon og vil dessuten fremstå som inkonse-
kvent i forhold til muligheten for bruk av straff
ved overtredelse av annen forvaltningslovgivning. 

Utvalgets mindretall bestående av Jan Bjørland,
Morten Eriksen, Stein Reegård, Elisabeth Roscher
og Steinar Undrum, er enige med flertallet når det
gjelder betydningen av å innføre et nytt sivilt sank-
sjonsspor ved brudd på konkurranselovgivningen.
Etter mindretallets oppfatning bør dette benyttes
dels på lovbrudd som tidligere ikke var omfattet av
lovens forbudsbestemmelser, og dels for å sikre
effektive sanksjoner i saker som av forskjellige
grunner ikke anmeldes til politiet. Alvorlige brudd
på forbudsbestemmelsene bør prinsipielt medføre
straffreaksjon; både mot de som er ansvarlig for
lovbruddene og mot de foretak som har oppnådd
en ulovlig fortjeneste som følge av overtredelsene. 

Flertallet anfører at det nye sanksjonssyste-
met blir mer effektivt dersom det individuelle
straffansvaret nedtones til fordel for mer bruk av
det sivile sanksjonssporet mot foretak, uten nær-
mere å begrunne hvordan eller hvorfor effektivi-
teten økes. Samtidig forutsettes at det sivile bøte-
nivået skal økes betydelig. Etter mindretallets
oppfatning er det grunn til å tro at bedrifter som
kan påregne å bli ilagt svært høye bøter, vil mobi-
lisere meget sterkt i sitt forsvar. Mindretallet kan
ikke se at det i nærværende forslag til saksbe-
handlingsregler ligger elementer som skal gjøre
etterforskningen og derved oppklaringsmulig-
hetene mer effektive ved bruk av det sivile sporet. 

Mindretallet er derfor uenig i at personstraff
bør være sekundært i forhold til foretaksstraffen.
I hvilken grad personstraff skal komme til anven-
delse må under enhver omstendighet avgjøres av
påtalemyndigheten etter vanlige prinsipper for
lovovertredelser som er undergitt offentlig påtale.

Mindretallet vil påpeke at alvorlige brudd på
konkurranselovgivningen må likestilles med
annen form for alvorlig økonomisk kriminalitet,
både med hensyn til modus og også når det gjel-
der konsekvensene og skadevirkninger for de
som rammes. Gjennom skjult eller fortiet atferd,
villeder kartelldeltagerne medkontrahenter og
forbrukere til tro at de konkurrerer på pris, anbud
eller om markeder. Slik atferd kan påføre forbru-
kere eller medkontrahenter skader og tap for
svært betydelige beløp. Etter mindretallets oppfat-
ning strider det mot grunnleggende prinsipper
om rettferdighet og likebehandling, samt de kri-

minalpolitiske hensyn som ligger til grunn for
straffansvaret, dersom sanksjonen mot alvorlige
brudd på konkurranselovgivningen bare skal
avgjøres med en sivilrettslig sanksjon mot foreta-
ket, mens de som har begått lovbruddene går fri.
Et slikt system bryter mot vårt øvrige straffesys-
tem, og kan etter mindretallets oppfatning ikke
innføres uten en systematisk gjennomgang av
hele sanksjonssystemet, også innenfor andre sek-
torer i samfunnet.

Mindretallet vil videre peke på at spørsmålet
om forholdet mellom personansvar og foretaksan-
svar ble grundig drøftet i forbindelse med innfø-
ringen i 1991 av nytt kapittel 3 a i straffeloven om
straffansvar for foretak. Med bestemmelsene i
straffeloven §§ 48 a og 48 b ble foretaksstraff inn-
ført på generelt grunnlag, samtidig som man fjer-
net eksisterende spesialhjemler for foretaksan-
svar. Det ble klart uttalt at foretaksansvar skulle
være sekundært i forhold til personansvaret. I
Ot.prp. nr. 27 (1990-91) heter det blant annet føl-
gende på side 6:

«Straffansvaret for foretak er av supplerende
karakter. Det personlige ansvaret beholdes i
prinsippet usvekket. Hvis man har funnet frem
til en eller flere personer som er straffansvar-
lige, kan ansvar gjøres gjeldende mot dem.
Påtalemyndigheten og domstolene må ut fra en
helhetsvurdering avgjøre om også foretaket
skal straffes».

Personansvaret ligger således i «bunn» av hele
systemet. Foretaksstraffen ble innført for å styrke
allmennprevensjonen, for å gi mulighet til å til-
passe reaksjonen etter sakens grovhet og ikke
bare etter de(n) skyldiges betalingsevne, samt for
å kunne ramme anonyme og kumulative feil, jf.
Ot.prp. nr. 27 (1990-91) side 6 og 7.

Det foreligger ingen signaler i nevnte proposi-
sjon som tilsier at foretaksstraffen skal tre i stedet
for det personlige ansvar. Tvert i mot uttales at en
reaksjon bare mot foretaket, der vilkårene for per-
sonlig ansvar er oppfylt, er fremmed for vårt sys-
tem. En «strafferettslig immunitet» for de skyl-
dige kunne derfor ikke anbefales. Eventuelt måtte
påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69
anvendes i slike tilfeller, jf. Ot.prp. nr. 27 (1990-91)
side 22-23.

I praksis er personstraff ikke alltid benyttet i
kartellsaker. Dette skyldes flere forhold. I en
rekke saker har de straffbare forhold pågått over
flere år. Et stort antall personer har vært invol-
vert. Mange av disse oppfyller i prinsippet straff-
barhetsvilkårene. Noen ganger har det opprinne-
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lige selskapet blitt omdannet en eller flere ganger,
slik at ansvaret også av den grunn kan involvere
en rekke personer. I disse tilfeller vil det være
hensiktsmessig av ressursmessige grunner å
begrense etterforskningen slik at i alle fall foreta-
ket straffes. Alternativt kunne man plukke ut
noen få personer som gjøres ansvarlige. Dette vil
kunne virke tilfeldig og urimelig. Å reagere over-
for alle som har deltatt som hovedmenn eller med-
virkere er ofte mindre aktuelt, og vil under enhver
omstendighet være svært ressurskrevende. 

Praktiske hensyn kan tillegges vekt ved valg
av reaksjon, men ikke som begrunnelse for å
redusere det personlige ansvar på prinsipielt
grunnlag. Dette vil gi uheldige signaler. Kriminal-
politisk kan dette vanskelig forsvares, og det er i
strid med de generelle prinsipper for bruk av fore-
taksansvar som er gjengitt foran. Tvert i mot må
det i alminnelighet antas at trusselen om person-
ansvar er særlig viktig på et område hvor bevis-
vanskelighetene i utgangspunktet er store og opp-
dagelsesrisikoen er liten. I tillegg kommer at
alvorlige brudd på konkurranselovgivningen kan
påføre samfunnet, medkontrahenter og forbru-
kere meget store økonomiske tap. Utvalgets min-
dretall kan ikke gå inn for at det innføres tilfeldige
og kriminalpolitisk uheldige løsninger, som er i
strid med de generell prinsipper for bruk av straff
ellers i samfunnet. I så fall må det foreligge særlig
tungtveiende grunner, som i nærværende tilfelle
ikke foreligger.

6.4 Sivilrettslige bøter

6.4.1 Terminologi

Utvalget har vurdert hva som er den beste beteg-
nelsen for det nye sivilrettslige sanksjonsmidlet
som innføres i konkurranseloven. 

I EU/EØS-reglene benyttes betegnelsen
«bøter». Ved innføring av et system som bygger
på EU/EØS-rettens bøteregler, hva angår overtre-
delser som rammes og utmåling, kan gode grun-
ner tale for at man også benytter betegnelsen
«bøter» i nasjonal rett. I den svenske konkurran-
seloven benyttes imidlertid uttrykket «konkurr-
ensskadeavgift» om den tilsvarende sivilrettslige
sanksjonen. I annen norsk forvaltningslovgivning
som inneholder sivilrettslige sanksjonsmidler,
benyttes blant annet betegnelsen overtredelses-
gebyr, se for eksempel lov 17. november 2000 nr.
80 om børsvirksomhet § 5-12 og lov 4. desember
1992 nr. 127 om kringkastning § 10-3. 

Begrepet «bøter» har klare paralleller i straffe-

retten. Straffelovens bestemmelser om bøter står
i straffeloven §§ 26 a til 28. Utvalget foreslår at
straffebestemmelsen i forslagets § 7-3 også skal
benytte betegnelsen bøter. På den annen side
kommer ikke reglene i straffeloven og straffepro-
sessloven til anvendelse ved ileggelsen av sivil-
rettslige sanksjoner. Det vil også være forskjellige
beviskrav i de to systemer. At det er store forskjel-
ler mellom det sivilrettslige sanksjonsmidlet og
den strafferettslige boten, kan tale for at man vel-
ger en annen terminologi enn «bøter» for det sivil-
rettslige sanksjonsmidlet. Det er likevel på det
rene at den nye sivilrettslige sanksjonen vil bli
ansett som straff etter EMK artikkel 6. At reaksjo-
nen er å anse som straff, bør klart fremkomme av
lovteksten. Dette kan tale for at man benytter
betegnelsen «bøter». 

Videre har utvalget vurdert om betegnelsen
foretaksbot bør anvendes. Reglene i EU/EØS
benytter som nevnt betegnelsen «bøter», men det
følger av ordlyden forøvrig at det er «foretak eller
sammenslutninger av foretak» som kan ilegges
bøter. Spørsmålet er om det er særlige hensyn
som begrunner at «foretaksbøter» bør fremgå
eksplisitt av lovteksten. Valg av terminologi har
ingen rettslig betydning fordi det uansett vil
fremgå av bestemmelsen at det kun er foretak
som kan ilegges bøter. Hensynet til mest mulig
likhet med EU/EØS-reglene taler for at man kun
benytter betegnelsen bøter. Det vises forøvrig til
argumentene ovenfor.

Utvalget forslår på denne bakgrunn at beteg-
nelsen «bøter» benyttes. 

6.4.2 Området for sivilrettslige bøter

Utvalget forslår at alle overtredelser av konkur-
ranseloven i utgangspunktet skal kunne sanksjo-
neres med sivilrettslige bøter, jf. forslagets § 7-2
første ledd.

Dette betyr for det første at det kan ilegges
bøter for alle overtredelser av forbudsbestemmel-
sene og vedtak om påbud om å bringe en overtre-
delse av disse bestemmelsene til opphør. For det
andre kan det ilegges bøter i forbindelse med
foretakssammenslutningskontroll, herunder over-
tredelse av vedtak om inngrep mot foretakssam-
menslutninger, samt overtredelse av automatisk
gjennomføringsforbud og vedtak om gjennom-
føringsforbud. Sivilrettslige bøter vil også være
den primære sanksjonen overfor foretak som
bryter de prosessuelle bestemmelser om opp-
lysnings- og utleveringsplikt, pålegg om bevissik-
ring og ved uriktige eller ufullstendige opplysnin-
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ger til konkurransemyndighetene. Ved innføring
av desentralisert håndheving vil sivilrettslige
bøter også kunne ilegges ved overtredelse av
EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Det samme gjelder
medvirkning til de nevnte overtredelser. 

Det vil være lite praktisk å ilegge bøter for
overtredelse av meldeplikten etter forslagets § 4-3
første og tredje ledd, idet det ikke innføres noen
frist for meldeplikten. Det automatiske gjennom-
føringsforbudet i forslagets § 4-4 første ledd gjel-
der for foretakssammenslutninger som omfattes
av meldeplikten. Ettersom det vil kunne ilegges
bøter ved overtredelse av gjennomføringsforbu-
det, ser ikke utvalget grunn til å innføre en
adgang til å ilegge bøter for overtredelse av selve
meldeplikten. 

6.4.3 Skyldkrav

Utvalget har vurdert om det skal kreves subjektiv
skyld ved overtredelse av reglene for å ilegge
bøter og eventuelt hvilket skyldkrav som skal leg-
ges til grunn, eller om det er tilstrekkelig å påvise
at objektivt sett foreligger en overtredelse.

For å ilegge straff etter gjeldende konkurran-
selov må overtredelsen være forsettlig eller uakt-
som. Ved vinningsavståelse etter gjeldende rett er
det tilstrekkelig å fastslå at reglene objektiv sett er
brutt. Det er ikke krav om subjektiv skyld. 

I et system med sivilrettslig bot vil vinningen
kunne inngå som et element i bøteutmålingen.
Det kan derfor argumenteres for at det ikke er
behov for en videreføring av vinningsavståelsesin-
stituttet under den nye konkurranseloven, jf.
punkt 6.8. Dersom man innfører et krav om skyld
for bøteansvar, vil det likevel kunne innebære en
innsnevring av adgangen til å inndra vinningen
fordi det i tillegg til å påvise lovovertredelse og
vinning, også må dokumenteres at skyldkravet er
oppfylt. 

Det finnes eksempler på sivilrettslige sanksjo-
ner i annen norsk lovgivning som kan ilegges uav-
hengig av skyld. Eksempler på dette er reglene
om overtredelsesgebyr i lov 4. desember 1992 nr.
127 om kringkastning § 10-3 og lov 17. november
2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 5-12. I lov 13. juni
1980 nr. 24 om ligningsforvaltning §§ 10-2 til 10-4
avhenger tilleggsskattens størrelse av utvist skyld.
Det kan ilegges tilleggsskatt på inntil 30 prosent
uavhengig av skyld. Ved forsett eller grov uakt-
somhet kan tilleggsskatten utgjøre inntil 60
prosent. 

Etter EU/EØS-reglene må overtredelsen være
forsettlig eller uaktsom for at det skal kunne ileg-

ges bøter. Det følger av praksis at det ikke er nød-
vendig at foretaket har hatt positiv kjennskap til at
handlingen var ulovlig. Det er tilstrekkelig at fore-
taket ikke kunne være uvitende om at den aktu-
elle atferden kunne være konkurransebegren-
sende. Det er heller ikke nødvendig at den forsett-
lige eller uaktsomme atferden er utført av
foretakets eiere eller den øverste ledelse. Det
avgjørende er derimot at atferden er utvist av en
person som handler på vegne av foretaket. 

For idømmelse av konkurranseskadeavgift
etter den svenske konkurranseloven kreves for-
sett eller uaktsomhet. I Danmark kreves forsett
eller grov uaktsomhet for at det kan ilegges straf-
ferettslige bøter. I likhet med EU/EØS-reglene
trenger ikke atferden å være utøvd av foretakets
eiere eller øverste ledelse. Det avgjørende er at
handlingen er utført av en som handler på vegne
av foretaket. 

Adgang til å ilegge sivilrettslige bøter uavhen-
gig av skyld vil kunne bidra til effektiv håndhe-
ving av konkurranseloven. På den annen side vil
sivilrettslige bøter kunne utgjøre store beløp og
vil antagelig regnes som «straffesiktelse» i betyd-
ningen til EMK artikkel 6. Det kan derfor være
lite naturlig å bøtelegge foretak som ikke kan
bebreides for sin handlemåte. Riktignok har EMD
senest ved dom av 23. juli 2002 i saken Västberga
Taxi Aktiebolag og Vulic v. Sweden
(REF00003768), akseptert at tilleggsskatt, som er
å anse som en «straffesiktelse» i EMKs forstand,
ble ilagt uavhengig av skyld. Ettersom bøter kan
utgjøre store beløp, er det ikke sikkert at objektivt
straffansvar går klar av EMK artikkel 6. Hensynet
til forutberegnelighet og harmonisering med
reglene i EU/EØS tilsier også at det innføres et
krav om skyld. 

Utvalget har på denne bakgrunn kommet til at
for å utstede forelegg om bot må det påvises en
forsettlig eller uaktsom overtredelse fra foretaket
eller av en som handler på vegne av foretaket.
Utvalget anser det ikke nødvendig å si dette
uttrykkelig i lovteksten. 

6.4.4 Beviskrav

Utvalget har vurdert hvilke beviskrav som skal
gjelde ved sivilrettslige bøter. Utgangspunktet er
at domstolskontroll av administrative vedtak
behandles etter tvistemålslovens regler. Spørsmå-
let er om beviskravene ved bøter etter konkurran-
seloven bør følge de sivilrettslige eller strafferetts-
lige beviskrav, eventuelt med modifikasjoner. 

Tradisjonelt er kravene til bevisets styrke
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vesensforskjellig i sivil- og straffeprosessen. I
sivile saker er utgangspunktet sannsynlighetso-
vervekt, det vil si at det mest sannsynlige faktum
skal legges til grunn. Det foreligger avvik fra
hovedregelen på enkelte rettsområder hvor sær-
lige hensyn taler for at man krever mer enn bare
vanlig sannsynlighetsovervekt. Dette gjelder for
det første i sakstyper der uriktig dom i en retning
er verre enn uriktig dom i motsatt retning. Det
samme gjelder der kjensgjerninger vil stille en
part i et uheldig lys, for eksempel ved at han har
opptrådt uredelig eller uaktsomt. 

I straffeprosessen er den klare hovedregel at
enhver rimelig og fornuftig tvil skal lede til frifin-
nelse. 

I Rt. 1999 side 14 la Høyesteretts flertall til
grunn at administrativ inndragning av ulovlig fan-
get fisk etter saltvannsfiskeriloven bare kan iverk-
settes hvis det er en klar sannsynlighetsovervekt
for at vilkårene er oppfylt. Vanlig sannsynlighetso-
vervekt er ikke tilstrekkelig. Flertallet la vekt på
at domsresultatet forutsetter forhold som er
sterkt klanderverdige eller infamerende, og at
reaksjonsformen utvilsomt har store likhetspunk-
ter med det straffeprosessuelle inndragnings-
instituttet. Flertallet uttalte videre at anvendelse
av straffeprosessuelle beviskrav ved rettslig prø-
ving av et forvaltningsvedtak, fremstår som så
vidt spesielt at et slikt resultat krever særlig for-
ankring i loven eller dens forarbeider. 

Mindretallet mente at sannsynlighetskravet
må være like høyt som når inndragningen blir
avgjort i en straffesak. Mindretallet uttalte at de
strenge beviskrav i straffesaker må få tilsvarende
anvendelse i sivil rettergang i de tilfelle saken gjel-
der forhold som materielt sett må likestilles med
straff. 

Begrunnelsen for å innføre sivilrettslige bøter
i konkurransesaker, som vil være høyere enn
bøter ilagt etter straffeloven, er blant annet effek-
tivitetshensyn. Strenge krav til bevisets styrke
kan vanskeliggjøre håndhevelse av loven. Beho-
vet for effektiv håndheving må holdes opp mot
hensynet til rettssikkerhet. Sivilrettslige bøter
kan gjelde store beløp og har store likhetspunkter
med strafferettslig bot. Dette kan tale for at bevis-
kravet legges høyere enn alminnelig sannsynlig-
hetsovervekt. På den annen side er det neppe
grunn til å la straffeprosesslovens beviskrav
gjelde for sivilrettslig bot, som forøvrig behandles
etter sivilprosessens regler.

Utvalget har på denne bakgrunn kommet til at
beviskravet bør være klar sannsynlighetsover-
vekt.

6.4.5 Prosessuelle regler

6.4.5.1 Innledning

Utvalget har vurdert hvem som skal ha kompe-
tanse til å ilegge sivilrettslige bøter. Et alternativ
er at konkurransemyndighetene, ved Konkurran-
setilsynet eller Konkurransenemnda, fastsetter en
bindende bot, og at den som nekter å vedta boten
selv må bringe saken inn for domstolene. Et annet
alternativ er at Konkurransetilsynet gis kompe-
tanse til å utstede forelegg på bot. Dette innebæ-
rer i realiteten at Konkurransetilsynet fremsetter
et «tilbud» til lovovertrederen om å få gjort opp
sitt ansvar på en enkel måte. Hvis ikke tilbudet
vedtas, kan Konkurransetilsynet bringe saken inn
for domstolene etter tvistemålslovens regler. Et
tredje alternativ er at boten fastsettes av domsto-
lene etter stevning fra konkurransemyndighe-
tene. 

Utvalget har vurdert om det finnes rettslige
skranker for hvilken metode som kan velges.

6.4.5.2 Forholdet til Den Europeiske menneskeretts-
konvensjonen (EMK)

Den norske oversettelsen av EMK artikkel 6 nr. 1
lyder:

«For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og
plikter eller en straffesiktelse mot seg, har
enhver rett til en rettferdig og offentlig retter-
gang innen rimelig tid ved en uavhengig og
upartisk domstol.»

Begrepet «straffesiktelse» i EMK artikkel 6 er
autonomt. Det vil si at den norske klassifiseringen
ikke er avgjørende. Etter konvensjonsorganenes
praksis avhenger løsningen av overtredelsens
karakter og sanksjonens innhold og alvor. 

Dette innebærer ikke uten videre at konven-
sjonen krever at sivilrettslige reaksjoner skal fast-
settes eller overprøves av en domstol i norsk pro-
sessuell forstand. Høyesterett har tolket EMK
artikkel 6 slik at det avgjørende er om kravene til
uavhengighet og saksbehandling i EMK artikkel
6 er oppfylt, se Rt. 2001 side 1123. Det vil på dette
grunnlag neppe være i strid med konvensjonen
om avgjørelsen eller overprøvelsen legges til en
uavhengig nemnd.

6.4.5.3 Forholdet til Grunnloven § 96

Etter Grunnloven § 96 kan ingen straffes uten
etter dom. De sivilrettslige bøtene i EU/EØS-ret-
ten er så vidt høye at utvalget mener det kan argu-
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menteres for at de i stor utstrekning kan oppleves
som «straff» og å ha samme funksjon som straff.
Det er på det rene at en ordning med sivilrettslige
bøter som foreslått av utvalget, vil bli betraktet
som «straff» i relasjon til EMK. Det er likevel ikke
sikkert at denne karakteristikken av sanksjonen
vil være av avgjørende betydning i forhold til
Grunnloven § 96. Høyesterett har tidligere aksep-
tert at forvaltningen har kompetanse til å vedta
sanksjoner uten at dette kommer i strid med § 96.
Begrunnelsen for slike ordninger har vesentlig
gått på det formelle at det ikke er snakk om straff
i lovens forstand, se Rt. 1961 side 1217 om til-
leggsskatt og Rt. 1973 side 846 om gebyr for over-
lasting etter veitrafikkloven. 

I forbindelse med spørsmålet om mulig norsk
EF-medlemskap i 1972, vurderte Johs Andenæs
Kommisjonens bøtekompetanse opp mot Grunn-
loven § 96 . I den forbindelse uttalte han i doku-
ment nr. 10 (1966-67) side 11:

«Det er klart nok at man ikke i alminnelighet
kan godta en administrativ fastsettelse av straff
som stemmende med grunnloven fordi den
kan bringes inn for domstolenes prøvelse. Men
det er et åpent spørsmål hvor strengt man skal
tolke Grunnloven § 96 når det bare er tale om
en bøtesanksjon, især når man befinner seg på
spesialområder hvor særlige hensyn gjør seg
gjeldende.» 

«..alt i alt måtte være forsvarlig å bygge på
sannsynligheten for at Høyesterett vil aksep-
tere systemet etter Fellesskapsforordningen
av 1962 som forenlig med grunnloven, slik at
ingen konflikt vil oppstå». 

Det forhold at Høyesterett senere har kommet til
at forvaltningssanksjoner må anses som straff i
forhold til EMK, kan ikke uten videre føre til at
vurderingen også må endres i forhold til Grunnlo-
ven § 96. Det er forskjellige typer av beskyttelse
som følger av henholdsvis Grunnloven og EMK.
Uansett må en ordning som ikke innebærer ved-
takskompetanse, men bare en anledning til å
utferdige forelegg, gå klar av Grunnloven § 96.
Det har lenge vært akseptert at Grunnloven § 96
ikke er til hinder for at den enkelte selv må kunne
vedta slike straffer som består i berøvelsen av
rettsgoder man har fri rådighet over. Så fremt
foretakene kan velge ikke å vedta et forelegg, og
Konkurransetilsynet vil ha søksmålsbyrden, vil en
foreleggsordning derfor neppe stride mot Grunn-
loven § 96. Foretakene vil få en mulighet for dom-

stolsavgjørelse, og denne må sies å tilfredsstille
kravet til «Dom» i Grunnloven § 96. 

6.4.5.4 Konklusjon

Utvalget forslår på bakgrunn av vurderingene
ovenfor at sivilrettslige bøter bør ilegges etter et
foreleggssystem hvor Konkurransetilsynet har
søksmålsbyrden dersom forelegget ikke vedtas,
jf. punkt 7.5.2.3.6. Forslagets § 7-2 har en slik
bestemmelse om sivilrettslige bøter. Det er opp til
Konkurransetilsynet å avgjøre om det skal utste-
des et forelegg eller om saken skal bringes
direkte inn for domstolene. Det er altså ingen
plikt for Konkurransetilsynet til å utferdige fore-
legg.

Konkurransetilsynets beslutning om å utfer-
dige forelegg anses ikke som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Forelegget skal ha en frist for
vedtakelse på to måneder, jf. forslagets § 7-2 tredje
ledd. Et vedtatt forelegg er tvangsgrunnlag for
utlegg. Dersom forelegget ikke vedtas, kan Kon-
kurransetilsynet innen tre måneder etter utløpet
av vedtaksfristen reise sak mot foretaket for Oslo
tingrett, jf. forslagets § 7-2 fjerde ledd. Saken føl-
ger tvistemåls lovens regler. Megling i forliksrå-
det er ikke nødvendig. Retten kan prøve alle sider
av saken. Etter tvistemålsloven § 85 kan domsto-
lene i sivile saker som hovedregel ikke gå utenfor
partenes påstander. I samsvar med dette foreslår
utvalget at retten ikke kan fastsette en bot som er
høyere enn Konkurransetilsynets forelegg på
sivilrettslig bot. Dersom domstolene hadde anled-
ning til å gi en høyere bot enn Konkurransetilsy-
nets forelegg, kunne det undergrave den fore-
slåtte bestemmelsen om lempning i § 7-4.

Systemet bygger på gjeldende prosessuelle
regler ved vinningsavståelse. I forarbeidene til gjel-
dende konkurranselov bemerket enkelte av
høringsinstansene i tilknytning til forslaget til rege-
len om vinningsavståelse i konkurranseloven, at
begrepet «forelegg» bør skiftes ut med et annet ord
som ikke har paralleller i strafferetten. I Ot.prp.
nr. 41 (1992-93) side 77 viste departementet til at
Justisdepartementet ikke hadde hatt merknader til
begrepet, og at «forelegg» brukes som betegnelse
på forvaltningsorganers pålegg i annen sammen-
heng, for eksempel bygningsrådsvedtak.

Utvalget legger til grunn at departementets
vurderinger vedrørende bestemmelsen om vin-
ningsavståelse også kan anføres som begrunnelse
for at «forelegg» benyttes i forslaget til bestem-
melsen om sivilrettslige bøter. 
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6.4.6 Utmåling av bøter

Et viktig spørsmål er hvilke utmålingskriterier
som skal legges til grunn ved fastsettelse av sivil-
rettslige bøter. 

Som det følger av punkt 6.3.4 mener utvalget at
utmålingen av sivilrettslige bøter så langt som
mulig bør harmoniseres med prinsippene i EU/
EØS. Utvalget foreslår ikke at det fastsettes mini-
mums- og maksimumsgrenser for botens stør-
relse i selve lovteksten. Av pedagogiske grunner
foreslår imidlertid utvalget at prinsippene for
utmåling av bøter fremgår av lovteksten. I forsla-
gets § 7-2 annet ledd er det derfor foreslått at det
ved fastsettelse av botens størrelse særlig skal leg-
ges vekt på foretakets omsetning, overtredelsens
grovhet og varighet, samt lempning etter § 7-4.
Harmonisering med EU/EØS-reglene må sikres
gjennom retningslinjer tilsvarende retningslinjene
i EU/EØS. Dette hindrer likevel ikke at det gjøres
særtilpasninger ved utarbeidelsen av retningslin-
jene som skal gjelde for utmålingen av bøter etter
den norske loven. 

Utvalget finner at retningslinjene for utmåling
av bøter bør fastsettes i forskrift. Det foreslås der-
for en hjemmel i forslagets § 7-2 sjette ledd som
gir Kongen adgang til å fastsette nærmere regler
om beregning av bøter. Selv om utvalget mener at
retningslinjene bør fastsettes i forskrift, gir utval-
get for oversiktens skyld en presentasjon av de
retningslinjene i EU/EØS som foreslås lagt til
grunn for forskriften, se punkt 6.2.1.1.

6.4.7 Foreldelse 

Utvalget har vurdert hvilke foreldelsesfrister som
skal gjelde for å ilegge bøter som en sivilrettslig
sanksjon. I dag er foreldelsesfristen for å ilegge
straff etter konkurranseloven § 6-6 ti år, jf. straffe-
loven § 67. Foreldelsesfristen for å kreve vinnings-
avståelse etter konkurranseloven § 6-5 fjerde ledd
er også ti år. Det følger av forarbeidene til bestem-
melsen, Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 116, at forel-
delsesfristen ble satt til ti år fordi foreldelsesfris-
ten for inndragning etter straffeloven normalt vil
være ti år. 

I EU/EØS-retten følger det av ODA protokoll
4 del I kapittel V og rådsforordning nr. 2988/74
om foreldelse av adgangen til å ilegge økono-
miske sanksjoner mv., at foreldelsesfristen for å
ilegge bøter for overtredelser etter EØS-avtalens
konkurranseregler er tre år ved nærmere opplis-
tede prosessuelle bestemmelser, og fem år ved

andre overtredelser. Fristen avbrytes ved at over-
våkningsorganet meddeler minst et foretak eller
sammenslutning av foretak som har deltatt i over-
tredelsen at det treffer tiltak med henblikk på å
undersøke eller rettsforfølge overtredelsen. 

Utvalget mener at foreldelsesfristene så langt
som mulig bør være de samme uavhengig av om
overtredelsen forfølges etter sivil- eller straffe-
rettslige regler. Etter utvalgets forslag til straffe-
bestemmelse i § 7-3 første ledd første punktum, vil
foreldelsesfristen etter straffeloven § 67 være to
år ved overtredelse av § 3-1, men øket til ti år hvor
det i tillegg foreligger forsett og særlig skjerpende
forhold, jf. forslagets § 7-3 første ledd annet punk-
tum. Overtredelser som er straffbare etter forsla-
gets § 7-3 annet ledd foreldes etter fem år. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at forel-
delsesfristen for overtredelser av materielle
regler og vedtak foreldes etter ti år, jf. forslagets
§ 7-2 femte ledd. På denne måten sikres samme
adgang til å forfølge alvorlige overtredelser både
etter det sivilrettslige og strafferettslige sporet.
Utvalget foreslår ingen differensiering av foreldel-
sesfristen etter det sivilrettslige sporet ut fra over-
tredelsens grovhet. Utvalget antar at sivilrettslige
sanksjoner mot foretaket vil være den regulære
sanksjonsform for mindre alvorlige overtredelser.
Den korte foreldelsesfristen for straff følger av
den alminnelige strafferettslige foreldelsesregel
der straffealternativet bare er bøter. En så kort
frist passer dårlig i konkurransesaker, og vil i
praksis gjøre det umulig å reagere også adminis-
trativt dersom den skulle gjøres gjeldende ved
bruk av sivilrettslige sanksjoner. Ansvaret for
overtredelser av prosessuelle bestemmelser og
vedtak foreslår utvalget skal foreldes etter fem år.
Medvirkningsansvaret foreldes på samme tid som
hovedovertredelsen.

Utvalget foreslår videre at straffelovens frist-
beregningsregler for foretak anvendes analogisk
så langt de passer. Dette innebærer blant annet at
fristen for foreldelse regnes fra den dag overtre-
delsen er opphørt. Hvis overtredelsene blir ansett
som en fortsatt overtredelse, starter ikke foreldel-
sesfristen å løpe før det siste lovbruddet i rekken
er avsluttet. Fristen avbrytes ved at en mistenkt
får status som siktet. Foreldelsesfristen etter det
sivilrettslige sporet bør likeledes avbrytes når
Konkurransetilsynet har iverksatt bevissikring og
beslag, eller på det tidspunkt tilsynet gir foretaket
eller sammenslutningen av foretak meddelelse
om at det foreligger en konkret mistanke mot
foretaket eller sammenslutningen.
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6.5 Straff

6.5.1 Typer overtredelser

Utvalget har vurdert hvilke type overtredelser
som bør være straffebelagt etter den nye loven.
Som det følger ovenfor under punkt 6.3.4 er utval-
gets utgangspunkt at atferd som i dag er lovlig,
ikke bør gi grunnlag for straffansvar i tradisjonell
forstand. På den annen side ønsker utvalget heller
ikke å avskjære adgangen til å ilegge straff ved
grove og alvorlige overtredelser som i dag kan
straffes med bøter og fengsel. 

Atferd som i dag er forbudt etter konkurranse-
loven §§ 3-1 til 3-4 vil rammes av bestemmelsen
om forbud mot konkurransebegrensende samar-
beid i forslagets § 3-1. Dette gjelder samarbeid om
priser, avanser og rabatter, anbudssamarbeid og
markedsdeling. 

Pris-, anbuds-, eller markedsdelingskarteller
kan være så alvorlige at de kan likestilles med
grov økonomisk kriminalitet. Slik atferd vil særlig
være avhengig av kartellenes konspiratoriske
karakter. At det er snakk om hemmelige overens-
komster som har til hensikt å manipulere marke-
det til skade for øvrige aktører, kan i seg selv
begrunne en kriminalisering. I slike tilfeller tilsier
hensynet til konsekvens i lovgivningen at overtre-
delser kan rammes med straff.

De alvorlige, horisontale kartellene kjenneteg-
nes ved at deltakerne har markedsmakt nok til å
kunne øke prisene uten å tape vesentlige markeds-
andeler. Dette rammer ikke bare kunder og for-
brukere, men effektiviteten i økonomien generelt.
Aktører i et vellykket kartell kan sette prisene høy-
ere enn prisen ved virksom konkurranse, i tillegg
til at mengden varer eller tjenester som tilbys i
markedet reduseres. Forbrukerne kan enten velge
å la være å kjøpe produktet, eller de betaler kartell-
prisen og overfører inntekter til produsentene. I til-
legg fungerer kartellet som beskyttelse for med-
lemmene slik at de ikke fullt ut blir eksponert for
markedskreftene. Dermed reduseres presset på
dem til å effektivisere sin produksjon og til å for-
nye sine produkter. Resultatet er mindre effektiv
ressursbruk til skade for økonomien i sin helhet.

I Storbritannia er det som nevnt under punkt
6.2.4 nylig vedtatt en lov om personstraff ved del-
tagelse i horisontale karteller.

Utvalget er kommet til at straffansvaret bør
knyttes til de typer av overtredelser av forslagets
§ 3-1 som tilsvarer de forbudsbestemmelser loven
inneholder i dag. Atferd som faller inn under for-
slagets § 3-2 er ikke forbudt etter gjeldende kon-

kurranselov. Konkurransemyndighetene kan
imidlertid gripe inn mot slik atferd etter konkur-
ranseloven § 3-10. Overtredelse av et slikt inn-
grepsvedtak er straffsanksjonert.

Forbudet mot utilbørlig utnyttelse av domine-
rende stilling i forslagets § 3-2 er meget vidt. I til-
feller hvor et foretak med (tilnærmet) monopol
foretar handlinger for å hindre konkurrenter fra å
etablere seg på markedet, vil handlingen være
like straffverdig som de horisontale begrensnin-
gene nevnt ovenfor. På den annen side forbyr for-
slagets § 3-2 til dels ordninger og avtaler som er
vanlige i forretningslivet av en aktør som har
markedsmakt. Det kan også være en flytende
grense mellom atferd som er konkurranseskade-
lig og atferd som er konkurransefremmende. Å
konstatere markedsmakt fordrer ofte en kompli-
sert økonomisk analyse. Det kan derfor være van-
skelig for det enkelte foretak å forutse om en
handling er i strid med forbudet. Dette kan
påvirke straffverdigheten av eventuelle overtre-
delser. Bestemmelsen kan også reise kompliserte
strafferettslige problemer angående grensene
mellom rettslig og faktisk villfarelse. 

Utvalget mener på denne bakgrunn at overtre-
delser av forslagets § 3-2 ikke skal sanksjoneres
med straff i strafferettslig forstand. Dersom kon-
kurransemyndighetene har truffet et vedtak etter
forslagets § 3-3 første ledd med pålegg om opphør
av konkurranseskadelig atferd etter §§ 3-1 og 3-2,
bør det imidlertid ved overtredelser av påbudet
være adgang til å straffe både personer og foretak
etter de alminnelig regler.

I saker om foretakssammenslutninger forslår
utvalget at brudd på det automatiske gjennomfø-
ringsforbudet etter forslagets § 4-4 første ledd er
straffbart. Det samme gjelder overtredelser av
vedtak om inngrep etter § 4-1 og gjennomførings-
forbud etter § 4-4 tredje ledd. 

Det vil være lite praktisk å straffe overtredelse
av meldeplikten etter forslagets § 4-3 første og
tredje ledd, idet det ikke innføres noen frist for
meldeplikten. Det automatiske gjennomføringsfor-
budet i forslagets § 4-4 første ledd gjelder for fore-
takssammenslutninger som omfattes av melde-
plikten. Ettersom overtredelse av gjennomførings-
forbudet vil være straffbart, ser ikke utvalget
grunn til å innføre straff for overtredelse av selve
meldeplikten. 

Utvalget mener at dagens straffesystem ved
overtredelser av prosessuelle bestemmelser bør
videreføres under den nye konkurranseloven.
Dette innebærer at den som forsettlig eller uakt-
somt unnlater å etterkomme pålegg om opplys-
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nings- eller utleveringsplikt etter forslagets § 5-1,
pålegg om bevissikring etter forslagets § 6-1 eller
gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan
straffes. 

Utvalget foreslår også at medvirkning til straff-
bare overtredelser skal være straffbart. 

6.5.2 Strafferammen

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva Hil-
drum, Margrethe Slinde, Helge Stemshaug, Siri
Teigum og Randi Wilhelmsen, foreslår i § 7-3 at
forsettlig eller uaktsom overtredelse av forslagets
§ 3-1 ved samarbeid om priser, anbud eller ved
markedsdeling straffes med bøter. Dersom det
foreligger særlig skjerpende forhold bør straffen
som i dag, være bøter eller fengsel i inntil seks år.
Ved vurderingen av om særlig skjerpende forhold
foreligger skal det særlig legges vekt på om over-
tredelsen er søkt holdt skjult, om den har voldt
betydelig økonomisk skade, om lovovertrederen
har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag,
om han har forledet allmennheten eller en større
krets av personer, den vinning som lovovertrede-
ren har hatt og omfanget av overtredelsen forøv-
rig. Denne formuleringen bygger på straffeloven
§ 271 om grovt bedrageri. Medvirkning straffes
på samme måte for begge strafferammer.

Selv om reglene om bøteutmåling fastsatt med
hjemmel i forslagets § 7-2 sjette ledd kun gjelder
sivilrettslige bøter, forutsettes det at det ved fast-
settelsen av strafferettslige bøter er naturlig å se
hen til utmålingsprinsippene i det sivilrettslige
sporet, jf. punkt 6.4.6. Som det følger av punkt 6.7
foreslår utvalget i forslagets § 7-4 innført regler
om sanksjonslempning. I de tilfeller det ikke er
aktuelt med lempning etter forslagets § 7-4, men
tiltalte har bidratt til en vesentlig oppklaring av
kartellet, forutsetter utvalget at påtalemyndighe-
ten og domstolene utnytter de muligheter for
straffereduksjon som finnes i strafferetten, jf.
punkt 6.7.3.

Utvalgets mindretall, Jan Bjørland, Morten
Eriksen, Stein Reegård, Elisabeth Roscher og
Steinar Undrum, vil påpeke at flertallets forslag –
uten nærmere begrunnelse – bryter med den lov-
tekniske oppbygging som benyttes ved straff for
tilsvarende former for økonomiske kriminalitet.
Ved forsettlige eller uaktsomme overtredelser for-
slår flertallet at straffen skal være bøter, mens
strafferammen skal være bøter eller fengsel inntil
seks år hvis det foreligger særlig skjerpende
omstendigheter. Mindretallet finner ingen grunn

til å fravike normalsatsene på henholdsvis tre og
seks år i disse tilfeller. 

Videre foreslår flertallet at særlig skjerpende
omstendigheter foreligger blant annet hvis over-
tredelsene er holdt skjult. Etter mindretallets opp-
fatning vil alvorlige brudd på konkurranselovgiv-
ningen – det vil si brudd på forbudet mot mar-
kedsdeling samt mot pris- og anbudssamarbeid –
så godt som alltid skjer på en fordekt måte. I prak-
sis medfører dette at vilkåret om særlig skjer-
pende omstendigheter normalt vil foreligge ved
slike lovbrudd. Mindretallet kan derfor ikke se at
det foreligger noen god begrunnelse for å fravike
straffe lovens lovtekniske normalløsning; eksem-
pelvis ved bedragerier etter straffeloven § 270 og
§ 271, samt ved utroskap etter straffeloven § 275
og §  276. Mindretallet kan derimot slutte seg til at
særlig skjerpende omstendigheter foreligger ved
de øvrige tilfeller som omtales av flertallet. 

6.6 Forholdet mellom sivile og 
strafferettslige bøter 

Som det følger ovenfor foreslår utvalget et system
med både sivilrettslige og strafferettslige bøter,
noe som innebærer at konkurransemyndighetene
og påtalemyndigheten har overlappende kompe-
tanse. Utvalgets forslag til et system med to alter-
native sanksjoner gjelder kun ved sanksjoner mot
foretak. Sanksjoner mot personer kan kun ilegges
etter straffeprosessuelle regler. Spørsmålet om
forholdet mellom sivilrettslige sanksjoner og
alminnelige strafferettslige sanksjoner oppstår
derfor utelukkende i forhold til foretak.

Hovedregelen i norsk rett er at en straffedom
ikke har rettskraftsvirkninger i en sivil sak, og
omvendt. Gjeldende konkurranselov har i § 6-7 en
spesialregel som fastsetter at dersom det er ved-
tatt forelegg eller avsagt dom som er rettskraftig
etter § 6-5 (vinningsavståelse), kan det ikke reises
straffesak for samme forhold og motsatt. Det føl-
ger av Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 116 at formålet
med bestemmelsen er å avskjære dobbeltforfølg-
ning ved at en person kan risikere å bli forfulgt for
samme forhold først i den ene prosessformen og
deretter i den andre. Spørsmålet er om det bør
inntas en tilsvarende rettskraftsbestemmelse i
loven når det gjelder bøter. 

Som det fremgår av drøftelsen under punkt
6.4.5.2 legger utvalget til grunn at sivilrettslige
bøter er å anse som straff i EMKs forstand. Ileg-
gelse av bøter både etter det sivilrettslige og det
strafferettslige sporet for samme forhold vil der-
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for være i strid med EMKs tilleggsprotokoll 7
artikkel 4 nr. 1. Etter Høyesteretts plenumsdom i
Rt. 2002 side 557 spiller det ingen rolle om den
sivilrettslige eller strafferettslige sanksjonen ileg-
ges først. Utvalget mener at ettersom forbudet
mot dobbeltstraff er et fast og grunnleggende
prinsipp i norsk rett, er det ikke er nødvendig
med særskilt lovfesting i konkurranseloven. 

Det kan være vanskelig på et tidlig tidspunkt i
saken å vite hvorvidt saken vil munne ut i et for-
valtningsvedtak, en sivilrettslig bot eller en anmel-
delse til påtalemyndigheten. Dersom det er aktu-
elt med strafferettslige sanksjoner, vil påtalemyn-
digheten normalt først begynne å etterforske
saken etter anmeldelse fra Konkurransetilsynet.
Det er imidlertid ingenting i veien for at en og
samme sak forfølges både hos påtalemyndigheten
og Konkurransetilsynet på samme tid. Påtalemyn-
digheten kan i prinsippet innlede strafferettslig
forfølgning selv om saken behandles hos konkur-
ransemyndighetene. Det er heller ingen rettslige
hinder for at konkurransemyndighetene fortset-
ter å behandle en sak etter at den er sendt påtale-
myndigheten. Skjæringspunktet for vernet mot
dobbeltstraff inntrer ved vedtatt forelegg eller,
dersom forelegget ikke blir vedtatt, når det fore-
ligger dom i saken. Dersom Konkurransetilsynet
har anmeldt en overtredelse som påtalemyndig-
heten velger å henlegge, har Konkurransetilsynet
fremdeles adgang til forfølge saken etter det sivile
sporet og utstede forelegg og eventuelt ta ut stev-
ning. 

Som nevnt utelukker vedtatt forelegg ny sak
om samme forhold på samme måte som en dom.
Forelegg på sivilrettslig eller strafferettslig bot
som ikke vedtas, utelukker imidlertid ikke for-
følgning i det motsatte sporet. 

Dersom påtalemyndigheten og Konkurranse-
tilsynet behandler en sak parallelt, følger det av
Rt. 1976 side 1447 at når påtalemyndigheten har
reist siktelse for overtredelse av konkurranse-
loven, må Konkurransetilsynets videre undersø-
kelser foretas i samsvar med straffeprosessloven. 

6.7 Lempning

6.7.1 Bør det innføres bestemmelser om 
lempning?

Det er en allmenn oppfatning at samarbeid mel-
lom foretak om felles pris, anbud eller markedsde-
ling er de mest skadelige konkurransebegrens-
ningene for forbrukere og samfunnsøkonomien.
En viktig oppgave for konkurransemyndighetene

er derfor å avsløre slike samarbeid og bringe dem
til opphør. Ettersom det ligger i kartellets natur at
det holdes skjult, er det imidlertid en vanskelig
oppgave for konkurransemyndighetene å avsløre
kartellsamarbeid. 

Kartellsamarbeid er en form for organisert
kriminalitet som kjennetegnes ved at flere gjer-
ningsmenn går sammen om en forbrytelse. En til-
ståelse fra en av kartelldeltakerne kan derfor
medføre at andres overtredelser blir oppdaget.
Regler om sanksjonslempning er således særlig
effektivt i kartellsaker. Lempning er også et effek-
tivt virkemiddel fordi kartellvirksomhet normalt
dreier seg om vedvarende ulovlig prissamarbeid,
ikke om enkeltstående episoder. En tilståelse vil
altså ikke bare bety at forbrytere får sin straff,
med de mulige avskrekkende virkninger dette
kan ha, men vil også stoppe et pågående forbry-
tersk samarbeid. 

Etter økonomisk teori er karteller grunnleg-
gende ustabile. Det vil som regel være fordeler
forbundet med å bryte ut av et kartell, fordi det
foretaket som gjør det vil kunne øke sine mar-
kedsandeler på bekostning av de øvrige deltakere
ved å bryte kartellavtalen. Situasjonen kan også
være den at et foretak som deltar i et kartell får ny
ledelse, og at den nye ledelsen ikke ønsker å være
med på det lovbrudd som den forrige ledelsen la
opp til. Siden kartellavtalen ikke er rettslig forplik-
tende, vil det være andre forhold enn avtaleretts-
lige forpliktelser som avholder kartelldeltakerne
fra å bryte ut. Slike forhold kan være frykt for
ikke-rettslige sanksjoner fra de øvrige kartelldel-
takerne, men også frykten for rettslige sanksjoner
fra konkurransemyndighetene for brudd på kon-
kurransereglene. Slik sett vil straffetrusselen fak-
tisk virke som et hinder mot at kartelldeltakere
bryter ut, og dermed stabiliserende på karteller
som allerede er etablert. Grunntanken bak regler
om sanksjonslempning i kartellsaker, er at kartell-
deltakere som ønsker å bryte ut av et kartell og
dermed bidra til å bringe det konkurranseskade-
lige samarbeidet til opphør, ikke skal avholdes fra
det gjennom trusselen om straff for det foretaket
har vært med på.

Som det følger nedenfor har flere rettssyste-
mer innført programmer for hel eller delvis lemp-
ning av sanksjoner for deltagere som overfor kon-
kurransemyndighetene avslører kartellsamar-
beid. Hovedbegrunnelsen bak disse reglene er
økt oppdagelsesrisiko, som igjen minsker foreta-
kets insentiver til å gå inn i et kartellsamarbeid.
Utvalget har vurdert om et lempningssystem vil
effektivisere kontrollen med forbudet mot kon-



NOU 2003: 12 137
Ny konkurranselov Kapittel 6

kurransebegrensende avtaler mellom foretak i
forslagets § 3-1. 

Dagens konkurranselov har ingen særlige
bestemmelser om nedsettelse av straff ved samar-
beid med konkurransemyndighetene. Etter den
generelle bestemmelsen om straffnedsettelse i
straffeloven § 59, kan det gis reduksjon av straffen
etter en konkret vurdering. Det beror på rettens
skjønn om straffen skal settes ned. En kartelldel-
taker som gir Konkurransetilsynet eller påtale-
myndigheten informasjon om et kartell, vil ikke
kunne stole på at retten reduserer straffen. Det
kan derfor anføres at dagens system ikke gir til-
strekkelig insentiver for aktørene til å bistå myn-
dighetene til å avdekke karteller. 

I Konkurransetilsynets rapport 01/2001
«Sanksjonering – er det verdt prisen?» anbefaler
en arbeidsgruppe nedsatt av tilsynet, at det innfø-
res en ordning med sanksjonslempning i den nor-
ske konkurranseloven. 

Kommisjonen ga en ny kunngjøring om bøte-
fritak eller bøtenedsettelse i kartellsaker i 2002
(EFT C 45/3 av 19.02.2002, kunngjøringen er
adoptert av EFTAs overvåkningsorgan 12. juni
2002). Kunngjøringen erstatter en tidligere kunn-
gjøring fra 1996, og er ment å gi partene enda
større insentiver til å samarbeide med Kommisjo-
nen. Kommisjonen har hatt positive erfaringer
med kunngjøringen, og har anvendt bøtefritak
eller bøtenedsettelse i et flertall av kartellsakene
de senere årene. I 2001 ble det for første gang gitt
bøtefritak, og det finnes flere saker om bøtefritak
etter dette. 

European Competition Authorities (ECA) inn-
gikk den 4. september 2001 en såkalt felles forstå-
else som gir uttrykk for hva som bør inngå i et
program for sanksjonsfritak eller sanksjonslemp-
ning dersom en EU/EØS-stat ønsker å innføre
slike regler (Principle for Leniency Programmes).

OECD har flere ganger tatt opp spørsmålet om
sanksjonslempning og presenterte 27. april 2001
en rapport om dette emnet (DAFFE/
CLP(2001)13). Ifølge rapporten kan det virke
urettferdig at en som overtrer visse regler kan
unngå konsekvenser av overtredelsen gjennom å
erkjenne eller legge byrden på andre. I karteller
hvor det finnes flere deltakere, blir denne innven-
dingen oppveid av at kartellbekjempelsen blir mer
effektiv. Det vises til at når en kartelldeltaker
bidrar med avgjørende bevismateriale, øker sann-
synligheten for at resten av kartellet blir tatt.
Mange andre land har innført programmer for
sanksjonslempning. 

Sverige innførte regler om nedsettelse og

ettergivelse av konkurranseskadeavgift 1. august
2002. Danmark, som har strafferettslige sanksjo-
ner, har tidligere vurdert om det er behov for sær-
skilte regler om lempning, men har ikke innført
slike regler.

USA og Canada, som begge har straffsanksjo-
nert konkurranselovgivning, har lang erfaring
med programmer for sanksjonslempning. USA
innførte slike programmer allerede i 1978. Erfa-
ring i USA og Canada har vist at slike program-
mer er et effektivt verktøy i kampen mot ulovlige
karteller. I USA initieres over halvparten av kar-
tellsakene etter søknad om immunitet. Nesten alle
internasjonale kartellsaker som behandles i USA
berører programmene for sanksjonslempning. 

Erfaringer fra andre rettssystemer viser at
lempningsregler kan være et effektivt virkemid-
del i kampen mot karteller. EU har seks års erfa-
ring med dette, og stadig flere europeiske land
innfører lempningsprogrammer for kartellsaker.
Dette kan tyde på at lempningsregler også kan
være et nyttig virkemiddel i Norge. I tillegg taler
hensynet til harmonisering med EU/EØS-reglene
i seg selv for å innføre regler om sanksjonslemp-
ning. 

Lempningsregler virker preventivt fordi de
bidrar til og forsterker ustabilitet i karteller. Ved
ustabilitet blir den interne disiplinen i kartellet
vanskelig å opprettholde, og det er en reell mulig-
het for at enkeltmedlemmer i kartellet bryter ut. 

En ulempe med et lempningssystem, er at
dette innebærer en fravikelse av prinsippet om
likebehandling ved ileggelse av reaksjoner for lov-
brudd. Kartellvirksomhet regnes generelt som en
alvorlig forbrytelse som i utgangspunktet kvalifi-
serer for en streng reaksjon. Det at en kartelldel-
taker som samarbeider med myndighetene skal
kunne innrømmes en betydelig sanksjonsreduk-
sjon eller fullstendig fritak mens resten av kartell-
deltakerne ilegges strenge sanksjoner, vil inne-
bære at samme lovbrudd sanksjoneres forskjellig
i forhold til de enkelte deltakerne i kartellet. En
regel som tillater at det gis ulik reaksjon for
samme forbrytelse kan gi resultater som kan
virke støtende på folks rettsfølelse. I tillegg er det
klart at systemet går vesentlig lenger enn praksis
under straffeloven § 59, og således innebærer en
nyskapning i norsk rett. 

Hensynet til likebehandling har størst vekt i
forhold til straffebestemmelser. For sivilrettslige
bøter kan det legges større vekt på hensynet til
effektivitet og prevensjon enn hensynet til skyld,
rettferdighet og ansvar. Utvalget viser i denne
sammenheng til Kommisjonens kunngjøring om
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bøtefritak eller bøtenedsettelse i kartellsaker,
hvor det uttales at den interesse som forbrukerne
og borgerne har i at hemmelige karteller avsløres
og straffes, veier tyngre enn hensynet til å bøte-
legge de foretakene som gjør det mulig for Kom-
misjonen å avsløre og forby slike karteller.

Et system med sanksjonslempning kan inne-
bære en risiko for falske anklager eller feilaktige
opplysninger. Kravet om at kartelldeltakeren som
gir opplysninger skal medvirke lojalt under hele
etterforskningen, medfører imidlertid at denne
har en stor interesse av å gi korrekte opplysnin-
ger. Ved domstolsprøvelse vil det i tillegg være
opp til domstolene å bedømme bevisverdien av de
opplysninger som påberopes. 

6.7.2 Anvendelsesområdet

Programmene for sanksjonslempning i andre land
retter seg mot alvorlige overtredelser som er van-
skelige å oppdage, såkalte «hard core cartels».
Kunngjøringen om bøtefritak og bøtenedsettelse i
kartellsaker i EU/EØS gjelder «hemmelige kar-
teller mellem to eller flere konkurrenter vedrø-
rende prisfastsettelse, produksjons- eller salgs-
kvoter, markedsdeling, herunder samordning av
tilbudsgivning, samt import og eksport begrens-
ninger.» Utvalget er av den oppfatning at også den
norske konkurranselovens regler om sanksjons-
lempning bør rette seg mot alvorlige karteller.
Forslaget til ny konkurranselov § 3-1 forbyr kon-
kurransebegrensende avtaler mellom foretak.
Denne bestemmelsen har et vidt anvendelsesom-
råde som strekker seg ut over de alvorlige kartell-
sakene som en regel om sanksjonslempning i før-
ste rekke tar sikte på å omfatte. Det er imidlertid
ikke heldig å utelukke anvendelsen av en bestem-
melse om sanksjonslempning i andre tilfeller. 

Under enhver omstendighet vil det ikke være
naturlig at det skal være adgang til sanksjons-
lempning i alvorlige saker, mens det i mindre
alvorlige saker ikke skal være en slik adgang.
Utvalget vil derfor foreslå at reglene om sank-
sjonslempning i forslagets § 7-4, skal få anven-
delse i alle saker som gjelder overtredelse av for-
slagets § 3-1 om forbud mot konkurransebegren-
sende avtaler mellom foretak.

6.7.3 Lempning i et system med to 
alternative sanksjonsspor

Utvalget har foreslått at foretak skal kunne ileg-
ges både sivilrettslige og strafferettslige bøter,
mens personer kun kan forfølges strafferettslig. 

Der det blir reist straffesak vil det etter gjel-
dende rett være adgang til å ta hensyn til tiltaltes
rolle i oppklaringen av saken. Ved fastsettelse av
straff etter straffeloven § 59, er viktige momenter
hvilken betydning tilståelsen har hatt for fornær-
medes situasjon og hvor stor prosessøkonomisk
gevinst den har medført. Dette vil igjen bero på en
rekke forhold, for eksempel på hvilket stadium av
saken tilståelsen kommer og hvilken betydning
tilståelsen har for oppklaringen av saken. Det er
også anledning til å legge vekt på om tilståelsen
bidrar til oppklaring og domfellelse av saken mot
eventuelle medskyldige, se Høyesteretts kjen-
nelse i Rt. 2002 side 993. Ettersom det er viktig å
forbedre konkurransemyndighetenes og påtale-
myndighetens mulighet til å oppklare kartellsa-
ker, forutsetter utvalget at påtalemyndigheten, og
domstolene fullt ut utnytter eksisterende mulighe-
ter for straffnedsettelse i de tilfeller en tiltalt har
bidratt til en vesentlig oppklaring av kartellet, jf.
punkt 6.5.2. På samme måte forutsettes det at
domstolene ved utmålingen av personstraff i kar-
tellsaker, tar hensyn til om foretaket har fått sank-
sjonsnedsettelse på grunn av samarbeid med
myndighetene i å oppklare et kartell. Begrunnel-
sen for dette er at det i en rekke situasjoner kan
virke tilfeldig om det formelt sett er foretaket eller
den ansatte som har samarbeidet.

Utvalget har vurdert om det bør innføres
bestemmelser om sanksjonslempning i både det
strafferettslige og i det sivilrettslige sporet. 

Det er ikke uten videre gitt at ordningen vil
være like effektiv i et lite og oversiktlig samfunn
som det norske, som i større stater som har posi-
tive erfaringer med bruk av programmer for sank-
sjonslempning. I små og oversiktlige samfunn er
det selvsagt en nærliggende og større fare for at
det tas i bruk sosiale og økonomiske sanksjoner
mot de som står frem og sier hvilke lovbrudd som
har funnet sted («whistle-blowers»). Antakeligvis
må det antas å være større terskler mot å stå frem
og fortelle sannheten i oversiktlige og tette sam-
funn, enn i store og uoversiktlige befolkningskon-
sentrasjoner. Dette gjelder særlig i kartellsaker,
hvor antall aktører ofte er få, miljøet er lite både
faglig og sosialt, og de som er involvert må påreg-
nes å ha med hverandre å gjøre også i fremtiden.
Usikkerheten til tross, mener utvalget at ordnin-
gen med sanksjonslempning bør prøves.

Ved sivilrettslige bøter er det opp til Konkur-
ransetilsynet å bestemme om de skal utferdige
forelegg, og de kan fritt fastsette, herunder
lempe, botens størrelse. I dette sporet ligger det
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godt til rette for å innføre regler om sanksjons-
lempning slik som i EU/EØS og i Sverige. 

Hvis ikke lempningsprogrammet også gjelder
i straffesporet, vil imidlertid trusselen om
straffsanksjonering kunne redusere aktørenes
insentiver til å samarbeide med myndighetene.
Selv om Konkurransetilsynet innrømmer foreta-
ket sanksjonslempning, er det fremdeles en risiko
for at personer som er involvert i overtredelsen
blir straffet. 

Skal et lempningsprogram ha ønsket effekt,
må det være forutsigbart for de som skal bidra til
myndighetenes avsløring av karteller. Dette forut-
setter at de som ønsker å oppnå lempning i det
sivile sporet, bør ha rimelig grad av sikkerhet for
at det strafferettslige sporet ikke kommer til
anvendelse. En slik beslutning må treffes av påta-
lemyndigheten. Noen slik garanti kan ikke gis
med mindre lempningsadgangen innføres i begge
sanksjonsspor, og både tilsynsmyndighetene og
påtalemyndigheten kobles inn. Alternativt må
Konkurransetilsynet kunne stanse enhver straffe-
rettslig forfølgning uten å koble inn påtalemyndig-
heten. Dette er lite forenlig med prinsippet om en
uavhengig påtalemyndighet og om offentlig
påtale.

6.7.4 Nærmere om reglenes innhold

Utvalget har vurdert om reglene om sanksjons-
lempning bør lovfestes eller følge av forskrifter
eller retningslinjer.

I EU/EØS finnes bestemmelsene om bøte-
fritak eller bøtenedsettelse i retningslinjer, og
ikke i selve EF-traktaten/EØS-avtalen eller sekun-
dærlovgivningen. I Sverige har man imidlertid
valgt å lovfeste reglene om sanksjonslempning.

Et system med lempning er ukjent i norsk
rettstradisjon. Dette kan tale for at prinsippet lov-
festes. Hensynet til reglenes effektivitet ved at
aktørene i næringslivet opplever systemet som
sikkert og troverdig, taler også for lovfesting. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at hoved-
regelen om lempning lovfestes, men at det er
mest praktisk at den nærmere utformingen skjer
gjennom forskrift, jf. forslagets § 7-4. Forskrifts-
hjemmelen legges til Kongen. Selv om de nær-
mere regler om utformingen av lempningsbe-
stemmelser fastsettes i forskrift, vil utvalget like-
vel her peke på en del momenter som
erfaringsmessig preger lempningsprogrammer
der de er i bruk. 

For at et system med sanksjonslempning skal
fungere som insentiv for å bryte ut av et kartell, er

det en forutsetning at reglene om lempning er for-
utberegnelige og oppleves troverdige. Den som
vurderer å avsløre kartellet må i stor grad kunne
forutse sin rettsstilling og vite hva han kan for-
vente av reaksjon fra myndighetenes side. 

Både i USA og i EU/EØS er det regler som
gjør det mulig for en kartelldeltaker å beskrive
forholdet hypotetisk og derigjennom få en fore-
løpig vurdering av om vilkårene vil være oppfylt. 

Et felles trekk ved programmene for sank-
sjonslempning i andre land, er at det bare er den
som kommer først som kan få fullt fritak for sank-
sjoner. Bakgrunnen for dette er at regelen skal
skape mistro blant kartellets medlemmer og der-
med gjøre kartellet ustabilt. Hver kartelldeltaker
må regne med at en annen deltaker når som helst
går til konkurransemyndighetene. En deltaker
kan da finne det bedre å gå til myndighetene før
andre medlemmer gjør det. Utvalget antar at den
som oppnår full sanksjonslempning må være den
første kartelldeltakeren som gir slike opplysnin-
ger til myndighetene.

I utgangspunktet skal kartelldeltakeren gi
opplysninger til konkurransemyndighetene før
myndighetene har startet etterforskningen av et
kartell. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der
myndighetene har startet en etterforskning av et
kartell, men der de ikke har tilstrekkelig med
bevismateriale. Det kan være nyttig å anvende en
regel om sanksjonslempning også i slike tilfeller,
fordi det kan føre til at myndighetene får det
bevismaterialet som er nødvendig for å felle kar-
tellet. 

I EU/EØS og i andre land er det gjort unntak
fra reglene om sanksjonslempning der kartelldel-
takeren har vært initiativtakeren eller har hatt den
ledende stillingen i kartellet. En regel om at det
ikke gis lempning til initiativtakerene, vil forhin-
dre støtende resultater av regelen i tillegg til at en
risikerer at det bare blir gitt små sanksjoner til de
mindre deltakerne i kartellet. Uten et slikt unntak
vil regelen om sanksjonslempning bli mindre
effektiv og ha mindre preventiv effekt. Det må
imidlertid klargjøres hvem som skal betraktes
som initiativtakere og hva som ligger i begrepet
ledende stillinger. 

Det bør være et vilkår for sanksjonslempning
at kartelldeltakeren som gir opplysninger, medvir-
ker lojalt og samarbeider fullt ut med konkurran-
semyndighetene. Dette er en forutsetning for at
myndighetene skal få tilstrekkelig informasjon
slik at kartellet kan opphøre. I den forbindelse må
det tas stilling til hvilke krav som stilles til med-
virkning. Kravet må være så tydelig at hensynet til
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forutberegnelighet blir ivaretatt. I tillegg må kra-
vet utformes på en slik måte at det ikke kommer i
strid med rettssikkerhetskravet som innebærer at
en mistenkt ikke skal være nødt til å inkriminere
seg selv. I Kommisjonens kunngjøring om bøtefri-
tak eller bøtenedsettelse i kartellsaker må foreta-
ket fremlegge et bevismateriale, som etter Kom-
misjonens oppfatning enten setter den i stand til å
vedta en beslutning om å foreta en kontrollunder-
søkelse eller setter den i stand til å konstatere en
overtredelse av EF-traktaten artikkel 81. I tillegg
må foretaket samarbeide fullt ut under hele Kom-
misjonens behandling av saken og forsyne Kom-
misjonen med alt det bevismaterialet som foreta-
ket kommer i besittelse av eller har adgang til. 

Utvalget ser det som nødvendig at det skal
være et vilkår at foretaket som gir opplysninger
avslutter sin ulovlige virksomhet umiddelbart
etter at opplysningene er gitt.

Det må være opp til konkurransemyndig-
hetene og påtalemyndigheten i hver enkelt sak å
bestemme hvor stor sanksjonslempningen skal
være. Skal sanksjonslempning virke slik at det
fjerner risikoen for straff ved å bryte ut av et kar-
tell, må den potensielle utbryteren ha mulighet til
å få løfte om lempning i forkant av prosessen.
Konkurransetilsynet vil være det naturlige stedet
for en potensiell utbryter å henvende seg. Ved
overtredelser hvor det kan være aktuelt med
straff etter § 7-3, enten på grunn av overtredel-
sens art eller fordi det er aktuelt med person-
straff, forutsettes det at Konkurransetilsynet
kobler inn påtalemyndigheten. Konkurransetil-
synet og påtalemyndigheten må ha adgang til å gi
bindende forhåndstilsagn til en som ønsker å
legge kortene på bordet om sanksjonslempning.
Dette vil dels kunne bli oppnådd ved tilpasning av
opportunitetsprinsippet, det vil si at sak om
sivilrettslige bøter eller straff ikke kommer i gang
uten aktive skritt fra henholdsvis Konkurranse-
tilsynet eller påtalemyndigheten. Siden det i dag
er et straffeprosessuelt prinsipp at påtalemyndig-
heten har plikt til å påtale ethvert alvorlig lov-
brudd, må det sies klart i loven at påtalemyndig-
heten i nærmere bestemte tilfeller som ledd i en
sanksjonslempning kan unnlate å påtale et lov-
brudd.

I de tilfelle hvor det ikke er aktuelt med helt
bortfall av sanksjoner, må det legges til rette for at
det kan gis løfte om en maksimal sanksjon som vil
bli anvendt overfor den som medvirker til oppkla-
ring. I forhold til sivilrettlige bøter fastsetter § 7-2
fjerde ledd fjerde punktum at retten ved en sak
om sivilrettslig bot ikke kan fastsette en bot som

er høyere enn forelegget. Det samme ville fulgt av
tvistemålsloven § 82 som fastsetter at domstolene
i sivile saker som hovedregel ikke kan gå utenfor
partenes påstander. Begrunnelsen for at dette
også presiseres i konkurranseloven, er hensynet
til sanksjonslempning. I straffesaker er regelen at
retten står fritt i forhold til aktors påstand slik at
det også kan utmåles en høyere straff enn påstått.
Skal sanksjonslempning bli virkningsfull må det
derfor presiseres i konkurranselovens straffebe-
stemmelse at retten ikke kan utmåte en høyere
straff enn det påtalemyndigheten har påstått, jf.
forslagets § 7-4 annet ledd.

6.8 Vinningsavståelse

Utvalget har vurdert om det er hensiktmessig å
beholde hjemmelen til å utferdige forelegg på vin-
ningsavståelse i en konkurranselov som innehol-
der en hjemmel til å gi sivilrettslige bøter.

Konkurransetilsynets kompetanse til å utfer-
dige forelegg på vinningsavståelse er i forarbei-
dene til konkurranseloven, NOU 1991: 27 side 208,
begrunnet med behovet for en effektiv inndrag-
ning av ulovlig berikelse, og behovet for en sivil-
rettslig reaksjonsform som tar vare på hensynet
til effektiv håndheving, rettssikkerhet og dom-
stolskontroll. Utvalget mente at vinning burde
kunne inndras uten at det foreligger et straffbart
forhold, og ønsket derfor å utstyre konkurranse-
loven med et sivilt alternativ til straff. Departe-
mentet sluttet seg til disse uttalelsene i Ot.prp. nr.
41 (1992-93) side 77. 

Konkurranseloven § 6-5 gir Konkurransetilsy-
net anledning til å inndra vinning, men denne
muligheten har aldri blitt benyttet. Hovedårsaken
til at vinningsavståelse aldri er blitt prøvd som
sivilt sanksjonsmiddel, er at vinningen har vært
vanskelig å beregne. I større saker har forelegg
på vinningsavståelse heller ikke fremstått som et
tilstrekkelig sanksjonsmiddel. 

Utvalget er av den oppfatning at sivilrettslige
bøter vil være et tilstrekkelig sivilrettslig sank-
sjonsmiddel, og at vinningsavståelse ikke kan
avkreves i tillegg til en sivilrettslig bot.

6.9 Tvangsmulkt

6.9.1 Bør det være regler om tvangsmulkt?

Utvalget har vurdert om det bør være regler om
tvangsmulkt i den nye loven og for hvilke type
overtredelser tvangsmulkt er et hensiktsmessig
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sanksjonsmiddel. Etter gjeldende konkurranselov
§ 6-4 kan Konkurransetilsynet ilegge tvangsmulkt
for å sikre at enkeltvedtak i medhold av loven
overholdes. Tvangsmulkt blir brukt som sank-
sjonsmiddel i mange lover, for eksempel lov
13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og
om avfall § 73, lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipa-
pirhandel § 14-1, lov 17. november 2000 nr. 80 om
børsvirksomhet m.m. § 5-13 og lov 16. juni 1972
nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtale-
vilkår § 16. 

Uttrykket tvangsmulkt er definert og beskre-
vet i Ot.prp. nr. 11 (1979-80) Om lov om vern mot
forurensing og avfall side 66:

«Med tvangsgebyr (tvangsmulkt) i forbindelse
med forvaltningsrettslig lovgivning, forstås en
plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse
av loven eller et lovhjemlet vedtak. Tvangsge-
byr er ikke straff, og adskiller seg fra straff i
flere henseender. For det første må gebyret
fastsettes på forhånd, mens straff fastsettes når
et straffbart forhold har inntrådt. Mens straff
er en reaksjon på et konstatert ulovlig forhold,
er formålet med tvangsgebyr å unngå et ulovlig
forhold. Gebyret har virket etter sin hensikt
om den ansvarlige innretter seg slik at han ikke
må betale. Anvendelse av straff forutsetter i
alminnelighet at det foreligger subjektiv skyld.
Plikten til å betale tvangsgebyr er ikke avhen-
gig av skyld, men utløses når et objektivt ulov-
lig forhold inntrer.»

Når en ordning med tvangsmulkt brukes, er det
fordi det anses som viktig med rask etterlevelse
av forvaltningsvedtaket. Et vedtak mister lett sin
effekt om forvaltningsorganet må gå veien om
domstolene for å få vedtaket gjennomført. I tillegg
skal trusselen om tvangsmulkt hindre gjentakelse
eller fortsettelse av en lovstridig handling.
Tvangsmulkt er derfor ikke straff for en allerede
begått handling. 

Til tross for at konkurranseloven § 6-4 om
tvangsmulkt kun er benyttet i tre saker, mener
utvalget at tvangsmulkt er et viktig virkemiddel
for effektiv håndhevelse av enkeltvedtak som tref-
fes i medhold av konkurranseloven. Utvalget fore-
slår derfor at regelen om tvangsmulkt for å sikre
etterlevelse av enkeltvedtak videreføres i den nye
konkurranseloven.

Etter gjeldende rett kan tvangsmulkt kun
benyttes ved overtredelser av enkeltvedtak. Utval-
get har vurdert om det også bør være adgang til å
ilegge tvangsmulkt for å sikre at opplysnings- og
utleveringspålegg overholdes. 

Det forrige konkurranselovutvalget foreslo
opprinnelig at Konkurransetilsynet også skulle ha
hjemmel til å ilegge tvangsmulkt dersom pålegg
om opplysninger og granskning i en kontrollsitua-
sjon ikke ble etterkommet. Dette ble ikke fulgt
opp av departementet. I Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 75 la departementet vekt på at det i en kon-
trollsituasjon vil være upraktisk om myndighe-
tene skal bestemme at det skal betales en mulkt
for å framtvinge opplysninger, og at trussel om
straff må være en tilstrekkelig sanksjon. I tillegg
gir reglene om bevissikring myndighetene
adgang til selv å søke etter bevis.

Erfaring fra andre jurisdiksjoner viser at
adgangen til å ilegge tvangsmulkt knyttet til
opplysnings- og utleveringspålegg kan være et
effektivt virkemiddel. I Sverige og Danmark har
konkurransemyndighetene adgang til å ilegge
tvangsmulkt dersom noen unnlater å følge et
pålegg om å gi opplysninger. I EU/EØS kan over-
våkningsorganene ilegge tvangsmulkt både i for-
bindelse med materielle og prosessuelle vedtak. 

I norsk forvaltning finnes mange eksempler på
lovgivning hvor det ilegges tvangsmulkt når pro-
sessuelle avgjørelser ikke overholdes. Lov 11. juni
1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbru-
kertjenester § 13 fastsetter at det kan ilegges
tvangsmulkt ved overtredelse av vilkår, påbud
eller forbud gitt med hjemmel i loven. Dette gjel-
der blant annet unnlatelse av å etterkomme et
pålegg om opplysninger etter § 5. Lov 23. juni
1995 nr. 39 om telekommunikasjon § 10-3, jf. § 9-1
gir hjemmel til å ilegge tvangsmulkt for å sikre at
pålegg om å utlevere opplysninger etterkommes.
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning
og om avfall § 73, jf. § 49 er et annet eksempel på
at tvangsmulkt kan anvendes for å sikre at et ved-
tak som pålegger å gi opplysninger etterkommes.
I denne loven fastsettes imidlertid et pålegg om å
gi opplysninger ved forskrift eller enkeltvedtak.

Utvalgets forslag til § 6-1 innebærer at Konkur-
ransetilsynet også under den nye loven selv kan
søke etter bevis der opplysnings- eller utleverings-
pålegg ikke etterkommes. Dette kan, som fremhe-
vet av departementet i Ot.prp. nr 41 (1992-93) side
75, redusere behovet for å ha hjemmel til å ilegge
tvangsmulkt i slike tilfeller.

Der kontrollen foretas hos en virksomhet i
Norge, men de aktuelle opplysningene eller tin-
gene befinner seg utenfor norsk jurisdiksjon, kan
Konkurransetilsynet imidlertid ikke få tilgang til
denne informasjonen ved bevissikring. Dette kan
særlig være aktuelt der opplysninger er lagret på
et medium (server) som befinner seg i utlandet,
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jf. punkt 8.7. Der opplysninger befinner seg uten-
for norsk jurisdiksjon, kan det derfor være behov
for å ha en regel om tvangsmulkt for å sikre hånd-
hevelsen av opplysnings- og utleveringsplikten.
Også i andre situasjoner kan tvangsmulkt være et
bedre alternativ til bevissikring, som er et inngri-
pende virkemiddel. Utvalget finner på denne bak-
grunn at tvangsmulkt kan være et hensiktsmessig
virkemiddel for å gjennomtvinge opplysnings- og
utleveringspålegg etter forslagets § 5-1. 

Utvalget har vurdert om selvinkriminerings-
vernet setter skranker for en bestemmelse om
tvangsmulkt i saker om opplysnings- og utleve-
ringsplikt. EMD uttalte i dommen Funke mot
Frankrike av 25. februar 1993 (serie A nr. 256-A)
at det var i strid med kravet om rettferdig retter-
gang i EMK artikkel 6 nr. 1 at franske myndighe-
ter under trussel om løpende mulkt hadde pålagt
en tysk statsborger å gi opplysninger som kunne
føre til at han ble funnet skyldig i straffbart brudd
på franske valutabestemmelser. Selvinkrimine-
ringsvernet innebærer i denne sammenheng at
personer som er under etterforskning for overtre-
delser av konkurranseloven, ikke kan tvinges til å
etterkomme et pålegg om å gi opplysninger eller
utlevere ting under trussel om tvangsmulkt. Ver-
net for foretak har en annen begrunnelse og også
en annen rekkevidde enn det som fysiske perso-
ner har mot selvinkriminering, se redegjørelsen
under punkt 8.6.2.5. Et foretak er ikke vernet mot
krav om utlevering av inkriminerende materiale i
form av dokumenter og andre ting, og plikter å
etterkomme slike pålegg. Utvalget antar på denne
bakgrunn at det ikke vil være i strid med EMK
eller EF-retten å innføre tvangsmulkt for å effekti-
visere slike pålegg overfor foretak.

Etter forurensningsloven må opplysningspå-
legg treffes ved enkeltvedtak eller forskrift. I gjel-
dende konkurranselov er det intet krav om at opp-
lysnings- og utleveringspålegg treffes ved enkelt-
vedtak eller ved forskrift. Teleloven og
produktkontrolloven inneholder heller intet slikt
krav. Et krav om at opplysnings- og utleverings-
pålegg må treffes ved enkeltvedtak eller forskrift
innebærer at forvaltningslovens prosessuelle ret-
tigheter etter kapittel IV-VI om enkeltvedtak og
kapittel VII om forskrift kommer til anvendelse.
Et slikt system er etter utvalgets mening tungvint
og heller ikke nødvendig. Opplysnings- og
utleveringspålegg bør derfor følge de alminnelige
saksbehandlingsregler for slike pålegg som fast-
satt i forvaltningsloven §§ 14 og 15, slik som situa-
sjonen er i dag. For at tvangsmulktbestemmelsen
skal kunne anvendes ved slike pålegg, er det nød-

vendig med en særskilt henvisning i lovteksten.
Utvalget foreslår at gjeldende bestemmelse om
tvangsmulkt endres til «For å sikre at enkeltved-
tak i medhold av denne lov og pålegg etter § 5-1
overholdes», jf. forslagets § 7-1.

6.9.2 Nærmere om regelens innhold

Utvalget finner ikke behov for i loven å fastsette
nærmere regler om mulktens størrelse slik som
for eksempel i EU/EØS. Det bør imidlertid være
en adgang for Kongen å fastsette nærmere regler
om utmålingen ved forskrift.

Etter dagens konkurranselov er det opp til
Konkurransetilsynet å bestemme hvilket tids-
punkt det skal treffes vedtak om tvangsmulkt. Det
går frem av forarbeidene i Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 115 at mulkten kan ilegges enten når inngre-
pet blir foretatt for å sikre at det blir respektert,
eller senere dersom det skulle vise seg at inngre-
pet ikke blir respektert. I praksis har Konkur-
ransetilsynet ilagt tvangsmulkt der det har vist
seg at et vedtak ikke er overholdt. Utvalget fore-
slår at det fortsatt skal være anledning for konkur-
ransemyndighetene til å ilegge mulkt både samti-
dig som det treffes et vedtak og senere dersom
det viser seg at vedtaket ikke blir respektert. På
denne måten blir bestemmelsen om tvangsmulkt
effektiv også i de tilfeller der det er klart at et ved-
tak ikke vil bli respektert. 

Dersom et vedtak om tvangsmulkt påklages,
følger det av dagens konkurranselov § 6-4 at det
ikke løper noen mulkt før det foreligger et vedtak
i klagesaken. Begrunnelsen som ble gitt var at
«bruk av mulkt konkret vil kunne virke hardt», se
NOU 1991: 27 side 201. Klagefristen for enkelt-
vedtak er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. De
fleste lover som har regler om tvangsmulkt regu-
lerer ikke forholdet til klage spesielt. Det betyr at
en klage ikke har oppsettende virkning, og at den
vedtaket retter seg mot plikter å etterleve vedta-
ket. Hvis vedtaket ikke etterleves påløper tvangs-
mulkt, med mindre det treffes særskilt vedtak om
at klage gis oppsettende virkning. For enkelte
lover er dette særskilt fastsatt i forskrift. 

Utvalget mener at en regel som ikke gir en
klage på tvangsmulktvedtaket oppsettende virk-
ning, bidrar til en mer effektiv håndhevelse av
konkurransereglene. Samtidig kan det bidra til å
hindre at den som overtrer et vedtak trenerer
saken ved hjelp av regelen om oppsettende virk-
ning. Heller ikke i EU/EØS gis vedtak om tvangs-
mulkt oppsettende virkning ved klage. Utvalget
kan ikke se at tvangsmulkt vil virke hardere i kon-
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kurransesaker enn i saker flest, hvor klage som
nevnt ikke utsetter tidspunktet for når mulkt
begynner å løpe. Utvalget foreslår på denne bak-
grunn at konkurransemyndighetene i vedtaket
fastsetter tidspunktet for når mulkten skal
begynne å løpe, og at klage ikke gis oppsettende
virkning. Konkurransemyndighetene kan på
denne måten etter en konkret vurdering avgjøre
om mulkten skal løpe under behandlingen av kla-
gesaken eller ikke.

Det følger av dagens konkurranselov at Kon-
kurransetilsynet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.
Utvalget foreslår at ordlyden endres slik at Kon-
kurransetilsynet helt eller delvis kan frafalle kra-
vet om påløpt mulkt. Dette vil være en viss mot-
vekt til forslaget om at klagen ikke skal ha oppset-
tende virkning. Tvangsmulkten skal virke som et
pressmiddel fremover, og kan undertiden fortone
seg som urimelig høy når overtredelsen har opp-
hørt. I klagesaker vil bestemmelsen for eksempel
være aktuell når klagen over ilagt tvangsmulkt
forkastes, men klagebehandlingen har tatt så lang
tid at det virker urimelig at tvangsmulkt skal beta-
les for hele perioden. I saker hvor det er aktuelt
med sivilrettslige bøter etter konkurranseloven,
kan i tillegg den økonomiske belastningen for et
foretak bli stor. I slike tilfeller bør Konkurranse-
tilsynet ha en mulighet til å legge vekt på den

totale økonomiske belastingen for foretaket ved å
frafalle et krav om tvangsmulkt helt eller delvis.

Dersom et foretak blir ilagt bot, er utvalget av
den oppfatning at det ikke er en formildende
omstendighet at foretaket også har blitt ilagt
tvangsmulkt. Det bør altså ikke tas hensyn til en
tvangsmulkt ved utformingen av botens størrelse.
Konkurransemyndighetene har på den annen
side mulighet til å frafalle tvangsmulkten.

Mulkten forfaller til betaling fra det tidspunkt
Konkurransetilsynet fastsetter. Etter tvangsfull-
byrdelsesloven § 4-1 tredje ledd, jf. 7-2 bokstav d
er en beslutning om tvangsmulkt truffet av offent-
lig myndighet med hjemmel i lov et særlig tvangs-
grunnlag for utlegg. Dagens bestemmelse i kon-
kurranseloven § 6-4 tredje ledd første punktum
som fastsetter at mulkten er tvangsgrunnlag for
utlegg, er således overflødig. Utvalget finner det
derfor ikke nødvendig å videreføre bestemmelsen
om tvangsgrunnlag i den nye konkurranseloven.
Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 kan særlige
tvangsgrunnlag begjæres tvangsfullbyrdet når to
uker er gått etter at saksøkeren har sendt skriftlig
varsel til saksøkte. I varselet som tidligst kan sen-
des på forfallsdagen, skal det gjøres oppmerksom
på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet
ikke blir oppfylt.
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Kapittel 7 

Organisasjonsspørsmål

7.1 Utvalgets mandat

I mandatet er konkurranselovutvalget bedt om å
se nærmere på organiseringen av konkurranse-
myndighetene, herunder beslutningsprosessen. I
tilleggsmandatet er konkurranselovutvalget bedt
om å utrede et alternativ som innebærer at
dagens klageordning endres slik at departemen-
tet som hovedregel ikke skal være klageinstans
for Konkurransetilsynets vedtak. Utvalget vil i
dette kapittelet vurdere hvordan beslutningspro-
sessen bør være når konkurransemyndighetene
fatter avgjørelser i enkeltsaker. 

7.2 Gjeldende rett

Etter konkurranseloven § 2-1 er konkurranse-
myndighetene Kongen, departementet og Kon-
kurransetilsynet. Konkurransetilsynet er fullt ut
underlagt Kongens og departementets instruk-
sjonsmyndighet, og departementet er klageorgan
for vedtak truffet av Konkurransetilsynet i første
instans.

7.2.1 Oversikt over Konkurransetilsynets 
hjemler i første instans

Konkurransetilsynet kan etter § 3-9 gi dispensa-
sjon fra lovens forbudsbestemmelser i form av
enkeltvedtak eller forskrift. Ved overtredelse av
lovens forbudsbestemmelser kan Konkurransetil-
synet enten sende brev om innskjerping eller
anmelde saken til påtalemyndigheten. Innskjer-
ping og anmeldelse er ikke å anse som enkeltved-
tak. Konkurransetilsynet kan etter konkurranse-
loven § 6-5 utferdige forelegg om vinningsavstå-
else. Beslutningen om å utferdige forelegg er
heller ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslo-
ven. Dersom forelegget ikke vedtas, kan Konkur-
ransetilsynet reise sak for domstolene.

I medhold av konkurranseloven § 3-10 er Kon-
kurransetilsynet gitt hjemmel til å gripe inn mot

konkurranseskadelig atferd. Konkurransetilsy-
net kan etter konkurranseloven § 3-11 gripe inn
mot bedriftserverv ved å nedlegge forbud eller å
gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. I tillegg kan
Konkurransetilsynet vedta midlertidig forbud mot
å gjennomføre et bedriftserverv, jf. § 3-11 femte
ledd.

Konkurransetilsynet har videre hjemmel til å
pålegge prisopplysning, jf. konkurranseloven § 4-1. 

Etter § 6-1 kan Konkurransetilsynet pålegge
opplysningsplikt og kreve utlevert dokumenter
for gransking. Pålegg om å gi opplysninger kan
påklages innen tre dager, jf. forvaltningsloven
§ 14. Etter konkurranseloven § 6-2 kan tilsynet,
når det er rimelig grunn til å anta at loven eller
vedtak i medhold av loven er overtrådt, fremsette
begjæring om bevissikring for forhørsretten som
har avgjørelsesmyndighet.

Konkurransetilsynet behandler innsynsbegjæ-
ringer etter forvaltningsloven og etter offentlig-
hetsloven. Vedtaket om helt eller delvis avslag på
innsyn kan påklages.

For å sikre at enkeltvedtak blir etterlevd, kan
Konkurransetilsynet etter konkurranseloven § 6-4
treffe vedtak om tvangmulkt som kan påklages
etter forvaltningens alminnelige regler. 

7.2.2 Departementets 
instruksjonsmyndighet

Beslutningsprosessen under konkurranseloven
følger forvaltningslovens alminnelige system.
Departementet kan utøve styrings- og kontroll-
myndighet overfor Konkurransetilsynet ved å
instruere Konkurransetilsynet både i enkeltsaker
og mer generelt. 

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) side 81 uttaler regje-
ringen følgende om instruksjon av Konkurranse-
tilsynet: 

«I tilknytning til behandling av enkeltsaker, der
Konkurransetilsynet fatter forvaltningsvedtak
i henhold til konkurranselovens dispensasjons-
og inngrepsbestemmelser, er departementet
svært tilbakeholden med å tilkjennegi vurde-
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ringer og utøve sin instruksjonsmyndighet.
Dette fordi departementet er klageinstans for
slike vedtak. Dersom departementet instrue-
rer Konkurransetilsynet til å fatte et bestemt
vedtak, vil dette undergrave departementets
rolle som klageorgan. I så fall må en eventuell
klage på vedtaket behandles av Kongen. Gene-
relt bør også departementet avstå fra å gi
uttrykk for vurderinger eller meninger som
vedrører realitetene i en sak, for ikke å svekke
legitimiteten til Konkurransetilsynet som før-
ste instans behandler og departementet som
klageinstans.»

I saker som vedrører brudd på konkurranselo-
vens påbuds- og forbudsbestemmelser, har Kon-
kurransetilsynet i praksis en mer uavhengig stil-
ling enn i andre saker. Slike saker blir behandlet
av Konkurransetilsynet på selvstendig grunnlag
og eventuelt videre av påtalemyndigheten og
rettsapparatet. Ved slike saker kan forholdet mel-
lom departementet og Konkurransetilsynet sam-
menlignes med forholdet mellom Justisdeparte-
mentet og politiet/påtalemyndigheten. Rettslig
sett gjelder imidlertid de alminnelige regler om
instruksjonsmyndighet også her.

Fullmaktene i konkurranseloven er lagt
direkte til Konkurransetilsynet ettersom det er
det forvaltningsnivået som mest naturlig vil treffe
avgjørelser av den art som fullmakten gjelder.
Dette innebærer ikke at Kongen eller departe-
mentet er avskåret fra å treffe tilsvarende avgjø-
relser. Departementet kan derfor i utgangspunk-
tet treffe vedtak i første instans. Et eksempel på
dette er SAS’ erverv av Braathens, hvor Konkur-
ransetilsynet ikke fant grunn til å gripe inn
(A2001-21). Etter at Konkurransetilsynet hadde
truffet sin beslutning, ble det vurdert hvorvidt
departementet på eget initiativ skulle ta opp saken
med sikte på å foreta inngrep. Departementet
konkluderte imidlertid, i likhet med tilsynet, med
at det ikke forelå grunnlag for inngrep.

Departementet kan også av eget tiltak
omgjøre vedtak truffet av Konkurransetilsynet.
Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 35 og
ulovfestede prinsipper at en eventuell omgjøring
til skade for en part må foretas ut fra en avveining
mellom private interesser og allmenne hensyn.
Det kan bare skje en omgjøring til skade for en av
partene dersom en overvekt av hensyn taler for
omgjøring. Er forvaltningslovens frist for omgjø-
ring løpt ut, må overvekten være betydelig.

7.2.3 Klageordningen

Etter dagens ordning er departementet klagein-
stans for Konkurransetilsynets enkeltvedtak.
Departementet har full kompetanse i klagesaker
og kan overprøve alle tilsynets vurderinger.
Departementets avgjørelse i klagesaker kan ikke
påklages videre til Kongen i statsråd, men kan
bringes inn for domstolene etter de alminnelige
regler om domstolsprøving av forvaltningsvedtak. 

I punkt 3.2.3 er det redegjort for Konkurranse-
tilsynets oppgaver etter konkurranseloven. Tabell
3.2 gir en oversikt over antall dispensasjonssaker
som Konkurransetilsynet har behandlet i perio-
den 1995 til 2002. I denne perioden ble det
behandlet 1004 dispensasjonssøknader, hvorav
770 søknader ble innvilget, 53 søknader ble avslått
og 181 vedtak ble opphevet. Tabell 3.5 viser at
Konkurransetilsynet i perioden 1995 til 2002
behandlet 495 inngrepssaker etter konkurranselo-
ven § 3-10, hvorav det ble fattet inngrepsvedtak i
64 saker. Det fremgår av tabell 3.6 at Konkurran-
setilsynet i perioden 1995 til 2002 behandlet 291
inngrepssaker etter konkurranseloven § 3-11, og
at det ble fattet inngrepsvedtak i 16 av disse
sakene. I Konkurransetilsynet foreligger det
ingen oversikt over hvor lang den gjennomsnitt-
lige behandlingstiden er for disse sakene. I perio-
den fra 1994 og frem til 31. desember 2002 ble til
sammen 65 av Konkurransetilsynets vedtak påkla-
get til departementet. 

Tabellen nedenfor viser hvilke typer vedtak
som er påklaget. Oversikten inneholder ikke kla-
ger over pålegg om utlevering av dokumenter
etter konkurranseloven § 6-1. Departementets
gjennomsnittlige behandlingstid for klagesaker er
omkring et halvt år.

Oversikten viser at over halvparten av de ved-
tak som Konkurransetilsynet treffer i disfavør av
en part blir påklaget. Klagefrekvensen må anses
som meget høy sammenlignet med andre områ-
der i forvaltningen. 

Gjennom klagebehandlingen kan departemen-
tet samordne hensynet til virksom konkurranse
med andre samfunnsinteresser. Når det gjelder
avveiningen av hensynet til konkurransen opp
mot andre viktige samfunnshensyn, er det flere
eksempler på at departementet har foretatt en
annen vektlegging enn Konkurransetilsynet.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bok-
stav d kan Konkurransetilsynet gi dispensasjon
fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom «særlige hen-
syn» tilsier det. Dersom tilsynet avslår en dispen-
sasjonssøknad som er begrunnet i særlige hensyn
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knyttet til et annet politikkområde, vil departe-
mentet i en klagesak kunne vurdere behovet for
samordning og eventuelt omgjøre tilsynets ved-
tak. I klagesaker som gjelder dispensasjoner, har
departementet i fire saker gitt klager medhold
etter § 3-9 bokstav d, fordi andre hensyn veide
tyngre enn hensynet til konkurransen. Dette
gjaldt Bokavtalen mellom Den norske Bokhand-
lerforening og Forleggerforeningen (sak 1998/
5708), salg av Det Beste AS’ bøker gjennom For-
lagssentralen og bokhandel (sak 1996/654), royal-
tyavtaler mellom forfatterforeningen og norske
bokklubber (sak 1998/1215) samt Filmleieavtalen
mellom Kommunale Kinematografers Forbund,
Norske Filmbyråers Forening og Kommunenes
Filmsentral (sak 1999/3852). 

Det er videre blitt lagt avgjørende vekt på
andre samfunnshensyn i en sak der departemen-
tet overprøvde Konkurransetilsynets vedtak om
inngrep mot bedriftserverv etter § 3-11. Det gjaldt
Norsk Kjøttsamvirkes oppkjøp av skjærebedriften
Yggeseth AS. Departementets vedtak var begrun-
net med at hensynet til å bevare arbeidsplassene i
Rendalen veide tyngre enn hensynet til virksom
konkurranse (sak 1998/513). 

Konkurransetilsynets beslutninger om ikke å
gripe inn etter konkurranseloven §§ 3-10 og 3-11
faller utenfor begrepet enkeltvedtak. Slike avgjø-
relser kan derfor ikke påklages til departementet.
Dette er i samsvar med sivilombudsmannens utta-
lelse, se punkt 7.5.2.3.5 om unnlatelse av å treffe
vedtak. Avgjørelsene kan imidlertid overprøves av
departementet etter vanlige regler om overordnet
organs adgang til selv å treffe vedtak i første
instans. Dette forekommer ikke i praksis. Under
klagebehandlingen vedrørende Canal Digital Nor-
ges erverv av Norgeskanalen, uttalte Arbeids- og
administrasjonsdepartementet i brev av 21. januar
2000 at det lå innenfor departementets kompe-
tanse som klageinstans å vurdere om det er

grunnlag for å gripe inn etter konkurranseloven
§ 3-10. Etter departementets syn var det imidler-
tid ikke tilstrekkelig godtgjort i denne saken at
vilkårene for inngrep var til stede (sak nr. 1999/
2163).

7.3 EU/EØS, Danmark og Sverige

7.3.1 EU/EØS

Konkurransereglene i EØS håndheves av Kom-
misjonen og EFTAs overvåkningsorgan. Dersom
det foreligger en overtredelse av forbudene i EF-
traktaten artikkel 81 nr. 1 eller 82/EØS-avtalen
artikkel 53 nr. 1 eller 54, kan overvåkningsorga-
nene pålegge foretakene å bringe overtredelsen
av forbudsbestemmelsene til opphør. Kommisjo-
nen og EFTAs overvåkningsorgan kan treffe ved-
tak om fritak fra forbudet i henholdsvis EF-trakta-
ten artikkel 81 nr. 1 og EØS-avtalen artikkel 53 nr.
1 dersom betingelsene i EF-traktaten artikkel 81
nr. 3/EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 er oppfylt. Fri-
tak kan gis som et individuelt fritak eller ved grup-
pefritak. Et gruppefritak kan imidlertid trekkes
tilbake i forhold til bestemte foretak. Overvåk-
ningsorganene kan også forby en foretakssam-
menslutning, eventuelt tillate en foretakssammen-
slutning på vilkår. Videre kan overvåkningsorga-
nene ilegge bøter og tvangsmulkt. Finner
overvåkningsorganene at et samarbeid ikke er i
strid med EF-traktaten artikkel 81 nr. 1 eller artik-
kel 82/EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1 eller 54, kan
de treffe vedtak om det (negativattest). 

I Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan
er det henholdsvis generaldirektoratet for kon-
kurranse og direktoratet for konkurranse og
statsstøtte som forbereder sakene, mens det er
kollegiet i begge overvåkningsorganene som tref-
fer beslutningene. Kommisjonens avgjørelser kan
bringes inn for Førsteinstansdomstolen. Dommer

Tabell: 7.1 Oversikt over klagesaker

Klagen ikke
tatt til følge

Klagen tatt
til følge

Klagen delvis
tatt til følge

Klagen
trukket

Henvist til ny
vurdering/

omgjort av tilsynet
Ikke

avsluttet Totalt

3-9 20 9 - - 2 1 32

3-10 16 3 2 1 - - 22

3-11 1 4 2 - 1 1 9

kap. 6 1 1 - - - - 2
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avsagt av Førsteinstansdomstolen kan ankes til
EF-domstolen. Avgjørelser truffet av EFTAs over-
våkningsorgan kan bringes inn for EFTA-domsto-
len.

7.3.2 Danmark

I Danmark er det Konkurrencerådet som har ved-
takskompetansen, mens Konkurrencestyrelsen
ivaretar det daglige tilsyn etter konkurranseloven.
Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkur-
rencerådet, det vil si at styrelsen forelegger saker
for rådet og utarbeider utkast til avgjørelser. 

Konkurrencerådet behandler saker av eget
initiativ, etter en melding, på grunnlag av en klage
eller som følge av at en sak er henvist fra Kommi-
sjonen. Konkurrencerådet kan gi påbud om å
bringe en overtredelse av forbudsbestemmelsene
til opphør. På bakgrunn av at foretak inngir mel-
ding, treffer Konkurrencerådet avgjørelser om
individuelle fritak og avgjørelser om at atferden
ikke faller inn under forbudsbestemmelsene om
konkurransebegrensende avtaler og misbruk av
dominerende stilling. Når det gjelder foretaks-
sammenslutninger, vurderer Konkurrencerådet
om notifikasjonen er fullstendig og avgjør om en
foretakssammenslutning skal forbys eller god-
kjennes, eventuelt tillates på bestemte vilkår. 

Konkurrencerådet er et kollegialt organ som
består av en formann og 18 medlemmer som
utnevnes for en periode på opp til fire år. Forman-
nen utnevnes av Kongen, mens de øvrige med-
lemmene utnevnes av ervervsministeren. For-
mannen og åtte av rådets medlemmer skal være
uavhengige av ervervs- og forbrukerinteresser.
Ett av medlemmene skal ha særlig innsikt i statlig
ervervsvirksomhet. Etter ervervsministerens
nærmere bestemmelse utnevnes syv medlemmer
etter innstilling fra ervervsorganisasjoner, ett
medlem etter innstilling fra forbrukerorganisasjo-
ner og to medlemmer med særlig innsikt i offent-
lig ervervsvirksomhet etter innstilling fra de kom-
munale organisasjoner. 

Konkurrencestyrelsens direktør kan beslutte
om en overtredelse av konkurranseloven skal
anmeldes til påtalemyndigheten og samtidig anbe-
fale størrelsen på en eventuell bot. I tillegg kan
direktøren, på Konkurrencerådets vegne, ilegge
daglige eller ukentlige bøter dersom noen unnla-
ter å gi opplysninger som Konkurrencerådet  kre-
ver etter konkurranseloven, eller dersom noen
unnlater å etterkomme et vilkår eller et påbud
som er gitt i medhold av konkurranseloven.

I forarbeidene til den danske loven heter det at

det er viktig å videreføre prinsippet om at håndhe-
velsen av loven skjer uavhengig av departemen-
tet. En ulempe ved Konkurrencerådets saksbe-
handling er at den er tung og derfor mindre egnet
til å behandle mer rutinemessige saker. Dette er
bakgrunnen for at den daglige administrasjonen
utføres av Konkurrencestyrelsen etter retnings-
linjer som fastsettes av rådet, se Betænkning nr.
1297/1995 side 347.

Konkurrencerådets avgjørelser kan påklages
til Konkurrenceankenævnet. Det følger av den
danske konkurranseloven § 20 at Konkurrencerå-
dets avgjørelser ikke kan bringes inn for annen
administrativ myndighet enn Konkurrenceanke-
nævnet. Konkurrenceankenævnet har full prøvel-
sesrett. Ankenemnda kan stadfeste eller helt eller
delvis oppheve Konkurrencerådets avgjørelse,
henvise saken til fornyet behandling eller treffe
sin egen avgjørelse i stedet. Ankenemndas avgjø-
relse kan bringes inn for domstolene. Avvisning
av en klage kan bringes inn for Ombudsmannen
eller domstolene. Det er altså ikke adgang til poli-
tisk overprøving av verken Konkurrencerådets
eller ankenemndas avgjørelser.

Konkurrenceankenævnet består av en for-
mann som oppfyller vilkårene for å være høyeste-
rettsdommer, samt to medlemmer som har hen-
holdsvis økonomisk og juridisk kompetanse.
Disse medlemmene oppnevnes av ervervsminis-
teren. Ifølge forarbeidene til den danske konkur-
ranseloven sikrer ankenemnda at avgjørelsene
blir truffet av en instans med særlig innsikt i kon-
kurransespørsmål og med en domstollignende
saksbehandling, se Betænkning nr. 1297/1995
side 351.

7.3.3 Sverige

I Sverige er det Konkurrensverket som håndhe-
ver konkurranseloven. Konkurrensverket treffer
som hovedregel avgjørelser i første instans. Fast-
settelse av konkurranseskadeavgift og vedtak om
forbud mot foretakssammenslutninger fastsettes
imidlertid alltid av Stockholm tingsrätt i første
instans. Slike saker forberedes av Konkurrensver-
ket som fremmer saken for tingsrätten. Bakgrun-
nen for at kompetansen er samlet hos en bestemt
domstol er rettsområdets spesielle karakter, se
Prop. 1992/93:56 side 36 og 46.

Marknadsdomstolen er ankeinstans for Kon-
kurrensverkets beslutninger om unntak fra forbu-
det mot konkurransebegrensende samarbeid,
utstedelse av negativattest og pålegg om å opp-
høre med overtredelse av forbudsbestemmelser.
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Videre er Marknadsdomstolen ankeinstans for
dommer og beslutninger truffet av Stockholm
tingsrätt. Marknadsdomstolen består av en for-
mann, en viseformann og fem medlemmer. For-
mannen, viseformannen og ett av medlemmene
skal være jurister og ha erfaring som dommere,
mens de andre medlemmene skal være økono-
miske eksperter. I forarbeidene legges det vekt på
at Marknadsdomstolen vil ha en sentral rolle som
prejudikatsdannende på konkurranserettens
område, se Prop. 1992/93:56 side 36.

Marknadsdomstolens avgjørelser kan ikke
overprøves. Etter en lovendring i 1998 ble anke-
instansen flyttet fra Stockholm tingsrätt til Mark-
nadsdomstolen slik at det nå er kun en domstols-
instans som prøver Konkurrensverkets avgjørel-
ser. Formålet med endringen var å oppnå en
raskere og mer effektiv overprøving. For fastset-
telse av konkurranseskadeavgift og vedtak om
forbud mot foretakssammenslutninger ble ordnin-
gen med to domstolsinstanser imidlertid beholdt
av hensyn til rettssikkerheten. 

7.4 Nemnder i andre deler av norsk 
forvaltning

7.4.1 Innledning

Hovedmodellen i den norske forvaltningen med
departementet som klageinstans har endret seg
vesentlig de senere årene ved at departementet i
større grad har delegert delegert funksjonen som
klageinnstans til direktorater eller opprettet
klagenemnder. Nye tall fra Statskonsult viser at
det nå bare er om lag 8 prosent av alle klagesaker
som behandles i et departement. De øvrige godt
og vel 90 prosent avgjøres av direktorater eller
særskilte klagenemnder. Det fremgår av Statskon-
sults notat 2002: 6 Modernisering av den norske
departements-/direktoratsmodellen side 20 at det
totalt er 48 statlige klagenemnder. I tillegg finnes
også eksempler på at vedtaksmyndigheten i første
instans er lagt til en nemnd.

7.4.2 Prisrådet

Etter prisloven av 1953 var Statens pristilsyn det
lokale apparatet til pris- og konkurransemyndig-
hetene. Prisdirektoratet var direkte underlagt
departementet, og hadde ansvar for iverksetting
og håndheving av pris- og konkurransepolitiske
tiltak. Prisrådet traff avgjørelser i visse saker etter
prisloven, og departementet var overordnet poli-
tisk og administrativ myndighet. 

Prisrådet besto av syv medlemmer med per-
sonlige varamedlemmer, som ble oppnevnt av
Kongen for fire år av gangen. Prisdirektoratet for-
beredte sakene som ble forelagt rådet og iverk-
satte rådets vedtak. 

Prisrådet fattet avgjørelser i saker som gjaldt
bedriftserverv, nektelse av forretningsforbin-
delse, bruk av tvangsmidler overfor medlemmer
av konkurranseregulerende sammenslutninger,
sammenslutningers utelukkelse av medlemmer
eller nektelse av å oppta medlemmer og fattet
avgjørelser om varigheten av konkurranseregule-
ringer. Avgjørelser som Prisrådet traff kunne ikke
påklages. Departementet kunne imidlertid av
eget tiltak endre eller oppheve slike vedtak.

Prisrådet var i tillegg klageinstans for Prisdi-
rektoratets avgjørelser i meldepliktspørsmål og
virket som rådgivende organ for de øvrige pris-
myndigheter. Videre skulle enkelte avgjørelser
legges fram for rådet før endelig avgjørelse ble
truffet.

7.4.3 Forbrukerombudet og Markedsrådet

Forbrukerombudet er i lov 16. juni 1972 nr. 47 om
kontroll med markedsføring og avtalevilkår § 13
pålagt å føre løpende tilsyn med tiltak i markedet.
Et hovedprinsipp for forvaltningen av loven er at
Forbrukerombudet forsøker å oppnå frivillige
ordninger. Blir Forbrukerombudet oppmerksom
på en handling som antas å være i strid med mar-
kedsføringsloven, skal de søke å påvirke den
næringsdrivende til å innrette sin markedsføring
etter loven. Den næringsdrivende får anledning til
å uttale seg og er som oftest villig til å innrette seg
etter Forbrukerombudets syn. Dersom markeds-
føringen opphører eller endres slik at den ikke
lenger anses i strid med loven, er saken avsluttet.
I praksis får Forbrukerombudet kunnskap om
overtredelser både ved den markedsovervåkning
de selv fører og ved at de mottar henvendelser fra
andre. Hvis Forbrukerombudet ikke ønsker å ta
opp en sak på grunnlag av en henvendelse uten-
fra, kan denne avgjørelsen påklages til Markeds-
rådet. Markedsrådet har i sin praksis lagt terske-
len relativt høyt med hensyn til å overprøve For-
brukerombudets avgjørelser om nedprioritering.
Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet
som regel selv har den beste oversikten over
hvilke saker som foreligger til behandling, og der-
for best kan foreta en prioritering av sakene.

Dersom det ikke oppnås en frivillig ordning
gjennom forhandlinger mellom den nærings-
drivende og Forbrukerombudet, kan Forbruker-
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ombudet bringe saken inn for Markedsrådet med
begjæring om at det nedlegges forbud mot til-
taket. Forbrukerombudet kan også bringe inn for
Markedsrådet saker som er av prinsipiell karak-
ter, selv om det ikke foreligger en tvist mellom
Forbrukerombudet og den næringsdrivende. 

Beslutter Forbrukerombudet ikke å bringe en
sak inn for Markedsrådet, kan den bringes inn av
en næringsdrivende eller person som berøres av
handlingen eller vilkåret, eller av en sammenslut-
ning av næringsdrivende, forbrukere eller lønns-
takere. Slike saker bringes i tilfelle inn med den
som påstås å ha brutt loven som motpart. I slike
saker er det med andre ord to private parter for
Markedsrådet. 

Markedsrådet er et bredt sammensatt organ
som oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år, og
består av ni medlemmer med personlige varamed-
lemmer. Kongen oppnevner formann og varafor-
mann. Det forutsettes at Markedsrådets formann
har dommerkvalifikasjoner.

Forskrift om Forbrukerombudets og Mar-
kedsrådets virksomhet av 15. desember 1972 nr.
22 gir nærmere regler om Markedsrådets saksbe-
handling. Under saksforberedelsen legger For-
brukerombudet frem et skriftlig sammendrag av
sitt standpunkt i saken. Saker som er brakt inn av
andre enn Forbrukerombudet sendes Forbruker-
ombudet for utarbeidelse av et sammendrag. Sam-
mendraget forelegges den som er part i saken til
uttalelse. Markedsrådet skal under forberedelsen
anmode om å bli gjort kjent med de opplysninger
eller uttalelser fra Forbrukerombudet og parten
som må anses nødvendige for å få saken klarlagt.
Forbrukerombudet og parten har adgang til selv
eller ved representant å være til stede i møtet med
Markedsrådet og gi supplerende redegjørelse for
sitt syn på saken. I visse tilfeller kan saken
behandles uten muntlige forhandlinger.

Markedsrådet er gitt kompetanse til å ned-
legge forbud mot visse former for markedsføring
dersom hensynet til forbrukerne eller likestillin-
gen mellom kjønnene tilsier det, jf. markedsfø-
ringsloven § 12. Et forbudsvedtak innebærer både
en konstatering av at det har funnet sted en lov-
stridig handling og samtidig et forbud mot gjenta-
kelse eller fortsettelse av handlingen. 

Markedsrådets vedtak kan ikke påklages
administrativt, men kan prøves av domstolene.
Det forekommer sjelden at den næringsdrivende
bringer en sak om gyldigheten av Markedsrådets
vedtak inn for domstolene. Gyldigheten av vedta-
kene kan imidlertid også prøves prejudisielt i
saker hvor Forbrukerombudet har utstedt fore-

legg for brudd på Markedsrådets vedtak, og hvor
dette forelegget ikke vedtas slik at saken bringes
inn for domstolene av Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har i visse tilfeller, etter
markedsføringsloven § 14, også adgang til selv å
treffe vedtak om forbud mot en handling eller et
vilkår. Dette gjelder for det første der det antas å
ville medføre ulempe eller skadevirkning å
avvente Markedsrådets vedtak. For det andre har
Forbrukerombudet kompetanse til å fatte vedtak
om forbud mot avtalevilkår som i det vesentlige er
identiske med vilkår Markedsrådet tidligere har
nedlagt forbud mot. Forbrukerombudets vedtak
kan påklages til Markedsrådet.

Det skal som hovedregel knyttes tvangsgebyr
til Forbrukerombudets og Markedsrådets vedtak,
jf. markedsføringsloven § 16. Tvangsgebyret skal
betales dersom den som vedtaket retter seg mot
overtrer vedtaket. Dette er ingen straff for en
handling som allerede er foretatt, men virker som
en slags betinget bot som forfaller hvis handlin-
gen senere gjentas. Ved overtredelse av vedtaket
skal Forbrukerombudet utferdige forelegg om
tvangsgebyr overfor den vedtaket er rettet mot.
Hvis forelegget ikke vedtas, kan Forbrukerombu-
det gå til søksmål for å få fastslått plikten til å
betale forelegget. Forbrukerombudets utferdi-
gelse av forelegg og beslutning om å reise søks-
mål kan ikke påklages.

Det følger av Forbrukerombudets og Mar-
kedsrådets årsmelding for 2001 at Markedsrådet
bare behandler et fåtall av sakene som tas opp. De
fleste sakene løses gjennom forhandlinger, der
den næringsdrivende i stor grad aksepterer For-
brukerombudets vurdering. Forbrukerombudet
mottok 2777 nye saker i 2001. I løpet av 2001 fattet
Markedsrådet 18 vedtak, mens Forbrukerombu-
det fattet 16 forbudsvedtak mot lovstridig mar-
kedsføring.

7.4.4 Teleforvaltningen

Avgjørelser som treffes av Post- og teletilsynet
med hjemmel i lov 23. juni 1995 nr. 39 om tele-
kommunikasjon med tilhørende forskrifter, kan
påklages dersom avgjørelsen er et enkeltvedtak
og den som ønsker å klage har rettslig klageinte-
resse (jf. fovaltningsloven § 28 og teleloven § 8-2).
Etter gjeldende klageordning avgjøres klagene
dels av Samferdselsdepartementet og dels av Sta-
tens teleforvaltningsråd.

Statens teleforvaltningsråd ble opprettet ved
kongelig resolusjon 5. november 1987 etter for-
slag fra Samferdselsdepartementet, som også har
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fastsatt instruks for rådet. I instruksen § 2 heter
det at rådet skal «være klageinstans for vedtak
truffet av Statens teleforvaltning i henhold til for-
skrifter på telekommunikasjonsområdet der dette
er særskilt angitt». Videre er det fastsatt i § 2 at
klagesaker «som er av prinsipiell betydning eller
telepolitisk karakter, skal rådet forelegge Sam-
ferdselsdepartementet til avgjørelse, etter at rådet
har gitt begrunnet forslag til vedtak». Statens tele-
forvaltningsråd er angitt som klageinstans i sen-
trale forskrifter fastsatt med hjemmel i teleloven.
Det vises for eksempel til forskrift 5. desember
1997 nr. 1259 om offentlig telenett og offentlig
teletjeneste (offentlignettforskriften) § 5-4, for-
skrift 2. juni 1997 nr. 560 om tildeling og bruk av
nummer, nummerserier, navn og adresser for
telenett og teletjenester (nummerforskriften) § 37
og forskrift 20. mars 2000 nr. 302 om gebyr til
Post- og teletilsynet § 16. 

Statens teleforvaltningsråd har fem medlem-
mer. De medlemmene som nå gjør tjeneste har
særlig juridisk og teknologisk kompetanse. Sekre-
tariatsfunksjonene for rådet utføres av en privat-
praktiserende advokat som er engasjert for formå-
let av Samferdselsdepartementet. Utgiftene til
rådet, inklusive sekretæren, dekkes over Post- og
teletilsynets budsjett. 

Teleloven har bestemmelser om klageinstans i
§ 8-2. Statens teleforvaltningsråd er angitt som en
del av telemyndigheten i § 1-5. I kongelig resolu-
sjon 31. august 2001 nr. 949 om funksjonsforde-
ling innen telemyndigheten, er teleforvaltningsrå-
det ikke nevnt, og det er i resolusjonen heller ikke
gitt regler om klagebehandlingen. Utgangspunk-
tet blir dermed at klagesaken følger den forvalt-
ningsrettslige hovedregelen om at klage går til
nærmeste overordnede forvaltningsmyndighet,
det vil si Samferdselsdepartementet, med mindre
forskriftene på det aktuelle området sier noe
annet. Samferdselsdepartementet avgjør således
også klager over vedtak av Post- og teletilsynet på
områder der det ikke foreligger særskilt bestem-
melse i forskrift om at klagen skal avgjøres av
rådet, selv om angjeldende klagesak ikke er av
prinsipiell betydning eller telepolitisk karakter. 

7.4.5 Forslag om klagenemnd for elektronisk 
kommunikasjon

Samferdselsdepartementet har i høringsnotat av
19. juni 2002 lagt frem et utkast til lov om elektro-
nisk kommunikasjon. Lovforslaget legger opp til
at en tilbyder med sterk markedsstilling kan
pålegges en eller flere forpliktelser som skal

legge forholdene til rette for at nye aktører kan
konkurrere med de etablerte. Det avgjørende er
om tilbyderen gjennom sin sterke markedsstilling
har mulighet til å misbruke sin posisjon. For å
motvirke dette pålegges tilbyderen forpliktelser
etter «føre var» prinsippet (også kalt ex ante-
regulering). 

I høringen foreslår Samferdselsdepartementet
at Statens teleforvaltningsråd endrer navn til Kla-
genemnda for elektronisk kommunikasjon. Det
foreslås at klagenemnda gis utvidet kompetanse
slik at den kan avgjøre alle klager over enkeltved-
tak, med unntak av gebyr og vederlagsvedtak,
som Post- og teletilsynet treffer med hjemmel i
lov om elektronisk kommunikasjon med forskrif-
ter og som kan påklages etter reglene i forvalt-
ningsloven. Post- og teletilsynet treffer også ved-
tak av administrativ art samt vedtak med hjemmel
i straffeprosessloven, forvaltningsloven, offentlig-
hetsloven med flere. I slike saker bør Samferd-
selsdepartementet som hovedregel fortsatt være
klageorgan. Unntak kan imidlertid tenkes der
hvor et vedtak etter en annen lov har sterk sam-
menheng med saken som behandles etter lov om
elektronisk kommunikasjon. Det foreslås at den
gjeldende ordningen med at en klagesak av prin-
sipiell betydning eller telepolitisk karakter skal
avgjøres av Samferdselsdepartementet, faller
bort. Adgangen til å beslutte utsatt iverksetting av
tilsynets avgjørelser foreslås tillagt klagenemnda. 

Klagenemnda vil etter forslaget være et eget
uavhengig forvaltningsorgan som kan overprøve
Post- og teletilsynet ved behandling av enkeltved-
tak. Nemnda vil ha full kompetanse i klagesaker.
Nemnda kan selv treffe avgjørelse i sakene, ikke
bare oppheve vedtak fra Post- og teletilsynet. Det
er anledning for nemnda til å overprøve tilsynets
saksbehandling, rettsanvendelse, faktumbedøm-
melse og skjønnsutøvelse. Reglene i forvaltnings-
loven § 28 flg. om klage og omgjøring får tilsva-
rende anvendelse. Klagenemnda skal ikke ha
kompetanse til å instruere tilsynet i utfallet av de
enkeltsaker som tilsynet har til behandling. Dette
for å sikre en reell toinstansbehandling. Men
gjennom sine avgjørelser i klagesaker og gjen-
nom omgjøringsvedtak av eget tiltak, vil klage-
nemnda kunne gi tilsynet veiledning om hvorle-
des tilsvarende saker bør behandles og avgjøres i
fremtiden og veilede om lovtolkning og skjønns-
utøvelse.

Klagenemnda skal være rettslig uavhengig av
regjeringen og departementet. Nemnda kan ikke
instrueres om utfallet i enkeltsaker. Den kan hel-
ler ikke gis generelle instrukser om lovtolkning
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eller skjønnsutøvelse utenom ved materielle for-
skrifter der loven gir hjemmel for det. For enkelte
typer saker eller i bestemte situasjoner kan det
likevel være nødvendig å sikre politisk styring
også der hvor tilsynsmyndigheten og klagebe-
handlingen gis en uavhengig organisering. Det
foreslås derfor at departementet unntaksvis kan
ta opp et vedtak fra klagenemnda til vurdering
med sikte på endring eller oppheving der hvor
departementet finner at sterke samfunnsmessige
hensyn krever det.

Uavhengigheten foreslås knyttet til nemndas
realitetsbehandling av klagesaker. Administrativt
foreslås nemnda underlagt Samferdselsdeparte-
mentet når det gjelder blant annet budsjettansvar
og spørsmål om arbeidsordning.

Samferdselsdepartementet foreslår at nemnda
skal bestå av fem medlemmer med ett til fem vara-
medlemmer. Ett varamedlem bør møte fast på
nemndas møter. For å sikre rask behandling i has-
tesaker, er det foreslått at det lovfestes at nemnda
kan bestemme at lederen eller nestlederen
sammen med ytterligere to medlemmer kan
behandle saker som må avgjøres uten opphold.
Oppnevningstiden for medlemmer av klage-
nemnda settes til fire år, med adgang til gjenopp-
nevning en gang. Nemnda oppnevnes av Kongen.
Departementet kan på vanlig måte fremme forslag
om oppnevning av medlemmer overfor Kongen. 

Ved oppnevningen må det sikres at nemnda
får den nødvendige kompetanse. Departementet
har ikke funnet det hensiktsmessig å foreslå at
det lovfestes hvilke krav som må stilles til sam-
mensetningen av nemnda, da dette kan endre seg
over tid. Medlemmenes faglige kvalifikasjoner og
forutsetninger bør veie tyngst. For å sikre juridisk
ekspertise i nemnda bør det imidlertid fastsettes
at lederen eller nestlederen skal ha juridisk
embetseksamen. Samferdselsdepartementet fore-
slår at det lovfestes at nemnda skal gi årlig beret-
ning om sin virksomhet til departementet.

Etter forvaltningsloven § 42 tilligger det unde-
rinstansen, klageinstansen eller annet overordnet
organ å treffe beslutning om at vedtak ikke skal
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er
avgjort. Samferdselsdepartementet foreslår imid-
lertid at denne kompetansen legges til klageorga-
net alene. Samferdselsdepartementet foreslår at
adgang til eventuell domstolsprøving av tilsyns-
myndighetens avgjørelser skal reguleres av
alminnelige sivilprosessuelle regler med tingret-
ten som første instans. Det bør imidlertid ikke
være noe vilkår for å bringe Post- og teletilsynets

avgjørelser inn for domstolene at klageadgangen
til klagenemnda er benyttet.

Det kan tenkes at en avgjørelse av klage-
nemnda i en klagesak ønskes prøvet for domsto-
lene. I et slikt tilfelle bør sak anlegges på ordinær
måte. Av hensyn til uavhengigheten bør et søks-
mål anlegges mot staten ved Klagenemnda for
elektronisk kommunikasjon og ikke ved Samferd-
selsdepartementet. Tvistemålsutvalget har fore-
slått at slik sak fortsatt bør reises for første-
instansdomstol, nå tingretten, jf. NOU 2001: 32
kapittel 18.3.

Klagenemnda bør på samme måte som Statens
teleforvaltningsråd ha et sekretariat som er frittstå-
ende i forhold til Post- og teletilsynet. Samferdsels-
departementet ser imidlertid ikke behov for å lov-
feste hvordan sekretariatsfunksjonene for nemnda
skal organiseres. I dag er ordningen at nemndas
sekretariat forestås av en privatpraktiserende
advokat. Såfremt Statens teleforvaltningsråd
omdannes til et selvstendig klageorgan med full
kompetanse til å avgjøre alle klager over enkelt-
vedtak som Post- og teletilsynet treffer med hjem-
mel i lovgivningen for elektronisk kommunikasjon,
ser departementet at det kan oppstå behov for et
fast organisert sekretariat i tilknytning til klage-
nemnda. Overføring av avgjørelsesmyndighet i
saker av prinsipiell betydning eller telepolitisk
karakter fra departementet til klagenemnda vil
medføre at ikke bare nemnda selv, men også
sekretariatet må tilføres økte ressurser i form av
spisskompetanse på andre områder enn tidligere,
særlig når det gjelder økonomiske forhold. Som et
alternativ til et fast organisert sekretariat kan en
imidlertid tenke seg en videreføring av dagens
sekretariatsordning, kombinert med at spesielle
kompetansebehov dekkes ved konsulentbistand til
sekretariatet i tilknytning til behandling av enkelt-
saker. Departementet vil nøye vurdere måten
sekretariatsfunksjonen best kan organiseres i for-
bindelse med oppfølgning av et eventuelt vedtak
om å omdanne Statens teleforvaltningsråd til en
selvstendig klagenemnd med full kompetanse.

Utgiftene til Statens teleforvaltningsråd dekkes
nå over budsjettet til Post- og teletilsynet. Departe-
mentet er imidlertid kommet til at blant annet hen-
synet til klagenemndas uavhengighet tilsier at
utgiftene bør bevilges som en egen post direkte til
nemnda i statsbudsjettet, men under Samferdsels-
departementets kapitler. Av samme grunn bør
også et eventuelt avtaleforhold vedrørende sekre-
tariatsfunksjonen inngås av nemnda selv.

Forslaget ventes fremmet for Stortinget første
kvartal 2003, med iverksettelse fra våren 2003. 
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7.4.6 Patentstyrets forslag om en felles 
klageordning

Patentstyret har i brev av 22. mars 2002 til
Nærings- og handelsdepartementet og Justis-
departementet påpekt behovet for en ny klage-/
domstolsordning i saker på immaterial- og kon-
kurranserettens område, herunder på firma- og
domenenavnområdet. En felles klageordning vil
etter Patentstyrets syn innebære at saker som i
dag behandles på ulike steder i forvaltningen kan
bli samlet på ett sted, og dermed vil det etablere-
res en saksmasse av en viss størrelse. En slik ord-
ning vil også bidra til å gjøre klageinstansen uav-
hengig. Det vil videre bidra til å opparbeide og
vedlikeholde en faglig kompetanse som både
rommer betydelig dybdekunnskap og tverrgå-
ende kompetanse. 

En felles klageordning vil innebære at over-
ordnet departement ikke lenger vil behandle kla-
ger i firma- og konkurransesaker. Dette vil kunne
bidra positivt til den alminnelige målsettingen om
å fjerne omfattende og ressurskrevende behand-
ling av forvaltningsklager fra departementene.
Det vil også imøtekomme departementets behov
for å uttale seg om aktuelle saker under behand-
ling.

Patentstyret anbefaler at klageorganet blir
bemannet med fast tilsatte jurister med særlig
kompetanse på immaterial- og konkurranseretts-
området. Særlig tilkalte eksperter bør kunne
benyttes utenfor juristenes faglige kompetanse-
områder. Organet bør basere seg på en kombina-
sjon av skriftlig saksforberedelse og muntlige for-
handlinger og vil derfor få et klart domstolspreg.
Videre drøftes det om det nye klageorganet bør
etableres som en særdomstol, for eksempel knyt-
tet til Oslo tingrett. En slik ordning bør kunne
møte kravene til effektivitet og brukervennlighet
og samtidig kunne levere avgjørelser av høy kvali-
tet og ivareta hensynet til rettssikkerhet. Domsto-
lens avgjørelser bør kunne ankes direkte til Høy-
esterett.

Patentstyret anbefaler i sitt brev at det nedset-
tes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan
behandle forslaget.

7.5 Utvalgets vurderinger

7.5.1 Innledning

Utøvelsen av konkurransepolitikken kan ha stor
betydning for utviklingen i enkeltbransjer, enkelt-
distrikter og på viktige samfunnsområder. Mar-

keds- og næringsinteresser gjør seg mer gjel-
dende på områder som tidligere var forbeholdt
offentlig virksomhet for eksempel innenfor helse,
undervisning og omsorg. Samferdsel, kraft- og
vannforsyning er områder hvor rollefordelingen
mellom marked og forvaltning allerede er sterkt
endret. Internasjonaliseringen og internasjonalt
regelverk, særlig gjennom EØS-avtalen, gir denne
tendensen ytterligere dimensjoner. Denne utvik-
lingen har pågått siden 1980-tallet og har medført
store endringer også i den tiden som er gått siden
den någjeldende konkurranseloven ble behandlet
av Stortinget i 1993.

Disse forholdene krever at konkurransepolitik-
ken er godt forankret i folkevalgte organer, og kan
gjennomføres på en effektiv måte i samsvar med
det mandat som ligger i lovverket og andre ret-
ningslinjer. Det er dessuten viktig at konkurranse-
politikken har høy grad av legitimitet i nærings-
livet og i offentligheten for øvrig. Gjennomføring
og organisering må ta sikte på en rett balanse mel-
lom god forvaltning av enkeltsaker på den ene
side og folkevalgt styring av hovedlinjene på den
annen. 

Det blir her viktig med en god avveining når
det gjelder fordeling av oppgaver, ansvar og inn-
flytelse mellom de ulike forvaltningsnivåer. Når
endelig avgjørelsesmyndighet tillegges en ytre
etat, fritas de politiske organer for ansvar samtidig
som de mister innflytelse over enkeltsaker. Det
kan også gi tap av innflytelse over hvordan vedtatt
politikk virker i praksis. På den annen side inne-
bærer avlastning av ansvar for enkeltbeslutninger
økt mulighet for å arbeide mer effektivt med over-
ordnede prinsipper og retningslinjer. Den poli-
tiske kontroll med enkeltsaker blir lite reell hvis
saksmengden overstiger det som med rimelighet
kan håndteres gjennom en politisk prosess. Da
blir praksis lett at innflytelsen overlates til rent
administrative prosesser.

Utfordringen blir å møte dette nye samfunns-
bildet gjennom en godt utformet lovtekst i sam-
virke med godt organiserte myndighetsfunksjo-
ner og hensiktsmessige politiske prosesser i
regjering og Storting. 

Etter utvalgets mening kan disse ambisjonene
best realiseres gjennom større selvstendighet for
Konkurransetilsynet i enkeltsaker og økt mulig-
het for regjeringen til i praksis å påvirke veivalg
og saker av særlig stor samfunnsmessig betyd-
ning. Graden av selvstendighet for et forvaltnings-
organ i forhold til regjeringen, vil være avhengig
av graden av delegering og hvordan instruksjons-
myndighet og klageadgang innrettes. Graden av
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selvstendighet påvirkes også av reglene om opp-
nevning til styret og/eller den ledende stillingen i
det aktuelle organet. Uavhengigheten påvirkes
selvsagt også av hvordan etatsstyringen praktise-
res. Selv med de vide styrings- og omgjøringsfull-
makter som departementet har overfor Konkur-
ransetilsynet i dag, opptrer Konkurransetilsynet i
langt de fleste saker faglig uavhengig av regjerin-
gen og departementet.

Stortinget og regjeringen må fortsatt sikres
den overordnede ledelse og kontroll med utfor-
ming og utøvelse av konkurransepolitikken.
Departementet bør etter loven ha rollen som en
av konkurransemyndighetene, med ansvar for å
tilrettelegge for den generelle utforming av kon-
kurransepolitikken og for behandling av enkeltsa-
ker hvor det er nødvendig å avgrense mellom
konkurransepolitiske hensyn og andre samfunns-
hensyn. Det er flere tiltak som bør iverksettes for
å sikre den overordnede politiske ledelse. Ved
siden av utformingen av lov- og annet regelverk,
kan den folkevalgte styringen med konkurranse-
politikken, innenfor skranker satt av Norges folke-
rettslige forpliktelser, skje gjennom følgende
mekanismer:
– Årlige retningslinjer fra regjeringen om politik-

kens innhold overfor myndigheter som forval-
ter denne.

– Rutiner for at departementet orienteres i for-
kant av behandling av saker av særlig betyd-
ning. 

– At hvert departement årlig på eget fagområde
i et stortingsdokument (for eksempel i forbin-
delse med budsjettet) gjennomgår unntak fra
konkurranseloven som er gjort i lov, forskrift
eller enkeltvedtak på sin sektor, vurderer
berettigelsen av disse og eventuelt nye områ-
der for unntak. 

– Forholdet til EØS-avtalen, annet internasjonalt
regelverk og dets vedtaksprosesser drøftes
særskilt mellom tilsyn og departement, blant
annet med sikte på å avklare departementets
synspunkter på prioriteringen av oppretthol-
delse av rettsenhet, næringspolitiske, kultur-
politiske eller andre politiske prioriteringer.

– Sammensetningen av eventuelle styrer/nemn-
der med vedtaksmyndighet.

– Stortinget drøfter årlig en melding om konkur-
ransepolitikkens virkeområde, basert på blant
annet årsmeldinger fra ytre etater.

Utvalget foreslår at regjeringen skal ha kompe-
tanse til å gi de nødvendige forskrifter etter loven.
Forskriftsformen må brukes der det fastsettes ret-

tigheter og plikter med virkning for private, for
eksempel der lovens forbudsregler skal avgrenses
og ved meldeplikt for foretakssammenslutninger.
Når det gjelder de mer generelle konkurranse-
politiske retningslinjer som skal ligge til grunn for
konkurransemyndighetenes markedsovervåk-
ning og tiltak overfor forskjellige markeder, er det
ikke nødvendig med forskrifter av hensyn til legali-
tetsprinsippet. Hvilken form som i slike tilfeller er
hensiktsmessig, bør det være opp til de overord-
nede politiske og konkurransefaglige myndighe-
ter å avgjøre. 

Spørsmålet om hvilken grad av selvstendighet
Konkurransetilsynet bør gis i forhold til regjerin-
gen og departementet, må vurderes forskjellig i
forhold til generelle spørsmål og behandling av
enkeltsaker. Ut fra det utvalget har sagt ovenfor,
er det viktig at tilsynet er underlagt instruksjons-
myndighet når det gjelder overordnede konkur-
ransepolitiske spørsmål, så som prioritering av
ulike markeder og ulike typer av konkurransebe-
grensende forhold. Når det derimot gjelder
behandlingen av enkeltsaker er det i en lov som
bygger på et forbudsprinsipp, mindre rom for å ta
andre hensyn enn de rent konkurransefaglige. I
enkeltsakene må det derfor legges mer vekt på
rettsanvendelse. Bestemmelsen om kontroll med
foretakssammenslutninger er utformet som en
inngrepsbestemmelse og har dermed en noe
annen karakter enn atferdsreglene. I realiteten
skal det imidlertid bare gripes inn der en rettslig
og konkurransefaglig vurdering tilsier det. 

For å sikre uavhengighet i Konkurransetilsy-
nets behandling i slike saker og tilliten til at
anvendelse av lovens bestemmelser ikke skjer på
grunnlag av andre hensyn enn de konkurranse-
faglige, foreslår utvalget at Konkurransetilsynet
skal være uavhengig av regjeringen og departe-
mentet i behandlingen av enkeltsaker. Utvalget
har derfor foreslått en bestemmelse som uttryk-
kelig avgrenser Kongens instruksjonsmyndighet
overfor Konkurransetilsynet i enkeltsaker, jf. for-
slagets § 2-1 annet ledd. Av samme grunn foreslår
utvalget at det opprettes en egen konkurranse-
nemnd som behandler klagesaker. Det ville være
lite konsekvent å avskjære regjeringen og depar-
tementet fra å instruere behandlingen av enkelt-
saker og samtidig beholde departementet som
klageinstans. Utvalget foreslår at Konkurranse-
nemnda skal være en regulær klageinstans med
hjemmel til å prøve alle sider ved Konkurransetil-
synets vedtak. 

Både ved overtredelse av forbudsbestemmel-
sene og ved foretakssammenslutninger kan det
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være et behov for å foreta en politisk avveining
mot andre hensyn. For å ivareta en politisk kon-
troll og tydeliggjøre når dette kan skje, foreslår
utvalget at det innføres bestemmelser om prøving
i henhold til allmenne hensyn. Regjeringen kan
etter disse bestemmelsene tillate atferd som er i
strid med forbudsbestemmelsene eller tillate en
foretakssammenslutning som Konkurransetilsy-
net eller Konkurransenemnda har grepet inn mot,
jf. §§ 3-4 og 4-6.

I spørsmålet om hvordan man nærmere bør
organisere avgjørelsen av enkeltsaker etter loven,
har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall. 

7.5.2 Forslag fra utvalgets flertall 

7.5.2.1 Innledning

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder og
medlemmene Jan Bjørland, Magne Eek, Morten
Eriksen, Eva Hildrum, Stein Reegård, Elisabeth
Roscher, Margrethe Slinde, Steinar Undrum og
Randi Wilhelmsen, er av den oppfatning at Kon-
kurransetilsynet bør ha vedtakskompetanse i før-
ste instans i saker om foretakssammenslutninger,
jf. forslagets § 4-5, og i saker om påbud om å
bringe en ulovlig atferd til opphør, jf. forslagets
§ 3-3. Innføringen av et nytt organ, Konkurranse-
nemnda, og forslaget ellers, gjør det nødvendig å
gjennomgå hvordan forholdet mellom tilsynet,
nemnda og departementet bør organiseres og
hvilken saksgang forskjellige typer enkeltsaker
skal følge. 

7.5.2.2 Konkurransenemndas kompetanse og 
saksbehandling

Konkurransenemndas rolle vil være knyttet til
behandling av enkeltsaker under konkurranse-
loven. 

I prinsippet kan nemnda utformes som en ren
rettssikkerhetsinstans, eller den kan ha et selv-
stendig konkurransepolitisk ansvar. I praksis vil
nemnda få begge funksjoner, men spørsmålet er
hvor tyngepunktet blir liggende. Svaret på dette
spørsmålet vil ha innvirkning både på utformin-
gen av nemndas kompetanse, de saksbehand-
lingsregler som skal følges og hvordan nemnda
best bør sammensettes. Skal nemnda være en ren
rettssikkerhetsinstans vil det være naturlig å ha
systemet for domstolsprøving av forvaltningsved-
tak for øye ved utforming av reglene. Utformes
nemnda som et konkurransepolitisk organ vil de
vanlige regler om forvaltningsklage danne møn-
ster. Disse reglene innebærer at nemnda kan

prøve alle sider av saken, også de sider som ikke
er påklaget, at nemnda står fritt både i forhold til
klagerens og Konkurransetilsynets opplegg av
saken og at nemnda har et selvstendig ansvar for
sakens opplysning.

Mange av de nemnder som finnes i forvaltnin-
gen er en slags hybrid mellom disse to ytterpunk-
ter. For eksempel er både Markedsrådet, fylkes-
nemnda for sosiale saker og Utlendingsnemnda
forvaltningsorganer med full kompetanse. Saks-
behandlingsformen varierer imidlertid ganske
sterkt mellom disse, særlig når det gjelder forhol-
det mellom nemnda og forvaltningen i første
instans.

Fylkesnemnda for sosiale saker treffer vedtak
om tvangsinngrep etter lov 13. desember 1991
nr. 81 om sosiale tjenester og lov 17. juli 1992 nr.
100 om barneverntjenester, på grunnlag av en inn-
stilling med forslag til tiltak utarbeidet av sosialtje-
nesten eller barneverntjenesten. Bortsett fra i
hastesaker hvor barneverntjenestens leder kan
treffe midlertidig vedtak, utarbeider ikke forvalt-
ningen noe forslag til vedtak på forhånd som fore-
legges parten. Det er derfor en reell førsteinstans-
behandling som finner sted i fylkenemnda.
Behandlingen skjer etter regler som er modellert
etter tvistemålslovens regler, og også barnevern-
tjenesten og sosialtjenesten er representert i
nemnda ved advokat. Nemndas vedtak kan brin-
ges inn for tingretten av den private part eller
kommunen. Dersom fylkesnemndas vedtak brin-
ges inn til domstolsprøving, er det således kom-
munen og den private som er parter. Fylkes-
nemnda har, på samme måte som en underordnet
domstol, ingen rolle i overprøvingen.

Markedsrådet kan etter markedsføringsloven
§ 12 forby en handling som rådet finner er i strid
med en bestemmelse gitt i eller i medhold av
loven, når det finner at inngrep tilsies av hensyn
til forbrukerne, eller av hensyn til likestilling mel-
lom kjønnene. Forbrukerombudet fører tilsyn
med loven og tar opp saker om overtredelse med
lovens adressater. Dersom frivillig ordning ikke
oppnås, kan Forbrukerombudet forelegge saken
for Markedsrådet til avgjørelse etter § 12. Dersom
ombudet ikke legger frem en sak, kan den brin-
ges inn av en næringsdrivende eller forbruker
som berøres av handlingen eller vilkåret, eller av
en sammenslutning av næringsdrivende, forbru-
kere eller lønnstakere. Markedsrådets vedtak kan
ikke påklages. Dette innebærer at Markedsrådet
står i en slags mellomstilling mellom å treffe ved-
tak i første instans og etter klage. Bortsett fra i
hastesaker, treffer Forbrukerombudet formelt
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sett ikke forbudsvedtak. I realiteten fungerer like-
vel ordningen slik at ombudet uttrykker en opp-
fatning om hvorvidt en handling skal forbys, og
hvis dette ikke blir godtatt av parten, legges
saken frem til ny prøvelse for Markedsrådet.
Saksbehandlingen i Markedsrådet er kontradikto-
risk, med innlegg både fra Forbrukerombudet og
parten, slik at prosessen her har elementer av
domstolsprøvingen. Så snart saken er berammet
for Markedsrådet, skal Forbrukerombudet og
parten varsles om møte. Forbrukerombudet og
parten skal ha adgang til selv eller ved represen-
tant å være til stede i møtet og gi supplerende
redegjørelser for sitt syn på saken. Markedsrådet
kan også kalle inn til møte dersom det antas at de
kan gi opplysninger av betydning for saken, eller
dersom de må anses å ha en særlig interesse av å
uttale seg i saken.

Utlendingsnemnda avgjør som et uavhengig
organ klager på vedtak truffet av Utlendingsdirek-
toratet, jf. lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers
adgang til riket og deres opphold her § 38 a.
Nemnda har full kompetanse i klagesakene. Dette
fremgår av henvisningen til forvaltningsloven i
§ 32. Nemnda kan gi klager adgang til å møte per-
sonlig og uttale seg i sak som nemnda behandler.
Adgang til personlig fremmøte skal som hovedre-
gel gis i saker der Utlendingsdirektoratet har truf-
fet vedtak om avslag på asyl med mer. Nemnda
opptrer med andre ord som et regulært klageor-
gan etter forvaltningsrettslige regler, med et
sekretariat som forestår forberedelse og utred-
ning av sakene og som treffer vedtak i saker der
det er gitt vedtaksmyndighet. Ved søksmål mot
staten om lovmessigheten av Utlendingsnemndas
vedtak etter utlendingsloven, eller om erstatning
som følge av slike vedtak, opptrer staten ved
Utlendingsnemnda, jf. lovens § 38 a sjette ledd.

Etter det utvalgets flertall kjenner til, er det
ingen forvaltningsrettslig klagenemnd som er
organisert slik at den har begrenset kompetanse i
klagebehandlingen i forhold til de vanlige regler
som gjelder i henhold til forvaltningsloven § 34.
De begrensninger som er gjort i klageinstansens
kompetanse er innen kommunal sektor, og er
begrunnet i hensynet til det kommunale selv-
styre. Dette kommer generelt til uttrykk i forvalt-
ningsloven § 34, hvor det er presisert at statlige
klageinstanser skal legge vekt på det kommunale
selvstyret i overprøving av skjønnet. I enkeltlover
som for eksempel lov 13. desember 1991 nr. 81
om sosiale tjenester og lov 19. november 1982
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, kan fyl-
kesmannen bare endre det påklagde vedtaket når

skjønnet er åpenbart urimelig. Men selv i disse til-
feller gjelder regelen om at klageinstansen kan
prøve alle sider av vedtaket og har ansvaret for
sakens opplysning.

En avgrensning av konkurransenemndas
kompetanse til å ta stilling til saken innenfor de
rammer som er trukket opp av en klage over Kon-
kurransetilsynets vedtak eller innstilling, ville
innebære at helheten i en sak i forhold til de kon-
kurranserettslige regler bare ville bli vurdert i en
instans. Det vil med andre ord ikke kunne skje
noen forvaltningsrettslig overprøving av tilsynets
opplegg av sakens ramme og valg av tiltak. Et
argument som kunne tale for en slik avgrensning
av nemndas kompetanse, er at et organ som har
ansvaret for å treffe avgjørelser ut fra en selvsten-
dig vurdering av omfanget og måten saken skal
legges opp på, per definisjon vil ha ansvar både for
hvorvidt det skal treffes et vedtak, å avgjøre når
saken er tilstrekkelig utredet og å treffe realitets-
avgjørelse i saken. Man vil derfor ikke oppnå et
klart skille mellom det å utrede en sak, bestemme
at den skal fremmes og avgjørelse i saken. Et
annet argument er at hvis klageinstansen kan
avgjøre nye sider av saken eller trekke inn nye
momenter, vil man bare få en forvaltningsinstans
som behandler disse sider av saken.

Utvalgets flertall kan ikke se at disse argu-
mentene kan være tungtveiende nok til i konkur-
ransesaker å fravike den vanlige måten å bygge
opp klagenemnder. Selv på områder hvor meget
sterke rettssikkerhetshensyn gjør seg gjeldende,
som i tvangssaker under sosialomsorgen og i
fremmedsaker, har det ikke vært noe behov for
slik avgrensning av kompetansen for å oppnå et
organisatorisk skille mellom utredning av en sak
og avgjørelse av den. Rettssikkerheten, og ikke
minst tilliten til en rettssikker behandling, styrkes
allerede ved det forhold at klagebehandlingen leg-
ges til en nemnd og gjøres uavhengig av politisk
styring i enkeltsaker. Det forhold at saken kan bli
avgjort på grunnlag av nye momenter som der-
med ikke kan gjøres til gjenstand for forvaltnings-
klage, er ikke noe annerledes enn det som gjelder
generelt i forvaltningen. Heller ikke dette kan der-
med være noen avgjørende innvending mot at
nemnda kan prøve alle sider ved en sak, uavhen-
gig av hvordan en klagesak er avgrenset.

Når det gjelder saksbehandlingen i nemnda,
kan det skilles mellom to hovedmodeller. Den ene
er den vanlige forvaltningsmodellen hvor saken
bringes inn ved klage som vedtaksorganet uttaler
seg om, før saken sendes over til klageinstansen.
Dette er forvaltningslovens vanlige system, som



156 NOU  2003: 12
Kapittel 7 Ny konkurranselov

også er valgt for eksempel for Utlendingsnemnda.
Den andre hovedmodellen er hvor vedtaksorga-
net gis en mer aktiv partslignende rolle i klagebe-
handlingen, som legges opp som en kontradikto-
risk prosess mellom førsteinstansorganet og par-
ten. Fylkesnemnda for sosiale saker og
Markedsrådet utgjør varianter over en slik
modell. Denne siste modellen gir parten mulig-
heter for en mer aktiv måte å utøve kontradiksjon
i forhold til førsteinstansen, men forutsetter nok
for å bli effektiv at parten har reelle og formelle
muligheter til aktivt å ivareta sine interesser. I en
slik modell vil partene suksessivt bidra til sakens
opplysning, og nemnda vil i praksis kunne ivareta
sitt ansvar for sakens opplysning ved å basere seg
på og eventuelt korrigere og supplere det materia-
let og de argumenter som blir lagt frem av par-
tene og førsteinstansorganet. I saker hvor det spil-
ler ualminnelig stor rolle at saken blir så godt opp-
lyst og argumentert som mulig allerede i første
omgang, kan en slik modell også være hensikts-
messig fra et tidlig stadium i saksbehandlingen,
slik vi ser det i tvangssaker i sosialsektoren. Det
samme er tilfelle der det blir avklart at forvaltnin-
gen ønsker at det skal treffes et vedtak som par-
ten ikke vil rette seg etter, slik vi ser det i mar-
kedsføringslovens system i saker der Forbruker-
ombudet ikke oppnår en minnelig ordning. Ellers
er det et fellesstrekk ved de to sistnevnte ordnin-
ger, i motsetning til for eksempel utlendingsfor-
valtningen, at saksbehandlingen ikke dreier seg
om såkalt masseforvaltning. Det vil si avgjørelse
av en stor mengde saker med ofte relativt like-
artede kjennetegn i rettslig og faktisk henseende.

I atferdssaker og foretakssammenslutnings-
saker under konkurranseloven er det snakk om
en relativt liten mengde saker som krever en indi-
viduell vurdering ut fra forhold som varierer fra
tilfelle til tilfelle. Det dreier seg om saker hvor de
involverte foretakene både har interesse av og
muligheter til aktivt å ivareta sine interesser. I lik-
het med det som gjelder for saker etter markeds-
føringsloven, vil det ofte allerede ved varsel om
vedtak bli avklart om det er stor avstand mellom
det konkurransemyndighetene mener må treffes
av inngrep og det som foretakene frivillig vil
underkaste seg. I saker som gjelder foretakssam-
menslutninger er tidsmomentet på grunn av fris-
tene viktig. Det er derfor i praksis langt viktigere
å oppnå et riktig vedtak i første omgang enn å ha
klageadgang. Disse momentene tilsier at saksbe-
handlingen for Konkurransenemnda organiseres
mer som en kontradiktorisk prosess enn som en
regulær forvaltningsklage.

De motforestillinger som kan gjøres gjeldende
mot en slik organisering, er at den isolert sett kan
føre til en mer ressurskrevende klageprosess. På
den annen side vil en slik organisering innebære
at det ikke er nødvendig å utstyre Konkurranse-
nemnda med så store sekretariatsressurser som
en regulær forvaltningsmodell ville forutsette,
fordi partene, det vil si tilsynet og foretakene, i
praksis vil måtte utføre mer av saksforberedelsen.
Det er dessuten slik at målsettingen om økt retts-
sikkerhet neppe kan nås uten tilføring av noe mer
ressurser totalt sett enn det som nåværende ord-
ning med en vanlig forvaltningsklage forutsetter.

Utvalgets flertall har ved utformingen av kla-
gesystemet sett hen til markedsføringsloven.
Denne loven gjelder på et område som har felles-
trekk med konkurranselovens virkeområde. I for-
holdet mellom Forbrukerombudet som første
instans og Markedsrådet som annen instans i ved-
taksprosessen, er det lagt opp til en ordning hvor
ombudet overvåker markedet og fører tilsyn med
at det ikke skjer overtredelser av lovens bestem-
melser. Ombudet skal av eget tiltak, eller på
grunnlag av henvendelser fra andre, søke å
påvirke alle næringsdrivende til å innrette sin
virksomhet etter lovens bestemmelser. I de tilfel-
lene hvor Konkurransetilsynet finner at det bør
reageres med bøter, bør det, når parten ikke god-
tar tilsynets forelegg, skje en domstolsbehand-
ling. Det er som regel store ressurser involvert i
slike saker. I kartellsaker vil tvisten mellom myn-
dighetene og partene ofte dreie seg om hvorvidt
det kan bevises at en overtredelse er begått. Det
er derfor grunn til å regne med at det vil bli dom-
stolsbehandling av tvister uansett hvordan det for-
valtningsrettslige beslutningsapparat er organi-
sert. Å legge opp til en domstollignende forvalt-
ningsprosess for en nemnd, før disse sakene
bringes til domstolene, vil derfor i praksis lett
kunne bli til at det innføres et nytt instansnivå i
domstolsbehandlingen, uten at dette på noen
vesentlig måte kan sies å øke rettssikkerheten. 

Tilsvarende spørsmål om forholdet mellom
Forbrukerombudet og Markedsrådet ble vurdert
da markedsføringsloven ble endret og fikk tilføy-
elsen om tvangsgebyr. Departementet uttalte den
gang i Ot.prp. nr. 34 (1994-95) side 24:

«Departementet har vurdert hvem som bør stå
for utferdigelsen av forelegget. Forbrukerom-
budet har tilsynsansvaret og den daglige opp-
følging av markedsføringsloven. Konstatering
av overtredelser er dermed en av Forbruker-
ombudets sentrale oppgaver. I praksis vil det
derfor være Forbrukerombudet som registre-
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rer at et vedtak av Markedsrådet eller av For-
brukerombudet er overtrådt. Det forhold at
Markedsrådet er samlet sjelden, gjennomsnitt-
lig 4-5 ganger i året, taler også for å legge kom-
petansen til å utstede forelegg til Forbruker-
ombudet, både når det gjelder Forbrukerom-
budets egne vedtak og Markedsrådets vedtak.
Departementet har kommet til at dette synes å
være den mest praktiske løsning, og også den
som i størst mulig grad vil medføre en effektiv
oppfølging av et tvangsgebyrvedtak.»

Om spørsmålet om ombudets vedtak om forelegg
skulle være gjenstand for forvaltningsklage
uttalte departementet:

«Avgjørende for departementet har vært at en
klagebehandling på dette stadiet vil forsinke
prosessen vesentlig, og dermed hindre mulig-
heten for at tvangsgebyrordningen skal fun-
gere etter sin hensikt. Hensynet til rettssikker-
heten for de næringsdrivende anses tilstrek-
kelig ivaretatt, ved at det kreves en
domstolsprøving for å fastslå plikten til å betale
det fastsatte tvangsgebyret, med mindre geby-
ret vedtas.»

7.5.2.3 Konkurransetilsynets og 
Konkurransenemndas saksbehandling

7.5.2.3.1 Generelt

Konkurransetilsynet skal føre tilsyn med konkur-
ransen i de forskjellige markedene. I forslagets
§ 2-2 er Konkurransetilsynets oppgaver nærmere
omtalt, jf. punkt 3.3. 

Konkurransetilsynet treffer vedtak i første
instans. Utvalgets flertall har, slik det er redegjort
for ovenfor, foreslått at Konkurransenemnda skal
være klageorgan for alle vedtak truffet av Konkur-
ransetilsynet etter konkurranseloven, jf. forsla-
gets § 2-3 annet ledd. 

Saksbehandlingen følger i utgangspunktet de
alminnelige reglene i forvaltningsloven. Konkur-
ransetilsynet og Konkurransenemnda må varsle
partene før vedtak treffes etter forvaltningsloven
§ 16. Tilsynet og nemnda har en utrednings- og
informasjonsplikt etter forvaltningsloven § 17.
Etter forvaltningsloven § 23 skal tilsynets og
nemndas enkeltvedtak være skriftlige. Konkur-
ransetilsynets og Konkurransenemndas vedtak
skal begrunnes samtidig med at vedtaket treffes,
og begrunnelsen skal tilfredsstille kravene i for-
valtningsloven §§ 24 og 25. 

Klagefristen etter forvaltningsloven er tre
uker, jf. forvaltningsloven § 29. Som det fremgår
under drøftelsen om foretakssammenslutninger,

har utvalgets flertall kommet frem til at fristene i
loven skal beregnes i virkedager og ikke i måne-
der, jf. punkt 5.4.7.4. Dette er bakgrunnen for at
utvalgets flertall foreslår at en part innen 15 virke-
dager etter at vedtaket er truffet, kan kreve at
Konkurransetilsynet bringer saken inn for Kon-
kurransenemnda, jf. forslagets § 2-3 annet ledd. I
praksis vil en klagefrist på 15 virkedager aldri bli
kortere enn tre uker. Forvaltningsloven § 29 fravi-
kes derfor til gunst for klageren. 

Dersom vedtaket blir påklaget, bringer Kon-
kurransetilsynet saken inn for Konkurranse-
nemnda innen 15 virkedager fra den dagen klagen
er mottatt. Utvalgets flertall foreslår at Konkur-
ransenemnda skal ha full kompetanse i klagesa-
ker. Nemnda kan således overprøve tilsynets
saksbehandling, rettsanvendelse, faktumbedøm-
melse og skjønnsutøvelse og selv treffe avgjørel-
sen i saken, ikke bare oppheve vedtak fra Konkur-
ransetilsynet. Det vises her til forvaltningsloven
§ 34.

Utvalgets flertall har ikke funnet grunn til å
gjøre unntak fra klageinstansens adgang til å
omgjøre vedtak uten klage etter forvaltningsloven
§ 35, jf. forslagets § 2-3 annet ledd femte punktum.
Finner Konkurransenemnda at omgjøring kan
være aktuelt, ber den Konkurransetilsynet om å
bringe saken inn for nemnda. Konkurranse-
nemnda bør derimot ikke ha kompetanse til å
instruere Konkurransetilsynet i utfallet av enkelt-
saker som tilsynet har til behandling, jf. forslagets
§ 2-3 annet ledd siste punktum. Dette for å sikre
en reell behandling i to instanser. Men gjennom
sine avgjørelser i klagesaker og gjennom omgjø-
ringsvedtak av eget tiltak, som nemnda vil ha
kompetanse til, vil Konkurransenemnda kunne gi
Konkurransetilsynet veiledning om hvorledes til-
svarende saker bør behandles og avgjøres i frem-
tiden, herunder veiledning om lovtolkning og
skjønnsutøvelse. Innskrenkningen i nemndas
instruksjonsmyndighet er selvsagt ikke til hinder
for at nemnda instruerer tilsynet om behandling
og tilrettelegging av saker for nemnda.

Utvalgets flertall legger vekt på at Konkurran-
senemndas behandling av klagesaker skal være
kontradiktorisk og gi rettssikkerhetsgarantier.
Dette har utvalgets flertall funnet grunn til å presi-
sere i forslagets § 2-3 tredje ledd. Under nemndas
behandling skal både Konkurransetilsynet og par-
tene få anledning til å gi sine skriftlige merknader,
i tillegg til at Konkurransenemnda bør ha en
muntlig høring av både partene og Konkurranse-
tilsynet. Nemnda har også anledning til å inn-
hente ytterligere opplysninger under sin behand-



158 NOU  2003: 12
Kapittel 7 Ny konkurranselov

ling av saken. Kongen kan gi nærmere bestem-
melser om Konkurransenemndas saksbehandling
i forskrifts form, jf. forslagets § 2-1 annet ledd
annet punktum. 

Utvalgets flertall foreslår at de vanlige regler
for domstolskontroll med forvaltningsvedtak også
skal gjelde i saker etter konkurranseloven.
Adgangen til eventuell domstolsprøving av Kon-
kurransetilsynets og Konkurransenemndas avgjø-
relser reguleres derfor av alminnelige sivilproses-
suelle regler, med tingretten som første instans.
Det bør ikke være noe vilkår for å bringe Konkur-
ransetilsynets avgjørelser inn for domstolene, at
klageadgangen til Konkurransenemnda er benyt-
tet. Det vises forøvrig til behandlingen av verne-
ting i kapittel 10.

7.5.2.3.2 Prosessledende avgjørelser 

Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda kan
etter forslagets § 5-1 pålegge enhver å gi opplys-
ninger. Et slikt pålegg er en prosessledende avgjø-
relse som omfattes av klageadgangen etter for-
valtningsloven § 14. Den som blir pålagt å gi opp-
lysninger i medhold av konkurranseloven, kan
derfor klage dersom vedkommende mener at han
ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysnin-
gene. Klagen må fremsettes senest innen tre
dager.

Utvalgets flertall foreslår i forslagets § 2-4 at
departementet skal være klageinstans for Kon-
kurransetilsynets og Konkurransenemndas ved-
tak truffet med hjemmel i forslagets § 5-1. Disse
vedtakene har ikke direkte sammenheng med
den faglige avgjørelsen i saken. Dette er normalt
hastesaker, og ved slike klager vil det være uprak-
tisk å sammenkalle Konkurransenemnda. Der
Konkurransenemnda treffer vedtak med hjemmel
i § 5-1 i første instans, vil departementet uansett
være klageinstans.

Saksbehandlingsreglene for bevissikring er
foreslått videreført. Etter forslagets § 6-1 er det
Konkurransetilsynet som fremsetter begjæring
om adgang til bevissikring for tingretten, se punkt
8.8.1. Tingrettens kjennelse kan påkjæres etter de
alminnelige reglene i tvistemålsloven. 

Utgangspunktet er at offentlighetslovens
regler om dokumentinnsyn samt reglene i forvalt-
ningsloven §§ 18 og 19 om partsinnsyn gjelder for
vedtak som Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda treffer. I tillegg foreslår utvalgets flertall
en egen regel om dokumentinnsyn i forslagets
§ 6-3 første ledd. Partene skal etter denne bestem-
melsen gis adgang til å gjøre seg kjent med

sakens dokumenter, såfremt det kan skje uten
skade eller fare for etterforskningens øyemed
eller for tredjemann. Forvaltningsloven § 19 får til-
svarende anvendelse. Forslagets § 6-3 første ledd
bygger på bestemmelsene om dokumentinnsyn i
straffeprosessloven. Dette er bakgrunnen for at
utvalgets flertall har foreslått at et avslag på inn-
syn med hjemmel i konkurranseloven, skal kunne
kreves avgjort ved kjennelse av retten. Dette gjel-
der både der Konkurransetilsynet og Konkurran-
senemnda treffer slike vedtak. Det er gitt en nær-
mere redegjørelse for denne bestemmelsen under
behandlingen av saksbehandlingsreglene, se
punkt 8.9.3.

Etter forslagets § 6-3 annet ledd kan enhver
med rettslig interesse kreve innsyn i sakens doku-
menter. Inntil saken er avsluttet gjelder dette bare
såfremt det kan skje uten skade eller fare for
etterforskningens øyemed eller for tredjemann.
På visse vilkår kan innsynsretten også omfatte
opplysninger som er underlagt taushetsplikt.
Disse vedtakene har ikke direkte sammenheng
med den faglige avgjørelsen i saken. I tillegg vil
departementet uansett være klageinstans der
Konkurransenemnda treffer vedtak i første
instans. Utvalgets flertall foreslår derfor at Kon-
kurransetilsynets eller Konkurransenemndas
avgjørelse om å nekte innsyn etter forslagets § 6-3
annet ledd, kan påklages til Kongen, jf. forslagets
§ 2-4.

Klage på vedtak etter forvaltningsloven og
offentlighetsloven skal etter forslagets § 2-4 avgjø-
res av departementet. Heller ikke disse vedtakene
har direkte sammenheng med den faglige avgjø-
relsen i saken, og det antas derfor at det mest
praktiske er at departementet avgjør slike saker. I
tillegg vil departementet uansett være klagein-
stans i saker der Konkurransenemnda treffer ved-
tak etter offentlighetsloven og forvaltningsloven i
første instans.

7.5.2.3.3 Forbud mot konkurransebegrensende 
samarbeid og utilbørlig utnyttelse av 
dominerende stilling

Konkurransetilsynet kan pålegge foretak eller
sammenslutninger av foretak som overtrer
bestemmelsene i §§ 3-1 og 3-2 å bringe overtredel-
sen til opphør, jf. forslagets § 3-3 første ledd. I til-
legg kan Konkurransetilsynet pålegge foretakene
enhver forpliktelse som er nødvendig for å bringe
en overtredelse til opphør. Etter forslagets § 3-3
fjerde ledd kan Konkurransetilsynet på bestemte
vilkår treffe midlertidig vedtak når det er rimelig
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grunn til å anta at det foreligger en overtredelse
av §§ 3-1 og 3-2. 

Utvalgets flertall foreslår at Konkurranse-
nemnda skal avgjøre klager over Konkurransetil-
synets vedtak om å bringe overtredelser av for-
budsbestemmelsene til opphør og klager over
midlertidige vedtak, jf. forslagets § 2-3.

7.5.2.3.4 Saker om foretakssammenslutninger

Spesielle hensyn gjør seg gjeldende ved utformin-
gen av saksbehandlingsreglene for saker om fore-
takssammenslutninger. Partene i en foretakssam-
menslutning har av kommersielle grunner behov
for en rask avklaring. En reversering av integra-
sjonsprosessen vil kunne medføre betydelige
kostnader og skadevirkninger for partene. På den
annen side er det viktig at saksbehandlings-
reglene sikrer en forsvarlig konkurransemessig
vurdering av foretakssammenslutningen. I tillegg
må partenes rettssikkerhet ivaretas på en tilfreds-
stillende måte. Avveiningen mellom disse hensy-
nene er på grunn av tidshensynet særlig utfor-
drene i saker om foretakssammenslutninger. 

Etter forslagets § 4-5 er det Konkurransetilsy-
net som treffer vedtak om inngrep mot foretaks-
sammenslutninger. Konkurransetilsynet må
innen 25 virkedager fra fullstendig melding er
mottatt, varsle at inngrep kan bli aktuelt. Dersom
Konkurransetilsynet ikke gir slikt varsel, anses
foretakssammenslutningen som godkjent. Senest
innen 70 virkedager etter at fullstendig melding er
mottatt, skal Konkurransetilsynet legge frem
begrunnet forslag til inngrepsvedtak. Partene har
en frist på 15 virkedager til å uttale seg om forsla-
get. Konkurransetilsynet må treffe sitt vedtak
innen 30 virkedager etter at varsel er sendt par-
tene. For å sikre mer tid til drøftelser og vurderin-
ger i forbindelse med at partene foreslår avhjel-
pende tiltak, kan fristen etter begjæring fra par-
tene forlenges med 25 virkedager. Total tillatt
saksbehandlingstid hos Konkurransetilsynet er
etter forslaget 100 virkedager, eventuelt 125 virke-
dager dersom partene begjærer fristen forlenget.

En part kan innen 15 virkedager kreve at Kon-
kurransetilsynet bringer saken inn for Konkur-
ransenemnda, jf. forslagets § 2-3. Kravet skal
grunngis. Konkurransetilsynet bringer i så fall
saken inn for Konkurransenemnda innen 15 vir-
kedager. Konkurransenemnda må treffe sitt ved-
tak senest innen 60 dager etter at saken er brakt
inn for den. 

I saker om foretakssammenslutninger kan
Konkurransetilsynet oppnevne en forvalter etter

forslagets § 4-1 tredje ledd, pålegge melding av
foretakssammenslutninger etter forslagets § 4-3
tredje ledd, gjøre unntak fra gjennomføringsfor-
budet etter forslagets § 4-4 annet ledd og vedta
midlertidig forbud etter forslagets § 4-4 tredje
ledd. Alle disse vedtakene som Konkurransetilsy-
net treffer, kan påklages til Konkurransenemnda
etter forslagets § 2-3.

7.5.2.3.5 Unnlatelse av å treffe vedtak

Konkurransetilsynet mottar i dag ofte henvendel-
ser fra tredjeparter om å gripe inn etter konkur-
ranseloven § 3-10. Også etter overgangen til for-
budsprinsippet, kombinert med adgang for tilsy-
net til å pålegge opphør etter forslagets § 3-3, kan
det tenkes anmodninger til Konkurransetilsynet
om å treffe vedtak overfor bestemte foretak. I
slike situasjoner oppstår spørsmålet om hvilke
regler, eventuelt rettigheter, de som henvender
seg til Konkurransetilsynet skal bedømmes etter.
Særlig vil det dreie seg om hvorvidt vedkom-
mende har krav på begrunnelse og rett til å klage
når Konkurransetilsynet unnlater å følge opp en
anmodning om å treffe vedtak.

Hvorvidt det er et vedtak i forvaltningslovens
forstand når et forvaltningsorgan unnlater å påby
at en ulovlig atferd skal opphøre etter oppfordring
fra en som mener seg berørt, vil bero på en kon-
kret fortolkning av loven. Hvis loven ikke sier
noe, vil utgangspunktet være at det å unnlate å ta
opp en sak ikke representerer et vedtak i forvalt-
ningslovens forstand. Også kravet til at avgjørel-
sen skal være bestemmende for rettigheter og
plikter innebærer at det å ikke gå videre med en
sak, normalt ikke vil være et vedtak. Hvis forvalt-
ningen unnlater å gripe inn i en rettssituasjon, er
det jo ikke forvaltningens avgjørelse som bestem-
mer rettsstillingen, men de rettsregler som alle-
rede gjelder. 

I forhold til konkurranseloven kom dette
spørsmålet opp i en sak der Radio og TV AS kla-
get over at Furuno Norge AS nektet å forhandle
deres skipselektroniske utstyr. Konkurransetilsy-
net fant etter en konkret vurdering av forholdene i
saken ikke grunnlag for å foreta inngrep etter
konkurranseloven § 3-10. Saken ble brakt inn for
Sivilombudsmannen som i brev av 4. juli 1997
uttalte følgende: 

«Konkurransetilsynets unnlatte inngripen har
betydning for Radio og TV AS’ faktiske posi-
sjon, idet denne får betydning for firmaets
muligheter til å inngå kontrakter. Konkurran-
setilsynets avgjørelse får imidlertid bare indi-
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rekte rettslige virkninger for klageren når
denne ikke gis mulighet til å inngå kontrakter.
Tvilen knytter seg til om avgjørelsen kan sies å
være utslag av offentlig myndighet samt om
avgjørelsen kan sies å være bestemmende for
Radio og TV AS’ rettigheter eller plikter.

Spørsmålet etter dette blir da om det er for-
retningsnektelsen og ikke forvaltningens unn-
latte inngripen som i forhold til forvaltningslo-
ven må sies å være bestemmende for Radio og
TV AS’ rettslige stilling. Systemet for håndhe-
ving av konkurranseloven innebærer at det
offentlige har som særlig plikt å hindre uøn-
skete konkurranseforhold. En forretningsnek-
telse er likevel noe den enkelte utsetter andre
for i kraft av sin alminnelige handlefrihet. Inn-
grep mot forretningsnektelsene skjer derimot i
henhold til lov og er rettslig forankret i statens
høyhetsrett. Dermed er det inngrepet mot for-
retningsnektelsen som blir utslag av offentlig
myndighet og «vedtak» etter forvaltningsloven
§ 2. Det blir også i forhold til den som har satt i
verk forretningsnektelsen at det treffes et ved-
tak som kan sies å være bestemmende for den-
nes rettigheter og plikter. I forhold til den som
rammes av forretningsnektelsen, vil det være
forretningsnektelsen som blir bestemmende
for dennes «rettigheter og plikter». Konkurran-
semyndighetenes unnlatte inngripen vil bare
være av indirekte betydning for den som utset-
tes for forretningsnektelsen.»

Sivilombudsmannen konkluderte etter dette med
at det ikke var grunnlag for å kritisere avgjørelsen
om ikke å behandle Radio og TV AS’ begjæring
om overprøving som klagesak etter forvaltnings-
loven. 

I den senere tiden er det tradisjonelle utgangs-
punktet om at unnlatelser av å gripe inn alltid fal-
ler utenfor vedtaksbegrepet, blitt problematisert.
Dette gjelder særlig i tilknytning til situasjoner
hvor to eller flere privates rettigheter står mot
hverandre. I noen tilfeller kan situasjonen oppfat-
tes slik at forvaltningen løser en tvist mellom to
parter. Det kan da virke kunstig at avgjørelsen blir
et vedtak hvis tvisten løses i favør av den som ber
forvaltningen om å gripe inn, men ikke hvis den
avslår anmodningen. Etter utvalgets flertalls syn
løses dette spørsmålet best direkte gjennom
loven. Konkurransetilsynets kompetanse til å
påby at en ulovlig atferd skal opphøre er begrun-
net i generelle samfunnsmessige hensyn, men
påvirker også tredjeparts stilling. Tredjepart bør
derfor gis konkrete rettigheter i saksbehandlin-
gen. 

Det å gi konkrete rettigheter til tredjepart kan

være en måte å effektivisere forvaltningens etter-
levelse av sine tilsynsoppgaver på. På den annen
side vil tredjeparts rettigheter gripe direkte inn i
forvaltningsorganets adgang til selv å prioritere
sine ressurser. Konkurransetilsynet har imidler-
tid adgang til å avslå en anmodning ut fra en prio-
riteringsvurdering. Slik kan man forene hensynet
til at tredjeparts henvendelse blir behandlet
seriøst, med at Konkurransetilsynet beholder sin
vurderingsfrihet der denne anses viktig. 

I atferdssaker er det i to ulike situasjoner Kon-
kurransetilsynet kan unnlate å treffe vedtak. For
det første kan Konkurransetilsynet få en henven-
delse fra berørt tredjepart, men likevel bestemme
at det ikke skal innledes sak. For det andre kan
Konkurransetilsynet ta en sak opp til behandling,
men etter å ha behandlet saken beslutte ikke å
treffe vedtak om påbud om opphør etter § 3-3. 

Utvalgets flertall foreslår i § 3-3 tredje ledd at
det i begge disse situasjonene skal være adgang
til å bringe avgjørelser om ikke å treffe vedtak inn
for Konkurransenemnda. For å gjøre klageadgan-
gen reell, foreslår utvalgets flertall at Konkurran-
setilsynets avgjørelse om ikke å treffe vedtak skal
grunngis. Begrunnelsen må omfatte tilsynets vur-
dering i forhold til sin prioritering av ressurser. På
denne måten vil Konkurransetilsynets priorite-
ring være gjenstand for overprøving av Konkur-
ransenemnda. Tredjeparts klageadgang vil frem-
heve Konkurransenemndas betydning som et
rettssikkerhetsorgan. 

Det er de alminnelige reglene om rettslig
klageinteresse som får anvendelse med hensyn til
hvem som har rett til å klage over en avgjørelse
om ikke å treffe vedtak. Klage over unnlatelse av å
treffe vedtak må fremsettes innen den alminne-
lige fristen på 15 virkedager.

I saker om foretakssammenslutninger har
utvalgets flertall ikke funnet grunn til å gi tredje-
parter konkrete rettigheter i forbindelse med at
tilsynet unnlater å treffer vedtak. I slike saker må
det foretas en avveining mellom på den ene side
foretakenes behov for å få en rask avklaring mot
på den annen side mulighetene for å påvirke
avgjørelsen for de som måtte bli berørt. En klage-
rett for tredjeparter lar seg vanskelig forene med
en bestemmelse som setter en absolutt og kort
frist for forvaltningen til å treffe vedtak om forbud
mot en foretakssammenslutning. Tredjeparters
interesse i saken må derfor sikres på annen måte
enn gjennom klagerett på tilsynets avgjørelse om
ikke å gripe inn. 

Som nevnt ovenfor er hovedregelen at Kon-
kurransetilsynets og Konkurransenemndas avgjø-
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relser kan bringes inn for domstolene. Utvalgets
flertall foreslår å gjøre unntak fra denne hovedre-
gelen når det gjelder avgjørelser om ikke å treffe
vedtak i forbindelse med lovens forbudsbestem-
melser. I atferdssaker kan slike vedtak påklages,
og Konkurransetilsynets prioriteringer kan der-
med prøves av Konkurransenemnda. En slik prø-
ving av tilsynets prioriteringer kan best gjøres av
et konkurransepolitisk forvaltningsorgan, mens
domstolene vil være lite egnet. Utvalgets flertall
foreslår derfor at verken Konkurransetilsynets
eller Konkurransenemndas avgjørelse i slike
saker kan bringes inn for domstolene. Dette må
også ses i sammenheng med at klageadgangen er
betydelig utvidet for atferdssakene, og at partene
har visse muligheter for å forfølge overtredelser
på selvstendig grunnlag uten at tilsynet har tatt
opp en sak. Når det gjelder ikke-inngrep i saker
om foretakssammenslutninger, er en konsekvens
av endringen til en «skal-bestemmelse», at spørs-
målet om vilkårene for inngrep er til stede kan
bringes inn for domstolene dersom det foreligger
en aktuell rettslig interesse.

7.5.2.3.6 Fastsettelse av sanksjoner

Utvalgets flertall har som nevnt ovenfor foreslått
at Konkurransetilsynet skal ha kompetanse til å
utstede forelegg på sivilrettslige bøter for brudd
på lovens forbud og vedtak som er truffet i med-
hold av loven. Vedtas ikke et slikt forelegg, må til-
synet bringe saken inn for domstolene, jf. forsla-
gets § 7-2. Konkurransetilsynet kan som et alter-
nativ til å utstede forelegg på sivilrettslige bøter,
anmelde forholdet til påtalemyndigheten.

Konkurransetilsynet kan i tillegg ilegge
tvangsmulkt, jf. forslagets § 7-1. Vedtaket om
tvangsmulkt kan påklages til Konkurranse-
nemnda. 

7.5.3 Særmerknader fra utvalgets mindretall

Utvalgets mindretall bestående av utvalgsmedlem-
mene Arnhild Dordi Gjønnes, Helge Stemshaug
og Siri Teigum, deler ikke flertallets vurdering av
at Konkurransetilsynet bør ha vedtakskompe-
tanse i første instans i saker om foretakssammen-
slutninger, jf. forslagets § 4-5, og i saker om påbud
om å bringe en ulovlig atferd til opphør, jf. forsla-
gets § 3-3. Etter mindretallets oppfatning bør ved-
takskompetansen i disse sakene i stedet legges til
Konkurransenemnda. Konkurransenemndas
avgjørelser vil være gjenstand for ordinær

domstolskontroll, samtidig som ordningen med
regjeringens prøving av allmenne hensyn kan
opprettholdes. Ordningen vil heller ikke få konse-
kvenser for forholdet mellom departementet og
Konkurransetilsynet eller Konkurransenemnda.

Hovedformålene bak forslaget om å la ett
organ (det vil si Konkurransetilsynet) forberede
en sak, herunder å etterforske saken og beslutte
at saken skal fremmes, mens et annet organ (det
vil si Konkurransenemnda) treffer avgjørelsen, er
dels å styrke de involverte parters rettssikkerhet
og dels å forhindre at førsteinstansorganets ved-
tak blir basert på feil bevisvurdering.

Ved å legge vedtakskompetansen til Konkur-
ransenemnda som beskrevet ovenfor, kan man
dessuten, dersom nemnda gis status som sær-
domstol, om ønskelig la saker om sivilrettslige
bøter etter forslagets § 7-2 gå for Konkurranse-
nemnda og ikke for de alminnelige domstoler slik
flertallet foreslår. På denne måten unngår man en
risiko for at saker om overtredelse av forbuds-
bestemmelsene ikke blir sanksjonert med sivil-
rettslig bot, fordi Konkurransetilsynet anser de
alminnelige domstolene som uegnede i saker om
påbud om å bringe en ulovlig atferd til opphør.
Slike saker, særlig de som omhandler hvilke plik-
ter som skal pålegges et foretak som har mis-
brukt sin dominerende stilling, vil ofte være av en
så konkurranseøkonomisk komplisert karakter at
de i enkelte tilfelle muligens ikke vil være egnet
for førsteinstansbehandling i tingretten. I tillegg
vil man med en slik løsning sikre at nemnda får
flere saker til behandling og dermed raskere vin-
ner bredere konkurranserettslig erfaring. Det er
imidlertid ikke nødvendig å løse saker om sivil-
rettslige bøter etter forslagets § 7-2 som skissert
her for å benytte denne modellen for foretakssam-
menslutninger eller i saker om påbud om å bringe
ulovlig atferd til opphør etter forslagets § 3-3.

Partenes rettssikkerhet vil bli styrket av forsla-
get ved at Konkurransetilsynet må føre sin sak for
et uavhengig organ, med full kontradiksjon og
åpenhet, før avgjørelse treffes. I dag, hvor Kon-
kurransetilsynet selv både utreder saken og tref-
fer vedtak, skjer dette i en til dels lukket prosess
hvor det er vanskelig for partene å utøve kontra-
diksjon på en forsvarlig måte. 

Der det samme organ både skal evaluere
sakens beviser og treffe vedtak, vil det alltid være
en reell, iboende fare for at sakens beviser ikke
blir tolket på en objektiv måte.

For å sikre en mer kritisk evaluering av både
faktavurderinger og konkurranserettslige vurder-
inger som må foretas i enhver konkurransesak,
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foreslås følgelig å legge den materielle vedtaks-
kompetansen i saker om foretakssammenslutnin-
ger og saker om pålegg om opphør av overtredel-
ser av forbudsbestemmelsene til et annet organ
enn Konkurransetilsynet. På denne måten sikrer
man at vesentlige rettssikkerhetsgarantier blir
gjort tilgjengelige, ikke bare i eventuell kla-
gerunde, men i hele saksprosessen, herunder før-
steinstansorganets saksbehandling.

Konkurransetilsynets to hovedoppgaver etter
utvalgets forslag til ny lov blir å avdekke, her-
under å etterforske, brudd på forbudsbestemmel-
sene og å gripe inn mot konkurranseskadelige
foretakssammenslutninger. Når det gjelder over-
tredelser av forbudsbestemmelsene vil imidlertid
sanksjonsbruken avgjøre hvem som er det kom-
petente vedtaksorgan i første instans. Der straff
benyttes vil saken bli ført for de alminnelige dom-
stolene av påtalemyndigheten, der sivilrettslige
bøter benyttes vil saken bli ført for de alminnelige
domstolene av Konkurransetilsynet, mens der det
benyttes påbud om opphør vil Konkurransetil-
synet treffe vedtak som kan påklages til Konkur-
ransenemnda. I saker om foretakssammen-
slutninger treffer Konkurransetilsynet inngreps-
vedtak som kan påklages til Konkurransenemnda.

I saker som gjelder foretakssammenslutnin-
ger har flertallet understreket at tidsmomentet er
så viktig at det i praksis er langt viktigere å oppnå
et riktig vedtak i første omgang enn å ha klage-
adgang. Flertallet foreslår å løse dette ved at
saksbehandlingen for nemnda organiseres mer
som en kontradiktorisk prosess enn som regulær
forvaltningsklage. Mindretallet mener imidlertid
at det bedre lar seg gjøre å oppnå det flertallet
ønsker, nemlig å oppnå et riktig vedtak i første
omgang, ved å legge vedtakskompetansen i første
instans direkte til Konkurransenemnda, enn ved
(bare) å styrke de kontradiktoriske rettighetene
under klagebehandlingen. Særlig gjelder dette så
lenge flertallet ikke foreslår noen styrking av par-
tenes rettigheter under Konkurransetilsynets
saksbehandling. Dette bør dessuten kunne gjen-
nomføres uten at saksbehandlingstiden forlenges
i noen særlig grad.

I saker som gjelder forbudsbestemmelsene
har utvalget valgt å legge vedtakskompetansen til
de alminnelige domstolene i saker om straff og
sivilrettslige bøter, forutsatt at parten(e) ikke ved-
tar forelegg utstedt enten av påtalemyndighet
eller Konkurransetilsynet. Dette styrker utvilsomt
partenes rettssikkerhet i disse sakene. Mindre-
tallet kan derimot ikke se at flertallet har gitt
noen begrunnelse for hvorfor saker etter forsla-

gets § 3-3 ikke bør følge det samme system med
at vedtakskompetansen legges til et annet organ
enn det som forestår saksforberedelsen. Heller
ikke kan mindretallet se at flertallet har adressert
spørsmålet om det er uhensiktsmessig at overtre-
delsessaker som gjelder både sivilrettslige bøter
og fremtidig atferdsregulering går for de ordi-
nære domstolene og ikke for Konkurranse-
nemnda. Heller ikke synes flertallet å ha drøftet
om den foreslåtte ordningen vil lede til redusert
bruk av sivilrettslige bøter i saker som gjelder
brudd på forslagets § 3-2 om misbruk av domine-
rende stilling, da det i slike saker ofte kan bli
ansett som viktigere å regulere fremtidig atferd
enn ex post sanksjonering av tidligere lovbrudd. 

En løsning som er skissert ovenfor vil langt på
vei være den løsning som er valgt både i Sverige
og Danmark med hensyn til foretakssammenslut-
ninger. I Danmark har man dessuten splittet
undersøkelses- og vedtakskompetansen i saker
om påbud om opphør av overtredelser av forbuds-
bestemmelsene mellom Konkurrencestyrelsen og
Konkurrencerådet. 

Løsningen vil også være i overensstemmelse
med situasjonen under den tidligere prisloven,
der Prisdirektoratet ikke hadde vedtakskompe-
tanse i saker om forretningsnektelse etter pris-
loven § 23 og i saker om bedriftserverv etter pris-
loven § 42 a, som ble innført ved lovendring i
1988.

Også flertallet i det forrige konkurranselov-
utvalget drøftet en separasjon av undersøkelses-
og vedtakskompetansen. Flertallet foreslo at de
enkelte saker skulle avgjøres av et styre etter inn-
stilling fra administrasjonen. Hovedbegrunnelsen
for å legge beslutningskompetansen til et styre
var at en slik saksbehandling ville sikre «hensynet
til faglig forsvarlige avgjørelser, ensartet praksis
og rettssikkerhet».

Forslaget fra utvalgets mindretall avviker deri-
mot vesentlig fra dagens organisatoriske løsning i
EU. I EU har Kommisjonen både utrednings- og
vedtakskompetanse i konkurransesaker, selv om
det her er slik at det er Generaldirektoratet for
konkurranse som utreder sakene mens det er
Kommisjonen som kollegialt organ, dvs. kommis-
særene, som fatter det formelle vedtaket. I tillegg
har man et system med høringsoffiser som bidrar
til å styrke partenes kontradiktoriske rettigheter i
forhold til Kommisjonens saksbehandling. Tilsva-
rende gjelder for EFTAs overvåkningsorgan ved
håndhevingen av EØS-avtalens konkurransere-
gler for foretak. 

Mindretallets forslag om å splitte undersøkel-
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ses- og vedtakskompetansen er på den annen side
sterkt påvirket av den uheldige praksis og utvik-
ling man har sett i EU hvor dette tilligger samme
organ, til tross for at Generaldirektoratet for kon-
kurranse og kollegiet har ulike roller og oppgaver
som beskrevet ovenfor. Blant annet er mindretallet
enig i mye av den kritikk som er fremsatt mot
Kommisjonens mange roller i konkurransesaker
gjennom mange år. Av særlig betydning for mind-
retallets standpunkt er dog senere tids avgjørelser
fra EF-domstolen og Førsteinstansretten som har
konstatert alvorlige mangler ved Kommisjonens
saksbehandling. I løpet av sommeren 2002 har
eksempelvis Førsteinstansretten tilsidesatt flere
avgjørelser fra Kommisjonen i saker som omhand-
ler foretakssammenslutninger, jf. sak T-342/99
Airtours mot Kommisjonen Saml. 2002 side II-
2585, sak T-310/01 Schneider mot Kommisjonen
av 22. oktober 2002 og sak T-80/02 Tetra Laval
mot Kommisjonen av 25. oktober 2002. Felles for
disse sakene er at Førsteinstansretten har funnet
at partenes rettigheter har blitt alvorlig tilsidesatt,
samtidig som Kommisjonen har basert sine vedtak
på sviktende faktisk grunnlag. 

Rettens avgjørelser har da også fått kommis-
sær Monti til dels å introdusere strakstiltak, blant
annet ved å innføre «Panel review» og å styrke
fusjonspartenes kontradiktoriske rettigheter, dels
til å foreslå lovendringer, jf. for eksempel Monti,
Merger control in the European Union: a radical
reform, Brussels 7 November 2002. 

Særlig interessant i denne kontekst er straks-
tiltaket vedrørende «Panel review» som inne-
bærer at et uavhengig panel, bestående av erfarne
medarbeidere utenfor «Merger Task Force», skal
foreta en kritisk gjennomgang av «the case team’s
conclusions with a «fresh pair of eyes» at key
points of the enquiry». Formålet med den kontrol-
len det uavhengige panelet skal gjennomføre er,
ifølge Monti, at «This will prevent that the natural
tendency of all human beings of being convinced
by their own arguments determines the outcome
of our investigations». 

Ved å innføre et forslag som innebærer at ved-
takskompetansen legges til et uavhengig organ,
vil man eliminere risikoen for slike alvorlige svak-
heter med Kommisjonens saksbehandling som
Førsteinstansrettens avgjørelser har avslørt og
som Monti har erkjent og forsøkt avhjelpe blant
annet med å innføre tiltak med umiddelbar virk-
ning for å styrke Kommisjonens saksbehandling i
fusjonssaker.

Gitt at dette er et mindretallsforslag, har disse
medlemmer ikke sett det nødvendig å utarbeide

konkrete forslag til andre endringer som må gjø-
res dersom mindretallsforslaget blir gjennomført.

7.5.4 Nærmere om nemndas sammensetning

Utvalget har vurdert hvordan Konkurranse-
nemnda bør være sammensatt, hvordan medlem-
mene bør oppnevnes og hvor mange medlemmer
nemnda bør ha. 

En avgjørelse truffet av Konkurransenemnda
bør ha stor legitimitet i forhold til berørte parter
og samfunnet for øvrig. Jo større og mer kom-
plekse sakene er, desto viktigere blir kompetan-
sen, for å oppnå et godt resultat innen rimelig tid.
Det siste hensynet gjør seg særlig gjeldende i
konkurransesaker. Med en ny konkurranselov
som går over til et rent forbudsprinsipp og med en
bestemmelse om foretakssammenslutninger som
vil inneholde en «skal»-regel, tas det sikte på å
avgrense skjønnsvurderingen. Det innebærer
blant annet at bredere samfunnshensyn skal iva-
retas gjennom hvordan konkurransepolitikkens
forskrifter og annet regelverk utformes. Konkur-
ransenemnda må gis tilstrekkelig fagkompetanse
og ha en variert sammensetning. Det er videre
ønskelig at nemnda, i tillegg til økonomisk og
juridisk kompetanse, også besitter institusjonell
kunnskap og erfaring og innsikt i nærings- og
arbeidsliv. Selv om nemnda da ikke baseres på
interesserepresentasjon, bør ikke personer med
slik bakgrunn være utelukket. 

Spørsmålet om hvordan Konkurransenemndas
medlemmer oppnevnes, er også et spørsmål om
hvor uavhengig nemnda skal være. I praksis mener
utvalget det kun finnes to muligheter. Enten kan
nemndas medlemmer oppnevnes av regjeringen,
eller de kan oppnevnes av Stortinget. Utvalget
antar at det er mest i tråd med norsk forvaltnings-
skikk at regjeringen foretar oppnevnelsen.

Konkurransenemnda bør ikke ha for mange
medlemmer, fordi det kan gjøre saksbehandlin-
gen mindre effektiv samtidig som det kan være
vanskelig å få tilgang til et stort antall kompetente
medlemmer. Utvalget har i forslagets § 2-3 første
ledd foreslått at Konkurransenemnda skal bestå
av fem medlemmer. Funksjonstiden for nemndas
medlemmer er fire år. I forslagets § 9-2 siste ledd
er det foreslått at det ved første gangs oppnev-
nelse av Konkurransenemndas medlemmer, kan
settes en kortere funksjonstid for noen av med-
lemmene. På denne måten sikres det kontinuitet
blant medlemmene, samtidig som det åpnes for
en fleksibel ordning.
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7.5.5 Prøving i henhold til allmenne hensyn

Det kan tenkes flere modeller for hvordan de poli-
tiske myndigheter skal kunne påvirke behand-
lingen av enkeltsaker der allmenne hensyn tilsier
det. I grove trekk kan det skilles mellom tre
modeller: omgjøringskompetanse, instruksjons-
kompetanse og overtagelseskompetanse.

Hovedregelen om omgjøring er lovfestet i for-
valtningsloven § 35. En spesiell omgjøringskom-
petanse fantes i prisloven. Prisrådet kunne ikke
instrueres i sin behandling av enkeltsaker. Likevel
bestemte prisloven § 49 at «Kongen eller departe-
mentet kan av eget tiltak endre eller oppheve
enhver avgjørelse som er truffet av de organer
som er nevnt i §§ 4 - 8». Denne bestemmelsen sik-
ret regjeringen og departementet full kontroll
med praktiseringen av pris- og rasjoneringslovgiv-
ningen. Det er imidlertid ikke nødvendig for å
sikre politisk styring i viktige saker, at en omgjø-
ringskompetanse er helt generell og ubetinget. I
Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 134 ble det foreslått
en variant av en slik bestemmelse. Forslaget lød:
«Dersom tungtveiende offentlige hensyn tilsier
det, kan Kongen i statsråd av eget tiltak omgjøre
vedtak truffet av Konkurransetilsynet og Konkur-
ranseklagenemnden». Slike mer avgrensede
omgjøringsregler har vi ikke mange eksempler på
i lovverket i dag.

Instruksjonsmyndigheten følger av ulovfes-
tede regler. Hvis ikke det er gitt særlige inn-
skrenkninger i den, vil den være helt generell.
Eksempel på begrenset instruksjonskompetanse
på andre områder har vi i lov 24. juni 1988 nr. 64
om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her § 38 som bestemmer at «departementet kan
instruere om lovtolking og skjønnsutøvelse når
det gjelder hensynet til rikets sikkerhet eller uten-
rikspolitiske hensyn, og om avgjørelsen av enkelt-
sak som innbefatter slike hensyn. For øvrig kan
departementet verken instruere om lovtolking,
skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker».
Et annet eksempel er lov 14. april 2000 nr. 31 om
behandling av personopplysninger §§ 42 og 43
som bestemmer at Kongen og departementet
ikke kan gi instruks om eller omgjøre Datatilsy-
nets eller Personvernnemndas utøving av myndig-
het i enkelttilfeller. I andre tilfeller er instruk-
sjonskompetansen avgrenset på en slik måte at
den bare kan utøves av regjeringen, ikke av en
enkeltstatsråd eller departementet etter delega-
sjon. Et eksempel på dette har vi i straffeprosess-
loven § 56 som sier at bare Kongen i statsråd kan
gi instrukser til Riksadvokaten. Utvalget foreslår

at regjeringens kompetanse til både å instruere
og omgjøre konkurransemyndighetenes avgjørel-
ser i enkeltsaker skal være avskåret. Dette må
gjøres direkte i loven, jf. forslagets § 2-1 annet
ledd.

Selv om instruksjonsadgangen i enkeltsaker
er avskåret, kan de folkevalgte myndigheters
behov for i spesielle tilfeller å kunne gripe inn i
behandlingen av enkeltsaker, ivaretas ved å inn-
føre bestemmelser om at regjeringen kan prøve
en sak i henhold til allmenne hensyn. Etter den
tyske konkurranseloven kan det gis ministertilla-
telse som gjør unntak fra forbudet om konkurran-
sebegrensende samarbeid eller som godkjenner
en foretakssammenslutning. Etter den norske
konkurranseloven kan det unntaksvis være behov
for politisk styring i forbudssaker og i saker om
foretakssammenslutninger. Behovet for politisk
styring vil kun være til stede i tilfeller der et for-
hold omfattes av forbudsbestemmelsene, eller der
konkurransemyndighetene har grepet inn mot en
foretakssammenslutning, og regjeringen ønsker å
gi tillatelse ut fra andre hensyn enn konkurranse-
politiske hensyn. Regjeringens prøving i henhold
til allmenne hensyn kan derfor kun anvendes for å
tillate et forhold og ikke for å nedlegge et forbud
eller å gripe inn mot en foretakssammenslutning.

Utvalget foreslår to bestemmelser om prøving
i henhold til allmenne hensyn, der regjeringen
kan ta opp en sak av eget tiltak. For det første kan
regjeringen tillate atferd som er i strid med forbu-
det i forslagets §§ 3-1 og 3-2 dersom allmenne
hensyn tilsier det. Forutsetningen for at det kan
gis en slik tillatelse er at det foreligger en overtre-
delse av forslagets § 3-1 første ledd og at vilkårene
for unntak i forslagets § 3-1 tredje ledd ikke er til
stede, eller at det foreligger en overtredelse av
forslagets § 3-2. Kongen kan ta opp en sak av eget
tiltak på ethvert tidspunkt i saksbehandlingen.
Det vil si at selv om Konkurransetilsynet eller
Konkurransenemnda behandler saken, er det
ikke nødvendig at saken er ferdigbehandlet hos
disse for at Kongen kan gi tillatelse etter forsla-
gets § 3-4. 

Kongen kan gi tillatelse etter § 3-4 når det fore-
ligger allmenne hensyn. Utvalget har lagt vekt på
at bestemmelsen skal være fleksibel og at regje-
ringen skal stå forholdsvis fritt i forhold til når til-
latelse kan gis. Utvalget antar at praksis fra dis-
pensasjonshjemmelen i gjeldende konkurranse-
lov § 3-9 første ledd bokstav d (særlige hensyn),
gir uttrykk for hvilke allmenne hensyn som kan
tale for å tillate konkurransebegrensende atferd. I
Konkurransetilsynets retningslinjer nevnes spesi-
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elle mål innen kulturpolitikk, distriktspolitikk og
sysselsettingspolitikk som eksempler på særlige
hensyn. Eksempler fra praksis hvor det er gitt dis-
pensasjon ut fra særlige hensyn, er bokbransjeav-
taler, filmleieavtaler og normaltariffer for lege-
praksis. 

Konkurransebegrensende atferd kan bare til-
lates dersom andre allmenne hensyn veier tyngre
enn hensynet til konkurransen. Bestemmelsen i
forslagets § 3-4 innebærer at det kun er tillatelse
til konkurransebegrensende atferd som Kongen
kan gi. Det vil si at det ikke er adgang for Kongen
til å utstede påbud om opphør. Kongen kan heller
ikke overprøve tilsynet eller nemndas rettsanven-
delse, faktumbedømmelse eller saksbehandling. 

Utvalget foreslår at Kongens tillatelse ikke
skal ha noen virkning for overtredelser av loven
eller vedtak i medhold av loven før tillatelsen er
gitt. Dette innebærer at når forbudsbestemmel-
sene er overtrådt før Kongen gir en tillatelse, kan
det i prinsippet ilegges tvangsmulkt, sivilrettslige
bøter eller straff. Overtredelser forut for tillatel-
sen kan også utløse privatrettslige virkninger som
erstatningsansvar og ugyldighet.

For det andre foreslår utvalget at regjeringen
etter forslagets § 4-6 kan tillate en foretakssam-
menslutning som Konkurransetilsynet eller Kon-
kurransenemnda har grepet inn mot dersom all-
menne hensyn tilsier det. Det er bare tillatelse til
en foretakssammenslutning regjeringen kan gi.
Den kan ikke overprøve Konkurransetilsynets
eller Konkurransenemndas rettsanvendelse, fak-
tumbedømmelse eller saksbehandling. Utvalget
foreslår imidlertid at regjeringen skal ha anled-
ning til å gi tillatelse til en foretakssammenslut-
ning på vilkår, etter reglene i forslagets § 4-1 annet
ledd. 

Tillatelse i henhold til denne bestemmelsen
kan ikke gis før Konkurransetilsynet eller Kon-
kurransenemnda har fattet vedtak om å gripe inn
mot foretakssammenslutningen. Det er imidlertid
ingen forutsetning at Konkurransenemnda som
klageinstans har avsluttet sin behandling.
Begrunnelsen for at Konkurransetilsynet skal
gjennomføre sin behandling av saken før Kongen
kan gi en tillatelse, er å sikre at det foreligger en
grundig konkurransefaglig analyse før Kongen
foretar en avveining mot andre allmenne hensyn.

Bestemmelsen vil komme til anvendelse der
regjeringen finner at andre allmenne hensyn enn
rene konkurranse- og effektivitetshensyn veier
tyngre enn disse, og at den derfor finner at et inn-
grep vil være i strid med allmenne interesser.
Utvalget legger også her vekt på at bestemmelsen

skal være fleksibel og at regjeringen skal stå for-
holdsvis fritt i forhold til når tillatelse kan gis.

Det kan reises spørsmål om berørte tredje-
parter kan få prøvet en slik tillatelse som regjerin-
gen har gitt for domstolene. Utvalget har funnet at
spørsmålet må løses etter de vanlige regler om
domstolsprøving av forvaltningsvedtak. Det må
for det første avgjøres om en som ønsker prøving
av en slik tillatelse har rettslig interesse etter tvis-
temålslovens regler. For det andre må det avgjø-
res hvordan domstolenes materielle kompetanse
vil være i forhold til regjeringens vurdering. Utval-
get går ikke nærmere inn på de spørsmål dette
reiser.

7.5.6 Forholdet til andre klageorganer

Som nevnt ovenfor har Samferdselsdepartemen-
tet i høringsnotat av 19. juni 2002 lagt frem et
utkast til lov om elektronisk kommunikasjon, der
det foreslås å opprette en klagenemnd for elektro-
nisk kommunikasjon. I tillegg har Patentstyret i
brev av 22. mars 2002 påpekt behovet for en ny
klage-/domstolsordning i saker på immaterial- og
konkurranserettens område. Utvalget er opptatt
av at forslaget om å opprette en Konkurranse-
nemnd lar seg forene med disse forslagene.

Forslagene fra Samferdselsdepartementet og
Patentstyret og utvalgets forslag om Konkurran-
senemnd er til en stor grad sammenfallende. Alle
forslagene legger vekt på at klageorganet skal
være et uavhengig forvaltningsorgan, der depar-
tementets instruksjonsmyndighet er avskåret og
der departementet ikke har omgjøringsadgang.
Videre skal alle klageorganene ha full kompe-
tanse. Utvalget har foreslått at Konkurranse-
nemnda skal være klageorgan for Konkurranse-
tilsynets vedtak etter konkurranseloven, mens
departementet skal være klageorgan for tilsynets
opplysnings- og utleveringespålegg og dokument-
innsyn etter forslaget § 6-3 annet ledd, vedtak
etter forvaltningsloven og offentlighetsloven.
Dette er i samsvar med forslaget om at Klage-
nemnda for elektronisk kommunikasjon kun skal
avgjøre vedtak etter teleloven med forskrifter.
Post- og teletilsynet treffer også vedtak med hjem-
mel i blant annet straffeprosessloven, forvalt-
ningsloven og offentlighetsloven. I slike saker er
det foreslått at Samferdselsdepartementet som
hovedregel fortsatt skal være klageorgan. Det går
ikke klart frem av forslaget fra Patentstyret om
klageorganet skal behandle alle typer vedtak eller
om kompetansen skal begrenses.

På enkelte punkter avviker forslagene fra
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hverandre. Utvalget har foreslått at Konkurranse-
nemnda, i likhet med Klagenemnda for elektro-
nisk kommunikasjon, skal være avskåret fra å
instruere tilsynet om utfallet av enkeltsaker, men
at Konkurransenemnda skal kunne omgjøre tilsy-
nets vedtak av eget tiltak. Klageorganet som
Patentstyret foreslår, vil derimot være avskåret fra
både å instruere og å omgjøre førsteinstansens
vedtak. 

Det er foreslått at vedtak truffet av de forskjel-
lige klageorganene skal være gjenstand for dom-
stolsprøving. Når det gjelder forslaget fra Patent-
styret er det imidlertid foreslått at klageorganets
vedtak skal kunne ankes direkte til Høyesterett.

For Konkurransenemnda og for Patentstyrets
forslag om en ny klage-/domstolsordning er det
lagt vekt på at det skal være muligheter for munt-
lige forhandlinger. I Klagenemnda for elektronisk
kommunikasjon er det derimot lagt opp til at saks-
behandlingen kun skal være skriftlig i samsvar
med de alminnelige reglene i forvaltningsloven.

Etter denne sammenligningen kan utvalget
ikke se at de foreslåtte saksbehandlingsreglene
for Konkurransenemnda avviker på en slik måte
fra forslaget om Klagenemnd for elektronisk kom-
munikasjon og Patentstyrets forslag om en ny
klage-/domstolsordning, at det vil utelukke eller
medføre vesentlige ulemper å forene disse klage-
organene på et senere tidspunkt.
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Kapittel 8 

Saksbehandlingsregler 

8.1 Gjeldende rett

8.1.1 Innledning

Saksbehandlingen hos konkurransemyndighet-
ene er underlagt forvaltningslovens regler om
saksopplysning, varsel, underretning, innsyn og
begrunnelse. I tillegg har konkurranseloven
enkelte særregler om blant annet dokumentinn-
syn og egne frister for inngrep mot bedriftser-
verv. 

8.1.2 Konkurranselovens regler

8.1.2.1 Opplysningsplikt og gransking

Etter konkurranseloven § 6-1 første ledd plikter
enhver å gi konkurransemyndighetene de opplys-
ninger disse myndighetene krever for å utføre
sine gjøremål etter loven, blant annet for å under-
søke mulig overtredelse av loven eller vedtak i
medhold av loven, eller for å undersøke pris- og
markedsforholdene ellers, og for å kunne oppfylle
Norges avtaleforpliktelser overfor fremmed stat
eller internasjonal organisasjon. 

Etter konkurranseloven § 6-1 annet ledd kan
konkurransemyndighetene på samme betingelser
som nevnt i første ledd for gransking kreve utle-
vert alle typer forretningspapirer, møtereferater
og andre nedtegnelser, samt informasjon som er
lagret ved hjelp av datamaskin eller annet teknisk
hjelpemiddel. Ved en lovendring 5. mai 2000 ble
bestemmelsen endret for å klargjøre at Konkur-
ransetilsynet også har adgang til å kreve utlevert
datalagret informasjon. Granskingen består nor-
malt i å gå gjennom og lese dokumenter, enten på
kontrollstedet eller på Konkurransetilsynets kon-
torsted. Nærmere regler om gransking er fastsatt
i forskrift om opplysningsplikt, gransking, bevis-
sikring og behandling av overskuddsinformasjon
av 31. mai 1995 nr. 511.

Opplysnings- og utleveringsplikten påligger
«enhver», og plikten gjelder både fysiske og juri-
diske personer. Det er konkurransemyndighet-
ene selv som avgjør hvilke opplysninger de anser

nødvendig for å kunne utføre sine gjøremål etter
loven. Opplysningsplikten begrenses imidlertid
av de alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper
om myndighetsmisbruk. Bestemmelsen er ikke
begrenset til overtredelsessituasjonen, men bru-
kes av Konkurransetilsynet også som ledd i gjen-
nomføringen av regulerings- og forvaltningsopp-
gaver.

Opplysningsplikten kan fastsettes ved både
individuelle eller generelle pålegg. Det kan også
pålegges en løpende plikt til å opplyse om nye for-
hold eller endringer. Konkurranseloven § 6-1 er
blant annet benyttet til å innføre ulike meldeplikt-
ordninger. En meldepliktordning kan for eksem-
pel være aktuelt i markeder hvor Konkurransetil-
synet ønsker å følge utviklingen i markedet nøye.
Apotekmarkedet og kraftmarkedet er eksempler
på slike markeder.

Opplysningsplikten etter konkurranseloven
står som hovedregel tilbake for lovbestemt taus-
hetsplikt, men ikke for taushetsplikt i henhold til
avtale eller privat instruks. Opplysningsplikten
står heller ikke tilbake for lovbestemt taushets-
plikt som ellers påhviler ligningsmyndighetene,
andre skattemyndigheter og myndigheter som
har til oppgave å overvåke offentlig regulering av
ervervsvirksomhet, jf. konkurranseloven § 6-1
tredje ledd.

Et eksempel på lovbestemt taushetsplikt er
advokaters taushetsplikt om opplysninger de får i
«stillingens medfør» etter straffeloven § 144.
Bestemmelsen beskytter ikke advokatkorrespon-
danse som befinner seg hos klienten eller andre.
Dette i motsetning til konkurranseloven § 6-2
annet ledd om bevissikring som viser til straffe-
prosessloven § 119, jf. § 204 og innebærer at det
ikke kan tas beslag i dokumenter en advokat ville
hatt taushetsplikt om uavhengig av hvor doku-
mentet befinner seg. Konkurranseloven § 6-1 har
ingen tilsvarende henvisning til straffeprosesslo-
ven når det gjelder opplysningsplikt og gransking.
Konkurransetilsynet har praktisert regelen slik at
spørsmålet aldri har kommet på spissen. 

En person kan ikke nekte å gi opplysninger til
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Konkurransetilsynet med den begrunnelse at
opplysningen vil kunne utsette ham eller hans
nærmeste for straff eller tap av borgerlig aktelse.
Vernet mot selvinkriminering kommer med andre
ord ikke til anvendelse ved Konkurransetilsynets
informasjonsinnhenting. I forarbeidene til konkur-
ranseloven tas det utrykkelig avstand fra et slikt
prinsipp på forvaltningsstadiet i konkurransesa-
ker, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 113. Det heter
at:

«Den som blir avkrevd opplysninger, vil ikke
kunne nekte å besvare konkurransemyndighe-
tene under henvisning til bestemmelsene om
fritak fra vitneplikten overfor domstolene, med
den begrunnelse at svaret vil kunne utsette
ham for straffansvar eller tap av den borgerlig
aktelsen (jf. straffeprosessloven § 123 og tviste-
målsloven § 208) eller at det åpenbares drifts-
eller forretningshemmeligheter (jf. straffepro-
sessloven § 124 og tvistemålsloven § 209).»

Etter konkurranseloven § 6-1 fjerde ledd gjelder
opplysningsplikten og utleveringsplikten selv om
det er besluttet bevissikring etter konkurranselo-
ven § 6-2. Begrunnelsen for denne bestemmelsen
er å klargjøre at den som blir utsatt for bevissik-
ring etter § 6-2 ikke skal kunne hevde at han får
status tilsvarende en som er siktet i henhold til
straffeprosessloven § 82, slik at han ikke lenger
har forklaringsplikt. 

Konkurransetilsynet har også i sin praksis lagt
til grunn at selvinkrimineringsvernet ikke gjelder
på kontrollstadiet. Spørsmålet om tilsynets
adgang til å oppta forklaringer som inkriminerer
den avhørte, har vært reist i to saker den senere
tid. Den ene saken er anmeldt til politiet, mens
den andre foreløpig ligger til vurdering i tilsynet.
Spørsmålet om kontrollmyndigheters adgang til å
kreve inkriminerende opplysninger har ikke vært
avgjort i rettspraksis.

Den som unnlater å etterkomme et pålegg
etter konkurranseloven § 6-1 eller gir uriktige
opplysninger til konkurransemyndighetene kan
straffes etter § 6-6. 

Opplysnings- og utleveringsplikten gjelde
også informasjon som konkurransemyndighetene
krever for å oppfylle Norges avtaleforpliktelser
overfor fremmed stat eller internasjonal organisa-
sjon. Bestemmelsen kom inn etter en lovendring
5. mai 2000 og må ses i sammenheng med kon-
kurranseloven § 1-8 om overlevering av taushets-
belagt informasjon til andre staters konkurranse-
myndigheter. Danmark, Island og Norge inngikk
16. mars 2001 en samarbeidsavtale som blant

annet regulerer informasjonsutveksling av taus-
hetsbelagte opplysninger. Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet presiserte i vedtak av
21. desember 2001 (sak nr. 01/4607 Viasat AS) at
så lenge den folkerettslige avtalen ikke omfatter
informasjonsinnhenting, kan ikke norske konkur-
ransemyndigheter pålegge personer eller foretak
å gi informasjon alene med det formål å overle-
vere informasjon til utenlandske konkurranse-
myndigheter.

8.1.2.2 Bevissikring

Etter konkurranseloven § 6-2 kan Konkurransetil-
synet, når det er rimelig grunn til å anta at loven
eller vedtak i medhold av loven er overtrådt,
kreve adgang til fast eiendom, inventar og annet
løsøre for selv å søke etter bevis og ta bevisene
med for nærmere gransking. Det er gitt nærmere
regler i forskrift om opplysningsplikt, gransking,
bevissikring og behandling av overskuddsinfor-
masjon av 31. mai 1995 nr. 511. 

Konkurranseloven § 6-2 annet ledd siste punk-
tum gir straffeprosessloven §§ 200, 201 første
ledd, §§ 117 til 120, jf. §§ 204, 207, 208, 209, 213 og
kapittel 26 tilsvarende anvendelse. 

Bevissikring kan kreves når det er «rimelig
grunn til å anta» at konkurranseloven eller vedtak
i medhold av konkurranseloven er overtrådt. Det
er ikke nødvendig med mistanke om at det fore-
ligger en straffbar handling. Det er tilstrekkelig at
det er rimelig grunn til å anta at loven objektivt
sett er overtrådt. Ifølge Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 113 innebærer dette heller ikke et krav om
sannsynlighetsovervekt. Det må for eksempel
være tilstrekkelig for bevissikring at konkurran-
semyndighetene har indikasjoner på ulovligheter
ved at markedet preges av prislikhet, for eksem-
pel ved at kjøpere klager til konkurransemyndig-
hetene over at det er vanskelig å oppnå avvikende
rabatter eller tilbud. 

Konkurransetilsynet kan kreve adgang til
«fast eiendom, inventar og annet løsøre for selv å
søke etter bevis.» Vanligvis utføres kontrollen på
foretakets forretningseiendom. «Fast eiendom»
er ikke begrenset til foretakets forretningseien-
dom. Bevissikring kan også foretas i private hjem
dersom forholdene tilsier at det kan finnes bevis
der. Adgangen til å foreta bevissikring i private
hjem har i praksis vært benyttet ved mistanke om
grove overtredelser av konkurranselovens for-
budsbestemmelser. 

Begjæring om adgang til bevissikring fremset-
tes av Konkurransetilsynet for forhørsretten. Den



NOU 2003: 12 169
Ny konkurranselov Kapittel 8

som avgjørelsen rammer har ikke adgang til å
uttale seg før retten treffer sin beslutning og blir
heller ikke informert om beslutningen før Kon-
kurransetilsynet er på kontrollstedet. Forhørsret-
tens beslutning skal leses opp eller forevises på
stedet når kontrollen iverksettes, jf. straffepro-
sessloven § 200. Kjæremål har ingen oppsettende
virkning, jf. § 6-2 annet ledd. Det skal opplyses om
retten til å ha et vitne til stede under kontrollen, jf.
forvaltningsloven § 15 annet ledd.

Dersom det ikke er tid til å avvente rettens
beslutning, kan Konkurransetilsynet kreve at poli-
tiet avstenger de områder der bevisene kan være
inntil rettens beslutning foreligger, jf. § 6-2 fjerde
ledd. Ifølge forarbeidene vil denne bestemmelsen
for eksempel være aktuell i de tilfeller hvor en
bedrift har fått kjennskap til at den er i konkurran-
semyndighetenes søkelys, og det er fare for bevis-
forspillelse. Dette vil kunne være tilfelle hvor Kon-
kurransetilsynet ved bedriftsbesøk i annet ærend
enn planlagt kontroll, blir kjent med at det kan
foreligge ulovligheter og besøket derfor omgå-
ende må utvides til en kontroll og gransking av
dokumenter, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 115.

Konkurransetilsynet kan kreve bistand av poli-
tiet til å iverksette beslutningen om bevissikring,
jf. § 6-2 tredje ledd. 

Dokumenter som Konkurransetilsynet har
bevissikret skal returneres når det ikke lenger er
behov for bevissikringen. Dette gjelder senest når
saken er endelig avgjort, jf. straffeprosessloven
§ 213. Har den kontrollerte på et tidligere tids-
punkt behov for dokumenter, skal Konkurransetil-
synet levere dokumentene tilbake med mindre
det vil kunne være til skade med sikte på den
videre behandling av saken. Alternativt kan den
kontrollerte med de samme begrensninger gis en
kopi, jf. forskrift om opplysningsplikt, gransking,
bevissikring og behandling av overskuddsinfor-
masjon av 31. mai 1995 nr. 511 § 8. 

Det kan ikke foretas bevissikring av andre
opplysninger enn de som omfattes av konkurran-
seloven § 6-1 om opplysningsplikt og utleverings-
plikt. Hovedregelen er at opplysningsplikten etter
§ 6-1 kun er begrenset av lovbestemt taushets-
plikt. For så vidt gjelder bevissikring er en
begrensning gjort ved at straffeprosessloven
§ 204 gis tilsvarende anvendelse, når det gjelder
straffeprosessloven §§ 117 til 120. Henvisningen
innebærer at det ikke kan tas beslag i dokumenter
eller annet, hvis innhold et vitne kan nekte å for-
klare seg om etter §§ 117 til 120, og som besittes
av den som kan nekte å forklare seg eller den som
har en rettslig interesse i hemmelighold. Dette

omfatter opplysninger som skal holdes hemme-
lige av hensyn til rikets sikkerhet (§ 117), lovbe-
stemt taushetsplikt (§ 118), opplysninger som er
betrodd advokater i deres stilling (§ 119) og taus-
hetsplikt pålagt av domstol (§ 120). Forbudet mot
beslag gjelder ikke for blant annet dokumenter
eller annet som inneholder betroelser mellom per-
soner som er mistenkt for å være medskyldige i
det straffbare forholdet, jf. § 204 annet ledd. Det
vises ikke til straffeprosesslovens beslagsforbud
mot dokumenter som inneholder betroelser
under sjelesorg og sosialt arbeid (§ 121), forret-
nings- og driftshemmeligheter (§ 124) og redaktø-
rers vitneplikt (§ 125), jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 114. 

Utgangspunktet etter § 6-2 er at Konkurranse-
tilsynet kan søke etter bevis som er egnet til å
bevise en overtredelse av konkurranseloven eller
vedtak i medhold av konkurranseloven. Doku-
menter som inneholder overskuddsinformasjon,
skal returneres til den kontrollerte straks dets
innhold er brakt på det rene. Eventuelle kopier
tatt av Konkurransetilsynet skal makuleres. Dette
gjelder likevel ikke dersom dokumentet innehol-
der både overskuddsinformasjon og opplysnin-
ger Konkurransetilsynet har bruk for ved utøvel-
sen av sine gjøremål etter konkurranseloven, og
opplysningene ikke kan skilles fra hverandre uten
at dokumentets innhold blir endret eller kan mis-
forstås. Overskuddsinformasjon som inneholder
opplysninger om mulige lovovertredelser, kan
bare gjøres kjent for påtalemyndigheten eller ved-
kommende kontrollmyndighet når det foreligger
skjellig grunn til mistanke om særlig grove lovo-
vertredelser, og det antas å være et særlig behov
for en offentlig reaksjon.

Spørsmålet om en bevissikring skal opprett-
holdes kan på ethvert tidspunkt prøves for for-
hørsretten av enhver som avgjørelsen rammer.
Konkurransetilsynet skal sørge for at den som
omfattes av bevissikringen blir gjort kjent med
adgangen til slik rettslig prøving, jf. straffepro-
sessloven § 208.

8.1.2.3 Undersøkelse på person mv.

Konkurransetilsynets representanter har ikke
hjemmel til å foreta fysisk ransaking av personer.
Dersom dette skal gjøres må politiet kobles inn,
og vilkårene etter straffeprosessloven §§ 195 flg.
må være oppfylt.

Erfaring har vist at det undertiden befinner
seg opplysninger av bevisverdi på personer. Dette
kan gjelde dokumentvesker eller -mapper som
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bæres av sentrale personer i virksomheten, eller
almanakker, mobiltelefoner eller elektroniske
avtalebøker som viser møtedeltagelse og reisefra-
vær osv. Noen ganger fremgår det tydelig for
omverdenen hva dette er. Dette er tilfelle hvis ved-
kommende person selv opplyser om eksistensen
av nevnte ting eller gjenstander, eller de bæres
utvendig eller tas opp av vedkommende under
kontrollen. 

Slike gjenstander eller dokumenter kan kre-
ves utlevert omgående etter konkurranseloven
§ 6-1, dersom gjennomsyn anses nødvendig for at
tilsynet skal kunne «utføre sine gjøremål etter
loven». Avgjørende for utleveringsplikten er ikke
at dokumentene/gjenstandene faktisk inneholder
opplysninger av bevisverdi, men om de er av slik
karakter at de etter sin art omfattes av utleve-
ringsplikten. Det er ikke anledning til å hindre
undersøkelsen ved å ta fysiske grep om dokumen-
ter/gjenstander som konkurransemyndighetene
har krav på å få gjennomgå. Nekter vedkom-
mende å etterkomme anmodningen, er dette
straffbart etter konkurranseloven § 6-6 første ledd
bokstav c. 

8.1.2.4 Dokumentinnsyn

Forvaltningslovens og offentlighetslovens regler
om henholdsvis partsinnsyn og offentlighet gjel-
der som hovedregel for Konkurransetilsynets
virksomhet. 

Ved håndhevingen av konkurranseloven trer
rettighetene etter forvaltningsloven og offentlig-
hetsloven inn på ulike stadium i saksgangen,
avhengig av hvilken form for håndheving og even-
tuelt sanksjonstype som er aktuell. Når tilsynet
vurderer å gjøre inngrep eller å innvilge dispensa-
sjon, kommer forvaltningslovens regler om saks-
forberedelse ved enkeltvedtak til anvendelse, her-
under reglene om partenes rett til å gjøre seg
kjent med sakens dokumenter.

Der tilsynet forbereder en sak som senere vil
kunne lede til straff eller inndragning, er partenes
rettigheter derimot begrenset. Forvaltningslo-
vens regler om partsinnsyn kommer ikke til
anvendelse fordi forberedelse av en straffesak
under konkurranseloven og anmeldelse ikke
anses som et enkeltvedtak. Rett til innsyn etter
offentlighetsloven er også begrenset fordi opplys-
ninger om en anmeldelse knyttet til en straffbar
handling foretatt av bestemte personer, normalt
vil være taushetsbelagte opplysninger i medhold
av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. 

Konkurranseloven § 6-3 avskjærer enhver rett

til innsyn i opplysninger som Konkurransetilsynet
har innhentet i medhold av §§ 6-1 og 6-2. Verken
forvaltningslovens eller offentlighetslovens regler
om innsyn kommer til anvendelse ved overtredel-
sessaker. Det følger av Ot.prp. nr. 41 (1992-93)
side 74 at bestemmelsen er gitt for å unngå tvil-
somme tolkningsspørsmål ved offentlighetslo-
vens regler, og at dette vil innebære en mer over-
siktlig rettslig situasjon også for de ervervsdri-
vende. 

Regelen er blitt begrunnet med at bevisene i
disse sakene er meget skjøre. De er ofte basert på
forklaringer som er innhentet ved en uanmeldt
kontroll, i tillegg til dokumentbevis i form av nota-
ter og referater fra møter der for eksempel pris-
samarbeid har vært drøftet. Innsyn i forklaringer
og andre bevis som blir distribuert blant en sam-
arbeidsgruppes medlemmer, vil kunne gi koordi-
nerte forklaringer på et senere trinn i saksbe-
handlingen, for eksempel overfor påtalemyndig-
heten.

Det følger av konkurranseloven § 6-3 annet
punktum at når Konkurransetilsynet utferdiger
forelegg om vinningsavståelse etter § 6-5, gjelder
forvaltningslovens regler om partsoffentlighet.
Regelen er begrunnet i de ervervsdrivendes
behov for innsyn og gjennomgang av det materia-
let som Konkurransetilsynet har i saken som
grunnlag for forelegget.

Når en sak er oversendt påtalemyndigheten,
kommer de alminnelige regler om siktedes parts-
rettigheter til anvendelse på det tidspunkt da
betingelsen for dette er til stede, jf. straffeprosess-
loven § 82. I saker om håndheving av forbudsbe-
stemmelsene i konkurranseloven blir således
partsrettighetene ivaretatt på et senere stadium i
saken i medhold av alminnelige straffeprosessu-
elle regler.

Konkurranseloven legger med andre ord opp
til to forskjellige spor avhengig av sakstype, et for-
valtningsspor for vedtakssakene og et straffepro-
sessuelt spor for alvorlige overtredelser av forbu-
dene.

8.2 Generelle forvaltningsrettslige 
regler

8.2.1 Forvaltningens utredning

Det generelle utgangspunktet for opplysning av
saker for forvaltningen, er forvaltningens utred-
ningsplikt. For saker om enkeltvedtak er denne
plikten lovfestet i forvaltningsloven § 17. Her
heter det at forvaltningen skal sørge for at en sak
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er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Samtidig gir bestemmelsen viktige elementer til
kontradiksjonsprinsippet, ved at en part har rett
til innsyn i opplysninger i saken og rett til å uttale
seg.

I sitt arbeid med utredning av saken, kan for-
valtningen bygge på forskjellige kilder. En viktig
kilde til informasjon er opplysninger som forvalt-
ningen har som et resultat av mer generell inn-
samling og i forbindelse med behandlingen av
andre saker. Forvaltningen utveksler også infor-
masjon i samarbeid med andre myndigheter. Et
forvaltningsorgan har i utgangspunktet plikt til å
bruke informasjon som finnes i organet selv og
som finnes hos andre organer. De begrensninger
som ligger på slik bruk og utveksling av informa-
sjon følger av bestemmelsene om taushetsplikt i
forvaltningsloven §§ 13 flg. Bruk av informasjon
fra andre saker begrenses her av bestemmelsen i
§ 13 b første ledd nr. 2 om at opplysningene bare
kan brukes for å oppnå det formål de er gitt eller
innhentet for. Dette innebærer at opplysninger
innhentet som ledd i behandlingen i en sak ikke
uten videre kan brukes som ledd i behandlingen
av en annen sak. Utveksling av opplysninger mel-
lom forvaltningsorganer begrenses av § 13 b før-
ste ledd nr. 5 om at et forvaltningsorgan bare kan
gi andre forvaltningsorganer opplysninger som er
nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets opp-
gaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunn-
lag. I mange tilfeller er utveksling av informasjon
mellom forvaltningsorganer lovregulert slik at
informasjon kan overleveres uten hinder av taus-
hetsplikt. For konkurransesaker er en slik regel
gitt i konkurranseloven § 6-1 tredje ledd.

Forvaltningen mottar også opplysninger fra
parter og andre private rettssubjekter i forbin-
delse med søknader, anmeldelser eller etter hen-
vendelse til private som måtte ha opplysninger av
betydning for saken. Ingen har i utgangspunktet
plikt til å gi opplysninger til forvaltningen. For
partene gjelder likevel et utgangspunkt om at for-
valtningen kan forvente at parter i alle fall bidrar
med opplysninger som taler i partens favør.
Denne forventningen begrenses imidlertid av for-
valtningens utrednings- og veiledningsplikt. Like-
vel gjelder det som generell regel at en part som
kunne og burde bidratt til opplysning av en sak
ikke kan angripe et vedtak med den begrunnelse
at det er truffet på grunnlag av sviktende faktiske
forutsetninger. Denne generelle regelen må anta-
kelig modifiseres i saker av pønal karakter etter
Høyesteretts dom i plenum inntatt i Rt. 2002
side 509. I slike saker må en part av hensyn til

EMK artikkel 6 stå fritt til å legge frem alle bevis
som taler til egen fordel under en etterfølgende
rettslig prøving av vedtaket.

8.2.2 Opplysningsplikt og gransking

Den rett forvaltningsloven gir parter til å uttale
seg, innebærer ingen plikt til å gi uttalelser eller
opplysninger i forbindelse med en forvaltnings-
sak. Det å pålegge noen å komme med opplysnin-
ger til forvaltningen, er et inngrep som trenger
hjemmel i lov, hvis ikke det er snakk om personer
man kan kreve en uttalelse fra i kraft av andre
kompetansegrunnlag. Forvaltningen kan kreve
uttalelse fra tjenestemenn i kraft av instruksjons-
retten, men kan ikke kreve uttalelse fra utenfor-
stående i kraft av annet enn lovhjemmel. Forvalt-
ningsloven gir selv ingen lovhjemmel for å
pålegge noen å uttale seg. 

Plikt til å gi opplysninger til forvaltningen er
imidlertid fastsatt i en rekke andre lover, særlig i
forbindelse med tilsyn, kontroll, skatter og avgif-
ter. Gjeldende konkurranselov § 6-1 pålegger som
nevnt enhver opplysningsplikt for de opplysninger
konkurransemyndighetene trenger for å utføre
sine gjøremål etter loven. Av andre lover med
regler om opplysningsplikt er et velkjent eksem-
pel lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
kapittel 4, som pålegger skattyterne en selvangi-
velsesplikt. Et annet eksempel er lov 13. mars
1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om
avfall § 49. I lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapir-
handel § 12-2 sjette ledd er den generelle opplys-
ningsplikten til Kredittilsynet begrenset til saker
hvor det foreligger en mistanke om overtredelse
av loven. Det er presisert i samme bestemmelse
at opplysningene bare kan brukes i den sak de er
innhentet for. Opplysningsplikten er videre
begrenset ved at den som begjæres avhørt, kan
nekte å svare på spørsmål når svaret vil kunne
utsette vedkommende selv eller noen vedkom-
mende står i forhold til som nevnt i straffeprosess-
loven § 122 første og annet ledd, for straff eller tap
av borgerlig aktelse. I forarbeidene til bestemmel-
sen uttales det at ettersom Kredittilsynet i realite-
ten driver etterforskning med sikte på å avdekke
straffbare forhold, taler rettssikkerhetshensyn for
at den generelle opplysningsplikten må gjøres
gjeldende med de begrensninger som følger av
straffeprosessloven, jf. NOU 1996: 2 side 196 og
Ot.prp. nr. 29 (1996-97) side 144. 

Unnlatelse av å følge en lovbestemt opplys-
ningsplikt til offentlige myndigheter straffes med
bøter etter straffeloven § 339 nr. 1. Denne bestem-
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melsen gjelder med mindre noe annet følger av
særskilte straffebestemmelser i forvaltningslov-
givningen, eller det følger av en alminnelig tolking
at overtredelser av vedkommende lov ikke er
straffbar. Konkurranseloven § 6-6 er eksempel på
en særskilt straffebestemmelse i forvaltningslov-
givningen. 

Det følger av straffeloven § 166 at dersom for-
klaringen skal benyttes som bevis, vil den som
avgir falsk forklaring til en offentlig myndighet
kunne straffes selv om det ikke foreligger en for-
klaringsplikt overfor vedkommende myndighet.

Forvaltningsloven inneholder ingen selvsten-
dig hjemmel til gransking, men for lover som har
en slik hjemmel fastsetter forvaltningsloven § 15
nærmere regler om fremgangsmåten ved gran-
sking. Det fastsettes blant annet at den som for-
retningen angår skal ha rett til å ha et vitne til
stede så lenge dette kan skje uten vesentlig
ulempe eller uten at formålet med forretningen
settes i fare. Forvaltningsloven § 12 om rett til å la
seg bistå av advokat eller annen fullmektig gjelder
også her, men gir ikke parten rett til å kreve gran-
skingen utsatt til en advokat kan komme til stedet. 

Bestemmelser om gransking er fastsatt i en
rekke lover. Etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern
mot forurensninger og om avfall § 50 skal foru-
rensningsmyndighetene ha uhindret adgang til
eiendom der forurensning kan oppstå eller har
oppstått eller som er eller kan bli utsatt for foru-
rensning når det er nødvendig for dens gjøremål
etter loven. I tillegg kan forurensningsmyndighe-
tene kreve å få lagt frem og få granske dokumen-
ter og annet materiale som kan ha betydning for
disses gjøremål etter loven. Et annet eksempel er
lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markeds-
føring og avtalevilkår § 15 som bestemmer at Mar-
kedsrådet og Forbrukerombudet kan foreta slik
gransking og besiktigelse, herunder kreve utle-
vert dokumenter, gjenstander, vareprøver eller
annet, som de finner påkrevet for å utføre sine gjø-
remål etter loven.

8.2.3 Dokumentinnsyn

Forvaltningsloven kapittel IV har nærmere regler
om partenes rett til innsyn i saker om enkeltved-
tak. Etter forvaltningsloven § 18 har en part rett til
å gjøre seg kjent med sakens dokumenter hvis
annet ikke følger av paragrafen selv eller lovens
§ 19. Forvaltningsloven § 18 annet ledd gjør unn-
tak for dokumenter organet selv har utarbeidet og
for dokumenter fra underordnede organer og sak-
kyndige. En part har likevel krav på å gjøre seg

kjent med faktiske opplysninger. Forvaltnings-
loven § 19 gjør unntak for opplysninger i et doku-
ment som blant annet gjelder forretningshemme-
ligheter. 

Utgangspunktet etter offentlighetsloven § 2
første ledd er at forvaltningens saksdokumenter
er offentlige. Dette utgangspunktet må vike der
forvaltningen er pålagt taushetsplikt. Etter offent-
lighetsloven § 5 a er opplysninger som er under-
gitt taushetsplikt i lov, eller i medhold av lov, unn-
tatt fra offentlighet. De viktigste bestemmelsene
om taushetsplikt finnes i forvaltningsloven §§ 13
flg. Forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt
om «noens personlige forhold» og «forretnings-
hemmeligheter». 

Videre er det i offentlighetsloven inntatt
bestemmelser som gir forvaltningen taushetsrett.
Slik taushetsrett følger av offentlighetsloven § 4
som gjelder utsatt offentlighet i særlige tilfeller,
offentlighetsloven § 5 som gjelder unntak for
interne dokumenter og offentlighetsloven § 6 som
gjelder unntak på grunn av dokumentets innhold.
Det følger blant annet av offentlighetsloven
§ 6 nr. 5 at anmeldelser, rapport og annet doku-
ment om lovovertredelse kan unntas fra offentlig-
heten. Der hvor det foreligger taushetsrett har
forvaltningen i utgangspunktet adgang, men
ingen plikt, til å unnta dokumentet fra offentlig-
het. Etter offentlighetsloven § 2 tredje ledd har
forvaltningsorganet en plikt til å vurdere merof-
fentlighet, det vil si om det likevel kan gis innsyn
selv om det foreligger taushetsrett.

8.3 Straffeprosessuelle regler

8.3.1 Forklaringsplikt

Mistenkte og siktede har etter straffeprosess-
loven verken forklaringsplikt overfor politiet eller
domstolene (nektelsesretten). Han kan heller
ikke straffes for usann forklaring (friheten til å
forklare seg usant), jf. straffeprosessloven §§ 90,
230 og 232 og straffeloven § 167 første ledd.

Et vitne kan heller ikke pålegges å forklare
seg for politiet, jf. straffeprosessloven § 230. Poli-
tiet kan imidlertid begjære rettslig avhør når det
er satt i gang etterforskning av bestemte straff-
bare forhold. Vitnet plikter å forklare seg overfor
retten med mindre annet er bestemt ved lov, jf.
straffeprosessloven § 108. Bestemmelsene i straf-
feprosessloven §§ 117 til 120 gjør unntak fra vitne-
plikten. Fritak for den alminnelige vitneplikten fin-
nes i straffeprosessloven §§ 122 til 125. Straffepro-
sessloven § 122 gir en generell fritakelse fra
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vitneplikt for siktedes ektefelle, partner, samboer
eller nære pårørende. 

Etter straffeprosessloven § 123 kan et vitne
nekte å svare på spørsmål når svaret vil kunne
utsette vitnet eller noen som står i et slikt forhold
som nevnt i § 122 første og annet ledd for straff
eller tap av borgerlig aktelse. Retten kan videre
frita et vitne fra å svare på spørsmål når det opp-
står fare for vesentlig velferdstap av annen art, og
det er urimelig å pålegge vitnet å forklare seg. I
vurderingen av om det skal gis slikt fritak, skal
det blant annet tas hensyn til sakens art, forklarin-
gens betydning for sakens opplysning og forhol-
dene forøvrig. Bestemmelsen gir altså ikke et
generelt fritak for plikten til å vitne, men kun en
rett til å nekte å svare på bestemte spørsmål. Fri-
taket gjelder kun muntlige forklaringer for retten
og kan ikke påberopes ved innhenting eller frem-
leggelse av skriftlige dokumentbevis.

Gjelder en sak et foretak, og er det bare foreta-
ket som er siktet, har ansatte og tillitsmenn i fore-
taket forklaringsplikt som vitner etter de alminne-
lige regler i straffeprosessloven. Ettersom tillits-
menn og ansatte i foretakene i visse tilfeller vil
kunne risikere å pådra seg et personlig straff-
ansvar, kan de påberope seg fritak fra å besvare
spørsmål hvis svaret vil kunne utsette dem for
straff. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til
lov om endringer i straffeloven m.m. (straffansvar
for foretak) at det ikke har vært noe stort problem
at sentrale vitner nekter å forklare seg mot foreta-
ket under henvisning til straffeprosessloven §§ 90
og 123, jf. Ot.prp. nr. 27 (1990-91) side 22 og side 40.
På denne bakgrunn la departementet til grunn at
det ikke var påvist et behov for særskilte regler
om vitneplikten i tilknytning til foretaksansvaret.

Etter straffeprosessloven § 124 kan et vitne
nekte å svare på et spørsmål når det ikke kan
svare uten å åpenbare en forretnings- eller drifts-
hemmelighet. Det er antatt at bestemmelsen bare
tar sikte på opplysninger det er av konkurranse-
messig betydning å hemmeligholde, jf. Bjerke/
Keiserud: Straffeprosessloven Kommentarut-
gave (2001) side 502. Retten kan likevel pålegge
vitnet å forklare seg når den etter en avveining av
de stridende interesser finner det påkrevet. Straf-
feprosessloven § 125 regulerer pressens anonymi-
tetsrett.

8.3.2 Utleveringspålegg, ransaking og beslag

Straffeprosessloven § 170 a fastsetter at et tvangs-
middel bare kan brukes når det er tilstrekkelig
grunn til det. Tvangsmidler kan ikke brukes når

det etter sakens art og forholdene ellers ville være
et uforholdsmessig inngrep. Både utleverings-
pålegg, ransaking og beslag rubriseres som
tvangsmidler i straffeprosessloven.

Etter straffeprosessloven § 210 gjelder utleve-
ringsplikten ting som antas å ha betydning som
bevis, såfremt besitteren plikter å vitne i saken. At
utleveringsplikten er knyttet til vitneplikten, inne-
bærer at denne blant annet begrenses av vernet
mot selvinkriminering i straffeprosessloven § 123.
Et utleveringspålegg krever i utgangspunktet
kjennelse fra retten. Er det fare for at etterfors-
kningen vil lide, kan imidlertid påtalemyndighe-
tens ordre tre istedenfor slik kjennelse. 

Straffeprosessloven har generelle regler om
ransaking og beslag som foretas i forbindelse
med straffeforfølgning. Disse reglene får også
anvendelse ved bevissikring utført av konkurran-
semyndighetene, men bare i den utstrekning
dette fremgår av konkurranseloven, jf. punkt
8.1.2.2. 

Adgang til ransaking fremgår av straffepro-
sessloven kapittel 15. Straffeprosessloven § 192
første ledd gir hjemmel til å foreta ransaking av
bolig, rom eller oppbevaringssted hos den som
mistenkes for en straffbar handling. Vilkåret er at
det må foreligge skjellig grunn til mistanke om et
straffbart forhold som kan medføre frihetsstraff.
Dette innebærer at det må være mer sannsynlig at
siktede har begått den straffbare handling saken
gjelder enn at han ikke har det. Etter § 192 annet
ledd kan det foretas ransaking hos andre enn mis-
tenkte når tre alternative vilkår er oppfylt. 

Uten samtykke fra den det gjelder, kan ransa-
king i utgangspunktet bare foretas etter beslut-
ning av retten, jf. § 197 første ledd. Er det fare ved
opphold, kan imidlertid beslutningen treffes av
påtalemyndigheten, jf. annet ledd. En politimann
kan også, i situasjoner og under forutsetninger
som nevnt i bestemmelsen, ransake uten forutgå-
ende beslutning, jf. § 198.

Etter straffeprosessloven § 203 kan ting som
antas å ha betydning som bevis beslaglegges inn-
til rettskraftig dom foreligger. Hovedregelen er at
påtalemyndigheten har primærkompetanse til å
beslaglegge ting, jf. straffeprosessloven § 205.
Med uttrykket «ting» forstås konkrete gjenstan-
der som fast gods og løsøre, herunder dokumen-
ter. Også programvare og datalagret informasjon
er å anse som «ting».

Med «bevis» menes alt som kan kaste lys over
spørsmålet om det er utvist et straffbart forhold.
Det legges til grunn at det må foreligge skjellig
grunn til mistanke om en straffbar handling for at
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beslag kan finne sted etter straffeprosessloven
§ 203.

Straffeprosessloven § 205 tredje ledd bestem-
mer at dokumenter eller annet som besitteren
ikke plikter å forklare seg om uten etter særskilt
pålegg fra retten, ikke kan beslaglegges uten ret-
tens kjennelse. Politiet må i en slik situasjon forse-
gle dokumentet i lukket konvolutt i nærvær av en
representant for besitteren, og deretter ta med
dokumentet til retten som vil avgjøre om beslaget
tillates. 

Når det er fattet beslutning om ransaking,
beslag eller utleveringspålegg, skal den det gjel-
der underrettes, jf. straffeprosessloven §§ 200 og
208, jf. § 205 første ledd siste punktum og § 210.
Dette skal gjøres før ransakingen, beslaget eller
utleveringspålegget settes i verk og skal skje ved
at beslutningen leses opp eller forevises. Under-
retningen kan også skje ved at vedkommende
opplyses om hva saken gjelder. Formålet med ran-
sakingen, beslaget eller utleveringspålegget skal
også opplyses. Det er ikke adgang til å utsette
underretning om bruk av disse tvangsmidlene av
hensyn til etterforskningen. Se dog straffepro-
sessloven §§ 200 a og 208 om utsatt rett til under-
retning i særlige tilfeller. 

8.3.3 Dokumentinnsyn

I fremstillingen nedenfor er det mistenktes, sikte-
des og tiltaltes rett til innsyn som omhandles. For-
nærmedes og tredjemenns rett til innsyn etter
straffeprosessuelle regler blir behandlet under
punkt 9.5.2.3.

Innsynsrett på etterforskningsstadiet

Retten til innsyn på etterforskningsstadiet regule-
res av straffeprosessloven § 242. Mistenkte eller
siktede, hans forsvarer og fornærmede skal, på
begjæring, som hovedregel gis adgang til å gjøre
seg kjent med sakens dokumenter på etterfors-
kningsstadiet, såfremt det kan skje uten skade
eller fare for etterforskningen. Innsynsretten gjel-
der uavhengig av om dokumentene er lagt frem i
rettsmøte eller ikke. 

Retten til dokumentinnsyn gjelder bare så
langt det kan skje uten skade eller fare for etter-
forskningens øyemed eller for tredjemann. Skade
eller fare for etterforskningens øyemed, det vil si
bevisforspillelse, vil foreligge hvor dokumentene
inneholder opplysninger det er viktig at andre
ikke får kjennskap til under etterforskningen, jf.

Innst.O. nr. 37 (1980-81) side 28. Om innsyn skal
tillates eller ikke beror på en konkret vurdering. I
denne må det blant annet kunne legges vekt på
om for eksempel mistenkte vil forsøke å motvirke
etterforskningen ved å påvirke andre mistenkte i
saken, eventuelt om han vil forsøke å påvirke vit-
ner til å avgi en uriktig forklaring eller om han vil
forsøke å fjerne spor eller andre bevis og lig-
nende. Skaden eller faren må imidlertid relatere
seg til etterforskningen i vedkommende sak. I
rettspraksis er det også lagt vekt på om innsyn vil
gjøre det mulig for mistenkte å tilpasse sin forkla-
ring etter dokumentenes innhold, for eksempel
ved å få innsyn i medsiktedes forklaring, jf.
Rt. 1991 side 167, Rt. 1995 side 1054 og Rt. 1997
side 138. Dette gjelder særlig der mistenkte ennå
ikke har forklart seg i saken, eventuelt ikke har
forklart seg om de forhold som er omhandlet i de
aktuelle dokumenter. Det er altså lagt til grunn at
innsyn kan nektes der mistenkte settes i stand til
å vanskeliggjøre etterforskningen.

Hvis mistenkte nektes innsyn med hjemmel i
straffeprosessloven § 242 første ledd første punk-
tum, er det antatt at forsvareren kan gis tilgang til
saksdokumentene med pålegg om taushet. For-
svareren kan, etter begjæring fra påtalemyndighe-
ten, pålegges taushet om innholdet i dokumen-
tene, herunder eventuelt vitners identitet. Retten
kan også pålegge forsvareren taushet med hjem-
mel i domstolsloven § 130.

Når innsyn nektes av hensyn til tredjemann,
vil bestemmelsen kunne få anvendelse både hvor
det er behov for å holde navnet på et vitne hem-
melig, og hvor det er selve forklaringen som helt
eller delvis må holdes hemmelig. Det er imidler-
tid et vilkår at det foreligger en begrunnet frykt
for at vitnet vil kunne bli forulempet dersom mis-
tenkte eller forsvareren blir kjent med navnet på
vitnet og dets forklaring. Så lenge saken ennå
bare er gjenstand for utenrettslig etterforskning,
må det være en forholdsvis vid adgang for politiet
til å holde skjult navnet på et vitne, herunder
anmeldelsen, dersom dette anses nødvendig for å
beskytte vitnet. 

Blir mistenkte eller hans forsvarer nektet
adgang til dokumentene, kan spørsmålet kreves
avgjort ved kjennelse av retten, jf. straffeprosess-
loven § 242 tredje ledd. Fornærmede har ikke en
tilsvarende rett.

Det er gitt nærmere regler for den praktiske
gjennomføringen av innsynsretten etter straffe-
prosessloven § 242 i påtaleinstruksen kapittel 16.
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Innsynsrett etter at tiltale er tatt ut

Etter at tiltale er tatt ut skal tiltaltes forsvarer få til-
sendt en kopi av tiltalebeslutningen og bevisopp-
gaven sammen med sakens dokumenter, jf. straf-
feprosessloven § 264. Straffeprosessloven § 267
bestemmer at tiltalte dersom han ikke har forsva-
rer, skal gis en oppgave over de bevis som påtale-
myndigheten vil føre. Han skal også underrettes
om at han kan få gjøre seg kjent med sakens
dokumenter. De eneste unntakene fra innsynsret-
ten gjelder dokumenter som bør holdes hemme-
lig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til
fremmed stat og innsyn i opplysninger som kan
føre til at vitnets identitet blir kjent i en sak hvor
det er blitt begjært anonym vitneførsel, jf. § 264
tredje og fjerde ledd. Det er ikke hjemmel for å
nekte innsyn av hensyn til risikoen for skade eller
fare for sakens behandling ved retten eller for
tredjepersoner.

Innsynsrett etter at saken er avsluttet

Straffeprosessloven § 28 første ledd gir regler om
når fornærmede og andre som har rettslig inter-
esse, kan kreve utskrift av rettsbøker og andre
dokumenter i en straffesak. Bestemmelsen er
begrenset til saker som er avsluttet av retten.
Bestemmelsen suppleres av påtaleinstruksen
kapittel 4 om utlån og kopi av dokumentene i en
avsluttet straffesak. Etter påtaleinstruksen § 4-1
er det gitt en tilsvarende rett til å få innsyn i saks-
dokumentene i saker som er avgjort av påtale-
myndigheten.

8.4 EU/EØS, Danmark og Sverige 

8.4.1 EU/EØS

8.4.1.1 Innledning

EFTAs overvåkningsorgans saksbehandlingsre-
gler finnes i ODA protokoll 4 del I kapittel II,
implementert i norsk rett ved forskrift om proses-
suelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. av
4. desember 1992 nr. 966 del I kapittel II. Disse
reglene tilsvarer rådsforordning 17/62 om gjen-
nomføring av konkurransereglene i EF-traktaten
artikkel 81 og 82. Rådsforordning 17/62 vil bli
erstattet av rådsforordning 1/2003, som ble ved-
tatt av rådet den 16. desember 2002 (EFT L 1/1 av
4. januar 2003). 

8.4.1.2 Opplysningsplikt

Etter rådsforordning 17/62 artikkel 11 og rådsfor-
ordning 1/2003 artikkel 18 kan overvåkningsor-
ganet for å utføre de oppgaver det er pålagt, inn-
hente alle nødvendige opplysninger fra medlems-
statenes myndigheter eller fra foretak eller
sammenslutninger av foretak. Med opplysninger
forstås også dokumenter. Opplysningsplikten
omfatter foretakets eiere eller deres representan-
ter, samt personer som i henhold til lov eller ved-
tekter har fullmakt til å representere foretaket. 

Rådsforordning 1/2003 artikkel 19 inneholder
i tillegg en bestemmelse som gir Kommisjonen
myndighet til å innhente uttalelser fra alle fysiske
og juridiske personer som kan tenkes å være i
besittelse av nyttige opplysninger og registrere
deres muntlige uttalelser. Det kan imidlertid ikke
ilegges bøter ved forklaringsnektelse etter denne
bestemmelsen. 

Etter rådsforordning 17/62 artikkel 14 nr. 1
bokstav c kan Kommisjonen ved kontroll kreve
muntlige forklaringer på stedet. Forklaringsplik-
ten er begrenset til muntlige forklaringer vedrø-
rende dokumenter. Etter rådsforordning 1/2003
artikkel 20 nr. 2 bokstav e vil det også være anled-
ning til å stille foretakets representanter eller
ansatte ethvert spørsmål vedrørende undersøkel-
sens gjenstand og formål og nedtegne disse. 

Et foretak kan ikke nekte å gi opplysninger til
Kommisjonen under henvisning til at opplysnin-
gene inneholder taushetsbelagt informasjon. Opp-
lysningsplikt overfor overvåkningsorganet går
foran taushetsplikt uansett grunnlaget for taus-
hetsplikten. Rådsforordning 17/62 artikkel 20 og
rådsforordning 1/2003 artikkel 28 begrenser bru-
ken av innhentede opplysninger ved at de bare
kan brukes til «det formål de er innhentet for».
Kommisjonen, myndigheter i vedkommende
medlemsstater og deres tjenestemenn og andre
ansatte kan heller ikke gi videre opplysninger
som etter sin art er underlagt taushetsplikt.

Rådsforordning 17/62 og rådsforordning 1/2003
inneholder ikke regler om fortrolig advokatkor-
respondanse (legal privilege). EF-domstolen har
imidlertid slått fast at det, på visse vilkår, gjelder
et ulovfestet prinsipp om at opplysningsplikten
ikke omfatter fortrolig korrespondanse mellom
advokat og klient, jf. sak 155/79 AM & S Europe
Limited mot Kommisjonen Saml. 1982 side 1575.
Det første vilkåret er at det må dreie seg om kor-
respondanse som utveksles med hensyn til klien-
tens forsvar. For det andre beskyttes kun korre-
spondanse med eksterne, uavhengige advokater.
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Korrespondanse med interne eller ansatte advo-
kater i virksomheten beskyttes ikke under prin-
sippet om «legal privilege». 

Etter rådsforordning 17/62 artikkel 12 kan
Kommisjonen gjennomføre generelle undersøkel-
ser for å kartlegge konkurranseforholdene i
bestemte bransjer. Som ledd i undersøkelsen kan
den anmode næringsdrivende i bransjen om å gi
de opplysninger den mener er nødvendig for å
kunne føre en effektiv kontroll med etterlevelsen
av EF-traktaten artikkel 81 og 82. Kommisjonen
har kun tre ganger benyttet seg av hjemmelen til
å gjøre bransjeundersøkelser. Siste gang var i
1999 da Kommisjonen innledet en særlig undersø-
kelse av telesektoren i overensstemmelse med
artikkel 12, jf. Commission’s XXIXth Annual
Report on Competition Policy (1999) punkt 74 til
76. Bestemmelsen er videreført i rådsforordning
1/2003 artikkel 17. Kommisjonen har lagt vekt på
at avdekking av overtredelser til dels skjer ved
overvåkning av markedene og at overvåkningen
av markedene vil bli stadig viktigere ved overgan-
gen til lovbaserte unntak.

Dersom et foretak eller en sammenslutning av
foretak etter anmodning unnlater å gi de opplys-
ninger som kreves innen en fastsatt frist, eller gir
ufullstendige opplysninger, skal Kommisjonen
ved vedtak kreve at opplysninger blir gitt, jf. råds-
forordning 17/62 artikkel 11 nr. 5 og rådsforord-
ning 1/2003 artikkel 18 nr. 3. Et foretak eller en
sammenslutning av foretak som forsettlig eller
uaktsomt gir uriktige eller misvisende opplysnin-
ger, eller unnlater å gi opplysninger, kan ilegges
administrative bøter etter rådsforordning 17/62
artikkel 15 nr. 1 og rådsforordning 1/2003 artik-
kel 23 nr. 1. Det kan også ilegges tvangsmulkt for
å fremtvinge fullstendige eller korrekte opplysnin-
ger ved anmodning om opplysninger etter rådsfor-
ordning 17/62 artikkel 11 og rådsforordning 1/2003
artikkel 18, jf. rådsforordning 17/62 artikkel 16
nr. 1 og rådsforordning 1/2003 artikkel 24 nr. 1.

Det følger av praksis fra EF-domstolen at fore-
tak har en plikt til å medvirke aktivt overfor Kom-
misjonen, noe som innebærer at de må fremskaffe
all relevant informasjon som de måtte råde over,
se sak T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG
mot Kommisjonen Saml. 2001 side II-729 avsnitt
62, jf. sak 374/87 Orkem mot Kommisjonen Saml.
1989 side 3283 avsnitt 27. EF-domstolen har
videre fastsatt at Kommisjonen ved begjæring om
opplysninger, ikke må tilsidesette de rettigheter
som fremkommer av kontradiksjonsprinsippet i
EF-retten, jf. Orkem-saken avsnitt 33. Kontradik-
sjonsprinsippet er et grunnleggende prinsipp i

EF-retten og omfatter flere type rettigheter. En av
disse er foretakets rett til ikke å svare på spørsmål
som vil tvinge det til å avgi tilståelse for å ha
begått en rettsstridig handling det er Kommisjo-
nen som skal føre bevis for. 

Vernet gjelder ved forklaringer innhentet både
i forbindelse med den alminnelige bestemmelsen
om opplysningsplikt i rådsforordning 17/62 artik-
kel 11 og rådsforordning 1/2003 artikkel 18, og
der forklaringer opptas i forbindelse med kontrol-
ler etter rådsforordning 17/62 artikkel 14 og råds-
forordning 1/2003 artikkel 20. Selvinkrimine-
ringsvernet innebærer en rett til å ikke svare på
spørsmål som tvinger foretaket til å tilstå straff-
bare handlinger. Foretaket er imidlertid pliktig til
å svare på rent faktiske spørsmål som ikke frem-
tvinger en tilståelse. Selvinkrimineringsvernet er
heller ikke til hinder for å kreve utlevert doku-
menter selv om disse inneholder inkriminerende
opplysninger. Det nærmere innhold i selvinkrimi-
neringsvernet følger av EF-domstolens praksis.
Se nærmere om dette under punkt 8.6.2.5.

8.4.1.3 Bevissikring

Etter rådsforordning 17/62 artikkel 14 kan Kom-
misjonen, eventuelt med bistand fra nasjonale
myndigheter, foreta all nødvendig kontroll i fore-
tak og sammenslutninger av foretak. For dette for-
mål kan de kontrollere bøker og andre forret-
ningsdokumenter, ta kopi av eller utdrag fra bøker
og forretningsdokumenter, kreve muntlig forkla-
ring på stedet og kreve adgang til foretakets loka-
ler, eiendommer og transportmidler. Etter råds-
forordning 17/62 er det ikke adgang til å foreta
kontroller hos privatpersoner. 

Bestemmelsen i rådsforordning 17/62 artikkel 14
er videreført i rådsforordning 1/2003 artikkel 20
med noen endringer. Hensikten har vært å gjøre
kontrollundersøkelsene mer effektive. Det er
blant annet innført en regel som gir adgang til å
forsegle alle forretningslokaler, dokumenter og
bøker så lenge undersøkelsen varer og dette er
nødvendig, jf. artikkel 20 nr. 2 bokstav d. 

Rådsforordning 1/2003 artikkel 21 har
bestemmelser om kontroll utenfor foretakets virk-
somhet, herunder private hjem, dersom det fore-
ligger en rimelig mistanke om at det oppbevares
forretningsdokumenter der. 

Etter rådsforordning 17/62 artikkel 13 kan
Kommisjonen, i stedet for selv å utføre kontrollbe-
søket, anmode nasjonale konkurransemyndighe-
ter, eventuelt med bistand fra Kommisjonen, om å
forestå kontrollen. I rådsforordning 1/2003 artik-



NOU 2003: 12 177
Ny konkurranselov Kapittel 8

kel 22 nr. 2 er denne adgangen videreført. I tillegg
er det innført en bestemmelse i artikkel 22 nr. 1
som gir nasjonale konkurransemyndigheter
mulighet til å gjennomføre bevissikring på en
annen nasjonal konkurransemyndighets vegne
for å undersøke eventuelle overtredelser av EF-
traktaten artikkel 81 og 82. 

Etter EF-domstolens praksis kan virksomhe-
ten kreve at kontroller etter rådsforordning 17/62
artikkel 13 eller 14 ikke starter før virksomhetens
advokat er kommet til stedet. Kommisjonen kan i
så fall sette som vilkår at dette ikke medfører at
kontrollen utsettes uforholdsmessig. 

Ut over ileggelse av tvangsmulkt og/eller bot
har Kommisjonen ikke kompetanse til å tvangs-
gjennomføre kontrollen dersom foretakene mot-
setter seg den. Det påligger derfor de nasjonale
myndigheter å treffe tiltak som er nødvendige for
gjennomføringen av kontrollen, jf. rådsforordning
17/62 artikkel 13 og rådsforordning 1/2003
artikkel 22. 

Det følger av EØS-konkurranseloven at ved
kontroll som foretas av EFTAs overvåkningsor-
gan eller Konkurransetilsynet i henhold til for-
skrifter gitt til gjennomføringen av og håndhevin-
gen av EØS-avtalen og ODA, gjelder konkurran-
seloven §§ 6-1 og 6-2 tilsvarende. På grunn av
henvisningen til konkurranseloven § 6-2 må
EFTAs overvåkningsorgan ha forhørsrettens
beslutning for å kunne gjennomføre bevissikring i
Norge. Spørsmålet om omfanget av de nasjonale
domstolenes kompetanse til å etterprøve Kommi-
sjonens beslutning om å foreta kontroll av et fore-
tak, har vært behandlet av EF-domstolen. I
Hoechst-dommen (sak 227/88 Saml. 1989 side
2859) oppstilles det et generelt fellesskapsrettslig
prinsipp om beskyttelse mot offentlige myndighe-
ters vilkårlige eller uforholdsmessige inngrep i
forhold av privat karakter, enten det er fysiske
eller juridiske personer. De nasjonale domstolene
har rett til å etterprøve dette. For så vidt det gjel-
der en videre prøving må dette fortolkes på bak-
grunn av blant annet EMK artikkel 8, sett i lys av
plikten til lojalt samarbeid, jf. EF-traktaten artik-
kel 5. I Roquette Frères-dommen (sak C-94/00
dom av 22. oktober 2002) presiserer EF-domsto-
len at nasjonale domstoler ikke har rett til å over-
prøve Kommisjonens skjønn med hensyn til om
kontrollundersøkelsen er nødvendig. Det er kun
fellesskapsrettens domstoler som har kompe-
tanse til å prøve lovligheten av Kommisjonens
rettslige og faktiske vurderinger. De nasjonale
domstolene kan prøve om inngrepene som er
begjært er forholdsmessige og at de ikke er vil-

kårlige. For å kunne vurdere vilkårligheten må de
nasjonale domstolene få informasjon som viser at
Kommisjonen har tilstrekkelig tungtveiende opp-
lysninger og indisier til å begrunne mistanken om
at konkurransereglene er overtrådt. De nasjonale
domstolene kan imidlertid ikke kreve fremlagt
selve saksmaterialet som Kommisjonen begrun-
ner sin begjæring med. Kommisjonen plikter
imidlertid å gi opplysninger om den antatte over-
tredelsens kjennetegn og angi det relevante mar-
kedet og konkurransebegrensningene, samt
omfanget av virksomhetens deltakelse. Videre må
Kommisjonen så nøyaktig som mulig angi hva
som etterforskes og hva kontrollundersøkelsen
vedrører. 

Disse prinsippene er nå nedfelt i rådsforord-
ning 1/2003 artikkel 20 nr. 7 og 8. Etter rådsfor-
ordning 1/2003 artikkel 21 nr. 3 skal det ved kon-
troller utenfor foretakets lokaler, eiendom eller
transportmidler, innhentes en tillatelse fra nasjo-
nale domstoler. Den nasjonale domstolen kan
ikke prøve om kontrollen er nødvendig. 

8.4.1.4 Dokumentinnsyn

Foretakene har, uansett om de er direkte og indi-
viduelt berørt av overvåkningsorganenes håndhe-
ving av EF-traktaten eller EØS-avtalen, ikke almin-
nelig innsynsrett før overvåkningsorganet har
utstedt et innsigelsesbrev. Dette skjer når saken
er ferdigbehandlet fra overvåkningsorganets side,
og det har konkludert med at det foreligger en
overtredelse. I innsigelsesbrevet gis det en skrift-
lig underretning til foretaket om de innsigelser
som er reist. Partene skal informeres om de fak-
tiske og rettslige elementer overvåkningsorganet
baserer sine innsigelser på. Partene får en frist til
å komme med uttalelser. Overvåkningsorganene
har en plikt til å sende parter alle dokumenter
som senere planlegges brukt som bevis i saken.
Kommisjonen har fastsatt en kunngjøring om
interne prosedyreregler for behandling av anmod-
ninger om partsinnsyn i saker angående EF-trak-
taten artikkel 81 og 82 (EFT C 23/3 av
23.01.1997). Denne skal sikre at administrativ
praksis er i overensstemmelse med praksis fra
EF-domstolen. I henhold til kunngjøringen har
partene ikke innsynsrett i dokumenter eller deler
av dokumenter som inneholder forretningshem-
meligheter, fortrolige dokumenter og interne
kommisjonsdokumenter. Øvrige dokumenter har
partene som hovedregel innsynsrett i. EFTAs
overvåkningsorgan har ikke vedtatt noen tilsva-
rende kunngjøring. Ettersom retten til innsyn
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som redegjort for i kunngjøringen følger av retts-
praksis, må de samme reglene antas å komme til
anvendelse også for EFTAs overvåkningsorgan.

Overfor tredjemenn har overvåkningsorga-
nene en adgang til å imøtekomme en klagers
ønske om innsyn i saken, slik at klageren kan
bidra til å opplyse saken og ivareta sine interesser
ved en muntlig høring. Klager og andre tredje-
menn har imidlertid ikke rett til innsyn.

8.4.2 Danmark

8.4.2.1 Opplysningsplikt

Etter den danske konkurranseloven § 17 kan Kon-
kurrencerådet kreve alle opplysninger, herunder
regnskaper, regnskapsmateriale, utskrift av
bøker, andre forretningspapirer og elektronisk
lagrede data, som er nødvendig for dets virksom-
het eller ved avgjørelsen av om et forhold er
omfattet av lovens bestemmelser eller ikke.
Bestemmelsen suppleres av § 3 som fastsetter at
Konkurrencerådet for bruk i sitt arbeid, kan inn-
hente opplysninger om lønn- og arbeidsforhold
fra organisasjoner og virksomheter. 

Det følger av forarbeidene at opplysningsplikten
omfatter private og offentlige virksomheter,
sammenslutninger av virksomheter og offentlig
myndighet, jf. Konkurrencelovgivningen i Dan-
mark Bind 1 (1995) side 461. I Kirsten Levinsen:
Konkurrenceloven med kommentarer (2001)
side 527 heter det at bestemmelsen neppe kan
innskrenkes til dette. I den grad en enkeltperson
må antas å være i besittelse av opplysninger som
nevnt i § 17, må utleveringskravet også kunne
rettes mot denne, jf. straffebestemmelsen i § 23
første ledd nr. 8 som taler om «den der undlater at
efterkomme krav etter § 17». Ut fra formuleringen
i loven, er det en prinsipiell mulighet for at enkelt-
personer som ansatte og kunder kan pålegges
opplysningsplikt. I følge opplysninger fra Konkur-
rencestyrelsen er plikten i praksis begrenset til
styremedlemmer og medarbeidere med leder-
funksjoner. Opplysningsplikten står tilbake for
lovbestemt taushetsplikt.

Det er ikke et vilkår at adressaten for opplys-
ningsplikten er involvert i konkurransebegrens-
ninger. Bestemmelsen kan således benyttes til å
innhente opplysninger for å få belyst markedsfor-
holdene i et marked dersom dette er nødvendig
for Konkurrencerådets virksomhet. Den danske
konkurranseloven har ingen særskilt bestem-
melse om generelle markedsundersøkelser slik
som i EU. 

Etter den danske konkurranseloven § 18 før-

ste ledd nr. 2 kan Konkurrencestyrelsen, etter ret-
tens kjennelse, oppta muntlige forklaringer på ste-
det av «representanter for virksomheten». Det føl-
ger av forarbeidene at «representanter for
virksomheten» må tolkes vidt, jf. FT 1999-2000 Til-
læg A side 6832. Forklaringsplikten omfatter såle-
des enhver eier, medeier eller ansatt som repre-
senterer virksomheten. I «representerer» ligger
det et krav om at vedkommende må være på ledel-
sesplan. Andre ansatte kan således ikke pålegges
forklaringsplikt på stedet. 

Konkurrencestyrelsen kan ikke pålegge virk-
somheten å svare på spørsmål som tvinger frem
en tilståelse om at det er begått en ulovlig hand-
ling, som det påhviler Konkurrencestyrelsen å
føre bevis for i retten. Det er lagt til grunn at EU-
praksis vedrørende forholdet mellom forklarings-
plikt og EMK artikkel 6, er veiledende for de
muntlige forklaringer som kan kreves under et
kontrollbesøk. 

Forsettlig eller grov uaktsom unnlatelse av å
etterkomme krav om utlevering av opplysninger
kan straffes med bøter eller det kan ilegges
tvangsbøter. Tvangsbøter er ofte det mest hen-
siktsmessige virkemiddelet. Konkurrencerådets
vedtak kan ikke påklages til Konkurrenceanke-
nævnet. En eventuell prøving av pålegget må skje
ved domstolene. 

8.4.2.2 Bevissikring

Etter den danske konkurranseloven § 18 kan Kon-
kurrencestyrelsen etter kjennelse fra retten, og
med legitimasjon, foreta kontrollundersøkelser i
virksomheter mv. Politiet kan yte bistand når Kon-
kurrencestyrelsen gjennomfører kontrollen. Det
er et vilkår at bevissikringen skjer til bruk for
Konkurrencerådets virksomhet etter loven. Det
vil på den ene siden si at kontrollen må brukes til
å undersøke om det foreligger en overtredelse av
konkurranseloven og dens forskrifter. På den
annen side er det opp til Konkurrencestyrelsen å
avgjøre om en kontroll er det mest formålstjenlige
middel til å innhente informasjon. 

Konkurrencestyrelsen kan etter konkurranse-
loven § 18 få adgang til samtlige lokaler og trans-
portmidler som tilhører en virksomhet. I den for-
bindelse kan Konkurrencestyrelsen gjøre seg kjent
med og ta kopi av enhver opplysning, herunder
regnskaper, regnskapsmaterialer, bøker, andre for-
retningspapirer og elektronisk lagrede data.
Konkurrencestyrelsen har derimot ikke hjemmel
til å beslaglegge dokumenter. Det er heller ikke
adgang til å foreta kontroller i private hjem.
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Den danske konkurranseloven § 18 gjør ikke
unntak for å ta kopi av dokumenter som kommer
fra en ekstern advokat og som vedrører virksom-
hetens overholdelse av konkurranseloven. Prin-
sippet om «the legal professional privilege» som
er lagt til grunn i EF-domstolens praksis, får imid-
lertid tilsvarende anvendelse når Konkurren-
cestyrelsen foretar en kontrollundersøkelse etter
§ 18.

Det er ikke en betingelse at virksomhetens
advokat er til stede under kontrollen. Det følger
imidlertid av praksis at Konkurrencestyrelsen
kortvarig kan utsette kontrollen for at virksomhe-
tens eksterne advokat skal kunne komme til ste-
det.

Tidligere hadde Konkurrencestyrelsen kun
adgang til materiale som befinner seg på datasys-
temer og datalagre utenfor virksomhetens lokaler,
dersom materialet kunne gjøres tilgjengelig gjen-
nom oppkobling fra virksomhetens lokaler. Av
tekniske og praktiske årsaker er det imidlertid
ikke alltid mulig å foreta en slik oppkobling. Ved
lovendring av 6. juni 2002 ble den danske konkur-
ranseloven endret slik at Konkurrencestyrelsen
nå har adgang til opplysninger som er plassert
hos en ekstern databehandler, såfremt det ikke er
mulig å få adgang til opplysningene hos virksom-
heten selv. Konkurrencestyrelsen må i et slikt til-
felle innhente en kjennelse fra retten som gir
adgang til den eksterne databehandler. 

Konkurrencestyrelsen hadde tidligere ikke
adgang til å ta med dokumenter fra kontrollstedet.
Utgangspunktet er at kontrollundersøkelsene
skal avsluttes samme dag som de er påbegynt.
Ved lovendring av 6. juni 2002 ble det innført en
bestemmelse som innebærer at Konkurrencesty-
relsen i særlige situasjoner kan ta med opplysnin-
ger eller det medium hvor opplysningene
befinner seg, med henblikk på å få adgang og å
foreta kopiering. Den kontrollerte virksomheten
skal ha anledning til å være til stede når Konkur-
rencestyrelsen undersøker og eventuelt kopierer
det medbrakte materialet. Det medbrakte materi-
alet skal leveres tilbake senest tre hverdager etter
at kontrollundersøkelsen fant sted. Fristen kan
forlenges ved særlige tilfeller. 

8.4.2.3 Dokumentinnsyn

Den danske loven om offentlighet i forvaltningen
har som utgangspunkt at enhver kan forlange å få
gjøre seg kjent med dokumenter som er sendt inn
til, eller opprettet av en forvaltningsmyndighet

som ledd i administrativ saksbehandling i forbin-
delse med dens virksomhet. 

I den tidligere danske konkurranseloven fra
1990 var gjennomsiktighetsprinsippet et bærende
prinsipp og middel til å nå lovens formål om å
fremme konkurransen. Tanken bak dette var at
konkurransen ble styrket ved å gi markedet
adgang til vesentlige forretningsmessige opplys-
ninger. Jo større gjennomsiktighet, desto mindre
behov var det for konkurranseregulerende inn-
grep. I den nye danske konkurranseloven fra 1997
gikk man bort fra gjennomsiktighetsprinsippet.
Lov om offentlighet i forvaltningen kommer bare
til anvendelse i begrenset omfang på konkurran-
selovens område. Hovedregelen etter § 13 første
ledd er at offentlighetsloven ikke får anvendelse
på saker etter konkurranseloven. Fra denne
hovedregelen gjelder tre unntak. For det første får
offentlighetsloven anvendelse på saker om fast-
settelse av forskrifter. For det andre kan foretak få
adgang til opplysninger som omhandler foretaket
selv uten at det har stilling som part i saken. For
det tredje gjelder offentlighetsloven for muntlige
opplysninger som er gitt til Konkurrencerådet,
noe som innebærer at den alminnelige plikten til å
ta notater også gjelder for muntlige opplysninger i
saker etter konkurranseloven.

Partenes rettigheter, herunder reglene om
dokumentinnsyn, reguleres av den danske forvalt-
ningsloven som gjelder fullt ut på konkurranselo-
vens område. Dette innebærer at de vanlige
reglene om partsinnsyn kommer til anvendelse
også i saker om undersøkelse og utredning av om
det foreligger brudd på loven.

8.4.3 Sverige

8.4.3.1 Opplysningsplikt 

Etter den svenske konkurranseloven § 45 kan
Konkurrensverket pålegge et foretak eller noen
annen å avgi opplysninger, dokumenter eller
annet som Konkurrensverket trenger for å kunne
utøve sine oppgaver etter loven. Både fysiske og
juridiske personer kan pålegges opplysningsplikt.
Pålegget kan i prinsippet rettes mot hvem som
helst, ikke bare de berørte foretakene. Bestem-
melsen kan benyttes for å foreta generelle mar-
kedsundersøkelser dersom Konkurrensverket
trenger dette for å kunne utøve sine oppgaver
etter loven. 

Etter den svenske konkurranseloven § 45 nr. 2
kan Konkurrensverket pålegge den som forven-
tes å ha opplysninger i saken å avgi forklaring på
den tid og det sted som Konkurrensverket
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bestemmer. Plikten gjelder både representanter
for foretak, andre foretak eller privatpersoner som
kan forventes å ha opplysninger i saken. Den som
innkalles til forhør, har ingen plikt til å forklare
seg, jf. Prop. 1992/93:56 side 107. En plikt til å
avgi opplysninger kan imidlertid følge av at inn-
kalling til forhør kombineres med pålegg om å gi
opplysninger etter § 45 nr. 1. Opplysningsplikten
gjelder ikke opplysninger som kan være grave-
rende for foretaket, jf. vernet mot selvinkrimine-
ring.

Dersom pålegget om å gi opplysninger og
stille til forhør ikke etterkommes, kan det ilegges
tvangsmulkt etter den svenske konkurranseloven
§ 57. Konkurrensverkets vedtak kan påklages til
Marknadsdomstolen. Bestemmelsen om opplys-
ningsplikt komplimenteres av §§ 47 og 48 hvor et
av flere alternative vilkår for å foreta kontroll er at
foretaket ikke har rettet seg etter et pålegg om å
gi opplysninger. 

8.4.3.2 Bevissikring

Etter den svenske konkurranseloven § 47 kan
Konkurrensverket gjennomføre bevissikring hos
et foretak for å undersøke om foretaket har over-
trådt § 6 (konkurransebegrensende samarbeid
mellom foretak) eller § 19 (misbruk av domine-
rende stilling). Konkurrensverket kan videre
gjennomføre bevissikring hos tredjemenn, jf. § 48.
I begge tilfeller må det foreligge en beslutning fra
Stockholms tingsrätt. Etter § 57 kan det pålegges
en tvangsmulkt for å få foretaket til å rette seg
etter beslutningen om bevissikring. 

For å kunne gjennomføre en bevissikring må
det etter den svenske konkurranseloven § 47
antas at det foreligger en overtredelse av den
svenske konkurranseloven §§ 6 eller 19, foretaket
må ha unnlatt å rette seg etter et pålegg om å gi
opplysninger, eller det må foreligge en risiko for
at bevis holdes tilbake eller tilgangen til bevis van-
skeliggjøres og fordelen med en kontroll må opp-
veie den ulempen en bevissikring utgjør for fore-
taket. Forutsetningen for å gjennomføre bevissik-
ring hos en tredjemann etter § 48 er at samtlige
vilkår i § 47 er oppfylt, at det kan antas at det fin-
nes bevis hos den som skal kontrolleres, og at
denne har unnlatt å rette seg etter et pålegg om å
gi opplysninger eller det foreligger en risiko for at
bevis holdes tilbake eller tilgangen til bevis van-
skeliggjøres. 

I følge § 48 kan kontroll foretas også hos
andre enn de(t) foretak som er gjenstand for
utredning. Dette omfatter både andre foretak og

privatpersoner. Da det må antas at belastningen
ved en kontroll i eget hjem er klart større enn en
kontroll på arbeidsstedet, samt at kontrollen også
vil kunne ramme familien til den kontrollerte, vil
vilkåret om interesseavveining være en større
skranke for mulighetene til å foreta kontroller i
private hjem enn i foretak. I følge Konkurrensver-
ket må det foreligge meget sterke mistanker om
at bevis oppbevares hjemme hos noen for å få tilla-
telse til å foreta kontroll i et privat hjem. Hittil har
det ikke vært gjennomført kontroller i private
hjem.

Etter den svenske konkurranseloven § 50 må
tingsrättens beslutning blant annet inneholde for-
målet og hensikten med kontrollen. Beslutningen
treffes uten at den avgjørelsen rammer gis
adgang til å uttale seg dersom kontrollen ellers
ville miste sin betydning, jf. § 49.

Konkurrensverket har etter § 51 rett til å gran-
ske, ta kopi av eller gjøre utdrag fra bokførings-
og andre forretningsdokumenter, begjære munt-
lig forklaring på kontrollstedet og få tilgang til
lokaler, eiendommer og transportmiddel. Når det
gjelder advokatkorrespondanse bestemmer § 54
at det ikke kan gjennomføres bevissikring i doku-
menter som er omfattet av advokatens taushets-
plikt. Etter § 52 har den kontrollerte rett til å til-
kalle juridisk bistand. § 53 bestemmer at kron-
fogdmyndigheten kan bistå Konkurrensverket
med å gjennomføre bevissikringen. 

8.4.3.3 Dokumentinnsyn

Det er ingen egne bestemmelser om innsyn og
offentlighet i den svenske konkurranseloven.
Dette innebærer at de vanlige regler om partsinn-
syn kommer til anvendelse også i saker om under-
søkelse og utredning av om det foreligger brudd
på loven.

Punkt 17 i bilaget til sekretessförordningen
(1980:657) bestemmer at den alminnelige taus-
hetsplikten etter den svenske «sekretesslagen»
gjelder for Konkurrensverkets virksomhet med
utredning og tilsyn. Ellers gjelder de alminnelige
reglene om partsinnsyn i den svenske forvalt-
ningsloven og prinsippet om «rätt att taga del av
allmänna handlingar» i tryckfrihetsförordningen.

8.5 Enkelte prinsipielle spørsmål

Ved overgang til et mer omfattende forbudsprin-
sipp vil en større del av konkurransemyndighete-
nes virksomhet være knyttet til kontroll, etterfors-
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kning og sanksjonering av brudd på lovens
bestemmelser. Samtidig vil spekteret av lov-
bruddssaker bli et annet. Mens det etter gjel-
dende rett bare er de presumptivt mest alvorlige
former for konkurransebegrensende samarbeid
og leverandørreguleringer som er ulovlige, vil i
fremtiden mindre alvorlige former for samarbeid
mellom foretak og utilbørlig utnyttelse av domine-
rende markedsposisjon, også slike som det ikke
er naturlig å karakterisere som illojale eller mis-
lige, rammes av lovens forbud. Dette medfører at
atferd som i dag vurderes etter inngrepshjemme-
len i konkurranseloven § 3-10 i samsvar med ordi-
nære forvaltningsrettslige regler, i stedet vil bli
behandlet etter reglene for overtredelsessaker.
Utvalget har videre foreslått et system med lov-
baserte unntak fra forbudene, noe som innebærer
at Konkurransetilsynets forvaltningsmessige
behandling av dispensasjonssaker forsvinner.
Konkurransetilsynet får med andre ord i saker om
konkurranseskadelig atferd, en rendyrket kon-
trollrolle med sikte på å oppdage, oppklare og
sanksjonere brudd på loven. 

Norges folkerettslige forpliktelser i følge men-
neskerettighetskonvensjonene setter skranker for
nasjonal lovgivning og rettsanvendelse. Bruk av
sanksjoner fra forvaltningens side må vurderes i
forhold til de prosessuelle garantier som er vernet
gjennom EMK artikkel 6, som sikrer retten til en
rettferdig rettergang med blant annet vekt på
uskyldspresumsjonen og kontradiksjonsprinsip-
pet. Dette følger av menneskerettighetsdomsto-
lens og Høyesteretts praksis. 

Når det gjelder vilkårene for å klassifisere en
sanksjon som straff i forhold til EMK artikkel 6
uttaler Høyesterett i plenumsdom i Rt. 2002
side 509: 

«Det første av dei opphavlege Engelkriteria er
klassifikasjonen etter nasjonal rett. Ein stat kan
velje å definere ei handling eller eit lovbrot som
strafferettsleg, og med det føre handlinga eller
lovbrotet inn under artikkel 6 nr. 1. Dette går
fram av Engeldommen avsnitt 81 fjerde under-
avsnitt der det er uttala at eit val frå ein stat om
å nytte strafferettslige former «in principle
escapes supervision by the Court». I same
avsnittet, sjette underavsnitt, er dette omtala å
verke som eit einvegs kriterium. Det kan ten-
kjast unntak, jf. dom 22. mai 1990 Weber mot
Sveits (sak 11034/84) avsnitt 31.

Dei to andre Engelkriteria er karakteren av
lovbrotet og innhald og alvor i sanksjonen.
Også desse er alternative og ikkje kumulative.
Kvart av kriteria vil kunne føre til klassifikasjon
som straffeskulding direkte. I Öztürkdommen

vart det lagt til grunn som avgjerande at hand-
linga var av «inherently criminal character».
Det vil også kunne vere ei totalvurdering som
fører til at det blir konkludert med at det ligg
føre ei straffeskulding.»

Denne utviklingen preges også av EØS-avtalen og
håndhevelsen av EØS-avtalens konkurranse-
regler. Disse reglene håndheves i dag for Norges
del av EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjo-
nen, bistått av Konkurransetilsynet etter egne
regler fastsatt i avtalen. Utvalget foreslår dessuten
i delinnstillingen at norske myndigheter skal få
hjemmel til direkte å håndheve EØS-avtalens kon-
kurranseregler i Norge, jf. forslagets § 2-2 bokstav d.
Selv om disse forhold ikke er bestemmende for
hvordan interne norske regler praktiseres, tilsier
de at man ser hen til EØS-avtalens regler ved
utformingen av de norske saksbehandlings-
reglene. 

På samme tid som den rettslige utvikling er
gått i retning av en mer formalisert saksbehand-
ling, står myndighetene overfor nye utfordringer.
Det rapporteres fra tilsynet og påtalemyndig-
hetens side at sakene er blitt vanskeligere å etter-
forske. Utviklingen av elektronisk saksbehand-
ling og kommunikasjon nødvendiggjør nye etter-
forskningsmetoder og behov for nye hjemler til å
kreve utlevert elektronisk informasjon.

Hvilke behov konkurransemyndighetene har,
og hvor vidtrekkende virkemidler konkurranse-
myndighetene skal ha, er omstridt. Vern mot selv-
inkriminering på kontrollstadiet og adgang til
bevissikring i private hjem er eksempler på slike
kontroversielle spørsmål.

Ved utformingen av regelverket, må hensynet
til en effektiv etterforskning veies opp mot mis-
tenktes rettssikkerhet på samme måte som for til-
tak mot annen økonomisk kriminalitet. Når det
gjelder forvaltningsoppgavene, står ikke de for-
skjellige interesser like skarpt opp mot hver-
andre. 

8.6 Opplysningsplikt

8.6.1 Generelt om opplysningsplikt

Konkurransetilsynets oppgave er å føre tilsyn
med konkurransen i de forskjellige markeder, jf.
lovforslagets § 2-2. Selv om etterforskning av
saker om overtredelser av lovens forbud i frem-
tiden vil få en mer sentral rolle enn etter gjel-
dende rett, vil konkurransemyndighetene fortsatt
ha til oppgave generelt å overvåke konkurranse-
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situasjonen i de ulike markeder. For å kunne iva-
reta disse oppgavene må Konkurransetilsynet ha
hjemmel til å innhente nødvendig informasjon.
Det er imidlertid ikke gitt at disse reglene bør gå
like langt som de regler som gjelder etterforsk-
ning av overtredelser av loven eller pålegg gitt i
medhold av loven. Det er heller ikke gitt at
reglene bør ha samme rekkevidde overfor dem
som er mistenkt for overtredelse av forbudsbe-
stemmelsene, som overfor tredjepersoner som
kan ha opplysninger som konkurransemyndighet-
ene trenger for sitt arbeid.

Hovedregelen i norsk rett er at det ikke fore-
ligger plikt til å gi opplysninger til offentlige myn-
digheter med mindre noe annet er særskilt fast-
satt, jf. punkt 8.2.2. Å pålegge private opplysnings-
plikt, er et inngrep i den private rettssfære som
etter omstendighetene kan være ganske vidtgå-
ende. Dette betyr at det skal foreligge gode grun-
ner for å gi forvaltningen en slik hjemmel. Det er
bare i særlige tilfelle at lovgivningen utstyrer et
forvaltningsorgan med straffsanksjonerte regler
om opplysningsplikt.

Dagens konkurranselov har en slik bestem-
melse om opplysningsplikt i § 6-1. Det er flere
eksempler i forvaltningen på lovbestemt opplys-
ningsplikt som er pålagt en vid personkrets. Den
straffsanksjonerte opplysningsplikten etter mar-
kedsføringsloven gjelder «enhver». Det samme
gjør opplysningsplikten etter lov 19. juni 1997 nr.
79 om verdipapirhandel § 12-2 sjette ledd. Opplys-
ningsplikten etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern
mot forurensninger og om avfall § 49 er på den
annen side personelt begrenset til «den som har,
gjør eller setter i verk noe som kan forurense».
Når særlige grunner tilsier det, utvides plikten til
«enhver som utfører arbeid for den som har opp-
lysningsplikt etter første punktum». 

Kredittilsynet, ligningsmyndigheter og andre
offentlige etater får i stor grad bakgrunnsinforma-
sjon ved at næringsdrivende i henhold til lov skal
føre bestemte journaler, regnskaper eller innrette
virksomheten på en bestemt måte. Konkurranse-
myndighetene har ikke slike informasjonskanaler.

Det er viktig at konkurransemyndighetene får
hjemmel i konkurranseloven til å foreta undersø-
kelser innen enkelte bransjer der markedsutvik-
lingen tyder på at konkurransen begrenses. Slike
undersøkelser kan blant annet brukes av konkur-
ransemyndighetene til å iverksette inngrep med
hjemmel i konkurranseloven og å foreslå endrin-
ger i markedene for å legge forholdene bedre til
rette for konkurranse. En plikt for enhver til å gi
opplysninger vil ivareta dette hensynet. 

Utvalget vil anbefale at dagens ordning med
adgangen til å pålegge enhver å gi opplysninger
for å vareta de rent forvaltningsmessige oppga-
vene etter loven videreføres. Selv om dette går
lenger i å pålegge opplysningsplikt enn det som
følger av alminnelig forvaltningsrett, er denne
regelen viktig for myndighetenes generelle over-
våkning av konkurranseforholdene. På denne
bakgrunn foreslår utvalget i § 5-1 at enhver plikter
å gi Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
de opplysninger som disse myndigheter krever
for å kunne utføre sine gjøremål etter loven.

8.6.2 Forklaringsplikten i overtredelsessaker

8.6.2.1 Handlefrihet og tillit som grunnforut-
setninger i næringsvirksomhet

All næringsvirksomhet bygger på tillit. Partene i
næringslivet må kunne stole på at den informa-
sjon partene gir hverandre er korrekt og at inn-
gåtte avtaler holdes. Dette gjelder også i forholdet
mellom næringslivet og myndigheter. Samfunnet
er avhengig av, og legger i utgangspunktet til
grunn, at næringsdrivende følger spillereglene. 

I dette ligger flere fordeler. Et åpent, gjensidig
forpliktende og tillitsbasert samhandlingsforhold
har en positiv verdi i seg selv. Tillitsforholdet byg-
ger blant annet på at borgerne fremlegger kor-
rekte og fullstendige opplysninger før forvaltnin-
gen treffer avgjørelser som berører borgerne.
Kontroll som basis for nødvendig informasjon er
kostbart, tidkrevende og krever vide og inngri-
pende fullmakter. Omfattende kontrollsystemer
kan medføre uoversiktlige skadevirkninger og
skape utrygghetsfølelse om informasjonstilgang
og informasjonsstrømmer. 

Men et system basert på tillit er sårbart for
misbruk. Slik er det også i saker som berører kon-
kurranseforholdene i samfunnet. Særlig ved ulov-
lig kartellvirksomhet (ulovlig prissamarbeid,
anbudssamarbeid osv.), brytes tillitsforhold mel-
lom på den ene side kartelldeltagerne, og på den
andre side kunder, uvitende eiere i kartelldelta-
gende virksomheter, forbrukerne og myndighet-
ene. 

Overfor tillitsbrudd må det ligge en sanksjons-
form i bunnen. I motsatt fall uthules systemet som
skal sikre tillitsforholdet mellom næringsdrivende
eller at avtaleforholdets svakeste part ikke utset-
tes for misbruk. Kartelldeltagerne samarbeider
ofte systematisk over lengre tid for å skjule sin
ulovlige virksomhet. De kan ta i bruk utspeku-
lerte metoder for å føre omverdenen bak lyset.
Fordi kartelldeltagerne i utgangspunktet har kon-
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troll med hva de selv foretar seg, hvilke spor de
etterlater seg og hvordan omverdenen desinfor-
meres, vil karteller ofte være vanskelige å opp-
dage og enda vanskeligere å avdekke fullt ut. 

Kartellvirksomhet innebærer som regel at
kartelldeltagerne feilinformerer og villeder omver-
denen til å tro at de konkurrerer om pris eller
anbudskontrakter mv. Dette kan påføre kunder og
forbrukere til dels meget store tap eller skader. Da
er det ikke urimelig å kreve at de skyldige må gjøre
opp for seg – herunder bidra til at de virkelige for-
holdene kan avdekkes, og at de som er påført ska-
der eller tap kan få dette dekket. Skal dette være
mulig må de som er påført tapene, eller myndig-
hetsorganer som skal undersøke mulige lovbrudd,
få tilgang til opplysninger om hva som faktisk har
funnet sted.

Opplysninger kan innhentes ved bruk av
tvangsmidler (ransaking og beslag, varetektsfeng-
sel etc.) for å forhindre bevisforspillelse og gjen-
nom opptak av forklaringer fra de som på en eller
annen måte kan bidra til å gi opplysninger om hva
som har skjedd. Forklaringer kan avgis frivillig
eller bygge på lovpålagt plikt. 

8.6.2.2 Forvaltningsstadiet – forklaringspliktens 
begrunnelse

Ofte er det ikke mulig å bygge forklaringsopptak
på frivillighet. Vitner kan på en eller annen måte
stå mistenkte nær eller av forskjellige grunner
være lite interessert i å avdekke sannheten. Trus-
ler om økonomiske, sosiale eller andre former for
represalier mot de som er villige til å forklare seg,
kan også føre til at det i praksis er umulig å bygge
forklaringsplikten på frivillighet. For de som
ønsker å forklare seg, kan det være en fordel å
kunne vise til at de etter loven har plikt til å avgi
forklaring.

Etter de fleste staters rettssystemer er derfor
borgerne i vid utstrekning pålagt opplysningsplikt
for å avdekke lovbrudd. Opplysningsplikten er
undergitt straffansvar og gjelder overfor forvalt-
ningen, og direkte eller indirekte overfor politiet
og domstolene. Det anses å være en viktig borger-
plikt å bidra til avdekking av lovbrudd som ofte
har påført andre mennesker store tap eller skade,
og på den måten ha mulighet til å gjenopprette en
lovlig tilstand. 

Ved kartellvirksomhet er forklaringsplikten
særlig viktig. Ulovlig kartellvirksomhet etterlater
i utgangspunktet ingen synlige spor utad, og hel-
ler ikke innenfor kartellet er det behov for å etter-
late skriftlig dokumentasjon om hva som har fore-

gått. Det ulovlige formål kan oppnås ved stillti-
ende enighet mellom deltagerne. De fleste viktige
opplysningene som kan avdekke hva som har
skjedd befinner seg blant tillitsmenn og ansatte i
kartelldeltagende virksomheter, samt eventuelt i
dokumenter som oppbevares i virksomhetene
eller i private boliger. 

På andre forvaltningsområder kan situasjonen
være en annen. Saker som undersøkes av konkur-
ransemyndighetene skiller seg fra saker som
undersøkes av eksempelvis ligningsmyndighet-
ene, forurensningsmyndighetene eller Kredittil-
synet. Mens de sistnevnte ofte innleder undersø-
kelsene med utgangspunkt i ulike former for rap-
porterings- og oppgaveplikter (selvangivelse,
meldingssystemer mv.), ligger det i konkurranse-
lovbruddenes art at det ikke forekommer slike.

8.6.2.3 Straffesaksstadiet – rettigheter som mistenkt 
etter straffeprosessloven 

Selv om den som har påført andre økonomisk tap
eller skade i utgangspunktet har en selvfølgelig
moralsk plikt til å gjøre opp for seg, ser man det
ikke alltid slik. Mistenktes forklaringsplikt i en
straffesak må vurderes mot andre kryssende hen-
syn. 

Samfunnet oppstiller en rekke rettigheter
(favor defensionis) for de som er i søkelyset for
lovbrudd. En av dem er retten til ikke å inkrimi-
nere seg selv (selvinkrimineringsvernet). I dette
ligger at ingen skal tvinges til å gi opplysninger
som avdekker at de selv har begått lovbrudd,
såfremt opplysningene brukes mot dem når
skyldspørsmålet avgjøres i straffesaken. Det er
bare egne mulige straffbare forhold man er fritatt
fra å forklare seg om. Vitneplikten om andres for-
hold gjelder fullt ut, ellers ville hele vitneplikten
falle bort. Forklaringsplikten etter straffeprosess-
loven er også omtalt under punkt 8.3.1. 

Vernet mot selvinkriminering gjelder i
utgangspunktet bare når en person er satt under
straffeforfølgning. Mistenkte har etter straffepro-
sessloven ingen forklaringsplikt (nektelsesretten)
og kan heller ikke straffes for usann forklaring til
politiet eller retten (friheten til å forklare seg
usant), jf. straffeprosessloven §§ 90, 230 og 232 og
straffeloven § 167 første ledd. 

Selvinkrimineringsvernet er ikke selvfølgelig.
En lovbryter kan ha påført andre mennesker til
dels meget store lidelser, tap eller skader. Etter-
følgende straffeforfølgning medfører i tillegg
store kostnader for samfunnet. I utgangspunktet
kunne man derfor forvente at mistenkte var plik-
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tig til å bidra til oppklaring av saken, spesielt hvis
dette kan reparere eller avdempe de negative virk-
ningene han har påført andre. Slik ser man det
imidlertid ikke. Mistenkte i straffesaken er under
press, og man ønsker ikke å stille ham overfor val-
get mellom å lyve eller tilstå. Det antas også at for-
klaringsplikt under straffansvar neppe vil være
egnet til å frembringe sannferdige forklaringer, og
det er også mindre moralsk fordømmende å lyve i
en slik situasjon, jf. Andenæs og Bratholm: Spesi-
ell strafferett (1996) side 274. I praksis er det
svært mange siktede/tiltalte som likevel velger å
forklare seg. Forklaringsnektelse kan tale mot
siktede/tiltalte, jf. straffeprosessloven § 93 annet
ledd. 

Rekkevidden av selvinkrimineringsprinsippet
må også vurderes i sammenheng med alternative
oppklaringsmuligheter. Straffeprosessen utgjør et
helhetlig system med plikter og rettigheter. Et
omfattende selvinkrimineringsvern medfører at
myndighetene henvises til å ta i bruk andre virke-
midler dersom man i det hele tatt ønsker å
avdekke og reagere overfor brudd på loven.

Alternativene til forklaringsplikten er begren-
sede i vårt straffeprosessuelle system. Ransaking
og beslag er viktig såfremt den ulovlige virksom-
heten etterlater seg dokumenter eller datalagret
informasjon. Bruk av utradisjonelle etterfors-
kningsmetoder (telefon- og romavlytting med
mer), er i svært begrenset grad tillatt etter norsk
rett og ikke i saker om brudd på konkurranse-
loven. Varetekt av mistenkte er tillatt i konkurran-
sesaker som følger straffeprosessloven (se straf-
feprosessloven kapittel 14), men er foreløpig ikke
tatt i bruk selv om det etter loven ville vært mulig
i flere saker. Effektive straffelempningsprogram-
mer kan også medføre at faktum avdekkes i
enkelte saker, forutsatt at noen av kartelldelta-
gerne er villige til å bryte ut av kartellet.

8.6.2.4 Kollisjonen mellom rett og plikt – harmonise-
ringsproblemet 

Det er kryssende motstridende interesser mellom
plikten til å forklare seg på forvaltningsstadiet og
mistenktes rett til å nekte å forklare seg etter
straffeprosessloven («det dobbeltsporede sys-
tem»). Straffsanksjonert opplysnings- og sann-
hetsplikt er selvinkriminerende for en borger som
har noe straffbart å skjule. Blir det straffesak gjel-
der vernet mot selvinkriminering, det vil si at han
straffritt kan snakke usant. Men den forutgående
forvaltningsprosess kan ha bundet ham. Har han
løyet, er usannheten i seg selv straffbar. Snakker

han sant, som han plikter, må han tilstå brudd på
loven. Dette er systemets dilemma. Se Andenæs:
Norsk straffeprosess Bind I (1994) side 214, og
Thorbjørn Gjølstad: «Rettslige rammer for samar-
beid og informasjonsflyt mellom politi og kontroll-
organer» inntatt i Morten Eriksen: Økonomisk
kriminalitet (1990) Bind I side 215 flg.

«Det dobbeltsporede system» må harmonise-
res for å ivareta formålet bak selvinkriminerings-
vernet. Spørsmålet er om det bør være en strengt
beskyttet menneskerett å straffritt tie eller snakke
usant, ikke bare overfor politi og domstol, men
generelt overfor offentlige myndigheter, fordi
ingen skal tvinges til noe som kan bidra til egen
fellelse. I så fall blir spørsmålet hvor langt selvin-
krimineringsvernet rekker. Skal vernet bare
gjelde ved sanksjoner mot den som selv gir opp-
lysningene, for vitner eller også for alle ansatte i
den virksomhet sanksjonen rettes mot. 

Dernest må det avklares om vernet bare gjel-
der bruken av de selvinkriminerende opplysnin-
gene eller også opptagelsen. Hvis vernet ikke gjel-
der når forklaringen avgis, må det avgjøres om
vernet mot bruk bare gjelder under hovedfor-
handlingen eller også på ulike trinn under etter-
forskningen. 

Det er fire regelsett som omhandler bestem-
melser om forklaringsplikten og dens begrens-
ninger (selvinkrimineringsvernet). For det første
saksbehandlingsreglene etter straffeprosess-
loven, for det andre saksbehandlingsreglene etter
gjeldende konkurranselov, for det tredje EMK
artikkel 6 nr. 1 og for det fjerde utviklingen av
selvinkrimineringsvernet i EF-retten.

8.6.2.5 Nærmere om begrensninger som følge 
av selvinkrimineringsvernet

Prinsippet om at ingen er forpliktet til å bidra til
egen straffellelse, er anerkjent i straffeprosess-
lovens regler om siktedes rett til å nekte å for-
klare seg og begrensninger i vitners forklarings-
plikt. Tilsvarende begrensninger i vitneplikten fin-
nes i tvistemålsloven. I praksis fra EMD og EF-
domstolen finnes også begrensninger i plikten til
å forklare seg og adgangen til å benytte forklarin-
ger som er opptatt i strid med disse begrensnin-
gene som fellende bevis i avgjørelse av en straffe-
sak.

Som omtalt i punkt 8.1.2.1 gjelder det i dag
ingen begrensninger i plikten til å forklare seg
overfor Konkurransetilsynet. Dette er i samsvar
med norsk rett forøvrig, hvor det i regler om opp-
lysningsplikt overfor forvaltningen ikke er gjort
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slike begrensninger. Utgangspunktet her er at
ingen har plikt til å gi opplysninger til et forvalt-
ningsorgan. I de tilfeller hvor det foreligger lovbe-
stemt opplysningsplikt, er disse likevel med få
unntak utformet slik at de ikke gir noen rett til å
nekte å medvirke. Dette gjelder selv om opplys-
ningene skulle føre til at det kan treffes et tyn-
gende vedtak mot parten, eller at de skulle
avdekke forhold som kan gi grunnlag for å straffe
vedkommende for overtredelse av straffsanksjo-
nerte regler eller vedtak. 

Å pålegge en uinnskrenket opplysningsplikt
overfor forvaltningen, også for opplysninger som
kan skade den som er pliktig til å gi dem, er ikke
nødvendigvis i strid med EMK. Det fremgår klart
av praksis fra EMD, senest ved dom i I.J.L.,
G.M.R. and A.K.P. v. Storbritannia av 19. septem-
ber 2000 (RJD 2000-IX) hvor domstolen generelt
uttaler i avsnitt 100: 

«the applicants are not correct in their asser-
tion that a legal requirement for an individual
to give information demanded by an adminis-
trative body necessarily infringes Article 6 of
the Convention».

Spørsmålet om muligheten for at det blir avdekket
straffbare overtredelser skal begrense plikten til å
gi opplysninger til prismyndighetene og senere
konkurransemyndighetene, har vært et tema som
har gått igjen siden de første pris- og kontrollover.
Selv om spørsmålet har vært omdiskutert både i
pris- og reguleringssaker og andre saker, er det
nesten unntaksfritt lagt til grunn at straffeprosess-
lovens regler om fritakelse for vitner ikke kan
anvendes overfor dem som i medfør av en kon-
trollov blir pålagt å gi opplysninger.

På grunnlag av lovbestemmelsene og deres
forhistorie kan det likevel reises tvil om de kan tas
på ordet, eller om de må tolkes innskrenkende.
Når det gjelder den ubetingede opplysningsplik-
ten, uttalte Hauge og Lorentzen i Prisregulering
og prishåndhevelse (1941) side 205 om den
dagjeldende bestemmelsen at:

«Ingen kan vegre seg for å gi opplysninger
med den begrunnelse at han vil utsette seg
eller sine for straff eller tap av borgerlig aktelse
ved å svare. Men dersom kontrollen legger for
dagen at det er begått en overtredelse, bør ret-
ten til å kreve opplysninger av den formentlig
skyldige utøves med forsiktighet. (…) Når
kontrollen tydelig er gått over til strafforfølg-
ning mot en siktet, bør det i alminnelighet ikke
bli tale om å avkreve siktede selv opplysninger
under trussel om straff». 

Etter praksis kan man ikke utelukkende se på hva
slags myndighet det er som kan kreve opplysnin-
ger. Det avgjørende er ikke om opplysnings-
plikten gjelder i forhold til påtalemyndigheten
eller forvaltningen, men om den innhentes som
ledd i forberedelsen av en straffesak eller som
ledd i forvaltningens behandling av en sak om
regulering og kontroll. Dette ble avgjort av Høy-
esteretts kjæremålsutvalg i Reksten-kjennelsen,
Rt. 1976 side 1447, hvor Norges Banks tilgang til
opplysninger ble innskrenket av straffeprosesslo-
vens regler for de forhold som var gjenstand for
strafferettslig forfølgning etter at politiet hadde
tatt ut siktelse.

Det må også være klart at spørsmålet om selv-
inkrimineringsvern må avgjøres ut fra et materielt
og ikke et formelt straffebegrep. Dersom forvalt-
ningens behandling reelt sett dreier seg om utred-
ning og avgjørelse av en «straffesiktelse» i betyd-
ningen til EMK artikkel 6, kommer de straffepro-
sessuelle rettigheter i denne artikkelen til
anvendelse. Dette fremgår av avgjørelsen til EMD
i dom av 23. juli 2002 Västberga Taxi Aktiebolag
og Vulic v. Sverige (REF00003768). I denne saken
slo domstolen dessuten fast at retten til domstols-
prøvelse ikke utelukker at forvaltningen avgjør en
straffesiktelse, så lenge det er adgang til full dom-
stolsprøvelse. Dette må innebære at selvinkrimi-
neringsvernet også gjelder i saker der forvaltnin-
gen treffer avgjørelse om straff, og der overprøv-
ing skjer etter de vanlige sivilrettslige regler om
overprøving av forvaltningsvedtak. Samme resul-
tat må dessuten følge av norsk rett etter Høyeste-
retts avgjørelse i Rt. 2002 side 509 (Sundt).

Det er dessuten klart at opplysninger som er
innhentet under forklaringsplikt overfor forvalt-
ningen, ikke kan brukes som grunnlag for fellelse
i avgjørelse av en straffesiktelse mot den som har
gitt opplysningene. I bølgepappsaken (Rt. 1994
side 610) kom Høyesterett til at bevis innhentet
ved kontroll kunne legges frem i en senere straf-
fesak. Dette kunne være tvilsomt etter EMDs
avgjørelse i Saunders v. Storbritannia 17. desem-
ber 1996 (RJD 1996.VI) fordi uttalelsene til dom-
stolen her ikke var helt klare og uttalt under dis-
sens. Etter avgjørelsen i dom I.J.L., G.M.R. og
A.K.P. v. Storbritannia av 19. september 2000 (RJD
2000-IX) er denne tvilen brakt ut av verden. Dom-
stolen uttalte her: 

«The Court considers that whether or not
information obtained under compulsory
powers by such a body violates the right to a
fair hearing must be seen from the standpoint
of the use made of that information at the trial». 
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Det er med andre ord ikke slik at bruken av
opplysningene til avgjørelse av en straffesiktelse
er avhengig av om parten reelt sett var under
etterforskning på det stadiet da opplysningene ble
krevd. Det avgjørende er at opplysningene ble gitt
under oppfyllelsen av et pålegg «obtained under
compulsory powers».

Selvinkrimineringsvernet innebærer ikke at
det ikke kan tillegges bevisverdi mot parten at
han nekter å uttale seg eller medvirke til sakens
opplysning. Om dette uttalte EMD i dom av 8.
oktober 2002 Beckles v. Storbritannia (REF
0003818):

«it would be incompatible with the right to
silence to base a conviction solely or mainly on
the accused’s silence or on a refusal to answer
questions or to give evidence himself.
Nevertheless, it is obvious that the right can-
not and should not prevent that the accused’s
silence, in situations which clearly call for an
explanation from him, be taken into account in
assessing the persuasiveness of the evidence
adduced by the prosecution».

I avgrensningen av hvor langt selvinkriminerings-
vernet rekker, er det viktig å ta utgangspunkt i
dets begrunnelse. Begrunnelsen er at borgerne
skal være beskyttet mot å bli tvunget til å med-
virke til egen fellelse i en straffesak. I dom av 21.
desember 2000 Heaney og McGuinness v. Irland
(RJD 2000-XII) uttalte EMD i avsnitt 40:

«The right not to incriminate oneself is prima-
rily concerned, however, with respecting the
will of an accused person to remain silent. The
Court would note, in this context, that the pre-
sent case does not concern a request, through
the use of compulsory powers, of material
which had an existence independent of the will
of the applicants, such as documents or blood
samples (also the above-cited Saunders judg-
ment, § 69)».

Selvinkrimineringsvernet omfatter med andre ord
et vern for partens vilje og integritet, og beskytter
retten til å nekte å avgi forklaring og retten til å
nekte å medvirke til å utlevere opplysninger eller
å skaffe tilgang til dem. Reglene gir ingen beskyt-
telse mot at påtalemyndigheten søker bevis og fin-
ner dette uavhengig av partens medvirkning,
enten dette skjer i form av persongransking, ran-
saking eller overvåkning. I forhold til slike etter-
forskningsskritt er det andre regler i konvensjo-
nen som er relevante.

En viktig bestemmelse i denne forbindelse er

EMK artikkel 8 som beskytter retten til respekt
for privatliv og familieliv, hjem og korrespon-
danse. Beskyttelsen her er imidlertid mer relativ
enn selvinkrimineringsvernet, da disse rettighe-
tene kan innskrenkes ved lov i den utstrekning
det er «nødvendig i et demokratisk samfunn».
Etter EMDs praksis innebærer dette at etterfors-
kningsskritt som krenker respekten for disse
godene må være lovhjemlet og anvendelsen av
dem må underlegges en forholdsmessighetsvur-
dering i det enkelte tilfellet. I denne forholdsmes-
sighetsvurderingen kan det legges vekt på ikke
bare myndighetenes behov, men også om det
beskyttede gode hører til kjernen av privatlivet,
eller om det hører til vedkommendes profesjo-
nelle eller økonomiske aktiviteter, se EMDs dom i
Niemietz mot Tyskland av 16. desember 1992
(serie A nr. 251-B). Det skal derfor mindre til for å
krenke en persons bolig enn for å krenke et for-
retningslokale.

Når utvalget legger opp til et system hvor Kon-
kurransetilsynet ikke bare skal forberede forvalt-
ningsvedtak, men også ta stilling til overtredelser
og utferdige forelegg, vil den generelle opplys-
ningspliktsregelen komme i konflikt med selvin-
krimineringsvernet i disse sakene. I foreleggssa-
ker medvirker Konkurransetilsynet til å avgjøre
en straffesiktelse materielt sett. Siden utvalget
foreslår at tilsynet bare skal kunne utstede fore-
legg mot foretak, vil tilsynets utredning likevel
ikke endre karakter hva angår fysiske personers
mulige straffansvar. Fysiske personer vil derfor
ikke kunne påberope seg innskrenkninger i opp-
lysningsplikten overfor tilsynet med grunnlag i
selvinkrimineringsvernet. Deres vern ligger i det
forhold at de opplysninger de pålegges å gi ikke
kan danne grunnlag for fellelse av dem i en even-
tuelt senere straffesak som blir reist mot dem av
påtalemyndigheten. Blir fysiske personer siktet av
påtalemyndigheten mens Konkurransetilsynet
ennå behandler saken, vil deres straffeprosessu-
elle rettigheter slå inn også overfor tilsynets
behandling i tråd med avgjørelsen i Reksten-kjen-
nelsen i Rt. 1976 side 1447.

Når det gjelder foretak, kan det på grunnlag av
EMK og praksis fra EMD reises spørsmål om
hvor langt disses vern mot selvinkriminering gjel-
der. Det er på det rene at også foretak er omfattet
av EMK artikkel 6 og retten til en rettferdig retter-
gang som selvinkrimineringsvernet er utledet fra.
Dette fremgår av en lang rekke dommer, blant
annet den ovenfor nevnte dom av 23. juli 2002
Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic v. Sverige
(REF00003768). I utgangspunktet må dette gjelde
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alle de rettigheter som utledes av EMK artikkel 6,
som for eksempel retten til å få en sak avgjort
innen rimelig tid, uskyldspresumsjonen etc. Det
som kan gjøre selvinkrimineringsvernet usikkert,
er den tilknytning domstolen har foretatt mellom
dette og respekten for personens vilje. Dette kan
gi indikasjon på at selvinkrimineringsvernet er
noe som er forbeholdt fysiske personer som kan
ha en vilje.

Som omtalt i punkt 8.4.1.2 har EF-domstolen
gjennom sin praksis gitt foretak en beskyttelse mot
selvinkriminering i forhold til den opplysningsplikt
foretak har overfor Kommisjonen i konkurransesa-
ker. Denne beskyttelsen er ikke begrunnet i EMK
artikkel 6, men i kontradiksjonsprinsippet som en
grunnleggende fellesskapsrettslig rettighet. Dom-
stolen sier i sak 374/87 Orkem mot Kommisjonen
Saml. 1989 side 3283 avsnitt 34-35:

«Derimod må Kommissionen ikke ved en
beslutning om begæring af oplysninger tilsi-
desætte de rettigheder, der tilkommer virk-
somheden i kraft af kontradiktionsprincippet.
Følgelig må Kommissionen ikke pålægge en
virksomhed pligt til at besvare spørgsmål,
såfremt virksomheden derved tvinges til at
afgive tilståelse om at have begået retsstridige
handlinger, som det påhviler Kommissionen at
føre bevis for.»

Beskyttelsen går ikke så langt som selvinkrimine-
ringsvernet etter EMK artikkel 6, da det ikke
anerkjenner noen rett for foretaket til ikke å bidra
til egen fellelse i form av ikke å forklare seg eller
ikke å medvirke til utlevering av bevis. Det frem-
går av fast rettspraksis at Kommisjonen kan
pålegge en virksomhet dels å meddele alle nød-
vendige opplysninger om de omstendigheter som
virksomheten kan tenkes å være kjent med, dels å
fremlegge de dokumenter om disse omstendighe-
ter som virksomheten er i besittelse av. Dette gjel-
der selv om de aktuelle opplysninger eller doku-
menter vil kunne anvendes som bevis for at virk-
somheten selv, eller en annen virksomhet, har
handlet i strid med konkurransereglene (sak 374/
87 Orkem mot Kommisjonen Saml. 1989 side 3283
avsnitt 34, sak 27/88 Solvay & Cie mot Kommisjo-
nen Saml. 1989 side 3355 og sak T-34/93 Société
générale mot Kommisjonen Saml. 1995 side II-545
avsnitt 74).

Det som er kjernen i det kontradiktoriske ver-
net er at virksomheten ikke skal fratas sin mulig-
het til å bestride riktigheten av slike faktiske opp-
lysninger og komme med alternative tolkninger
eller tvinges til å innrømme at deres atferd er

brudd på reglene. I teorien har reglene blitt
beskrevet som «The extent of the privilege is thus
narrow and may serve to avoid oppressive beha-
vior on the part of the Commission. But in
practice it is no inhibition on the Commission pro-
vided that leading incriminatory questions are
avoided», Kerse: E.C. Antitrust Procedure (1998)
side 152-153. Førsteinstansretten har senere i sak
T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG mot
Kommisjonen Saml. 2001 side II-729 avvist krav
om å supplere denne beskyttelsen med en gene-
rell rett for foretaket til å nekte å forklare seg.

Det må foretas en konkret vurdering i den
enkelte sak av hvilke opplysninger som anses
som inkriminerende. Eksempel på en slik vurde-
ring finnes i Mannesmannröhren-Werke AG-
saken, hvor domstolen fant at Kommisjonen
kunne stille spørsmål om dato og sted for hvert
enkelt møte som hadde funnet sted, hvilke virk-
somheter som deltok og navn på personer som
hadde representert virksomhetene på møtet.
Kommisjonen kunne videre kreve å få se repre-
sentantenes reisedokumenter samt kopi av innby-
delser, dagsordener, referater, interne notater,
beretninger og alle andre dokumenter, fordi dette
er faktiske opplysninger og allerede eksisterende
dokumenter. Kommisjonen kunne derimot ikke
kreve opplysninger om formålet med møtet og
hvilke beslutninger som ble truffet der.

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Jan Bjørland, Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes,
Eva Hildrum, Stein Reegård, Margrethe Slinde,
Helge Stemshaug, Siri Teigum og Randi
Wilhelmsen, foreslår at foretakenes selvinkrimi-
neringsvern i forhold til håndhevelse av den
norske loven, utformes etter mønster fra EF-dom-
stolens praksis, enten det blir aktuelt med nasjo-
nal håndhevelse av EØS-avtalens regler eller ikke.

Dersom norske myndigheter får kompetanse
til å håndheve EØS-avtalens regler, må disse
reglene respekteres i håndhevelsen. Uavhengig
av hvilket vern foretak måtte ha etter EMK og
norsk rett, vil således et visst vern måtte innrøm-
mes i kraft av EU/EØS-reglene. I praksis vil det i
en slik situasjon bli vanskelig å ha andre regler for
opplysningsplikten ved etterforskning av overtre-
delser etter de norske bestemmelsene. Utvalgets
flertall legger derfor til grunn at Konkurransetil-
synets utredning av en sak med sikte på å ta stil-
ling til om det skal utferdiges forelegg på sivil-
rettslige bøter, vil måtte skje med de begrens-
ninger som følger av foretakenes kontradikto-
riske rettigheter slik de følger av fellesskaps-
retten. 
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Skulle det ikke bli aktuelt at norske myndig-
heter håndhever EØS-avtalens forbudsbestem-
melser, vil ikke hensynet til harmonisering med
de prosessuelle reglene i EØS-avtalen stå like
sterkt. Det må da på eget grunnlag vurderes hvor
langt foretakenes selvinkrimineringsvern bør gå
når Konkurransetilsynet håndhever forbudsbe-
stemmelsene. Som nevnt ovenfor, er det usikkert
om foretak som juridiske personer, har et selvin-
krimineringsvern etter EMK. Spørsmålet er ikke
løst gjennom praksis og det er vanskelig å ha en
sikker formening om hvordan de aktuelle grenser
vil bli trukket. EF-domstolens praksis bygger ikke
direkte på EMK, men på grunnleggende felles-
kapsrettslige rettigheter. Denne praksis gir derfor
ingen direkte veiledning i forhold til EMK. På den
annen side kan det ikke ses bort fra EF-domsto-
lens tilnærming, som bygger på en avveining av
tilsvarende verdier som dem man finner reflektert
i EMK. EF-domstolen har omfattende konkurran-
serettslig praksis og vil kunne ha en viss innfly-
telse i forhold til hvordan EMD vil nærme seg
problemet.

Heller ikke etter norsk rettsfølelse er det upro-
blematisk å la opplysningsplikten omfatte en plikt
til å svare på ledende spørsmål eller til å inn-
rømme skyld på vegne av foretaket. Formålet bak
opplysningsplikten er å bidra til at konkurranse-
myndighetene får fri tilgang til alle relevante fakta
og bevis, ikke å frita dem fra å bevise at det fore-
ligger en overtredelse av loven. Skal man
avgrense foretakenes opplysningsplikt etter slike
grunner, taler rettstekniske grunner for å legge
seg på den praksis EUs organer har utviklet. En
grenseoppgang på dette feltet vil alltid måtte bli
skjønnsmessig og usikker og det kan derfor være
en fordel å kunne søke veiledning i praksis. Det
kan også være fordelaktig med samme avgrens-
ning slik at norske myndigheter og EØS-organene
følger samme retningslinjer. For foretakene vil
det da kunne bli lettere å se hva de har å holde
seg til. For myndighetene vil parallelle regler
kunne forenkle de vurderinger som må gjøres i
forbindelse med samarbeid og utveksling av infor-
masjon. På denne bakgrunn foreslår utvalgets
flertall at foretakenes selvinkrimineringsvern i
forhold til håndhevelse av den norske loven utfor-
mes etter mønster fra EF-domstolens praksis
enten det blir aktuelt med nasjonal håndhevelse
av EØS-avtalens regler eller ikke.

Utvalgets mindretall bestående av Morten
Eriksen, Elisabeth Roscher og Steinar Undrum,
er ikke enig i at foretakenes selvinkriminerings-
vern etter den norske loven skal utformes etter

mønster fra EF-domstolens praksis, dersom det
ikke blir aktuelt med nasjonal håndheving av
EØS-avtalens regler.

Dersom norske myndigheter får kompetanse
til å håndheve EØS-avtalens konkurranseregler
for foretak, er utvalgets mindretall enig i at det
EF-rettslige selvinkrimineringsvern må respekte-
res ved håndhevelsen av EØS-avtalen artikkel 53
og 54. Mindretallet har også forståelse for at det i
en slik situasjon i praksis kan være vanskelig å ha
forskjellige regler for opplysningsplikten for
utredning av overtredelse etter de norske regler.
Dersom norske myndigheter ikke får kompetanse
til å håndheve EØS-avtalens regler, er det imidler-
tid, etter mindretallets oppfatning, ingen grunn til
å innføre et selvstendig selvinkrimineringsvern
for foretak i norsk rett. For det første er dette
fremmed for norsk rett, i det foretak ikke har
noen slikt vern etter straffeprosessloven. For det
andre vil selvinkrimineringsvernet etter EMK
komme til anvendelse i den grad konvensjonen
måtte legge til grunn at også foretak har selvinkri-
mineringsvern. Disse medlemmer ser ingen
grunn til å introdusere ytterligere et regelsett
med nye og uklare regler som ikke er i samsvar
med norsk rett og som heller ikke er påkrevet
etter folkeretten.

8.6.3 Den nærmere utforming om 
lovbestemmelser om opplysningsplikt

8.6.3.1 Generelt

På bakgrunn av drøftelsen ovenfor, er utvalget
kommet til at den generelle plikten til å gi Kon-
kurransetilsynet de opplysninger det trenger for
utøvelsen av de forskjellige sider ved sin virksom-
het, bør videreføres. Selv om hensynene bak en
slik bestemmelse er forskjellige i forvaltningssa-
ker og overtredelsesssaker, er det neppe behov
for å utforme to forskjellige bestemmelser. De
særlige hensyn som gjør seg gjeldende i overtre-
delsessaker både av rettssikkerhetsmessig art og
av hensyn til ytterligere etterforskningshjemler i
form av adgang til å foreta ransaking og beslag,
kan varetas ved at det i tillegg til den generelle
bestemmelsen gis regler som bare skal gjelde
overtredelsessakene.

Opplysningsplikten skal gjelde selv om det er
besluttet bevissikring, jf. forslagets § 5-1 fjerde
ledd. Dette innebærer at konkurransemyndighet-
ene kan kreve muntlige forklaringer på stedet,
med de begrensninger som følger av vernet mot
selvinkriminering og at disse forklaringene kan
nedtegnes. 
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Vedtak om opplysningsplikt kan påklages til
departementet, jf. forslagets § 2-4. Unnlatelse av å
etterkomme et pålegg om å gi opplysninger er
straffbart.

8.6.3.2 Hvilke type opplysninger kan innhentes?

Opplysningsplikten gjelder i dag opplysninger
konkurransemyndighetene krever for å kunne
utføre sine gjøremål etter loven, blant annet for å
undersøke en mulig overtredelse av loven eller
vedtak i medhold av loven, for å undersøke pris-
og konkurranseforhold ellers eller for å kunne
oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor frem-
med stat eller internasjonal organisasjon. 

Opplysningsplikten gjelder i forhold til alle
typer saker og på et hvert tidspunkt i saksbehand-
lingen. Den er med andre ord ikke bare knyttet til
kontroll med forbudsbestemmelsene, men også
til de andre oppgavene konkurransemyndighet-
ene har, herunder håndheving av EØS-avtalen
artikkel 53 og 54, dersom dette skulle bli aktuelt.

Utvalget foreslår å videreføre gjeldende rett på
dette punktet, jf. forslagets § 5-1 første ledd. Det
er etter utvalgets forslag ikke nødvendig for opp-
lysningsplikten at det foreligger en konkret mis-
tanke om overtredelse av forbudsbestemmelsene.
En del overtredelser av forbudsbestemmelsene
avsløres ved å overvåke markedene. Det er derfor
viktig at konkurransemyndighetene har hjemmel
i konkurranseloven til å foreta undersøkelser
innen enkelte bransjer der markedsutviklingen
tyder på at konkurransen begrenses. I en slik
undersøkelse kan konkurransemyndighetene
anmode foretakene om opplysninger som er nød-
vendige for å gjennomføre prinsippene i forbuds-
bestemmelsene og for å utføre de oppgaver kon-
kurransemyndighetene er pålagt.

Bestemmelsen om opplysningsplikt vil også
kunne benyttes til å innhente informasjon ved
generelle markedsundersøkelser. Dette tilsvarer
Kommisjonens adgang etter rådsforordning 17/62
artikkel 12 og rådsforordning 1/2003 artikkel 17.
Den danske konkurranseloven har ingen særskilt
bestemmelse om generelle markedsundersøkel-
ser. Bestemmelsen om opplysningsplikt kan imid-
lertid benyttes til å innhente opplysninger for å få
belyst markedsforholdene i et marked, dersom
dette er nødvendig for Konkurrencerådets virk-
somhet. På samme måte kan Konkurrensverket
benytte bestemmelsen om opplysningsplikt for å
foreta generelle markedsundersøkelser, dersom
Konkurrensverket trenger dette for å kunne
utøve sine oppgaver etter loven.

Slike generelle markedsundersøkelser kan
særlig være aktuelle dersom utviklingen innen
handel, prissvingninger, prisstivhet eller andre
forhold i en bransje gir grunn til å anta at konkur-
ransen i vedkommende bransje begrenses eller
vris. Opplysningsinnhentingen må skje innenfor
rammen av det som er nødvendig for å utføre de
oppgaver Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda er pålagt. De kan blant annet pålegge alle
foretak og foretakssammenslutninger innenfor
den gjeldende bransjen å opplyse om alle former
for avtaler, beslutninger og samordnet praksis.
Konkurransetilsynet kan på bakgrunn av en slik
undersøkelse utarbeide offentlige rapporter.

8.6.3.3 Unntaket for taushetsbelagt informasjon 

Etter gjeldende rett må plikten til å gi opplysnin-
ger stå tilbake for såkalt kvalifisert lovbestemt
taushetsplikt som påhviler den kravet er rettet til,
det vil si at taushetsplikten går foran vitneplikten,
jf. punkt 8.1.2.1. Bestemmelser om taushetplikt
som er gitt i medhold av lov, må i denne forbin-
delse stå i samme stilling som lovfestede regler.
Det samme gjelder den taushetsplikt som ifølge
straffeprosessloven § 119 og tvistemålsloven
§ 205 påhviler prester og advokater med flere,
angående forhold som er «betrodd dem i deres
stilling», selv om plikten bare er uttrykkelig lov-
festet for så vidt angår de nevnte personers vitne-
plikt i rettssaker, jf. straffeprosessloven § 204
første ledd og tvistemålsloven § 250 første ledd.
Derimot må taushetsplikt som har sitt grunnlag i
avtale eller privat instruks, stå tilbake for plikten
til å gi opplysninger. 

Andre lover kan fastsette plikt til å bevare taus-
het, men denne taushetplikten må vike for vitne-
plikten. Dette er såkalt ukvalifisert taushetplikt.
Dette gjelder for eksempel revisorer, eiendoms-
meglere og banker. En slik ukvalifisert taushet-
plikt fritar etter lang praksis ikke for opplysnings-
plikten overfor konkurransemyndighetene. Det
ble lagt til grunn både i forhold til trustloven og
prisloven at disse lovenes bestemmelser om opp-
lysningsplikt skulle gå foran slike ukvalifiserte
taushetsplikter, se Blom: Prisloven med kommen-
tar (1954) side 64, Hauge og Lorentzen: Prisregu-
lering og prishåndhevelse (1941) side 206 og Eck-
hoff og Gjeldsvik: Prisloven med kommentarer
(1955) side 91. 

Utvalget foreslår at taushetsplikten etter den
nye konkurranseloven begrenses på samme måte
som etter dagens regler. Når det gjelder spørs-
målet om dette skal sies uttrykkelig i loven eller
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ikke, har utvalget lagt vekt på at forholdet til taus-
hetsplikten i praksis ikke har skapt problemer.
Utvalget har derfor ikke funnet grunn til å lov-
feste disse begrensningene av taushetsplikten. 

Utvalget foreslår også en videreføring av
bestemmelsen om at offentlige myndigheter som
har til oppgave å overvåke offentlige reguleringer
av ervervsvirksomhet, herunder lignings- og skat-
temyndigheter, skal kunne gi opplysninger til
konkurransemyndighetene uten hinder av offent-
lig taushetsplikt, jf. konkurranseloven § 6-1 tredje
ledd første punktum. Ordlyden i forslagets § 5-1
tredje ledd bør imidlertid endres slik at det er
utvilsomt at også toll- og avgiftsmyndigheter kan
gi videre slik informasjon. På denne bakgrunn
foreslår utvalget at skattemyndigheter endres til
skatte- og avgiftsmyndigheter. 

8.6.3.4 Form

Utvalget foreslår en videreføring av at opplysnin-
gene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig. Utval-
get legger til grunn at ved kontroll av foretaks-
sammenslutninger og ved generelle markedsun-
dersøkelser vil informasjon vanligvis bli innhentet
per brev, eventuelt i møter mellom Konkurranse-
tilsynet og bedriftene. Ettersom etterforskning av
saker om overtredelse av lovens forbud etter den
nye konkurranseloven vil få en mer sentral rolle
enn etter gjeldende rett, vil opplysningene i større
grad bli innhentet ved Konkurransetilsynets kon-
trollbesøk i bedriften. 

Verken konkurranseloven eller forvaltnings-
loven gir Konkurransetilsynet uttrykkelig rett til å
bruke lydopptak ved bevissikring eller forkla-
ringsopptak etter konkurranseloven § 6-1. Etter
gjeldende rett er det derfor uklart hvorvidt Kon-
kurransetilsynet har adgang til å bruke lydopptak.
Konkurransetilsynet har hittil ikke benyttet lyd-
opptak ved muntlige forklaringer. 

Etter straffeprosessloven § 230 fjerde ledd, jf.
påtaleinstruksen av 28. juni 1985 nr. 1679 § 8-13,
kan politiet ved avhør foreta lydopptak når dette
finnes hensiktsmessig. I NOU 1984: 27 Ny påtale-
instruks side 24 uttales det at lydopptak kan gi
mulighet for rekonstruksjon av det som skjedde
under et politiavhør og dermed øke troverdighe-
ten av avhøret. 

Det følger av påtaleinstruksen § 8-13 at når
lydopptak foretas, skal den som avhøres underret-
tes på forhånd. Det skal også skrives rapport på
vanlig måte, men etter omstendighetene kan
utskrift av lydopptaket tre i stedet for nedtegning
av forklaringen i rapporten. Siktede og hans for-

svarer har samme rett til å få lydopptaket avspilt
som til å gjøre seg kjent med saksdokumentene.

Justisdepartementet igangsatte i 1997 et prø-
veprosjekt med lydopptak av politiavhør. I NOU
2001: 32 Bind B Rett på sak side 845 vises det til at
det er utarbeidet en evalueringsrapport for perio-
den 1. juni 1998 til og med 30. mai 1999. Det ser
ikke ut til at slike lydopptak har vært fremlagt for
retten. Politiet har ikke oppnådd noen arbeidsbe-
sparelse ved dette. Imidlertid er det fremholdt at
lydopptak kan være et godt verktøy for politiet og
en god rettssikkerhetsgaranti. Det har vært frem-
holdt som en gevinst at avhøreren kan konsen-
trere seg om kommunikasjonen i avhøret når for-
klaringen tas opp på bånd. Erfaringene så langt
tyder ikke på at lydopptak gjør siktede og vitner
mindre villige til å forklare seg for politiet, selv om
det er rapportert om enkelte tilfeller der siktede
har nektet å forklare seg under henvisning til lyd-
opptak. Det har også vært tilfeller av at siktedes
forsvarer ikke har ønsket å være til stede fordi for-
klaringen tas opp på bånd. 

Hensynet til rettssikkerheten taler for at Kon-
kurransetilsynet bør kunne anvende lydopptak
ved muntlige forklaringer. Konkurransetilsynet
har ved flere anledninger blitt utsatt for kritikk
ved at det er blitt hevdet at tilsynets representan-
ter har benyttet seg av en uakseptabel fremgangs-
måte ved innhenting av de muntlige opplysnin-
gene. Ved bruk av lydopptak under innhenting av
opplysningene vil alle nyanser av både hvordan
spørsmålene er stilt og hvordan svarene er gitt
kunne bli dokumentert. Ved en slik notoritet vil
det være enklere å etterprøve om tilsynets repre-
sentanter har innhentet opplysninger på en kor-
rekt måte. 

Lydopptak vil videre kunne ha større bevis-
verdi enn nedtegnelser av forklaringer. En fordel
sammenholdt med nedtegnelse av essensen i for-
klaringen, er at også nøling og usikkerhet i forkla-
ringen vil komme med. Det er særlig viktig hvor
saken i høy grad beror på muntlige forklaringer. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at det
innføres et tillegg i forslagets § 5-1 første ledd
annet punktum som går ut på at opplysningene
som gis til Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda kan nedtegnes «eller på annen måte
lagres». På denne måten gis det adgang til å ta
lydopptak ved muntlige forklaringer. De alminne-
lige regler for dokumentinnsyn får tilsvarende
anvendelse på lydopptak. Forslagets § 5-1 femte
ledd gir Kongen hjemmel til å fastsette nærmere
regler om gjennomføringen av lydopptak. 
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8.7 Utleveringsplikt

Etter gjeldende konkurranselov § 6-1 annet ledd
kan konkurransemyndighetene på samme betin-
gelser som nevnt i § 6-1 første ledd (opplysnings-
plikt), kreve utlevert alle typer dokumenter, samt
informasjon som er lagret ved hjelp av datamaskin
eller annet teknisk hjelpemiddel for gransking. 

Utvalget har vurdert om den generelle adgan-
gen til å kreve utlevert dokumenter for gransking
bør videreføres i den nye loven og om utleverings-
plikten eventuelt bør begrenses til overtredel-
sessaker. 

Vilkåret for utleveringsplikt etter dagens reg-
ler er at konkurransemyndighetene trenger doku-
menter og lignende utlevert for å kunne utføre
sine gjøremål etter loven. Bestemmelsen kan altså
benyttes i alle sakstyper. I praksis ber Konkurran-
setilsynet ofte om å få utlevert dokumenter og lig-
nende i forbindelse med dispensasjonssaker,
saker som gjelder foretakssammenslutninger og
mulige inngrepssaker. 

Sammenlignet med straffeprosesslovens reg-
ler, har konkurransemyndighetene i dag en vid
adgang til å kreve utlevert dokumenter. I straffe-
prosessloven rubriseres utleveringspålegg som et
tvangsmiddel, og utleveringsplikten gjelder kun
ting som antas å ha betydning som bevis. Utleve-
ring kan som hovedregel bare skje etter kjennelse
fra retten. 

I EU/EØS-retten og i Danmark og Sverige stil-
les det ikke strengere krav for å kreve utlevert
dokumenter og lignende enn for opplysningsplik-
ten generelt. Sammenligningen med disse reglene
kan tale for at dagens bestemmelse om utleverings-
plikt etter konkurranseloven videreføres.

Konkurransemyndighetenes virksomhet vil i
tiden fremover i større grad fokuseres på overtre-
delse av forbudsbestemmelser, og det vil ikke len-
ger være hjemmel til å gripe inn mot konkurran-
seskadelig atferd. Det vil likevel fremdeles være
en oppgave for myndighetene å føre kontroll med
foretakssammenslutninger og å foreta generell
markedsovervåkning. For å kunne foreta en mest
mulig effektiv og korrekt saksbehandling i slike
saker er det viktig at tilsynet har tilgang til alle
opplysningene som anses nødvendige, herunder
også dokumenter. Uten en bestemmelse som gir
anledning til å innhente dokumenter i slike saker,
blir konkurransemyndighetenes kontroll vanske-
liggjort. Utvalget har derfor kommet frem til at
dagens bestemmelse om utleveringsplikt bør
videreføres.

I overtredelsessaker vil utleveringsplikt kunne
komme til anvendelse der det av praktiske grun-
ner ikke er mulig å gjennomføre bevissikring
etter forslagets § 6-1. Et viktig eksempel på dette
er der dataservere befinner seg under en annen
jurisdiksjon slik at de ikke kan bevissikres av nor-
ske myndigheter alene eller i samarbeid med
andre lands myndigheter. Ofte er serveren heller
ikke tilgjengelig gjennom et bevissikringsvedtak
truffet av en myndighet som anerkjennes i det lan-
det hvor serveren ligger. Det kan tenkes at til-
gang til en slik server bare er mulig ved bruk av
den berettigedes passord eller ved samtykke på
annen måte fra den som er berettiget. I slike til-
felle vil norske myndigheter være avhengig av
utleveringspålegg overfor den berettigede for å få
tilgang til den lagrede informasjonen, jf. nærmere
under punkt 6.9.1 om tvangsmulkt.

Utvalget foreslår i utgangspunktet en videre-
føring av ordlyden i dagens bestemmelse om at
utleveringsplikten gjelder alle typer forretnings-
papirer, møtereferater og andre nedtegnelser,
samt informasjon som er lagret ved hjelp av data-
maskin eller annet teknisk hjelpemiddel, jf. forsla-
gets § 5-1 annet ledd. Utleveringsplikten gjelder
uansett om de opplysninger disse ber om finnes
som tradisjonelle papirdokumenter eller er lagret
elektronisk. Konkurransemyndigheter foreslås
endre til Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda, ettersom det er disse som er pålagt opp-
gaver etter loven. 

Bestemmelsen om utleveringsplikt er, i mot-
setning til forslagets § 6-1 om bevissikring, ikke
ment å være en hjemmel for å innhente bevis. På
denne bakgrunn er bestemmelsen om utleve-
ringsplikt endret i forhold til dagens konkurranse-
lov § 6-1, ved at det ikke lenger er en plikt til å
utlevere dokumenter for gransking. Dette inne-
bærer at det er tilstrekkelig at det gis kopi av
dokumentene til Konkurransetilsynet eller Kon-
kurransenemnda. Disse kan altså ikke kreve
fremlagt originaldokumenter med hjemmel i for-
slagets § 5-1 annet ledd. 

For å kunne avdekke ulovligheter er konkur-
ransemyndighetene avhengig av å kunne se på
dokumenter og lignende også hos andre enn den
mistanken gjelder. Utleveringspålegget må også
kunne rettes mot leverandører, konkurrenter,
kunder og forbrukere. Det følger av henvisningen
til forslagets § 5-1 første ledd at utleveringsplikten
fortsatt kan rettes mot enhver person, herunder
fysiske og juridiske personer. 

Det er Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda selv som avgjør om vilkårene for å gi et
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pålegg om utlevering er til stede. Av hensyn til
kontrollens effektivitet må utleveringspålegg
gjelde fullt ut selv om det er besluttet bevissik-
ring. Forøvrig vises det til behandlingen av opp-
lysningsplikt under punkt 8.6. 

8.8 Bevissikring

8.8.1 Vilkårene for bevissikring

Etter gjeldende konkurranselov § 6-2 kan bevis-
sikring besluttes når det foreligger en «rimelig
grunn til å anta» at konkurranseloven eller vedtak
i medhold av konkurranseloven er overtrådt. Det
vil si at det ikke kreves mistanke om at det forelig-
ger en straffbar handling, men kun at loven eller
vedtak i medhold av loven objektivt sett er over-
trådt. 

Etter straffeprosessloven § 192 er det et vilkår
for ransaking at det foreligger «skjellig grunn til
mistanke» om et straffbart forhold som kan med-
føre frihetsstraff. Dette innebærer at det må være
mer sannsynlig at siktede har begått den straff-
bare handling saken gjelder enn at han ikke har
det. Også når det gjelder beslag må det foreligge
«skjellig grunn til mistanke» om en straffbar
handling. 

I forarbeidene til konkurranseloven er konkur-
ransemyndighetenes vidtgående fullmakt til å
foreta kontroller begrunnet med behovet for å
sikre bevis for at straffbare handlinger er begått.
Konkurransemyndighetenes fullmakter er vidtgå-
ende blant annet i den forstand at det ikke kreves
skjellig grunn til mistanke om en straffbar hand-
ling for å iverksette bevissikring etter konkurran-
seloven. På samme måte kan EFTAs overvåk-
ningsorgan etter EØS-retten foreta all nødvendig
kontroll for å kunne håndheve EØS-konkurranse-
reglene. Erfaringsmessig finnes ikke bevis i offisi-
elle regnskaper og dokumenter som oppbevares i
bedriftenes ordinære arkiver. Bevisene finnes der-
imot gjerne i notater og opptegnelser som holdes
utenfor bedriftens vanlige skriftlige materiale. De
er dels blandet sammen med personlige doku-
menter, for eksempel i private mapper, skuffer
eller notisbøker. Bevisenes art gjør at de meget
lett kan ødelegges når de berørte får den minste
mistanke om at de vil bli gjenstand for kontroll, jf.
Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 73. 

Utvalget finner at disse hensynene fortsatt er
aktuelle. Det bør derfor etter den nye konkurran-
seloven § 6-1 fortsatt være adgang til å foreta
bevissikring når det er «rimelig grunn» til å anta

at konkurranseloven eller vedtak i medhold av
konkurranseloven er overtrådt.

Begjæring om adgang til bevissikring må i dag
framsettes av Konkurransetilsynet for forhørsret-
ten. Hensikten er å sikre at behovet for tvangs-
middelet vurderes av en utenforstående instans,
og på den måten ivareta rettssikkerheten. Likhe-
ten med ransaking og beslag og de hensyn som
ligger bak en domstolskjennelse for ransaking
etter straffeprosessloven, taler for at bevissikring
etter konkurranseloven fortsatt bør besluttes av
retten. Saken bør bringes inn for retten på det ste-
det hvor dette mest praktisk kan skje. På dette
punktet foreslår derfor utvalget å videreføre gjel-
dende rett. I Ot.prp. nr. 65 (2001-2002) er det fore-
slått at funksjonsbetegnelser på førsteinstansdom-
stolene skal bortfalle. For konkurranselovens ved-
kommende innebærer dette forslaget at det vil
være nødvendig å gjøre endringer i lovteksten slik
at forhørsretten erstattes med tingretten. Utvalget
foreslår på denne bakgrunn i forslagets § 6-1
annet ledd at begjæring om adgang til bevissik-
ring framsettes av Konkurransetilsynet for ting-
retten på det sted hvor det mest praktisk kan skje. 

Beslutningen kan som i dag treffes uten at den
som avgjørelsen rammer, gis adgang til å uttale
seg, og uten at den blir meddelt ham før bevissik-
ringen settes i verk. Kjæremål over beslutningen
har ikke oppsettende virkning. 

For at norske konkurransemyndigheter skal
kunne håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54 på
en effektiv måte, må de ha adgang til å gjennom-
føre bevissikring for å søke etter bevis for overtre-
delse av disse bestemmelsene. I forslagets § 6-1
siste ledd er det derfor presisert at reglene om
bevissikring også gjelder ved mistanke om over-
tredelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54. 

8.8.2 Hvor bevissikring kan gjennomføres

8.8.2.1 Generelt

Konkurransetilsynet kan i dag kreve adgang til
«fast eiendom, inventar og annet løsøre» der bevis
kan finnes, jf. konkurranseloven § 6-2 første ledd. 

Utvalget har vurdert å endre ordlyden slik at
den harmoniserer med bevissikringsbestemmel-
sen i EU/EØS-retten. Etter rådsforordning 17/62
artikkel 14 nr. 1 bokstav d omfatter bevissikrings-
adgangen «lokaler, eiendommer og transportmid-
ler». Bestemmelsen er videreført i rådsforordning
1/2003 artikkel 20 nr. 2 bokstav a. I tillegg er det i
rådsforordning 1/2003 artikkel 21 adgang til å
foreta kontroll andre steder hvor det er rimelig
grunn til å anta at det finnes bevis for alvorlige
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overtredelser av EF-traktaten artikkel 81 og 82. I
Danmark kan Konkurrencestyrelsen få adgang til
samtlige lokaler og transportmidler som tilhører
en virksomhet. Etter den svenske konkurranselo-
ven kan det foretas bevissikring i lokaler, eien-
dommer og transportmidler.

Utvalget har også vurdert om regelen om
bevissikring etter konkurranseloven bør harmoni-
seres med straffeprosesslovens bestemmelser.
Ransaking etter straffeprosessloven § 192 omfat-
ter mistenktes «bolig, rom eller oppbevarings-
steder». Ransaking kan også foretas hos andre
når det er grunn til å anta at det finnes bevis der.
Begrepet «oppbevaringssteder» omfatter for
eksempel siktedes bil, lystbåt eller koffert i en
oppbevaringsboks. Det omfatter også steder for
oppbevaring av elektronisk informasjon, for
eksempel en server hvor bedriftens data er lagret,
uansett hvor denne befinner seg. 

Utvalget foreslår en regel som dels bygger på
EU/EØS-reglene og dels på straffeprosessloven
§ 192. Etter forslagets § 6-1 første ledd bokstav a
kan Konkurransetilsynet kreve adgang til «alle
lokaler, eiendommer, transportmidler og andre
oppbevaringssteder hvor det kan finnes bevis for
overtredelse, herunder private hjem».

Bevissikringsadgangen omfatter således alle
nevnte lokaliteter uavhengig av om disse tilhører
det mistenkte foretaket. Det avgjørende for Kon-
kurransetilsynets kontrolladgang er om det er
rimelig grunn til å anta at loven eller vedtak i
loven er overtrådt, og at det kan finnes bevis på
det aktuelle stedet. Det kan således foretas kon-
troller hos for eksempel kunder og konkurrenter
til det mistenkte foretak. 

8.8.2.2 Særlig om bevissikring i private hjem

Gjeldende konkurranselov skiller ikke mellom
bevissikring i et foretaks lokaler og bevissikring i
private hjem.

I EU/EØS-retten er det i rådsforordning 17/62
ikke adgang til å foreta kontroller hos privatperso-
ner. Etter rådsforordning 1/2003 artikkel 21 kan
derimot Kommisjonen på nærmere vilkår foreta
kontroller også utenfor foretakets lokaler, her-
under private hjem. I Sverige må det foreligge
meget sterke mistanker om at bevis oppbevares
hjemme hos noen, for å få tillatelse til å foreta kon-
troll i et privat hjem. Etter den danske konkurran-
seloven er det ikke adgang til å foreta kontroller i
private hjem. 

Ved vurderingen av om det fortsatt skal være
adgang til å foreta bevissikring i private hjem, har

utvalget foretatt en avveining mellom hensynet til
effektiv håndheving av overtredelser av konkur-
ranselovgivningen og hensynet til borgernes
behov for beskyttelse av og respekt for sitt hjem
og sitt privatliv. 

En bevissikring i private hjem vil av de fleste
oppleves som meget inngripende. En bevissikring
i et privat hjem vil også kunne ramme familiemed-
lemmer av den kontrollen retter seg mot, særlig
siden adgangen til bevissikring av praktiske årsa-
ker ikke er begrenset til å gjelde hovedpersonens
eiendeler eller rom/oppbevaringssteder som kun
benyttet av vedkommende.

På den annen side har bevissikring i private
hjem vært et effektivt virkemiddel for å avdekke
alvorlige overtredelser av konkurranselovens for-
budsbestemmelser. Erfaring tyder på at etter
hvert som næringslivet har fått større kunnskap
om konkurransereglene og håndhevingen av
disse, har deltagerne i ulovlig samarbeid i større
utstrekning oppbevart inkriminerende informa-
sjon hjemme istedenfor i foretakets lokaler. De
samme erfaringer og vurderinger ligger til grunn
for at Kommisjonen i medhold av rådsforordning
1/2003 artikkel 21 på nærmere vilkår kan foreta
kontroller også utenfor foretakets lokaler, her-
under private hjem. 

På denne bakgrunn går utvalget inn for at det
bør være en adgang til å foreta bevissikring i pri-
vate hjem i den nye loven. 

Ettersom det vil være alminnelig enighet om
at private hjem har krav på en større grad av
beskyttelse mot det offentliges myndighetsutø-
velse enn et foretaks forretningslokaler, har utval-
get vurdert om det er behov for særlige regler for
adgangen til å foreta slike kontroller. Det kan her
være snakk om både en snevrere adgang for å
foreta bevissikring i private hjem og strengere
regler for gjennomføringen av kontrollen. 

En mulighet er å innføre en regel etter møn-
ster av den svenske konkurranselovens § 48.
Etter denne regelen er det for det første et vilkår
for å kunne foreta bevissikring i private hjem, at
fordelen ved en kontroll må oppveie den ulempen
en bevissikring utgjør for den kontrollerte. Videre
må det foreligge særlig grunn til å anta at bevis
oppbevares på kontrollstedet. 

Etter utvalgets oppfatning er vilkåret om at det
skal foretas en interesseavveining allerede ivare-
tatt ved det alminnelige ulovfestede prinsipp om
forholdsmessighet i forvaltningsretten. Jo mer
alvorlig og belastende et inngrep er, jo mer tungt-
veiende må de hensyn som begrunner inngrepet
være. Fordi en bevissikring i et privat hjem må
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sies å være et større inngrep i den private retts-
sfære enn bevissikring på arbeidsstedet, vil for-
holdsmessighetsvurderingen kunne føre til at det
gis tillatelse til bevissikring hos foretaket, men at
det ikke gis tillatelse til kontroll i et privat hjem,
selv om grunnlaget for bevissikringsbegjæringen
er det samme i begge tilfeller. Det andre vilkåret
som stiller strengere krav til mistanken om at
relevante dokumenter eller lignende oppbevares
på det aktuelle kontrollstedet, er også ivaretatt
gjennom denne forholdsmessighetsvurderingen. 

Selv om hensynet til den private rettsfære til-
sier at adgangen til bevissikring i private hjem bør
være begrenset, må det imidlertid legges vekt på
at flere store kontrollsaker i den senere tid har
avdekket at bevis for lovovertredelser nettopp
oppbevares i hjemmene til sentrale aktører. Erfa-
ringer fra tidligere saker vil kunne gi Konkurran-
setilsynet et visst grunnlag for å utpeke de perso-
ner i et foretak som mest sannsynlig deltar i et
ulovlig samarbeid, uten at det er konkrete kjens-
gjerninger som retter mistanke mot enkeltperso-
ner i den aktuelle saken. Forhørsretten foretar
som kjent en forholdsmessighetsvurdering før det
gis beslutning om å foreta bevissikring i privatbo-
liger. Dette gjør det vanskelig for Konkurransetil-
synet å foreta rene «fiskeekspedisjoner». Det er
dessuten først og fremst i saker av en viss stør-
relse og alvorlighetsgrad hvor det er mistanke om
skjulte karteller og lignende, at det vil være aktu-
elt å benytte adgangen til å foreta slike kontroller.
Både hensynet til kontrollobjektet samt Konkur-
ransetilsynets ressurser tilsier at bevissikring i
private hjem begrenses til de tilfeller hvor det
anses nødvendig for sakens opplysning. Det fore-
slås på denne bakgrunn ingen strengere regler i
loven for adgangen til å foreta bevissikring i pri-
vate hjem. 

Utvalget har videre vurdert om adgangen til å
søke etter bevis i private hjem bør begrenses ut
fra hensynet til eventuelle andre medlemmer av
husstanden som ikke er involvert i den antatte
overtredelsen, typisk ektefelle, samboer og barn.
En slik regel vil være svært vanskelig å utforme
hensiktsmessig og den vil derfor kunne føre til
rettsusikkerhet og bevisforspillelse. I de tilfeller
hvor den person kontrollen retter seg mot har et
hjemmekontor, vil dette være et naturlig utgangs-
punkt for en bevissikring. Ofte vil det imidlertid
ikke være et eget hjemmekontor, eller hjemme-
kontoret er ikke fysisk atskilt fra øvrige deler av
hjemmet. I en rekke tilfeller har inkriminerende
informasjon også blitt funnet atskilt fra øvrige
arbeidsdokumenter. Dersom adgangen til å søke

etter informasjon begrenses fysisk, vil relevant
informasjon kunne unntas bevissikring ved å opp-
bevares utenfor det tillate søkeområde. Det fore-
slås derfor ingen nye begrensninger av hvor i et
privat hjem det skal være anledning til å søke
etter bevis.

8.8.3 Bevissikringens gjenstand

Konkurransetilsynet kan etter § 6-2 i gjeldende
konkurranselov kreve adgang til fast eiendom,
inventar og annet løsøre for å søke etter bevis og
ta med slike bevis for nærmere gransking. Loven
oppstiller ingen nærmere begrensning av hvilke
dokumenter og eiendeler som kan gjennomgås.
Det følger av forskrift om opplysningsplikt, gran-
sking, bevissikring og behandling av overskudds-
informasjon av 31. mai 1995 nr. 511 § 5 at gran-
skingsadgangen omfatter alle typer forretningsdo-
kumenter, møtereferater og andre nedtegnelser,
samt adgang til å gjennomgå maskinelt lagrede
opplysninger. Dokumenter eller andre eiendeler
av personlig art må bare gjennomgås så langt det
er nødvendig for å bringe på det rene om de har
interesse for saken. Videre gjelder det en begrens-
ning i adgangen til å beslaglegge advokatkor-
respondanse, se nedenfor under punkt 8.8.4. 

I EU/EØS gjelder bevissikringsadgangen etter
rådsforordning 17/62 artikkel 14 nr. 1 bokstav a
bøker og andre forretningsdokumenter. I rådsfor-
ordning 1/2003 er dette endret til bøker og andre
forretningspapirer, uansett informasjonsmedium,
jf. artikkel 20 nr. 2 bokstav b. 

Ettersom bevissikring etter dagens konkur-
ranselov og rådsforordning 1/2003 i realiteten
omfatter de samme gjenstandene, kan det være
hensiktsmessig å endre ordlyden i konkurranse-
loven slik at den harmoniserer med EU/EØS-ret-
ten på dette punkt. På den annen side vil enhver
positiv opplisting ha den svakhet at den kan gi
opphav til tolknings- og avgrensningsproblemer.
De avgrensninger en oppregning i loven skal løse
er avveiningen mellom på den ene side myndighe-
tenes behov for en effektiv etterforskning, og på
den annen side partens interesse i at inngrepet
ikke blir mer byrdefullt enn nødvendig, hensynet
til personvernet og hensynet til å beskytte privile-
gert informasjon som advokatkorrespondanse. I
forhold til disse avveininger kan en tolkning med
utgangspunkt i uttrykk som «forretningsdoku-
menter» eller «bøker» virke noe tilfeldig. Poenget
er at myndighetene skal ha tilgang til alt som kan
ha betydning som bevis, med unntak for informa-
sjon som nyter særlig beskyttelse av hensyn til
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retten til å kunne utøve et effektivt forsvar mot
beskyldninger om å ha begått ulovlige forhold.
For at dette skal komme bedre frem, vil en alter-
nativ avgrensning være at beslagsretten knyttes
til alt som kan ha betydning som bevis med
enkelte spesifiserte unntak. 

Straffeprosessloven § 203 fastsetter at «ting»
som antas å ha betydning som bevis kan beslagleg-
ges. Med uttrykket «ting» forstås i praksis konkrete
gjenstander som fast gods og løsøre, herunder
dokumenter. En fordel ved å benytte begrepet
«ting» også ved kontroller etter konkurranseloven,
er at dette begrepet har et kjent innhold i straffepro-
sessen slik at en langt på vei unngår tolkningstvil.

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at Kon-
kurransetilsynets kontrollgjenstand skal være
ting som kan ha betydning som bevis, jf. forsla-
gets § 6-1 første ledd bokstav b.

Det er ikke tvilsomt at bevissikring etter kon-
kurranseloven § 6-2 i dag også omfatter datalagret
informasjon. Når loven går over til å benytte
uttrykket «ting», vil dette også omfattes ettersom
programvare og datalagret informasjon er å anse
som «ting», jf. punkt 8.3.2. Det er derfor ikke nød-
vendig at dette eksplisitt fremgår av lovteksten.

8.8.4 Unntak for taushetsbelagte 
dokumenter

Reglene om bevissikring må ses i sammenheng
med reglene om opplysningsplikt og utleverings-
pålegg. Det følger av forarbeidene at utleverings-
plikten og bevissikringsadgangen ikke skal
omfatte andre opplysninger enn de som er omfat-
tet av opplysningsplikten, jf. Ot.prp. nr. 41 (1992-
93) side 114. Hovedregelen er at opplysnings- og
utleveringsplikten er begrenset av lovbestemt
taushetsplikt, med de unntak som følger av kon-
kurranseloven § 6-1 tredje ledd. Utvalget mener at
dette også må gjelde i forhold til tilsvarende
bestemmelse i den nye loven. 

Gjeldende konkurranselov § 6-2 annet ledd
henviser i tillegg til straffeprosessloven §§ 117 til
120, jf. § 204. Henvisningen innebærer at det ikke
kan foretas bevissikring i dokumenter eller annet,
hvis innhold et vitne kan nekte å forklare seg om
etter §§ 117 til 120, og som besittes av den som
kan nekte å forklare seg eller den som har en
rettslig interesse i hemmelighold. Utvalget går
inn for å videreføre henvisningen til straffepro-
sessloven §§ 117 til 120, jf. § 204 i forslagets § 6-1
annet ledd. 

Begrensningen i forhold til lovbestemt taus-
hetsplikt er særlig aktuell i forhold til advokatkor-

respondanse. Etter straffeprosessloven §119, jf.
§ 204, kan det ikke tas beslag i dokumenter som
inneholder opplysninger som er betrodd advoka-
ter i deres stilling. Unntaket gjelder når dokumen-
tet besittes av advokaten eller av den som har
rettslig interesse i hemmelighold. Det er lagt til
grunn i praksis at taushetsplikten gjelder de opp-
lysninger advokaten er blitt betrodd fra klienter
som ledd i advokatvirksomheten, det vil si som
juridisk rådgiver eller prosessfullmektig. Det
avgjørende er hvilken funksjon advokaten hadde
da han mottok informasjonen, ikke om advokaten
er ekstern eller ansatt i virksomheten, se Rt. 2000
side 2167 vedrørende den tilsvarende bestemmel-
sen i tvistemålsloven. Konkurransetilsynet har lagt
denne praksisen til grunn. I Sverige, Danmark og
EU er det kun korrespondanse med eksterne
advokater som er unntatt fra bevissikringen. 

I praksis har det oppstått spørsmål om konkur-
ransemyndighetene har adgang til å gjennomgå
dokumenter for å avgjøre om de inneholder opp-
lysninger som gjør at de er unntatt fra bevissik-
ring etter straffeprosessloven. Straffeprosess-
loven § 205 tredje ledd bestemmer at dokumenter
eller annet som besitteren ikke plikter å forklare
seg om uten etter særskilt pålegg fra retten, heller
ikke kan beslaglegges uten rettens kjennelse.
Dersom politiet vil ta med dokumenter til retten
for avgjørelse av om beslag kan tas, skal doku-
mentene forsegles i lukket konvolutt i nærvær av
en representant for besitteren. Spørsmålet er om
straffeprosessloven § 205 tredje ledd bør få analo-
gisk anvendelse, selv om det ikke henvises til
denne bestemmelsen i konkurranseloven § 6-2.

Forskrift om opplysningsplikt, gransking,
bevissikring og behandling av overskuddsinfor-
masjon av 31. mai 1995 nr. 511 § 5 annet ledd fast-
setter at dokumenter som faller inn under unnta-
ket i konkurranseloven § 6-2 annet ledd siste
punktum, kan gjennomgås så langt det er nødven-
dig for å bringe på det rene om dokumentene er
unntatt fra bevissikring. I litteraturen har det vært
hevdet at denne forskriftsbestemmelsen etter sin
ordlyd går for langt i å tillate kontrollorganet å
gjennomgå dokumenter der unntak fra bevissik-
ring påberopes, jf. Evensen m.fl.: Konkurranselo-
ven med kommentarer (1999) side 478. Det vises i
den forbindelse til en kjennelse avsagt av Høyes-
teretts kjæremålsutvalg i Rt. 1986 side 1149.
Saken gjaldt et tilfelle der politiet skulle ransake
siktedes pengeskap. Siktede påberopte seg at pen-
geskapet inneholdt fortrolig korrespondanse mel-
lom ham og hans forsvarer. Kjæremålsutvalget
uttalte at: 
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«straffeprosessloven § 192 sammenholdt med
§§ 204 og 208 må forstås slik at dokumenter
som besitteren før eller under ransakingen
hevder er unntatt fra beslag etter § 204, ikke
kan gjennomgås. Hvis politiet antar at de ikke
omfattes av bestemmelsen og kan ha et inn-
hold som kan gi grunnlag for beslag, må de
sendes forhørsretten til avgjørelse av beslags-
spørsmålet.» 

Prinsippene i denne kjennelsen er senere utdypet
av Høyesteretts kjæremålsutvalg i Rt. 1995 side
1831 der saken gjaldt beslag i en leges journaler.
Legen drev kontor i felleskap med andre leger.
Spørsmålet var om det totale journalmaterialet
kunne beslaglegges fordi det viste seg umulig å
skille ut den siktede legens journaler fra de øvrige
legers journaler. Høyesteretts kjæremålsutvalg
kom her frem til at politiet kunne foreta utsorte-
ringen av dokumentene. Det ble lagt vekt på at det
er hensynet til pasientene som begrunner taus-
hetsplikten i legeloven § 31. Avgjørelsen i Rt. 1986
side 1149 gjaldt derimot advokatkorrespondanse,
hvor taushetsplikten tar sikte på å beskytte mot
innsyn nettopp fra politiets side. I tillegg ble det
lagt vekt på at det gjaldt «en ren sortering på
grunnlag av klare kriterier».

En kjennelse fra Borgarting lagmannsrett av
24. februar 2000 (Gresvig-saken LB-2000-00172)
gjaldt blant annet om et bånd med sikkerhetskopi
inneholdt beslagsfri korrespondanse mellom sel-
skapet og dets advokatforbindelse. Lagmannsret-
ten uttalte at prinsippet i straffeprosessloven § 205
tredje ledd også gjelder saker hvor bevis er sikret
etter konkurranseloven § 6-2. Lagmannsretten
antok imidlertid at: «det ved gjennomgang av slik
informasjon i maskinlesbar form er mulig å identi-
fisere eventuell korrespondanse til og fra advokat
uten at det nærmere innhold av korrespondansen
behøver å bli kjent for domstolene.»

Utvalget legger til grunn at de skranker som
straffeprosessloven § 205 tredje ledd stiller for
myndighetenes adgang til å gjennomgå dokumen-
ter for å avgjøre om de innholder opplysninger
som gjør de beslagsfrie, også får anvendelse i
saker hvor bevis er sikret etter konkurranseloven
§ 6-2 og etter den nye bevissikringsbestemmelsen
i forslagets § 6-1. 

8.8.5 Gjennomføringen av bevissikringen

8.8.5.1 Innledning

Konkurranseloven § 6-2 annet ledd siste punktum
angir hvilke regler i straffeprosessloven som skal

gjelde tilsvarende ved bevissikring. Dette gjelder
§§ 200, 201 første ledd, §§ 117 til 120 jf. §§ 204,
207, 208, 209, 213 og kapittel 26. Dette er foreslått
videreført i den nye konkurranseloven § 6-1 annet
ledd.

Ved bevissikring kan det oppstå behov for
bistand fra politiet. For det første kan Konkurran-
setilsynet kreve bistand av politiet til å iverksette
beslutningen om bevissikring, jf. konkurranselo-
ven § 6-2 tredje ledd. Dersom det ikke er tid til å
avvente rettens beslutning, kan Konkurransetilsy-
net også kreve at politiet avstenger de områder
der bevisene kan være inntil rettens beslutning
foreligger, jf. konkurranseloven § 6-2 fjerde ledd
første punktum. Utvalget anbefaler å videreføre
disse bestemmelsene i forslagets § 6-1 fjerde og
femte ledd.

I rådsforordning 1/2003 artikkel 20 nr. 2 bokstav d
gis Kommisjonen adgang til å forsegle alle forret-
ningslokaler samt bøker eller forretningspapirer
så lenge undersøkelsen varer og dette anses nød-
vendig. Begrunnelsen for bestemmelsen er at ved
å forsegle skap og kontorer, forhindrer man at
dokumenter forsvinner under kontrollundersøkel-
sen. Dette vil gjøre kontrollundersøkelsen mer
effektiv, særlig hvor undersøkelsen varer i mer
enn en dag, og hvor de som kontrollerer er nødt
til å forlate virksomhetens lokaler uten å ha avslut-
tet undersøkelsen. Dersom forseglingen brytes
vil det i EU være hjemmel til å pålegge bøter. 

Samme begrunnelse taler for at det innføres
en tilsvarende hjemmel i den norske konkurran-
seloven slik at konkurransemyndighetene kan
kreve «å forsegle alle forretningslokaler, samt
bøker eller forretningspapirer så lenge undersøk-
elsen varer og dette anses nødvendig», jf. forslag-
ets § 6-1 første ledd bokstav c.

8.8.5.2 Beslaglegging og kopiering

Konkurransetilsynet kan etter dagens regler om
bevissikring ta med bevis for nærmere gransking.
De vide bevissikringshjemlene er blant annet
begrunnet i at forbudene i konkurranseloven bare
rammer de mest alvorlige former for konkurran-
sebegrensende atferd. 

Utvalget har vurdert om adgangen til å ta med
originaldokumenter skal videreføres i den nye
loven, eller om Konkurransetilsynet bare skal
kunne ta med kopier. Et alternativ er en mellom-
løsning der Konkurransetilsynet kan ta med de
kontrollerte dokumenter, men der dokumenter
som tas med må tilbakeleveres så snart som
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mulig etter at de er kopiert, eller så snart behovet
for bevisene faller bort.

Forbudene i EØS-avtalen artikkel 53 og 54
rammer langt videre enn konkurranselovens for-
budsbestemmelser. Etter rådsforordning 17/62
artikkel 14 nr. 1 bokstav b har Kommisjonen ikke
adgang til å beslaglegge dokumenter, men kun til
å ta kopi av eller utdrag fra de kontrollerte doku-
menter. Bestemmelsen er videreført i rådsforord-
ning 1/2003 artikkel 20 nr. 2 bokstav c. Ved en
harmonisering av konkurransereglene med EØS-
retten kan dette være et argument for at Konkur-
ransetilsynet kun gis anledning til å kopiere doku-
menter og ikke til å ta dokumentene med for gran-
sking. 

Heller ikke i Sverige er det anledning til å ta
med dokumenter, og i Danmark har konkurranse-
myndighetene kun en begrenset adgang til dette.
I Danmark ble det ved lov av 6. juni 2002 innført
en bestemmelse om at Konkurrencestyrelsen i
særlige situasjoner kan ta med opplysninger eller
det medium hvor opplysningene befinner seg,
med henblikk på adgang og kopiering. Lovendrin-
gen er begrunnet med at det i noen situasjoner
ikke er mulig å kopiere de ønskede opplysninger
innen fristen på grunn av forhold hos virksom-
heten. Dersom originaldokumentene tas ut av
virksomheten, skal det medbrakte materialet
leveres tilbake innen tre hverdager etter at
kontrollundersøkelsen fant sted. 

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Jan Bjørland, Magne Eek, Morten Eriksen, Stein
Reegård, Elisabeth Roscher, Margrethe Slinde,
Steinar Undrum og Randi Wilhelmsen, foreslår at
Konkurransetilsynet skal ha anledning til å ta
med originaldokumenter. 

Ved avveiningen har utvalgets flertall lagt vekt
på at det ved en kontroll er viktig at konkurranse-
myndighetene får best mulig bevis. Dersom et
dokument enten er håndskrevet eller påført hånd-
skrevne notater, kan man i enkelte tilfeller få ytter-
ligere informasjon ved å beslaglegge et original-
dokument i stedet for å ta en kopi. Det vil for
eksempel ikke fremgå av en kopi hva slags penn
notatene er skrevet med. En detalj som at det er
skrevet med både blyant og kulepenn kan i seg
selv være vesentlig, idet det for eksempel kan
indikere at tidspunktene for påtegning er forskjel-
lige. Dersom blyantskrift er visket bort, vil det i
noen tilfeller være mulig å lese hva som opprinne-
lig stod skrevet. Håndskrift som er vanskelig å
lese, kan bli enda vanskeligere å tyde på en kopi.
Videre kan ord som er strøket over bli vanskeli-
gere å se på kopien i forhold til på originalen.

Visse markeringspenner i blant annet røde eller
mørke farger, blir svarte felt på kopiene og skjuler
dermed teksten. Erfaringer viser at det ofte ikke
er klare og tydelige dokumenter som utgjør de
avgjørende bevisene, men gjerne notater som kan
være vanskelige å lese og som lett mister sin
bevisverdi ved kopiering. 

Originalbeslag representerer normalt også
den fordelen at tilsynet kan gjennomføre bevissik-
ringen på kortere tid, normalt en dag. Dersom til-
synet må ta kopier av all informasjon, vil undersø-
kelsen kunne ta flere dager, fordi tilsynet må gå
nøye gjennom alle dokumentene på kontrollste-
det. Under etterforskningen kan nye vinklinger
og funn føre til at fokus endres. Originalmapper
og annet originalmateriale tilsynet sitter med som
del av beslaget kan få ny betydning når hele besla-
get blir sett i sin helhet.

Når Konkurransetilsynet tar med originaldo-
kumenter for gransking, kan det skade eller være
til ulempe for foretakets løpende virksomhet.
Foretaket kan ha behov for de dokumenter som
medtas for å drive sin virksomhet. I enkelte tilfel-
ler kan det ta relativt lang tid før foretaket får
dokumentene tilbakelevert. Dette varierer i prak-
sis avhengig av hva som beslaglegges og omfan-
get av beslaget. Dersom Konkurransetilsynet i
stedet tar kopi av dokumentene, slipper foretaket
denne ulempen. I de tilfeller Konkurransetilsynet
tar med originaldokumenter, bør foretaket få tilba-
kelevert dokumenter eller gis kopier av disse der-
som det ikke er betenkelig av etterforsknings-
messige grunner. 

Spørsmålet om Konkurransetilsynet skal ha
anledning til å ta med originaldokumenter, er
også et spørsmål om foretaket skal få innsyn i
hvilke dokumenter Konkurransetilsynet tar med
seg, ved at enten foretaket eller myndighetene tar
kopi av originaldokumentene. Konkurransetilsy-
nets adgang til å ta med originaldokumenter for
gransking uten at foretaket får kopi av dokumen-
tene, gjør det vanskeligere for de kontrollerte å få
oversikt over hva Konkurransetilsynet har i sin
besittelse og hva saken gjelder. Dette kan få
betydning for foretakets mulighet til å utøve kon-
tradiksjon under sakens fortsatte behandling, og
foretaket får dermed dårligere forutsetninger for
å forsvare seg. Foretaket mister også muligheten
til å rydde opp i eventuelle misforståelser, eller i
andre forhold som det kan være en fordel for Kon-
kurransetilsynet å få kjennskap til. Ettersom utval-
get foreslår å innføre et system med sanksjons-
lempning i den nye konkurranseloven, får disse
hensynene enda større vekt. 
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Begrunnelsen bak gjeldende konkurranselov
§ 6-3 om utsatt innsyn i dokumentbevis innhentet
etter konkurranseloven §§ 6-1 og 6-2, er at
partsinnsyn på et tidlig stadium i saken kan skade
etterforskningen. Som det følger av punkt 8.9
foreslås det en bestemmelse som bygger på kon-
kurranseloven § 6-3 i lovforslagets § 6-3 første
ledd. Dersom foretaket får kunnskap om hva som
er beslaglagt, vil bestemmelsen i forslagets § 6-3
første ledd bli uthulet. På samme måte vil foreta-
ket få kunnskap om hva Konkurransetilsynet leter
etter dersom tilsynet tar et ark ut av en perm for
kopiering, i stedet for å ta med hele permen.
Dette kan ha som konsekvens at foretaket distri-
buerer denne informasjonen til andre kartelldel-
takere. I praksis strekker Konkurransetilsynet
seg langt i å tilbakelevere dokumenter så lenge
det ikke er betenkelig av etterforskningsmessige
grunner. I tillegg kan det nevnes at spørsmålet om
et beslag skal opprettholdes kan prøves av retten. 

Utvalgets flertall har på bakgrunn av de krys-
sende hensyn som gjør seg gjeldende funnet
tungtveiende argumenter som taler for å videre-
føre dagens adgang til å ta med originaldokumen-
ter uten at foretaket får beholde en kopi. Videre
foreslår utvalgets flertall at det presiseres i forsla-
gets § 6-1 første ledd siste punktum at bevis som
tas med skal tilbakeleveres så snart behovet for
bevisene faller bort.

Ved Konkurransetilsynets vurdering av om
originaldokumenter eller kopi skal tas med, må
det vurderes om det i betraktning av sakens art
eller forholdene ellers, ville være et uforholds-
messig inngrep å ta med originaldokumenter.
Dersom myndighetene finner det nødvendig å ta
med originaldokumentene, skal disse leveres til-
bake så snart den kontrollerte har behov for dem,
med mindre dette vil være til skade for den videre
etterforskning. 

Utvalgets mindretall bestående av Arnhild
Dordi Gjønnes, Eva Hildrum, Helge Stemshaug
og Siri Teigum, foreslår at foretak som er under-
lagt Konkurransetilsynets kontroller, skal ha rett
til kopi av alle dokumenter Konkurransetilsynet
beslaglegger hos dem selv. Hva angår tilsynets
beslag av dokumenter hos tredjemenn, tiltrer
også utvalgets mindretall flertallets vurderinger. 

Retten til kopi av dokumenter som beslagleg-
ges hos parten selv, og derigjennom til dokument-
innsyn, er vesentlig for at vedkommende part på
et så tidlig tidspunkt som mulig skal kunne
utnytte sin rett til kontradiksjon. Dette er avgjø-
rende for å legge til rette for snarlig avklaring av
kontroller som ellers regelmessig vil være meget

langvarige og ressurskrevende så vel for myndig-
hetene som for det kontrollerte foretaket, og som
dessuten kan være meget belastende for foreta-
kets organisasjon og omdømme i markedet. Det
er et vesentlig poeng i denne sammenheng at ter-
skelen for å gjennomføre kontroller etter forsla-
gets § 6-1 er meget lav. Praksis viser at langt fra
alle gjennomførte kontroller munner ut i en reak-
sjon fra konkurransemyndighetenes side og langt
mindre i domfellelse i tilfelle av anmeldelser.
Dette indikerer i seg selv at Konkurransetilsynet
beslaglegger eller kan beslaglegge dokumenter i
et betydelig antall saker og at kontrollene enten
etter konkurransemyndighetenes eller domstole-
nes meget omfattende vurderinger munner ut i
rene henleggelser eller frifinnelser. Erfaringen
viser også at kartellsaker de seneste tiårene sjel-
den pådømmes på grunnlag av skriftlige enkeltdo-
kumenter som reflekterer entydige kartellavtaler,
men heller bygges opp omkring og pådømmes på
grunnlag av en rekke beviselementer. Vurdering
av slike informasjonsbrokker er tidkrevende, og
innebærer risiko for klare tolkningsfeil som lar
seg oppklare så snart kontradiksjonsretten tillates
tatt i bruk. 

Flertallet legger i sitt forslag om utsatt og
begrenset dokumentinnsyn stor vekt på hensynet
til effektivitet i etterforskningen. Det er i denne
sammenhengen et vesentlig poeng at andre aner-
kjente effektive konkurransemyndigheter, som
Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan, dan-
ske og svenske konkurransemyndigheter, alle har
plikt til å la parter beholde beslaglagte dokumen-
ter (faktisk i original, og ikke bare i kopi, slik
dette mindretall foreslår). Det er vanskelig å se at
det er særtrekk ved det norske markedet, norske
myndigheter eller norske forhold for øvrig som
tilsier at partsrettighetene bør være dårligere i
Norge enn i andre jurisdiksjoner for å sikre en
effektiv kontrollvirksomhet fra myndighetenes
side. Det er også vanskelig å se hvorfor norske
foretak skal ha dårligere partsrettigheter når nor-
ske konkurransemyndigheter gjennomfører kon-
trollundersøkelser etter den norske konkurranse-
loven, enn når EFTAs overvåkningsorgan gjen-
nomfører kontroller i samme foretak i henhold til
materielt sett tilsvarende regler, men med hjem-
mel i EØS-avtalen og de norske gjennomførings-
reglene til denne.

Flertallets konklusjoner tar etter dette mindre-
tallets syn dessuten for lite hensyn til andre sider
av effektivitetsbetraktningene. For det første må
det regnes med at konkurransemyndighetenes
kontroller i stadig større grad vil bestå i kontroll
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av elektronisk lagret materiale. I slike sammen-
henger vil det ikke gi mening å begrense det kon-
trollerte foretakets rett til å beholde kopi av og
dermed ha innsyn i beslaglagte dokumenter. Det
gir tilsvarende dårlig mening å behandle beslag-
lagt materiale ulikt avhengig av om det kommer
til uttrykk på papir eller i elektronisk form.

For det andre legger flertallet i sine avveinin-
ger etter dette mindretallets syn for liten vekt på
det kontrollerte foretakets interesse for, plikt og
evne til selv å bidra til å avvikle og oppklare even-
tuell lovstridig atferd. Hva interessen for å bidra
til slik avvikling og oppklaring angår, har Kommi-
sjonen og andre konkurransemyndigheter lagt
stor vekt på utarbeidingen av såkalte straffelemp-
ningsprogrammer. I henhold til disse kan foretak
som er ansvarlige for lovbrudd, men bistår til opp-
klaring av disse, fritas for eller få redusert straff. I
den grad innføring av slike straffelempningspro-
grammer skal kunne spille noen effektiv rolle i
norsk konkurranserett, er det vesentlig at de kon-
trollerte selskaps ansvarlige ledelse på et så tidlig
tidspunkt som mulig blir kjent med omfanget av
og grunnlaget for myndighetens mistanke samt
deres beslag. I denne sammenheng er det også et
vesentlig poeng at et aksjeselskaps styre faktisk
kan ha mer vidtgående plikt med hensyn til opp-
klaring og avvikling når selskapet har inngående
kunnskap om hva det mistenkes for. Det å etter-
late foretaket med tilstrekkelig informasjon om
sakens gjenstand og beslaglagte dokumenter vil
derfor kunne skjerpe styrets og selskapets øvrige
ledelses ansvar og plikter med hensyn til oppfølg-
ning av kontrollen. Mangel på orientering og
dokumentinnsyn reduserer derimot ikke bare
ledelsens forpliktelser, men også dens evne til
effektiv oppfølgning av disse spørsmålene.

På denne bakgrunn foreslår utvalgets mindre-
tall at konkurransemyndighetene pålegges å
etterlate kopi av alle dokumenter det beslaglegger
hos vedkommende part i forbindelse med det
enkelte kontrollbesøk. Elektroniske kopier bør i
denne sammenheng regnes som et akseptabelt
alternativ til papirkopier, i den forstand at det ikke
kan være nødvendig å ta utskrift av alle dokumen-
ter som ligger på en server myndighetene speil-
kopierer, så lenge serveren blir stående.

8.8.5.3 Nærmere om databeslag

Utvalgets forslag til regler om bevissikring i lovut-
kastets § 6-1 omfatter også bevissikring av pro-
gramvare og datalagret informasjon, jf. punkt
8.8.3.

Innføring av datamaskinell produksjon og
overføring og lagring av dokumenter har på få år
endret den virkelighet man står overfor ved kon-
troll av virksomheter ved mistanke om brudd på
konkurranseloven. Mens dokumentasjonen tidli-
gere som regel ble oppbevart i papirform, vil en
vesentlig del av informasjonen i dag bare eksis-
tere på datamaskinelle lagringsmedier. Hva som
finnes i papirform, vil være tilfeldig. I noen virk-
somheter er lokalitetene innrettet slik at de fleste
ansatte ikke engang har egne kontorer, og skal
forutsetningsvis kommunisere via bærbare data-
maskiner og forskjellige former for nettilkobling.
Informasjonen lagres dels på lokale og dels på
sentrale medier (servere). 

Konkurransetilsynet kan ved speilkopiering
og dataanalyse få et godt verktøy til å avdekke
overtredelser av konkurranseloven. Ved å foreta
speilkopiering kan Konkurransetilsynet få en nøy-
aktig kopi av disse mediene. Når data lagres på et
lagringssystem, er det maskinens operativsystem
som bestemmer hvor dataene fysisk blir lagret.
Ved tradisjonell kopiering av data vil slettede filer
ikke fremkomme og følgelig heller ikke være
gjenstand for analyse. Skjulte eller slettede data
kan med det rette tekniske utstyret fremkalles
gjennom speilkopiering. 

En grundig dataanalyse kan som regel ikke
utføres på stedet. Både av hensyn til bevissikrin-
gen, og av hensyn til virksomheten selv, er det
nødvendig å foreta en rask speilkopiering av infor-
masjonen som ligger på en eller flere aktuelle ser-
vere. En virksomhet kan påføres betydelig skade
eller ulempe hvis datasystemet låses i lang tid i
påvente av at tilsynet får gjennomført sine under-
søkelser. 

Kan flere personer samtidig arbeide mot
samme server, er det også alltid risiko for at vik-
tige data endres eller fjernes. Det krever betyde-
lig kompetanse å undersøke en server på en måte
som sikrer forsvarlig håndtering av tilgjengelige
data. Dette igjen er avgjørende for å kunne frem-
legge bevisene i en form som er tilfredsstillende
for prøving for domstolene. Eksempelvis kan et
dokument eller en fil være fysisk lagret på flere
disker. Det kan også være viktig å vite nøyaktig
dato for siste endring av et dokument osv. Når
Konkurransetilsynet gjennomfører en kontroll, vil
omfanget av tilgjengelig lagret informasjon ofte
være enormt, og det er uhyre tidkrevende å skille
mellom materiale som er relevant og irrelevant
for kontrollen. 

Gjennom speilkopiering vil Konkurransetilsy-
net ikke unngå å få med seg data som er under-
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lagt taushetsbestemmelsene i straffeprosess-
loven § 119 og tvistemålsloven § 205, og derved er
underlagt beslagsforbudet. Det vil ikke fremgå
hvilke dokumenter dette gjelder.

Utgangspunktet er at det bare kan tas beslag i
dokumenter som er av relevans for saken. Skal
Konkurransetilsynet ha praktisk mulighet til å
foreta en reell kontroll av en virksomhet, betyr
dette at tilsynet må beslaglegge flere dokumenter
enn de som kan tjene som bevis i saken. Konkur-
ransetilsynet får først oversikt over sakens
omfang ved en grundig gjennomgang av alle rele-
vante dokumenter. Opplysninger som ved første
øyekast synes å være ubetydelige, kan senere vise
seg å ha vesentlig bevisverdi. I prinsippet oppstår
derfor spørsmålet om i hvilken utstrekning tilsy-
net har anledning til å ta beslag i overskuddsinfor-
masjon. 

I praksis har det oppstått spørsmål rundt Kon-
kurransetilsynets adgang til å foreta beslag i
kopier av bedriftens elektronisk lagrede informa-
sjon i form av bånd med sikkerhetskopier, uten å
foreta en forutgående vurdering av informasjo-
nens bevisrelevans. Innsigelsene mot et slikt
uspesifisert generalbeslag har vært at tilsynet
også vil få med en stor mengde informasjon som
ikke vil være å anse som «bevis» i saken. 

Spørsmålet om konkurranseloven § 6-2 gir
adgang til beslag av bånd med sikkerhetskopi var
oppe til avgjørelse i Oslo forhørsretts kjennelse av
28. mars 2000 (Gresvig-saken). Forhørsretten
kom til at det i denne kontrollsaken ikke var
adgang til et slikt uspesifisert generalbeslag som
beslaget av sikkerhetskopien innebar. Kjennelsen
ble påkjært, men Konkurransetilsynet henla den
underliggende saken. Den rettslige interessen
bortfalt derfor før lagmannsretten fikk tatt stilling
til spørsmålet.

Kjennelsene i Rt. 1986 side 1149 og Rt. 1995
side 1831 gjelder forståelsen av straffeprosess-
lovens regler om beslag. Straffeprosessloven
§ 203 bestemmer at ting som antas å ha betydning
som bevis, kan beslaglegges. Kjæremålsutvalget
la i begge disse sakene til grunn at så langt under-
søkelser som praktisk kan gjøres på stedet avkla-
rer at ett eller flere dokumenter ikke er av betyd-
ning som bevis, kan dokumentene ikke beslagleg-
ges for nærmere undersøkelse. 

Straffeprosessloven § 203 er ikke gitt tilsva-
rende anvendelse i konkurransesaker etter kon-
kurranseloven § 6-2 annet ledd. Det må imidlertid
legges til grunn at § 6-2 første ledd annet punk-
tum har samme rekkevidde. Verken ordlyd, forar-
beider eller bestemmelsens formål tilsier at § 6-2

skal tolkes snevrere enn straffeprosessloven
§ 203. Utvalget legger til grunn at den samme for-
ståelsen også må gjelde i forhold til lovforslagets
§ 6-1. 

Adgangen til å beslaglegge for eksempel et
bånd med sikkerhetskopi må være den samme
som der dokumentene er nedskrevet og oppbevart
på papir. I tilfellene med informasjon lagret på en
bedrifts servere og på personlige datamaskiner, vil
det være tilnærmet praktisk umulig for Konkurran-
setilsynet å foreta en gjennomgang av materialet på
kontrollstedet fordi mengden er alt for stor. Hensy-
net til å bevare denne informasjonens bevisverdi
taler også for at det er adgang til å beslaglegge
elektronisk lagret informasjon i form av bånd med
sikkerhetskopi eller speilkopier.

Når det gjelder spørsmålet om Konkurranse-
tilsynet ved beslag av et bånd med sikkerhets-
kopi, selv kan undersøke om den inneholder
beslagsfri korrespondanse mellom selskapet og
dets advokatforbindelse, vises det til Borgarting
lagmannsretts kjennelse av 24. februar 2000
(LB-2000-00172). Som nevnt under punkt 8.8.4
uttalte lagmannsretten at det ved gjennomgang av
slik informasjon i maskinlesbar form er mulig å
identifisere eventuell korrespondanse til og fra
advokat uten at det nærmere innhold av korre-
spondansen behøver å bli kjent for domstolene.
Konkurransemyndighetene kunne derfor selv
undersøke båndet med sikkerhetskopi.

Foreligger det mistanke om at advokater har
medvirket til brudd på konkurranseloven, eller
med forvaltning av midler som skriver seg fra
brudd på loven (straffeloven § 317), vil beslagsfor-
budet ikke lenger gjelde.

I praksis har det vist seg at servere kan
befinne seg på et helt annet sted i forhold til kon-
trollstedet og av og til driftes av et annet firma, for
eksempel der foretaket kjøper servertjenester
(datalagring og teknisk system) hos et datafirma.
I Danmark er det nettopp gjennomført en lovend-
ring som gir Konkurrencestyrelsen adgang til
opplysninger som er plassert hos en ekstern data-
behandler, såfremt det ikke er mulig å få adgang
til opplysningene hos virksomheten selv. Styrel-
sen skal i et slikt tilfelle innhente en rettskjen-
nelse som gir adgang til den eksterne databe-
handler. 

Metodeutvalget i NOU 1997: 15 peker også på
denne problemstillingen, men uttaler at dette
etter straffeprosessens regler i utgangspunktet
ikke er noe problem. Ransakingsobjektet vil
kunne angis å være det aktuelle datanett. Hvis det
oppstår behov for å utvide adgangen til å ransake
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uten at det er tid til å avvente rettens beslutning
om dette, kan slik beslutning treffes av påtalemyn-
digheten, jf. straffeprosessloven § 197 annet ledd,
se NOU 1997: 15 Etterforskningsmetoder for
bekjempelse av kriminalitet side 57. På samme
måte følger det av konkurranseloven § 6-2 at det
kan gjennomføres bevissikring hos et eksternt
datafirma, idet det vil være omfattet av begrepet
«fast eiendom».

Som det følger av punkt 8.8.2.1 har utvalget
foreslått at bevissikringsadgangen i den nye loven
skal omfatte «alle lokaler, eiendommer, transport-
midler og andre oppbevaringssteder hvor det kan
finnes bevis for en overtredelse». En slik bestem-
melse gir adgang til å gjennomføre bevissikring
uansett hvor serveren befinner seg. Særlige pro-
blemer oppstår hvis data er lagret hos et eksternt
firma utenfor norsk jurisdiksjon. I slike tilfeller
må man eventuelt fremme utleveringspålegg etter
forslagets § 5-1 annet ledd overfor foretaket i
Norge. 

8.8.5.4 Adgang til å ha advokat til stede

Retten til å la seg bistå av advokat følger i dag av
forvaltningsloven § 12. Denne retten gjelder også
der det utføres gransking som reguleres av for-
valtningsloven § 15. Den gir imidlertid ikke par-
ten rett til å kreve granskingen utsatt til en advo-
kat kan komme til stedet. Forutsetningen for at
parten skal kunne utnytte sin rett til å la seg bistå
av advokat under granskingen, er således at advo-
katen allerede er til stede eller kan komme til ste-
det uten at det volder unødig tidsspille eller annen
ulempe for kontrollmyndighetene, se Ot.prp. nr.
38 (1964-1965) side 51. 

Etter gjeldende praksis starter Konkurranse-
tilsynet bevissikringen uavhengig av om advoka-
ten er kommet til stedet eller ikke. Det har vært
stilt spørsmål ved om bevissikringen kan begynne
før advokaten har kommet til stedet. I Konkurran-
setilsynets interne retningslinjer står det at: 

«Det vanlige vil være at den kontrollerte gis
anledning til å ringe vedkommende advokat.
Gruppeleder må ut fra faren for bevisforspil-
lelse vurdere hvor lenge det skal ventes før
advokat ankommer kontrollstedet, jf. forvalt-
ningsloven § 15 tredje ledd. Når det ventes på
advokat, må det under enhver omstendighet
sikres at eventuelle bevis ikke forspilles.»

Etter EF-domstolens praksis kan virksomheten
kreve at kontrollen ikke starter før virksomhetens
advokat er kommet til stedet. Kommisjonen kan

likevel sette som vilkår at dette ikke medfører at
kontrollen utsettes uforholdsmessig.

Etter den svenske konkurranseloven § 52 har
den kontrollerte rett til å tilkalle en juridisk rådgi-
ver. Kontrollen kan ikke begynne før den juri-
diske rådgiveren har kommet til stedet. Dette gjel-
der imidlertid ikke dersom kontrollen dermed
blir unødig utsatt. Det er også gjort unntak fra
denne regelen dersom kontrollen er besluttet
etter § 49, det vil si at det aktuelle foretaket ikke
har fått anledning til å uttale seg på grunn av at
kontrollen ville være meningsløs dersom foreta-
ket hadde fått kunnskap om den på forhånd. Det
er dette unntaket som benyttes i praksis, slik at
hovedregelen i Sverige er at den kontrollerte ikke
har rett til å tilkalle en juridisk rådgiver ved bevis-
sikring.

I Danmark er det ikke en betingelse at virk-
somhetens advokat er til stede under kontrollen.
Det følger imidlertid av praksis at Konkurren-
cestyrelsen kortvarig kan utsette kontrollen for at
virksomhetens eksterne advokat kan komme til
stedet.

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva
Hildrum, Margrethe Slinde, Helge Stemshaug,
Siri Teigum og Randi Wilhelmsen, anser det som
en fordel at regelen presiseres i lovteksten. På
den måten vil det ikke lenger være tvil verken om
retten til å la seg bistå av advokat under bevissik-
ring, eller om Konkurransetilsynets adgang til å
starte sikring av bevis der hvor dette er nødven-
dig for å sikre formålet med forretningen.

Som hovedregel kan bevissikringen normalt
ikke begynne før advokaten er kommet til stedet.
Bevissikringen kan likevel begynne dersom det
av hensyn til bevissikringen er nødvendig å
begynne uten opphold, eller dersom bevissikrin-
gen blir unødig forsinket. Dette unntaket er ikke
uttømmende, og Konkurransetilsynet kan etter en
konkret interesseavveining også i andre tilfeller
begynne bevissikringen før advokaten er kommet
til stedet. Det skal legges avgjørende vekt på om
det er nødvendig for Konkurransetilsynet å starte
sikringen av bevis av hensyn til formålet med
bevissikringen. En regel om at den som det gjen-
nomføres bevissikring hos skal ha rett til å tilkalle
en advokat, og at bevissikringen normalt ikke kan
begynne før advokaten har kommet til stedet, er i
tråd med Konkurransetilsynets gjeldende ret-
ningslinjer. 

Retten til å la seg bistå av advokat innebærer
selvsagt ikke at advokaten får en annen rolle i
slike saker enn en fullmektig for øvrig. Den som
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er gjenstand for bevissikring og som blir avkrevd
opplysninger, kan verken kreve at forretningen
skal godkjennes av advokaten, eller henvise tilsy-
net til advokaten i stedet for selv å svare på spørs-
mål.

Utvalgets flertall har etter dette foreslått i § 6-1
tredje ledd at den som det gjennomføres bevissik-
ring hos, har rett til å tilkalle en advokat. Bevissik-
ringen kan normalt ikke begynne før advokaten
er kommet til stedet. Dette gjelder likevel ikke
dersom det av hensyn til bevissikringen er nød-
vendig å begynne uten opphold, eller dersom
bevissikringen blir unødig forsinket.

Utvalgets mindretall bestående av Jan Bjørland,
Morten Eriksen, Stein Reegård, Elisabeth
Roscher og Steinar Undrum, vil fremheve betyd-
ningen av at bevissikringen kan innledes omgå-
ende. Advokater må selvfølgelig gjerne være til
stede under bevissikringen, men det er vanskelig
å finne avgjørende betenkeligheter ved eller
behov for å utsette gjennomføringen til advokat er
kommet til stedet. En slik ordning er fremmed for
norsk straffeprossordning, og det er ikke frem-
kommet opplysninger som skulle tilsi at nåvæ-
rende ordning er utilfredsstillende. Det er en selv-
sagt forutsetning at så vel politiet som tilsynsor-
gan opptrer i samsvar med lovens vilkår for
bevissikring. Hvorvidt dette skjer er enkelt og
raskt kontrollerbart i ettertid. 

Mindretallet vil også påpeke at advokater ver-
ken etter gjeldende konkurranselov eller i nærvæ-
rende lovforslag er tillagt noen særlige oppgaver i
forbindelse med bevissikringen. Under enhver
omstendighet er det ingen grunner som tilsier at
advokater bør tildeles en form for «overordnet til-
synsfunksjon» for bevissikringens gjennomføring.
Overordnet tilsyn og kontroll er tillagt domsto-
lene. Det er domstolene som både avgjør hvorvidt
bevissikring skal tillates og som tar stilling til
eventuell uenighet i etterkant av gjennomførin-
gen.

Det er også av vesentlig betydningen at bevis-
sikringen starter omgående. Å kontrollere flere
lokaler «passivt» over lengre tid er ressurskre-
vende og binder så vel tilsynpersoner som virk-
somhetens egne ansatte i «venteperioden».

I den grad advokatene vil bistå klientene er det
ingen forhold og spørsmål som ikke kan behand-
les forsvarlig på et senere tidspunkt når advoka-
ten er kommet til stedet.

Rettens beslutning om bevissikring foreligger
alltid før kontrollen gjennomføres, og forevises
ansvarlige ved virksomheten før kontrollen påbe-
gynnes. Om ønskelig kan beslutningen sendes

advokaten pr. telefaks omgående. Selve undersø-
kelsen gjennomføres sammen med bedriftens
ansatte, ettersom disse kjenner lokalitetene og
hvor de aktuelle dokumenter måtte befinne seg. 

Som nevnt er den overordnede kontroll med
Konkurransetilsynets bevissikring tillagt domsto-
lene. Bevissikringens omfang besluttes av retten.
Hva som kan tjene som bevis i saken avgjøres
imidlertid av Konkurransetilsynet uten noen form
for godkjennelse fra advokatens side. Under
enhver omstendighet vil advokaten ha mulighet til
å komme til stedet før det blir aktuelt å påbegynne
bortfrakting av innsamlede bevis.

Dersom det oppstår uenighet om rekkevidden
av «legal privilege», vil eventuelle diskusjoner om
dette kunne avvente til advokaten er kommet på
stedet. Dersom det ikke oppnås enighet må spørs-
målet på vanlig måte forelegges domstolene til
avgjørelse. 

Flertallets forslag reiser i tillegg flere tolk-
ningsproblemer. Begrepene «nødvendig å
begynne uten opphold», og «unødig forsinket» gir
utgangspunkt for en rekke unødige diskusjoner
og konflikter ved bevissikringens innledning.
Begrepene er vage og reiser blant annet spørsmål
som det er vanskelig eller umulig å svare på før
man får oversikt over hvor omfattende arbeidet
med bevissikringen vil bli, herunder hvor mange
lokaliteter som må undersøkes og hvor omfat-
tende aktuelle beslag vil være. Dette vet man ofte
ikke når bevissikringen innledes. Langvarige
bevissikringer blir ytterligere forsinket om gjen-
nomføringen eksempelvis utsettes en til to timer. 

På denne bakgrunn foreslår utvalgets mindre-
tall at lovutkastets § 6-1 tredje ledd strykes i sin
helhet.

8.8.6 Kontroll på vegne av annen stats 
konkurransemyndighet 

Gjeldende konkurranselov § 1-8 har regler om
informasjonsutveksling av taushetsbelagt infor-
masjon til fremmede konkurransemyndigheter.
Bestemmelsen er foreslått videreført i lovforslag-
ets § 1-7. 

Konkurransetilsynet har i dag ikke hjemmel til
å bistå eller utføre bevissikring i Norge på vegne
av et annet land. Etter ODA protokoll 4 del I kapit-
tel II, implementert i norsk rett ved forskrift av 4.
desember 1992 nr. 966 om prosessuelle konkur-
ranseregler i EØS-avtalen m.v. artikkel 13 nr. 1
skal Konkurransetilsynet på anmodning foreta
kontroll på vegne av EFTAs overvåkningsorgan.
Etter artikkel 13 nr. 2 kan Konkurransetilsynet,
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etter anmodning fra EFTAs overvåkningsorgan,
bistå ved kontrollen.

En OECD rekommandasjon fra 1995
(C(95)130 Final) omhandler samarbeid mellom
stater med hensyn til konkurransebegrensende
opptreden som påvirker den internasjonale han-
del. Det uttrykkes her et ønske om tettere samar-
beid mellom statene ved notifisering til andre sta-
ter, informasjonsutveksling, koordinering av
aksjoner, konsultasjoner og mekling. OECD kom
også med en rekommandasjon i 1998 (C(98)35
Final) som gjelder effektiv behandling av kartell-
saker. I denne gir OECD uttrykk for at det er i
medlemsstatenes interesse å bekjempe karteller
og at statene samarbeider for å oppnå dette. Sam-
arbeid anses som spesielt viktig i denne type
saker fordi kartellene kan operere over lande-
grensene, og bevis kan eksistere i mange stater.
OECD oppfordrer alle medlemsstatene til å endre
nasjonal lovgivning og inngå bilaterale og/eller
multilaterale avtaler for å kunne gjennomføre slikt
samarbeid. 

I de senere år har fokus i stadig større grad
vært rettet mot konkurransemyndigheters behov
for å samarbeide i enkeltsaker på tvers av lande-
grensene i grenseoverskridende fusjons- og kar-
tellsaker. Forklaringen er primært at nye handels-
mønstre har utviklet seg i takt med liberaliserin-
gen av verdenshandelen og den tekniske utvik-
lingen. I disse sakene vil det styrke konkurranse-
myndighetenes etterforskning dersom man kan
få assistanse fra konkurransemyndighetene i den
stat hvor foretakene er hjemmehørende, i tillegg
til å få hjelp med å foreta informasjonsinnhenting,
oppta forklaringer eller bistå med bevissikring. 

I rådsforordning 1/2003 artikkel 22  nr. 1 er
det fastslått at en medlemsstats nasjonale konkur-
ransemyndigheter skal kunne gjennomføre
undersøkelser på vegne av konkurransemyndig-
hetene i en annen medlemsstat. En slik bestem-
melse er en forutsetning for et effektivt samarbeid
mellom medlemsstatenes konkurransemyndig-
heter. Kommisjonen gir uttrykk for at uten et slikt
samarbeid vil det foreligge betydelige hindringer
for en innføring av desentralisert håndheving av
EF-traktaten artikkel 81 og 82.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å
innhente tillatelse til bevissikring fra forhørsret-
ten og bistå EFTAS overvåkingsorgan ved kon-
troll. I henhold til avtalens protokoll 23 artikkel 8
nr. 3 kan Kommisjonen anmode EFTAs overvåk-
ningsorgan om å foreta kontroll på overvåkingsor-
ganets område. Kontroll på norsk territorium vil
således alltid foretas av EFTAs overvåkningsor-

gan enten på anmodning fra Kommisjonen eller
på egne vegne. De alminnelige prosessuelle
bestemmelser om kontrollundersøkelser er nær-
mere behandlet under punkt 8.4.1.3. Overvåk-
ningsorganene kan gjennomføre kontroller på
grunnlag av et formelt vedtak eller på grunnlag av
skriftlig fullmakt uten at det foreligger et vedtak.
Overvåkningsorganene har imidlertid ikke midler
til å tvangsgjennomføre kontrollen dersom foreta-
kene motsetter seg den, ut over ileggelse av
tvangsmulkt og/eller bot. Det påligger derfor
norske myndigheter å treffe tiltak som er nødven-
dige for at kontrollen skal kunne gjennomføres.
Bistanden vil bli gitt av Konkurransetilsynet, og
består blant annet av eventuell innhenting av tilla-
telse til bevissikring fra forhørsretten, samt prak-
tisk bistand under kontrollen.

Kredittilsynet, skattemyndighetene og politiet
har inngått avtaler med andre lands myndigheter
slik at disse med bistand av norske myndigheter
kan gjennomføre inspeksjoner, utveksle kontroll-
opplysninger og delta i etterforskningen. Det
synes ikke som om Konkurransetilsynet har noe
mindre behov for å kunne foreta bevissikring på
vegne av en avtalestat enn Kredittilsynet, skatte-
myndighetene og politiet. 

På denne bakgrunn foreslår utvalget at Kon-
kurransetilsynet skal kunne gjennomføre bevis-
sikring for å kunne oppfylle Norges avtaleforplik-
telser overfor fremmed stat eller internasjonal
organisasjon, jf. forslagets § 6-1 første ledd. Forut-
setningen er at det er inngått en avtale om dette
forut for bevissikringstidspunktet. Bevissikrin-
gen gjennomføres av Konkurransetilsynet.
Begjæring om adgang til bevissikring skal på van-
lig måte fremsettes for tingretten. Grunnlaget for
tingrettens vurdering vil være den avtaleforplikt-
else Norge har overfor den fremmede stat eller
internasjonale organisasjon. Retten må foreta en
selvstendig vurdering av om bevissikringen er
nødvendig for å oppfylle avtaleforpliktelsen. Det
vil fremgå av avtalen hvilke betingelser som må
foreligge for at norske myndigheter skal være for-
pliktet til å medvirke til en bevissikring. Blant
annet må det fremgå av avtalen hvilke krav det
skal være til mistanke og den rettslige prøvingen
av dette. 

Det er en forutsetning at norske myndigheter
i denne forbindelse oppfyller de krav til saksbe-
handling som vedkommende stat eller organisa-
sjon måtte stille. I forhold til bistand til EFTAs
overvåkningsorgan, innebærer dette blant annet
at Konkurransetilsynet ikke kan ta med seg origi-
naldokumenter i en bevissikringssituasjon.



204 NOU  2003: 12
Kapittel 8 Ny konkurranselov

Utvalgets mindretall bestående av Morten
Eriksen og Elisabeth Roscher, mener at det også
bør være adgang for Konkurransetilsynet til å
bistå utenlandske konkurransemyndigheter uten
at det foreligger en folkerettslig avtale mellom
Norge og vedkommende stat om dette. I disse til-
fellene vil anmodningen om bistand behandles på
vanlig måte av Utenriksdepartementet og andre
norske myndigheter. Mindretallet viser i den for-
bindelse til sin dissens om utveksling av taushets-
belagt informasjon, som er inntatt nedenfor under
punkt 8.10. 

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder, Jan
Bjørland, Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva
Hildrum, Stein Reegård, Margrethe Slinde, Helge
Stemshaug, Siri Teigum, Steinar Undrum og Randi
Wilhelmsen, støtter ikke mindretallets forslag. Det
er i den forbindelse et viktig aspekt for flertallet at
foretakets rettssikkerhet best kan sikres gjennom
at vilkårene for bevissikring, herunder spørsmålet
om domstolskontroll, reguleres i en overordnet
avtale mellom Norge og de organisasjoner og land
man inngår samarbeid med.

8.9 Partsinnsyn

8.9.1 Kontradiktoriske rettigheter

Kontradiktoriske rettigheter er en grunnleggende
del av vår forvaltningsrett. Dette innebærer at den
som kan bli gjenstand for en avgjørelse som berø-
rer vedkommendes rettigheter eller interesser
skal få varsel, rett til innsyn i grunnlaget for avgjø-
relsen og rett til å uttale seg, se Rt. 1997 side 1019.
Disse rettighetene har sitt grunnlag i ulovfestede
forvaltningsrettslige regler og er dessuten foran-
kret blant annet i forvaltningsloven.

Kontradiksjonsrettigheter er også et viktig ele-
ment i de prinsipper EF-domstolen har oppstilt på
grunnlag av en generalisering av reglene i med-
lemsstatenes forvaltningsrett. Kontradiktoriske
rettigheter må innrømmes i konkurransesaker så
vel som i alle andre type saker der det fattes ved-
tak på grunnlag av fellesskapsregler. 

Kravet om en kontradiktorisk forvaltningspro-
sess kan i henhold til EMDs praksis også utledes
av EMK. EMD har i tilknytning til EMK artikkel 8
uttalt at forvaltningsinngrep ikke oppfyller kravet
til å være «nødvendig i et demokratisk samfunn»
hvis ikke parten er varslet og gitt anledning til å
vareta sine interesser, se dom av 8. juli 1987 i B. v.
Storbritannia (serie A nr. 120). Retten til en rett-
ferdig rettergang etter EMK artikkel 6 inkluderer
retten til innsyn i alle bevis i saken, se EMDs dom

av 19. september 2000 I.J.L., G.M.R. and A.K.P. v.
Storbritannia (RJD 2000-IX).

Selv om retten til kontradiksjon kan oppstilles på
internasjonalt og ulovfestet grunnlag, tilkommer det
i utgangspunktet lovgiveren å gi rettighetene en
nærmere utforming og avgrensning. Hensynet til en
forsvarlig opplysning og effektiv utredning av en sak
kan medføre begrensninger i når og hvordan kon-
tradiktoriske rettigheter utøves under forvaltnin-
gens saksbehandling. Begrensninger i retten til inn-
syn i dokumenter og bevis er også anerkjent av
EMD, se blant annet dom av 16. februar 2000 i
Jasper v. Storbritannia (REF00001379).

Lovgiveren står likevel ikke helt fritt til å
begrense de kontradiktoriske rettigheter av hen-
syn til forvaltningens arbeidssituasjon. Internasjo-
nale avtaler som Norge er bundet av setter klare
grenser som etter omstendighetene vil gå foran
norske lover i medhold av EØS-loven og mennes-
kerettighetsloven. Etter norsk rett kan imidlertid
lovgiveren bestemme at norske regler skal gå
foran internasjonale forpliktelser. Rettspraksis
viser likevel at også Høyesterett har satt til side
lovbestemmelser som bryter med grunnleggende
kontradiktoriske rettigheter, se Rt. 1997 side 1019.
Høyesterett uttalte her: 

«Den som vurderes ilagt straff eller erstatning
etter domstolsloven, skal «saavidt mulig» gis
anledning til å uttale seg på forhånd, jf dom-
stolsloven §215 1. punktum. I annet punktum
gjøres imidlertid unntak for straff etter §202
første og annet ledd og §203. Jeg antar at
bestemmelsen i §215 første ledd 2. punktum
må forstås i lys av den utvikling som er skjedd
i synet på de krav som ut fra rettssikkerhets-
messige hensyn må stilles til en forsvarlig saks-
behandling, en utvikling som eksempelvis er
nedfelt i forvaltningsloven §16 med krav om
forhåndsvarsel før vedtak treffes, jf også
reglene om partsoffentlighet. Retten til å bli
kjent med anklagen mot en, og til å bli hørt før
man ilegges straff, er et grunnleggende retts-
sikkerhetsprinsipp, et sentralt element i kravet
om rettferdig rettergang, jf Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon art 6 nr 1 og nr
3. Jeg kan vanskelig se at det bør bli tale om å
idømme rettergangsstraff uten at den det gjel-
der er varslet og gitt adgang til å uttale seg.
Unnlates dette, vil det etter min oppfatning
være en saksbehandlingsfeil.»

8.9.2 Behovet for partsinnsyn

Reglene i dagens konkurranselov går veldig langt
i å gjøre innskrenkninger i partens kontradikto-
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riske rettigheter, når den i § 6-3 unntar fra innsyn
alle opplysninger i overtredelsessaker som er inn-
hentet i medhold av §§ 6-1 og 6-2. Når man ser
dette i sammenheng med den ubetingede forkla-
ringsplikt som etter konkurranseloven § 6-1 også
påhviler mistenkte, er det grunn til å spørre om
den ordning som er etablert i dag vil stå seg over-
for en nærmere gransking i forhold til våre inter-
nasjonale forpliktelser og i forhold til ulovfestede
norske prinsipper utviklet gjennom rettspraksis.

Den ubetingede opplysningsplikten har sine
røtter tilbake til prislovgivningen fra under og
etter første verdenskrig og ble videreført i trust-
loven av 1926 og prisloven av 1953. Opplysnings-
plikten er blitt møtt med skarp kritikk fra nærings-
livet i hele sin historie. Regelen i § 6-3 om at par-
ter ikke har innsynsrett skriver seg derimot fra
gjeldende konkurranselov, og baserer seg på en
oppfatning om at forberedelse av overtredelsessa-
ker faller utenfor forvaltningslovens vedtaksbe-
grep og dermed utenfor forvaltningslovens regler
om partsinnsyn, se NOU 1991: 27 side 218 og
Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 74.

Begrensningen av en parts rett til innsyn i
saksdokumentene, innebærer et unntak fra kon-
tradiksjonsprinsippet, som er en vesentlig parts-
rettighet og en sentral rettssikkerhetsgaranti for
parten. Slikt unntak er gjort bare i begrenset
utstrekning ved politiets og påtalemyndighetens
etterforskning av lovbrudd, jf. punkt 8.3.3. Det fin-
nes mange typer av saker som etterforskes etter
straffeprosesslovens regler, som har kartellsa-
kens særtrekk ved at det dreier seg om fordekt og
organisert samarbeid og lovovertredelser uten
direkte ofre eller fysiske spor. Det er derfor van-
skelig å argumentere for at konkurransesaker
krever mer omfattende unntak fra kontradiksjons-
prinsippet enn lignende saker som etterforskes av
politi- og påtalemyndighet. 

Etter konkurranseloven § 6-3 har den kontrol-
lerte ikke krav på kopi av dokumenter som
beslaglegges under en kontroll. Det følger av for-
skrift av 31. mai 1995 nr. 511 om opplysningsplikt,
gransking, bevissikring og behandling av over-
skuddsinformasjon § 8 at dokumentene skal leve-
res tilbake dersom den kontrollerte har behov for
de beslaglagte dokumentene, med mindre det vil
kunne være til skade for den videre etterforsknin-
gen. I tillegg kan en opprettholdelse av beslaget
prøves av retten. Enkelte foretak har på sin side
hevdet at konkurransemyndighetene har prakti-
sert disse reglene for strengt og at de ikke har fått
kopi av de dokumentene som de har behov for i

sin daglige drift. Ved å gi innsyn på et tidligere
tidspunkt unngår man denne problemstillingen.

Unntakene fra kontradiksjonsprinsippet har
tradisjonelt vært forsvart med at forvaltningens
behandling skjer forut for, og formelt sett uavhen-
gig av en eventuell senere straffesak som skal
munne ut i en avgjørelse av om en part er skyldig
i overtredelse eller ikke. Når en sak anmeldes og
oversendes til politiet, inntrer de straffeprosessu-
elle rettigheter for de som er siktet fullt ut.

Det kan imidlertid reises spørsmål ved om
denne begrunnelsen holder. For det første er det
klart at kontradiksjonsprinsippet får anvendelse
utover straffeprosessen og de lovbestemte tilfelle
i forvaltningsloven. Det forhold at en saksbehand-
ling faller utenfor straffeprosessloven og forvalt-
ningsloven er derfor i seg selv ikke tilstrekkelig
for at vesentlige innskrenkninger i kontradik-
sjonsprinsippet skal være rettslig holdbare.

For det andre er det klart at selv om Konkur-
ransetilsynets utredning ikke formelt sett er etter-
forskning av en straffesak, tar undersøkelsene
reelt sett sikte på å avdekke overtredelser og å
fremskaffe bevis mot eventuelt skyldige personer
og foretak. Begrunnelsen for tilsynets utvidede
fullmakter ligger i det forhold at det er vanskelig å
fremskaffe bevis i slike saker.

Disse forhold tilsier at de regler som regulerer
saksbehandlingen og partsrettigheter i overtre-
delsessaker må utformes på bakgrunn av de opp-
gaver og fullmakter konkurransemyndighetene
har i det nye systemet og på bakgrunn av «den
utvikling som er skjedd i synet på de krav som ut
fra rettssikkerhetsmessige hensyn må stilles til en
forsvarlig saksbehandling», jf. Rt. 1997 side 1019.

På den annen side må prosessen mot en part
vurderes som en helhet. Begrensninger i innsyns-
retten i sakens tidligere faser kan oppveies av at
det gis fullt innsyn i en senere fase. Dersom det
heller ikke på dette stadiet kan gis fullt innsyn,
kan balansen oppnås ved at opplysningene gjøres
kjent for den uavhengige domstol som skal fatte
en endelig avgjørelse i saken. I alle fall i forhold til
EMK er det klart at det avgjørende er saken som
helhet, ikke om det er gjort innskrenkninger i inn-
synsadgangen under forvaltningens og påtale-
myndighetens etterforskning. Dette er slått fast
blant annet i den ovenfor nevnte dom av 19. sep-
tember 2000 i I.J.L., G.M.R. and A.K.P. v. Storbri-
tannia (RJD 2000-IX).

Ved overgang til forbudsprinsippet når det
gjelder atferdsreglene, blir rekkevidden av «saker
om overtredelse av denne lov» etter gjeldende
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konkurranselov § 6-3, vesentlig videre enn tilfellet
er etter dagens ordning. 

Samtidig innebærer den organisatoriske end-
ring utvalget foreslår, at Konkurransetilsynet i
overtredelsessaker vil få en mer rendyrket rolle
som anklagemyndighet. Selv om prosessen skjer i
tvistemålslovens former, vil en sivil foretaksbot
reelt sett være straff i forhold til EMK og Grunn-
lovens § 96, og prosessen således en prosess om
ileggelse av straff. Å betrakte saken som en krimi-
nalsak er også nødvendig for at det skal være
adgang til ransaking i private hjem i forhold til
Grunnloven § 102. Disse momenter tilsier at
partsrettighetene utformes ut fra det mønster vi
kjenner fra straffesaker, og ikke i henhold til de
unntak fra kontradiktoriske rettigheter som vi
kjenner fra saker om forvaltningsmessig regule-
ring og kontroll.

Hensynet til en mest mulig effektiv etterfors-
kning tilsier på den annen side at retten til
partsinnsyn på et tidlig tidspunkt i saken ikke kan
være ubegrenset. Ved å utsette tidspunktet for
dokumentinnsyn hindres siktede i å vanskelig-
gjøre den videre etterforskningen. Nektelse av
dokumentinnsyn må imidlertid ikke gå lenger
enn det som er nødvendig ut fra hensynet til etter-
forskningen. Spørsmålet er derfor om hensynet til
etterforskningen er så sterkt i konkurransesaker
at dokumentinnsyn i slike saker i praksis alltid
skal gis på et senere tidspunkt enn i ordinære
straffesaker. 

I kartellsaker vil ofte forklaringer som gis uten
forutgående innsyn ha større troverdighet enn
forklaringer som kommer etter at det er gitt inn-
syn. Dersom det gis innsyn på et tidlig tidspunkt,
øker faren for samordning av forklaringene, faren
for forsøk på vitnepåvirkning og faren for at bevis
ødelegges. På den annen side øker mistenktes
mulighet til å bidra konstruktivt til å klarlegge
saken dersom han vet hva saken og den konkrete
mistanke nærmere dreier seg om. Får mistenkte
tidlig innsyn, kan han dessuten se om det mangler
bevis som taler til hans fordel. Det er et grunnleg-
gende rettssikkerhetskrav at den som er mistenkt
for en overtredelse som kan lede til straff, får
informasjon om hva mistanken dreier seg om og
mulighet til å forsvare seg. Ofte vil de ansvarlige i
et foretak som er mistenkt for overtredelse, være
interessert i at forholdet oppklares og at det ryd-
des opp internt. Sett i sammenheng med utvalgets
forslag om at det innføres et system med sank-
sjonslempning i den nye konkurranseloven, får
disse hensynene enda større vekt. Konkurranse-
myndighetene kan av hensyn til etterforskningen,

være tjent med å gi en som er mistenkt for en lov-
overtredelse et visst innsyn for i det hele tatt å få
til et fornuftig avhør. Det kan for eksempel være
nødvendig for mistenkte å studere alle dokumen-
tene i fred og ro for å huske hva som har skjedd. 

Etterforskning og kontroll med at forbudsbe-
stemmelsene ikke overtres er en sårbar prosess.
Den er lett å påvirke, og det er få regler som hin-
drer at de som ønsker det, direkte eller indirekte,
kan gjøre det vanskelig å finne ut hva som faktisk
har skjedd. Uttalelsene i forarbeidene til konkur-
ranseloven om at bevisene i konkurransesaker er
meget skjøre, er fortsatt aktuelle, jf. Ot.prp. nr. 41
(1992-93) side 74. Departementet påpekte her at
slike bevis ofte er basert på forklaringer som er
innhentet ved en uanmeldt kontroll, i tillegg til
dokumentbevis i form av notater og referater fra
møter der for eksempel prissamarbeid har vært
drøftet. Innsyn i forklaringer og andre bevis som
blir distribuert blant en samarbeidsgruppes med-
lemmer, vil kunne gi koordinerte forklaringer på
et senere trinn i saksbehandlingen, for eksempel
overfor påtalemyndigheten. 

Det ligger i kartellsakers natur at foretak som
overtrer konkurranseloven har kontakt med hver-
andre. Ved å gi innsyn til en part på et tidlig tids-
punkt, er det derfor stor sannsynlighet for at opp-
lysningene det er gitt innsyn i vil bli kjent for
øvrige involverte i saken. Innsyn på et tidlig tids-
punkt vil medføre at forklaringer som tas etter
bevisgjennomgang i større grad kan samkjøres,
enn om innsynet gis på et senere tidspunkt.
Videre kan den informasjon konkurransemyndig-
hetene avdekker på en kontroll, gi opplysninger
som gjør det aktuelt å foreta kontroller andre ste-
der. Hvis en mistenkt har fått innsyn på dette tids-
punktet, kan denne etterforskningen bli forhin-
dret. Bevissituasjonen er i tillegg ofte slik at det er
de mistenkte som i utgangspunktet besitter og
kontrollerer avgjørende bevis.

Under en etterforskning kan det være en for-
del for Konkurransetilsynet å få tid til å gjen-
nomgå materialet i fred og ro. På et tidlig stadium
kan det være umulig å vite hvilke dokumenter
som har bevisverdi, og hvilke som ikke har det.
Dokumenter som synes ubetydelige i første
omgang, kan senere vise seg å være en viktig
brikke i en større sammenheng. I tillegg er brudd
på konkurranseloven ofte svært vanskelig å
bevise. I utgangspunktet finnes det ingen «natur-
lige spor» som indikerer hva som har skjedd. Lov-
brudd skjer innenfor en lukket krets, der alle har
interesse av å skjule underliggende realiteter hvis
det blir kontroll. Videre legges mange føringer
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muntlig. Disse forholdene taler for en utsatt inn-
synsrett.

8.9.3 Den nærmere utformingen av regler om 
partsinnsyn

8.9.3.1 Tidspunktet for innsyn

Utvalget anser at det er to alternativer for når inn-
synsretten kan inntre i forhold til konkurranse-
myndighetenes etterforskning. 

Utvalgets flertall bestående av utvalgsleder,
Jan Bjørland, Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes,
Eva Hildrum, Margrethe Slinde, Helge
Stemshaug, Siri Teigum, Steinar Undrum og
Randi Wilhelmsen, har ikke funnet grunn til å gi
et utsatt partsinnsyn. Etter forslagets § 6-3 første
ledd skal partene på begjæring gis innsyn i
sakens dokumenter. Som omtalt nedenfor foreslår
imidlertid utvalget visse unntak fra innsynsretten.

Utvalgets mindretall bestående av Morten
Eriksen, Stein Reegård og Elisabeth Roscher, vil
understreke betydningen av at spørsmålet om
dokumentinnsyn må kunne forelegges og avgjø-
res av påtalemyndigheten dersom en sak forven-
tes å bli oversendt politiet. Dersom Konkurranse-
tilsynet har gitt innsyn før saken anmeldes, blir
påtalemyndighetens selvstendige mulighet til å
vurdere spørsmålet i praksis verdiløs. I saker som
Konkurransetilsynet vil oversende til påtalemyn-
digheten må det derfor ikke gjelde noen innsyns-
rett før saken er oversendt. Etter oversendelsen,
som normalt skjer i form av anmeldelse, avgjøres
innsynsspørsmålet etter straffeprosesslovens regler.

Utvalgets mindretall foreslår at det i forslagets
§ 6-3 første ledd gjøres følgende tilføyelse: «Der-
som Konkurransetilsynet vurderer å anmelde
saken gjelder ikke partsinnsynet før saken er
oversendt politiet.»

8.9.3.2 Unntak fra innsynsretten

Hensynet til etterforskningen gjør det nødvendig
med en begrensning av innsynsretten i visse tilfel-
ler. Etter straffeprosessloven § 242 har mistenkte,
hans forsvarer og fornærmede rett til innsyn på
etterforskningsstadiet såfremt det kan skje «uten
skade eller fare for etterforskningens øyemed
eller for tredjemann». Ettersom gjeldende kon-
kurranselov ikke gir noen rett til innsyn etter § 6-3,
finnes ingen tilsvarende bestemmelse om unntak
fra innsynsretten i gjeldende lov. 

Ifølge forarbeidene til straffeprosessloven
§ 242 vil unntaksvilkåret komme til anvendelse
hvis dokumentene inneholder opplysninger som

det er viktig at mistenkte ikke får vite om på
grunn av faren for bevisforspillelse, jf. Innst.O. nr. 37
(1980-81) side 28. Det må ifølge Bjerke og
Keiserud: Straffeprosessloven kommentarutgave
(2001) side 874 til 875 kunne legges vekt på om
mistenkte vil kunne motvirke etterforskningen
ved å påvirke andre mistenkte i saken eller vitner
til å avgi en uriktig forklaring eller ved å fjerne
spor eller bevis og lignende, og om innsyn vil
gjøre det mulig for mistenkte å tilpasse sine for-
klaringer etter dokumentenes innhold, jf. Rt. 1991
side 167, Rt. 1995 side 1054 og Rt. 1997 side 138.
Dette gjelder særlig dersom mistenkte ennå ikke
har forklart seg i saken om forhold som er
omhandlet i dokumentene. 

Vurderingen av om innsyn i sakens dokumen-
ter i en straffesak vil kunne medføre en skade
eller fare for etterforskningens øyemed, må skje
konkret ut fra hvilke opplysninger det dreier seg
om. Faren for bevisforspillelse er sentral i denne
sammenheng. Vilkåret for å nekte innsyn kan
være oppfylt i forhold til mistenktes egne forkla-
ringer. Dersom en mistenkt første gang gir en
usann forklaring, vil han i ettertid kunne ha van-
skeligheter med å rekonstruere en slik usann for-
klaring. En ny forklaring, uten innsyn i den første,
kan da være en slags test på om den første forkla-
ringen var sann. Spriker forklaringene på vesent-
lige punkter, kan man slutte at iallfall en av dem er
uriktig. Hvis en som er mistenkt får innsyn i en
annen mistenkts forklaring på et tidspunkt hvor
han selv ennå ikke har forklart seg, vil dette
kunne gi ham grunnlag for å tilpasse sin forkla-
ring i forhold til hva den andre mistenkte har for-
klart. I en slik situasjon er det behov for å nekte
innsyn for å unngå at etterforskningen vanskelig-
gjøres. Det samme gjelder når den mistenkte har
avgitt sin egen forklaring, men den andre mis-
tenktes forklaring fortsatt kan sette ham i stand til
å forspille andre bevis i saken.

Utvalget legger til grunn at de samme hensyn
gjør seg gjeldende ved Konkurransetilsynets
etterforskning av overtredelsessaker etter kon-
kurranseloven. Ulike tekniske funn vil konkurran-
semyndighetene ha interesse av å holde for seg
selv en stund, i alle fall inntil parten har forklart
seg. Videre kan det på grunn av faren for bevisfor-
spillelse være behov for ikke å gi innsyn i opplys-
ninger om det grunnlaget mistanken bygger på.
Hvis det er behov for bevissikring for å finne
bevis, kan det være behov for å nekte en part inn-
syn i hva han er mistenkt for. I motsatt fall kan
man risikere at parten rydder bort eller helt øde-
legger det bevismaterialet man er på jakt etter.
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Når det gjelder hensynet til tredjemann, vil
bestemmelsen kunne få anvendelse både hvor det
er behov for å holde navnet på et vitne hemmelig,
og hvor det er forklaringen som helt eller delvis
må holdes hemmelig. Det må imidlertid være et
vilkår at det foreligger en begrunnet frykt for at
vitnet vil kunne bli forulempet dersom parten
eller dennes advokat blir kjent med navnet på vit-
net og dets forklaring. Som i straffeprosessen bør
det være en forholdsvis vid adgang for konkurran-
semyndighetene til å holde navnet på et vitne
skjult, dersom dette anses nødvendig for å
beskytte vitnet.

Begrensninger i innsynsadgangen er under-
lagt forvaltningsrettens krav til forholdsmessig-
het, og må ikke skje i større utstrekning enn det
som er nødvendig av hensyn til sakens utredning.
Utvalget foreslår at partene gis dokumentinnsyn
såfremt det kan skje uten skade eller fare for saks-
behandlingens øyemed eller tredjemann. Denne
bestemmelsen er basert på straffeprosesslovens
regler. Endringen vil medføre større adgang til
innsyn enn etter dagens bestemmelser i konkur-
ranseloven § 6-3. Der forslaget bruker de samme
formuleringene som straffeprosessloven, vil det
være naturlig å legge praksisen rundt straffepro-
sessloven til grunn. Dette innebærer blant annet
at det skal legges til grunn en forholdsmessig-
hetsvurdering på samme måte som etter straffe-
prosessloven § 170 a. 

Forvaltningsloven § 19 gjør unntak fra partens
innsynsrett blant annet for opplysninger som har
betydning for forholdet til fremmede stater, for
forretningshemmeligheter og for opplysninger
som det av hensyn til partens helse ikke er tilråde-
lig at gis innsyn i. Straffeprosessloven § 61 a har
tilsvarende regler om taushetsplikt om opplysnin-
ger om noens personlige forhold eller opplysnin-
ger om tekniske innretninger og framgangsmåter
samt drifts- eller forretningsforhold som det vil
være av konkurransemessig betydning å hemme-
ligholde av hensyn til den som opplysningen
angår.

Når det gjelder forhold som er omfattet av
taushetsplikt etter forvaltningslovens regler om
partsinnsyn og etter straffeprosessloven, er det
etter utvalgets oppfatning naturlig å la de samme
begrensningene gjelde for innsynsretten etter
konkurranseloven. Utvalget har derfor foreslått at
det henvises til forvaltningsloven § 19 i lovtek-
sten. 

Når innsyn nektes av hensyn til saksbehand-
lingen, må innsyn gis straks betenkelighetene er
bortfalt. En måte å sikre dette på, er at vedtak om

å nekte innsyn gjøres tidsbegrenset. Loven kan
inneholde en grense for hvor lenge innsyn kan
nektes av gangen, for eksempel fire uker. Dersom
det fortsatt er nødvendig å nekte innsyn etter
denne fristen, må det treffes et nytt, tidsbegrenset
vedtak. En slik regel vil på den annen side kunne
bli meget arbeidskrevende og medføre at saker
tar enda lengre tid å ferdigbehandle. Utvalget har
derfor ikke foreslått inntatt en slik tidsbegrens-
ning i loven. 

Etter dette har utvalget i forslagets § 6-3 første
ledd foreslått at det kan gis partsinnsyn såfremt
det kan skje uten skade eller fare for etterfors-
kningens øyemed eller for tredjemann. Forvalt-
ningsloven § 19 får tilsvarende anvendelse.

8.9.3.3 Nektelse av innsyn kan legges frem for retten

Dersom partsinnsyn nektes etter gjeldende kon-
kurranselov § 6-3, foreligger det et enkeltvedtak
som kan påklages. Dersom mistenkte eller hans
forsvarer blir nektet innsyn under etterforsknin-
gen av en straffesak, kan spørsmålet avgjøres ved
kjennelse av retten, jf. straffeprosessloven § 242
tredje ledd. 

Utvalget mener at et avslag på innsyn med
hjemmel i konkurranseloven bør være gjenstand
for rettslig overprøving, og ikke alminnelig for-
valtningsrettslig overprøving slik som i dag.
Begrunnelsen for dette er at utvalgets forslag til
regel om dokumentinnsyn bygger på regelen i
straffeprosessloven, noe som tilsier at avgjørelsen
skal kunne kreves avgjort ved kjennelse av retten.
I samsvar med dette har utvalget i forslagets § 6-3
første ledd foreslått at dersom en part blir nektet
adgang til dokumentene, kan spørsmålet kreves
avgjort ved kjennelse av retten. 

8.10 Begrensninger i bruken av 
innsamlede opplysninger

Utgangspunktet i forvaltningsretten er at myndig-
hetene i enhver sammenheng både har rett og
plikt til å bruke opplysninger de har for å utføre
sine gjøremål etter lover og instrukser. Det vil si
at det ikke gjelder noe prinsipp om at opplysnin-
ger bare kan brukes til de formål de er innhentet
for. De grenser som finnes for gjenbruk av opplys-
ninger, er de som følger av prinsippet om forsvar-
lig utredning av en sak og av regler om taushets-
plikt. Plikten til å sørge for at en sak er forsvarlig
opplyst kan medføre at forvaltningen ikke uten
videre kan legge til grunn opplysninger fra andre
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saker til nye formål uten å sjekke opplysningenes
relevans i den nye sammenhengen og deres fort-
satte aktualitet og troverdighet. 

Reglene om taushetsplikt forutsetter som
utgangspunkt at taushetsbelagte opplysninger
bare brukes til det formål de er innhentet for. Der-
som de er innhentet i forbindelse med behandlin-
gen av en konkret sak, kan de bare brukes i
behandlingen av denne saken. Taushetspliktreg-
lene stenger i utgangspunktet for at opplysninger
om forretningshemmeligheter eller personlige
forhold i en sak blir overlatt til saksbehandlere i
andre saker eller brukt av de samme saksbehand-
lere i nye saker. Taushetspliktreglene innebærer
ikke bare at opplysningene skal holdes innen
organet, men også at andre tjenestemenn enn de
som behandler en sak med taushetsbelagte opp-
lysninger meddeler dem videre til andre tjeneste-
menn. Unntak fra dette er gitt i forvaltningsloven
§ 13 b første ledd nr. 3 om at opplysningene kan
være tilgjengelig for andre tjenestemenn innen
organet eller etaten i den utstrekning som trengs
for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning,
blant annet til bruk som veiledning i andre saker. 

Taushetspliktreglene setter heller ikke unn-
taksfrie skranker mot at opplysningene brukes
utenfor organet. De stenger ikke for at forvalt-
ningsorganet gir andre forvaltningsorganer opp-
lysninger om en persons forbindelse med orga-
net, om avgjørelser som er truffet og ellers slike
opplysninger som det er nødvendig å gi for å
fremme avgiverorganets oppgaver etter lov,
instruks eller oppnevningsgrunnlag. De stenger
heller ikke for at forvaltningsorganet anmelder
eller gir opplysninger om lovbrudd til påtalemyn-
digheten eller vedkommende kontrollmyndighet,
når det anses ønskelig av allmenne hensyn eller
for å forfølge lovbrudd som har naturlig sammen-
heng med avgiverorganets oppgaver.

De praktiske problemer som kan oppstå knyt-
tet til gjenbruk av opplysninger er særlig knyttet
til bruk i nye saker om overtredelse, til offentlig-
gjøring av vilkår og samarbeid som har til formål
eller virkning å begrense konkurransen, overla-
telse av opplysninger til private som er rammet av
en konkurransebegrensning til bruk i et sivilt
søksmål og overlatelse av opplysninger til andre
norske myndigheter, konkurransemyndigheter i
andre land og EFTAs overvåkningsorgan/Kom-
misjonen. 

Som det følger ovenfor er det ikke uten videre
adgang til å bruke overskuddsinformasjon til et
annet formål enn det informasjonen er innhentet
for. 

Når det gjelder offentliggjøring av taushetsbe-
lagte opplysninger, har utvalget forslått å oppheve
gjeldende konkurranselov § 4-2. I stedet har utval-
get foreslått en regel i forslagets § 6-3 annet ledd
som gir enhver med rettslig interesse rett til inn-
syn i sakens dokumenter under nærmere fast-
satte vilkår, se punkt 9.5.3. I tillegg har utvalget
foreslått en bestemmelse om offentliggjøring av
vedtak i forslagets § 5-2, se punkt 3.3.3.4. Hjem-
mel for overlevering av taushetsbelagt informa-
sjon til andre myndigheter finnes i forvaltnings-
loven § 13 b første ledd nr. 5 som åpner for overle-
vering der det er nødvendig for å fremme
avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller
oppnevningsgrunnlag. 

På det tidspunkt den nye konkurranseloven
trer i kraft, vil det trolig være vedtatt en bestem-
melse i den nye loven om elektronisk kommu-
nikasjon om utlevering av taushetsbelagte opplys-
ninger til aktuell myndighet. 

Spørsmålet om overlevering av taushetsbelagt
informasjon til fremmede stater eller internasjo-
nale organisasjoner som Norge har inngått avtaler
med er regulert i gjeldende konkurranselov § 1-8.
Utvalget foreslår en videreføring av denne
bestemmelsen i forslagets § 1-7. 

Når det gjelder forholdet til EØS-organene,
fastsetter EØS-konkurranseloven § 4 at norske
myndigheter uten hinder av lovbestemt taushets-
plikt kan gi EFTAs overvåkningsorgan eller Kom-
misjonen alle opplysninger som er nødvendige for
å håndheve konkurransereglene i EØS-avtalen.
Rådsforordning 1/2003 artikkel 12 åpner for at
Kommisjonen og medlemsstatenes konkurranse-
myndigheter kan utveksle informasjon, herunder
taushetsbelagte opplysninger og benytte dem
som bevismateriale. 

Utvalgets mindretall, medlemmene Morten
Eriksen og Elisabeth Roscher, foreslår en utvidet
adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger og til
å yte annen bistand til fremmed stat.

Som nevnt under punkt 3.1.2 er næringslivet i
dag utpreget globalisert og ulike geografiske mar-
keder blir i stadig større grad økonomisk inte-
grert. I tråd med internasjonaliseringen av
næringslivet får også håndheving av konkurranse-
reglene en stadig sterkere internasjonal dimen-
sjon. Samarbeidet mellom nasjonale konkurranse-
myndigheter blir på denne bakgrunn stadig vikti-
gere. Det er spesielt viktig å kunne samarbeide
om håndheving av konkurranseregler i forbin-
delse med internasjonale karteller og flernasjo-
nale fusjoner/oppkjøp. I karteller som opererer
over landegrensene vil det regelmessig eksistere
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bevis i mange stater. Skal håndhevingen av kon-
kurransereglene bli effektiv må det internasjonale
rettshjelpssamarbeid fungere slik at landegren-
sene ikke hindrer kontrollvirksomheten. Retts-
hjelpssamarbeid kan foregå gjennom forhåndsav-
talt forpliktende samarbeid (konvensjons-/trak-
tatsbaserte avtaler), eller – dersom slike ikke
foreligger – etter en vurdering om informasjons-
utveksling fra sak til sak. 

Etter gjeldende konkurranselov §§ 1-8 og 6-1
er det anledning til henholdsvis å overlevere taus-
hetsbelagte opplysninger og innhente opplysnin-
ger og dokumenter for å kunne oppfylle Norges
avtaleforpliktelser overfor fremmed stat eller
internasjonal organisasjon. Bestemmelsene ble
innført ved en lovendring i 2000. Konkurransetil-
synet har foreløpig bare inngått en forpliktende
gjensidig samarbeidsavtale om utveksling av taus-
hetsbelagt informasjon. Denne avtalen er av
16. mars 2001 mellom Norge, Danmark og Island. 

Utvalget foreslår at de nevnte bestemmelsene
videreføres i den nye loven, og at Konkurransetil-
synet i tillegg gis anledning til å foreta bevissikring
«når det er nødvendig for å kunne oppfylle Norges
forpliktelser overfor fremmed stat eller organisa-
sjon». Det er altså en betingelse for bistand til frem-
med stat at dette er nødvendig for å kunne oppfylle
Norges forpliktelser etter traktat med fremmed
stat eller internasjonal organisasjon. 

For at hjemlene i konkurranseloven til å bistå
konkurransemyndigheter i fremmede stater skal
kunne være et effektivt bidrag til samarbeid med
andre stater for å fremme norske, en annen stats
eller en organisasjons konkurranseregler, må det
altså inngås forpliktende traktater om dette med
en lang rekke stater. Norge har som nevnt kun
inngått slik avtale med enkelte nordiske land, og
Norge vil eventuelt måtte inngå slike bilaterale
avtaler med en lang rekke europeiske stater der-
som Norge ikke får delta i EUs nettverk om inn-
henting og utveksling av informasjon mellom EU-
landene i forbindelse med desentralisert håndhe-
ving av EF-traktaten artikkel 81 og 82. 

Det kan være svært tidkrevende å få på plass
gjensidig forpliktende traktater med andre land
om samarbeid i konkurransesaker, noe blant annet
prosessen omkring inngåelsen av avtale om slikt
samarbeid mellom Danmark, Island og Norge
samt forsøket på å innlemme Sverige i dette sam-
arbeidet, har vist. Dessuten vil det være uforholds-
messig arbeidskrevende å forsøke å få til slike
avtaler med land som Norge i liten grad har han-
delsmessige forbindelser med, når slik bistand
kun kan tenkes å bli aktuelt i enkelttilfeller. 

På denne bakgrunn foreslås det at bestemmel-
sene om utveksling av taushetsbelagte opplysnin-
ger, innhenting av opplysninger og dokumenter
og bevissikring i den nye konkurranseloven også
bør gi hjemmel for å yte slik bistand til konkurran-
semyndigheter i fremmede stater når dette er
nødvendig for å fremme norske eller vedkom-
mende stats eller organisasjons konkurransereg-
ler, selv når det ikke foreligger en avtaleforplik-
telse overfor den eller de aktuelle stater eller
organisasjon til slikt samarbeid. 

Slik hjemmel som her foreslås vil altså gjøre
det mulig for Konkurransetilsynet å samarbeide
med andre lands konkurransemyndigheter om
enkeltsaker, for eksempel i form av en avtale om
gjensidig bistand i en bestemt sak, uten at det
nødvendigvis er inngått forpliktende traktat om
dette på forhånd, noe som særlig er upraktisk
overfor stater Norge i liten grad har forbindelser
med. Dette vil gjøre det mulig for Norge å bidra til
internasjonalt samarbeid om konkurransesaker
på en helt annen måte enn i dag. Beslutning om
informasjonsutveksling som treffes fra sak til sak
må skje på grunnlag av en konkret vurdering av
anmodningens innhold og hvilken stat man skal
inngå samarbeid med. Det er et sentralt folke-
rettslig prinsipp at man bare gir informasjon til
andre stater i den grad man kan få tilsvarende
informasjoner tilbake (resiprositetsprinsippet).

I denne sammenheng vises til at Kredittilsynet
allerede er gitt vid hjemmel til å utveksle taushets-
belagte opplysninger med andre land. I henhold
til lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsyn for kreditt-
institusjoner, forsikringsselskaper og verdipapir-
handel (kredittilsynsloven) § 7 første ledd, er det
gitt forskrift om utveksling av opplysninger med
tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-
området av 30. november 1998 nr. 1102, hvoretter
Kredittilsynets taushetsplikt etter kredittilsynslo-
ven og forvaltningsloven ikke gjelder overfor til-
synsmyndigheter i land utenfor EØS-området
som fører tilsyn som nevnt i kredittilsynsloven § 1
første ledd nr. 1 til 6 eller nr. 13, eller med forvalt-
ningsselskap for verdipapirfond. 

De betenkeligheter med en slik vid hjemmel
for bistand til andre lands konkurransemyndighe-
ter som her foreslås, vil langt på vei avbøtes med
bestemmelsen i forslagets § 1-7 annet ledd om at
Konkurransetilsynet ved utlevering av taushets-
belagt informasjon skal stille som vilkår at opplys-
ningene bare kan formidles videre med samtykke
fra Konkurransetilsynet og bare for det formål
som samtykket omfatter. Tilsvarende begrens-
ning fremgår av ovennevnte forskrift i medhold av
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kredittilsynsloven § 2. Dessuten kan det eventuelt
tilføyes en bestemmelse i den nye konkurranse-
loven om at slik bistand til andre land som nevnt
ovenfor bare kan skje når dette finnes ubetenke-
lig. Det vil således gå frem av loven at samarbeid
med land som ikke har like utviklede rettssyste-
mer som Norge og sammenlignbare land kan nek-
tes, for eksempel når et land ikke har godt utvi-
klede ordninger for behandling av opplysninger
av sensitiv karakter. 

Dessuten kan slik ordning for utveksling av
informasjon og bistand som her foreslås trygges
ved at dette skjer på tilsvarende måte som etter
domstolsloven § 46 første ledd ved rettsanmod-
ninger som ikke er omfattet av overenskomst
med fremmed stat. I så fall skal den oversendes
fra den fremmede stat via diplomatiske kanaler.
Utenriksdepartementet oversender anmodnin-
gen via Justisdepartementet til riksadvokaten,
som så sender den til rette politidistrikt. I konkur-
ransesaker måtte anmodning eventuelt gått via
Arbeids- og administrasjonsdepartementet til
Konkurransetilsynet i stedet for via riksadvoka-
ten, og tilsvarende vei tilbake ved anmodninger
overfor fremmede stater. 

Utvalgets flertall, utvalgsleder, Jan Bjørland,
Magne Eek, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva
Hildrum, Stein Reegård, Margrethe Slinde, Helge
Stemshaug, Siri Teigum, Steinar Undrum og
Randi Wilhelmsen, vil ikke gå inn for en hjemmel
for Konkurransetilsynet til å utlevere taushetsbe-
lagt informasjon utover det som er fastsatt i avtale
mellom Norge og en fremmed stat eller organisa-
sjon. Taushetsplikten hviler på lov og er gitt for å
beskytte viktige private interesser. Etter alminne-
lige prinsipper krever unntak fra taushetsplikten
hjemmel i lov. I dag er unntakene utformet slik at
de langt på vei er lovbestemte, det vil si at de ikke
tillater at forvaltningen gjør unntak ut fra brede
skjønnsmessige vurderinger i den enkelte sak.
Den unntaksbestemmelse utvalgets flertall fore-
slår, som følger opp dagens regel, faller inn i dette
mønster ved at unntaket må fastsettes på generelt
grunnlag som ledd i tilslutningen til en folkeretts-
lig avtale.

Flertallet antar dessuten at de hensyn mindre-
tallet vektlegger i forhold til en effektiv bekjem-
pelse av internasjonale karteller, vil kunne varetas
innenfor rammene av dagens lovgivning. Flertal-
let viser i den forbindelse til regelen i forvaltnings-
loven § 13 b første ledd nr. 2 om at taushetsplikten
ikke er til hinder for at opplysningene brukes for
å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for,

blant annet kan brukes i forbindelse med saksfor-
beredelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølg-
ning og kontroll. Denne bestemmelsen gir hjem-
mel til å gi opplysninger i forbindelse med avdek-
king og oppfølgning av saker som etter forslagets
§ 1-5 faller inn under lovens virkeområde. Dette
gjelder selvsagt også selv om bare en del av kar-
tellets virksomhet faller inn under norske myndig-
heters kompetanse, og dersom norske og uten-
landske konkurransemyndigheter er enige om at
kontroll og oppfølgning også av den del av virk-
somheten som faller inne under den norske loven,
skal tas med i den utenlandske myndighetens
oppfølgning av saken.

8.11 Unntak fra offentlighetslovens 
regler

Etter offentlighetsloven § 1 tredje ledd gjelder
ikke offentlighetsloven for saker som behandles
etter rettspleielovene. Saker som behandles etter
konkurranseloven om overtredelser av forbuds-
bestemmelsene og overtredelse av vedtak, har lik-
hetstrekk med saker som behandles etter straffe-
prosessloven, ved at Konkurransetilsynet reelt
sett driver etterforskning. Utvalget har derfor
foreslått egne prosessuelle bestemmelser som
bygger på straffeprosessloven, blant annet vedrø-
rende innsynsbestemmelser for parter og andre
med rettslig interesse i forslagets § 6-3, se punkt
8.9.3 og punkt 9.5.3. Utvalget har ved utformin-
gene av forslagets § 6-3 forutsatt at offentlighets-
loven ikke skal gjelde ved overtredelsessaker
etter konkurranseloven. Når saken er avsluttet av
konkurransemyndighetene, påtalemyndigheten
eller retten, er det imidlertid ingen tungtveiende
grunner som taler for å unnta Konkurransetil-
synets dokumenter fra offentligheten. Utvalget
foreslår derfor i forslagets § 6-2 at offentlighets-
loven ikke skal gjelde i saker om overtredelse av
§§ 3-1, 3-2, 4-4 første ledd eller vedtak i medhold
av konkurranseloven, så lenge saken ikke er
avsluttet. Unntaket går neppe lenger enn det som
følger av unntakene i offentlighetsloven § 6 nr. 2
bokstav c om tilfeller der offentlighet vil motvirke
offentlige kontroll- eller reguleringstiltak og § 6
nr. 5 for anmeldelse, rapport og annet dokument
om lovovertredelse, og tilsvarer de regler som
gjelder for politiets og påtalemyndighetens etter-
forskning. Utvalget anser det likevel hensiktsmes-
sig å regulere dette uttrykkelig i konkurranse-
loven.
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Kapittel 9 

Privatrettslige virkninger

9.1 Innledning

I henhold til mandatet skal utformingen av ny
konkurranselov blant annet skje på bakgrunn av
erfaringer med gjeldende konkurranselov og kon-
kurransereglene i EØS. Ettersom det i dag er
adgang til privatrettslig håndheving av konkur-
ranseloven, og det i praksis blant annet har opp-
stått spørsmål om Konkurransetilsynets rolle i til-
knytning til dette, vil utvalget belyse enkelte av
disse problemstillingene selv om det ikke følger
uttrykkelig av mandatet at utvalget skal vurdere
privatrettslige virkninger av overtredelser av kon-
kurranseloven. Utvalget har i denne forbindelse
innhentet en betenkning fra Erling Hjelmeng, jf.
vedlegg 1. 

Utvalget har foreslått at gjeldende forbuds- og
inngrepsbestemmelser mot konkurranseskadelig
atferd erstattes med regler tilsvarende EØS-avta-
len artikkel 53 og 54. Regimeskiftet til et rent for-
budsprinsipp vil få viktige implikasjoner for pri-
vate parter ved at det legges bedre til rette for pri-
vate søksmål ved brudd på konkurranseloven.
Dette gjelder særlig ved atferd som i dag vurderes
etter inngrepshjemmelen i § 3-10. Under den nye
loven vil et foretaks utilbørlige utnyttelse av domi-
nerende stilling være forbudt, uavhengig av om
Konkurransetilsynet har truffet vedtak i saken. 

Aktuelle privatrettslige virkninger ved overtre-
delse av konkurranseloven kan være ugyldighet,
erstatning og tiltak for å få stanset rettsstridige
krenkelser. Disse virkningene kan inntre i flere
relasjoner. For det første kan det oppstå et spørs-
mål om virkninger mellom partene i en konkur-
ransebegrensende avtale. Videre kan det tenkes
sivilrettslige virkninger mellom den eller de som
overtrer lovens forbudsbestemmelser og deres
avtaleparter, og mellom den eller de som overtrer
lovens forbudsbestemmelser og utenforstående
tredjemenn, typisk konkurrenter. I tillegg er som
nevnt ovenfor et spørsmål hvilken rolle Konkur-
ransetilsynet skal ha i forhold til privatrettslige
søksmål.

Forutsetningen for privatrettslige virkninger
er at det foreligger en ulovlig overtredelse av
lovens forbudsbestemmelser eller vedtak truffet i
medhold av loven. Privatrettslige virkninger inn-
trer som følge av overtredelse av selve forbudene,
og er derfor ikke betinget av at Konkurransetilsy-
net har truffet et påbud om opphør etter forsla-
gets § 3-3. Dersom atferden er unntatt fra forbuds-
bestemmelsene i medhold av lov eller forskrift,
oppfyller vilkårene for unntak i § 3-1 tredje ledd
eller et gruppefritak eller er tillatt etter forslagets
§ 3-4, foreligger ingen overtredelse. Unntak og fri-
tak fastsatt i forskrift og tillatelser etter § 3-4 har
imidlertid ingen virkning i forhold til overtredel-
ser før de blir gitt. 

Eksempler på tilfeller hvor det kan oppstå et
privat søksmål er horisontale priskarteller, ulov-
lige fellesforetak, vertikale distribusjonsavtaler og
lisensavtaler, og ved forretningsnektelser.

Overgangen til rene forbudsbestemmelser rei-
ser som vist i Hjelmengs utredning (vedlegg 1)
mange viktige og prinsipielle spørsmål knyttet til
privatrettslig håndheving. På bakgrunn av manda-
tet, som ikke ber særskilt om en behandling av
privatrettslige virkninger, vil utvalget her ikke
foreslå nye lovregler utover det som er nødven-
dige tilpasninger i det nye systemet. Utvalget
anbefaler at spørsmålene om privatrettslig hånd-
heving etter den nye konkurranseloven eventuelt
utredes nærmere i en egen utredning. 

9.2 Erstatning

I forarbeidene til gjeldende konkurranselov, NOU
1991: 27 side 225, forutsettes det at det gjelder et
erstatningsansvar for tap som påføres tredjemenn
i forbindelse med brudd på forbudsbestemmel-
sene. I Ot.prp. nr. 41 (1992-93) side 82 understre-
kes det at:

«så vel offentlige som private interesser er
beskyttet av lovens regler, slik at overtredelse
kan utløse erstatningskrav fra de som ram-
mes.»
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Hittil har det likevel aldri blitt ført vellykkede
erstatningssøksmål for norske domstoler for
«rene» overtredelser av forbud eller vedtak etter
konkurranseloven. Det foreligger imidlertid
eksempler på at det er inngått forlik om tilbakebe-
taling av merpris i kjølevannet av at Konkurranse-
tilsynet har avdekket ulovlige karteller. 

EØS-retten inneholder heller ingen utrykke-
lige regler om rett til erstatning ved overtredelse
av EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Det følger imid-
lertid av EF-domstolens avgjørelse i Courage Ltd
v. Bernard Crehan (sak C-453/99, Saml. 2001 side
I-6297) at EF-retten krever at medlemslandene
har regler om erstatningsansvar ved overtredelse
av EF-traktaten artikkel 81 og 82. 

I dag foreligger det altså adgang til å kreve
erstatning både ved brudd på de norske og EØS-
avtalens konkurranseregler. Utvalget har vurdert
om det i tillegg til dette bør innføres særlige
erstatningsregler i den nye loven, men har kom-
met til at de alminnelige erstatningsreglene bør
gjelde også her. Utvalget antar at det kan bli flere
saker for domstolene vedrørende erstatningsan-
svar ved overtredelse av den nye konkurranselo-
ven. De nærmere regler og prinsipper for erstat-
ningsansvar og tapsutmåling vil derfor bli utkrys-
tallisert i rettspraksis.

Utvalget har videre vurdert om reglene om
erstatning bør lovfestes. Som påpekt i Hjelmengs
utredning (vedlegg 1) kan pedagogiske og pre-
ventive grunner tale for en lovfesting av ansvaret.
Spørsmålet om lovfesting reiser imidlertid en
rekke problemstillinger som utvalget ikke har
funnet grunn til å gå inn på her. Spørsmålet bør
eventuelt drøftes i en egen utredning. 

9.3 Ugyldighet

De privatrettslige virkningene av at en avtale eller
handling er i strid med en lovbestemmelse, beror
på en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. 

I dag følger det direkte av konkurranseloven
§ 5-1 første ledd at avtaler i strid med forbud etter
konkurranseloven er ugyldige mellom partene.
Ugyldighet inntrer uten at det er nødvendig å
forelegge spørsmålet for domstolene. Gyldighe-
ten av avtaler tredjemenn har inngått med partene
er ikke regulert i denne bestemmelsen. Betyd-
ning av lovbrudd i forhold til tredjemenn må vur-
deres konkret i det enkelte tilfellet etter de almin-
nelige ugyldighetsregler. 

Ugyldigheten etter gjeldende konkurranselov
§ 5-1 rekker bare så langt forbudet er overtrådt,

med mindre det etter avtaleloven § 36 vil være uri-
melig å gjøre avtalen gjeldende. 

EØS-avtalen artikkel 53 nr. 2 fastsetter at avta-
ler eller beslutninger som er forbudt i henhold til
artikkel 53, ikke skal ha noen rettsvirkninger. Det
følger av rettspraksis at ugyldighet etter EØS-
avtalen artikkel 53 nr. 2 bare gjelder de deler av
avtalen som berøres av forbudet, eller for hele
avtalen dersom disse deler ikke kan skilles fra de
øvrige deler av avtalen. Hvorvidt hele avtalen skal
anses ugyldig, må vurderes etter reglene i nasjo-
nal rett. 

Utvalget foreslår en videreføring av bestem-
melsen om ugyldighetsvirkninger ved konkurran-
sebegrensende avtaler. Ettersom de øvrige deler
av forslagets § 3-1 bygger på EØS-avtalen artikkel
53, finner utvalget det naturlig å adoptere ordly-
den i artikkel 53 nr. 2 om ugyldighet. Bakgrunnen
for gjeldende konkurranselovs bestemmelse om
ugyldighet i § 5-1 var blant annet EØS-tilpasning,
jf. NOU 1991: 27 side 219. Når loven nå går over til
å benytte ordlyden i EØS-avtalen artikkel 53, er
det naturlig også å ta inn ugyldighetsregelen slik
den fremgår av artikkel 53 nr. 2. 

Utvalget har vurdert om ugyldighetsvirknin-
gene ved overtredelse av forbudet mot utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling i forslagets § 3-2
bør lovfestes. Ettersom slik atferd i dag rammes av
inngrepshjemmelen i § 3-10, er det ingen særskilt
ugyldighetsbestemmelse i konkurranseloven. Det
finnes heller ingen bestemmelser i EØS-avtalen
om ugyldighet av en avtale eller atferd i strid med
EØS-avtalen artikkel 54. Det må derfor avgjøres
etter nasjonal rett i hvilket omfang en avtale inn-
gått som følge av utnyttelse av dominerende stil-
ling er ugyldig. Verken EØS-reglene eller den
svenske og danske konkurranseloven har bestem-
melser om ugyldighet ved overtredelse av forbu-
det mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stil-
ling. Ugyldighetsvirkninger ved overtredelser av
forslagets § 3-2 løses best i praksis gjennom en
kombinasjon av konkurranserettslige og avtaleret-
teslige regler. Utvalget foreslår derfor ikke slike
bestemmelser i konkurranseloven.

Ved utilbørlig utnyttelse av dominerende stil-
ling er det særlig avtaleloven § 36 som kan være
aktuell. Avtaleloven § 36 gir hjemmel for at en
avtale helt eller delvis kan settes til side eller
endres for så vidt det ville virke urimelig eller i
strid med god forretningsskikk å gjøre den gjel-
dende. Bestemmelsen dekker både situasjoner
hvor det kreves urimelig høyt vederlag, og hvor
en part har oppstilt urimelige forretningsvilkår.
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En slik atferd kan også tenkes å være ugyldig
etter pristiltaksloven § 2. 

9.4 Midlertidig sikring

Ved brudd på konkurransereglene ligger det i
sakens natur at tidsaspektet er viktig for de som
blir berørt av overtredelsen. Midlertidig sikring
kan anvendes for å sikre en privat mot videre
skade gjennom overtredelse. Utvalget ser ikke
noe påtrengende behov for å innføre bestemmel-
ser om midlertidig sikring utover de alminnelige
regler i tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg kan par-
tenes behov for beskyttelse mot videre skade av
en overtredelse ivaretas gjennom Konkurransetil-
synets hjemmel i forslagets § 3-3 første ledd til å
påby opphør av en overtredelse, og adgangen til å
treffe midlertidig vedtak etter forslagets § 3-3
fjerde ledd der det er fare for alvorlig og uoppret-
telig skade for konkurransen. 

9.5 Konkurransetilsynets rolle ved 
private søksmål

9.5.1 Innledning

I forbindelse med en erstatningssak kan det være
vanskelig for private parter å bevise overtredelser
av konkurranselovens forbudsbestemmelser.
Dette gjelder særlig ved skjulte karteller. Det kan
også være vanskelig å vite om det i det hele tatt
foreligger tilstrekkelig bevismateriale for å gå til
et erstatningssøksmål. Fordi dokumenter som
befinner seg hos Konkurransetilsynet eller påtale-
myndigheten har ofte stor bevisverdi, er det viktig
for skadelidte å få innsyn i disse dokumentene. 

På bakgrunn av forslaget om innføring av sivil-
rettslige foretaksbøter, antar utvalget at flere
saker som i dag blir behandlet av påtalemyndighe-
ten, i sin helhet kommer til å blir behandlet hos
konkurransemyndigheten og ved domstolene
etter tvistemålslovens regler. Som nevnt ovenfor
vil det i det nye regimet ligge bedre til rette for
privat håndhevelse av flere type konkurransebe-
grensende atferd. Det antas at tredjemenn derfor
oftere vil be om innsyn i Konkurransetilsynets
dokumenter til bruk i private søksmål sammenlig-
net med i dag. 

Rett til innsyn i dokumenter hos påtalemyndig-
heten reguleres av straffeprosessuelle regler.
Utvalget har her vurdert hvordan reglene om inn-
syn hos Konkurransetilsynet for den som vil
anlegge sak, eller fremlegge bevis i en pågående

sak, bør utformes. Ettersom Konkurransetilsynet
i overtredelsessaker reelt sett driver etterfors-
kning med sikte på å konstantere overtredelser,
har utvalget gjennomgått de regler som i dag gjel-
der ved slike begjæringer hos henholdsvis Kon-
kurransetilsynet og påtalemyndigheten. 

9.5.2 Gjeldende rett

9.5.2.1 Offentlighetsloven og konkurranseloven

Etter gjeldende rett kan skadelidte kreve innsyn i
Konkurransetilsynets dokumenter i medhold av
offentlighetsloven § 2. Opplysninger undergitt
taushetsplikt i medhold av lov er imidlertid unn-
tatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 5 a. Dette
gjelder blant annet drifts- og forretningshemme-
ligheter som det vil være av konkurransemessig
betydning å hemmeligholde av hensyn til den
opplysningen angår, jf. forvaltningsloven § 13 før-
ste ledd nr. 2. 

Konkurranseloven § 6-3 setter begrensninger i
retten til å gjøre seg kjent med opplysninger,
dokumenter eller andre bevis i saker om overtre-
delse av konkurranseloven eller vedtak i medhold
av denne, som er innhentet etter reglene om opp-
lysningsplikt og bevissikring i konkurranseloven.
Konkurranseloven § 6-3 innebærer kun en rett,
ingen plikt, for Konkurransetilsynet til å nekte å
utlevere opplysninger innhentet i medhold av
konkurranseloven.

Etter forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 2
er taushetsplikten ikke til hinder for at opplysnin-
gene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller
innhentet for. Bestemmelsen gir ingen begrens-
ninger med hensyn til hvem opplysningene kan
gis til. Opplysningene kan således også utleveres
til private. Opplysninger innhentet i forbindelse
med mistanke om brudd på konkurranseloven er
innhentet som ledd i tilsynets arbeid med å hånd-
heve loven for å bidra til realiseringen av lovens
formål. Dersom tilsynet antar at privatrettslige
søksmål kan bidra til å oppnå det mål konkurran-
seloven setter, kan tilsynet muligens gi innsyn i
taushetsbelagte opplysninger i medhold av denne
bestemmelsen. En privat part vil imidlertid ikke
ha noen rett til innsyn etter denne bestemmelsen.
For at forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 2
skal komme til anvendelse, må det dessuten være
nokså klart at den private er i en slik situasjon at
han kan fremme et krav på grunnlag av overtre-
delsen, og at et slikt krav vil bidra til å fremme
lovens formål gjennom for eksempel gjenoppret-
telse av konkurransen eller bidrag til prevensjon. 

En annen bestemmelse som Konkurransetilsy-
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net har brukt som grunnlag for å utlevere taus-
hetsbelagt informasjon er konkurranseloven § 4-2.
Etter denne bestemmelsen kan konkurransemyn-
dighetene, uten hinder av taushetsplikt som følger
av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2, offent-
liggjøre opplysninger om vilkår og samarbeid som
har til formål eller virkning å begrense konkurran-
sen. Formålet bak bestemmelsen er primært å
sørge for transparens i markedet. 

Konkurranseloven § 4-2 er likevel i en sak blitt
benyttet til å utlevere taushetsbelagte opplysnin-
ger og dokumenter til kunder av foretakene som
var mistenkt for overtredelser. Saken ble klaget
inn for Sivilombudsmannen (sak nr. 2000/1601).
Sivilombudsmannen fant det ikke tvilsomt at tilsy-
net kan gå ut med informasjon til enkeltkunder så
lenge et ulovlig samarbeid pågår. Sivilombuds-
mannen uttaler videre:

«Med den vekt forarbeidene legger på offent-
lighet (i forhold til etterspørrerne) som et vir-
kemiddel for konkurransemyndighetene, må
tilsynet ha en vid adgang til å gi ut opplysnin-
ger til kunder som mener å ha lidt skade ved
det aktuelle samarbeid. (At slik informasjon
kan gis, vil indirekte også kunne bidra til at
lovens påbud og forbud overholdes, jf. § 2-2
bokstav a.) En annen sak er at dette bare kan
skje etter en skjønnsmessig vurdering (sml.
Ot.prp. nr. 41 (1992-93) s. 111), der det også må
tas hensyn til den ervervsdrivendes beretti-
gede interesse i å bevare sine forretningshem-
meligheter…» 

I Konkurransetilsynets avgjørelse av 30. mai 2002
(sak 2002/475) fastslo tilsynet at for at adgangen
til å offentliggjøre taushetsbelagt informasjon skal
benyttes, må det stilles krav om at de taushetsbe-
lagte opplysningene er relevante for, og har den
nødvendige nærhet til den saken/søksmålet opp-
lysningene søkes brukt i. I tilfeller hvor Konkur-
ransetilsynet har vurdert et bestemt saksforhold i
forhold til konkurranseloven og samme saksfor-
hold senere er, eller vurderes benyttet som,
grunnlag for et sivilt søksmål, vil Konkurransetil-
synets saksopplysninger ofte være relevante og
ha en slik nødvendig nærhet/tilknytning. Det
uttales videre at Konkurransetilsynet vil være var-
somme med å benytte § 4-2 til å utgi opplysninger
underlagt taushetsplikt fra saker der problemstil-
lingen er en annen enn den som er grunnlag for et
eventuelt sivilt søksmål. 

Det følger av Konkurransetilsynets brev av
11. september 2002 i samme sak at det ikke er kla-
geadgang på Konkurransetilsynets avgjørelse om
ikke å offentliggjøre taushetsbelagt informasjon.

Departementet sluttet seg til Konkurransetilsy-
nets tolkning i brev av 12. november 2002.

9.5.2.2 Tvistemålsloven

I en erstatningssak har skadelidte tilgang til bevis
etter tvistemålsloven §§ 250 og 251. Reglene i
§ 250 bestemmer at når et skriftlig bevis er i en
parts besittelse, kan det kreves fremlagt når det
ikke inneholder noe som parten etter reglene om
vitnesbyrd ville være utelukket fra eller fritatt for
å gi sin forklaring om. Det er retten som avgjør
om det skal gis dokumentinnsyn etter denne
bestemmelsen. Skadelidte kan imidlertid ha
behov for innsyn før det er reist sivilt søksmål for i
det hele tatt å vite om det er grunnlag for å reise
slikt søksmål.

Tvistemålsloven § 251 regulerer tredjemenns
fremleggelsesplikt. Konkurransetilsynet kan etter
denne bestemmelsen bli pålagt å fremlegge doku-
menter som har betydning som bevis og som ikke
innholder opplysninger som tilsynet ville vært
utelukket eller fritatt fra å gi forklaring om. Etter
tvistemålsloven § 204 nr. 2 må retten ikke ta imot
forklaring som vitnet er pålagt ved lovbestemt for-
valtningsmessig taushetsplikt, om ikke departe-
mentet gir samtykke. Slikt samtykke kan likevel
bare nektes «når åpenbaringen vil kunne utsette
staten eller allmenne interesser for skade eller
virke urimelig overfor den som har krav på hem-
melighold». Utgangspunktet er altså at Konkur-
ransetilsynet etter denne bestemmelsen må frem-
legge taushetsbelagte opplysninger. Departemen-
tets avgjørelse kan uansett utfall overprøves av
retten. 

9.5.2.3 Straffeprosessuelle regler 

Dersom skadelidte ønsker innsyn i en sak som er
under strafferettslig etterforskning, gir straffepro-
sessloven § 242 fornærmede rett til innsyn i
sakens dokumenter, så fremt dette kan skje uten
skade eller fare for etterforskningens øyemed
eller tredjemann. Det må antas at reglene om for-
nærmedes rett til innsyn også får anvendelse ved
overtredelser av konkurranseloven, jf. straffepro-
sessloven § 3 fjerde ledd som bestemmer at med
«fornærmede» forstås også andre skadelidte som
etter § 3 kan fremme borgerlige rettskrav i saken.
Det kan ikke stilles opp noe krav om at fornær-
mede skal ha sluttet seg til forfølgningen ved å
fremme krav i saken. Når fornærmede vurderer
om han skal slutte seg til forfølgningen, vil det
være viktig at han allerede på etterforskningssta-
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diet kan gjøre seg kjent med sakens dokumenter.
Dette gjelder også dersom fornærmede ønsker at
påtalemyndigheten skal fremme hans borgerlige
krav i saken, jf. straffeprosessloven § 427. 

Adgangen til å nekte innsyn av hensyn til
«skade eller fare for etterforskningens øyemed»
er begrunnet i faren for bevisforspillelse.
Begrensningen av hensyn til «tredjemann» kan
tenkes anvendt hvor det er behov for å holde vit-
nets navn eller forklaring hemmelig. Bestemmel-
sen inneholder ikke unntak tilsvarende forvalt-
ningsloven § 19 første ledd bokstav b om forret-
ningshemmeligheter. 

Når tiltale er tatt ut, har fornærmede rett til
innsyn i sakens dokumenter så fremt det kan skje
uten skade for sakens behandling ved retten eller
for en tredjeperson, jf. straffeprosessloven § 264 a.
Begrensningen kommer ikke til anvendelse der-
som fornærmede selv fremmer erstatningskrav
eller annet borgerlig rettskrav i saken, jf. § 3, jf.
§ 428, for så vidt gjelder dokumenter som er av
betydning for avgjørelsen av fornærmedes krav. 

Straffeprosessloven § 28 første ledd og påtale-
instruksen kapittel 4 gir fornærmede og andre
som har rettslig interesse rett til utskrift av retts-
bøker og andre dokumenter i en avsluttet straffe-
sak. Det er antatt at bestemmelsen i § 28 bare gjel-
der når saken er avgjort med dom, men det er
ikke stilt opp noe krav om at dommen er rettskraf-
tig. Rett til innsyn i saker avgjort ved forelegg
eller henleggelse reguleres av påtaleinstruksen
§ 4-1. Uttrykket «rettslig interesse» har i utgangs-
punktet samme innhold som etter tvistmålsloven
og forvaltningsloven. Det er forutsatt i både loven
og påtaleinstruksen at rettslig interesse vurderes
i forhold til det enkelte dokument. I praksis er det
bare de dokumenter eller grupper av dokumenter
som det anses betenkelig at det gis kopi av, som
blir gjenstand for en særlig vurdering. Når bak-
grunnen for kravet om innsyn er planer om å gå til
sivilt søksmål, må det antas at dette kravet vil
være oppfylt så fremt søksmålsbetingelsene er til
stede. Kravet til rettslig interesse i forhold til det
enkelte dokument åpner likevel for en vurdering
av dokumentets relevans i forhold til den sak som
den som begjærer innsyn vil anlegge. 

Retten til utskrift gjelder som utgangspunkt
samtlige dokumenter i saken, uavhengig av om
disse er lagt frem i retten under sakens behand-
ling. Det følger av straffeprosessloven § 61 c
første ledd nr. 7 at taushetsplikten i § 61 a første
ledd nr. 2, som blant annet gjelder drifts- og forret-
ningsforhold, ikke er til hinder for at opplysnin-
gene gjøres kjent for «andre enn partene når dette

har særskilt hjemmel i lov eller generell instruks
fastsatt av Kongen eller riksadvokaten». Kopi- og
innsynsretten i straffeprosessloven § 28 og påtale-
instruksen § 4-1 er således et direkte unntak fra
taushetsplikten, se Personvern og samfunnsfor-
svar, Tor-Geir Myhrer (2001) side 469. Bestem-
melsen gjelder også for taushetsbelagte opplys-
ninger som er gitt eller innhentet fra andre offent-
lige organer, og som på avgiverorganets hånd er
undergitt forvaltningslovens strengere regulering
av forholdet mellom taushetsplikt og opplysnings-
plikt, se Straffeprosessloven med kommentarer
bind 1, Bjerke og Keiserud 3. utgave side 267.
Utskrift kan nektes når det er grunn til å frykte at
utskriften vil bli nyttet på urettmessig vis, jf. straf-
feprosessloven § 28 tredje ledd og påtaleinstruk-
sen § 4-1 fjerde ledd. 

9.5.3 Utvalgets vurderinger

Det er etter utvalgets vurdering ikke Konkurran-
setilsynets oppgave å være premissleverandør ved
sivilrettslige erstatningssøksmål. Konkurransetil-
synets oppgaver er knyttet til de offentlige interes-
ser som ligger bak konkurranseloven, nemlig å
bidra til en effektiv ressursbruk. Samtidig følger
det av forslagets § 3-1 tredje ledd at også hensynet
til forbrukerne kommer inn ved praktiseringen av
lovens forbud. Skal tilsynet stille taushetsbelagt
informasjon til rådighet for private, må i utgangs-
punktet de materielle krav som gjelder for unntak
fra taushetsplikten i forvaltningsrettslige og sivil-
prosessuelle regler i dag, være oppfylt. Det må
enten være et ledd i håndhevelse av forbudene for
å realisere lovens formål om virksom konkur-
ranse fremmet for å bidra til effektiv ressursbruk,
eller som ledd i det å stille bevismateriale til rådig-
het for en som har en aktuell rettslig interesse. I
begge tilfeller må kravet være at det ikke virker
urimelig overfor den som har krav på hemmelig-
hold.

Forslaget om å innføre sivile bøter som reak-
sjonsform, vil kunne påvirke berørte tredjeparters
rett til innsyn etter straffeprosessuelle regler. Det
er ikke meningen at innføring av et nytt reaksjons-
system skal svekke tredjeparters adgang til nød-
vendige opplysninger for å kunne vareta sine ret-
tigheter i forhold til overtredere. Det må derfor
vurderes om det er nødvendig med tilpasninger i
reglene om innsyn hos konkurransemyndighet-
ene for å kompensere for det forhold at saker blir
behandlet etter det sivile sporet.

Etter straffeprosessuelle regler har fornær-
mede og den med rettslig interesse krav på inn-
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syn i saksdokumenter med de begrensninger som
er nødvendige for å beskytte sakens behandling
og hensynet til tredjeparter. Dette gir en vid inn-
synsrett som ikke er knyttet til at fornærmede har
tatt ut søksmål eller begjært sitt krav pådømt som
borgerlig rettskrav. Dersom den som er krenket,
skal ha samme rett utenfor rettergang i det sivile
sporet, krever det en særskilt lovbestemmelse.
Faren ved å innføre en slik generell bestemmelse
i forhold til tilsynets behandling av saker om over-
tredelse, er at denne vil favne mye videre enn
dagens regler gjør. Etter det nye systemet vil for-
budene omfatte mange flere situasjoner enn
dagens forbud, og heller ikke i dag er det slik at
alle overtredelser blir anmeldt og behandlet etter
straffeprosesslovens regler.

Den beste løsningen vil etter utvalgets oppfat-
ning være å gi en rett til innsyn i saksdokumenter
hos tilsynet i overtredelsessaker knyttet til en
betingelse om aktuell rettslig interesse, samt en
adgang for tilsynet til å avslå kravet ut fra hensy-
net til etterforskningens øyemed eller sakens opp-
lysning og der innsyn vil virke urimelig overfor
den opplysningene angår eller tredjemann, jf. for-
slagets § 6-3 annet ledd. 

Ved vurderingen av om det foreligger en retts-
lig interesse, legges tvistemålslovens forståelse til
grunn. Sivilombudsmannens uttalelser og de
momenter som Konkurransetilsynet har lagt
grunn i sak 2002/475, jf. punkt 9.5.2.1, vil også
være relevante. Det vil særlig være aktuelt å gi
dokumentinnsyn der opplysningene skal brukes
eller vurderes brukt i et privat søksmål. For at inn-
synsretten skal kunne omfatte opplysninger som
er undergitt lovbestemt taushetsplikt, kreves det
at innsyn ikke vil virke urimelig overfor den som
opplysningene angår. Det må her foretas en
interesseavveining mellom hensynet til innsyn for
tredjemann og hensynet til taushetsplikten. Ved
denne avveiningen må det legges vekt på hvor
relevant opplysningene er for søksmålet, og om
de har den nødvendige nærhet til søksmålet.
Dokumenter vil ofte være tilstrekkelig relevante
og ha den nødvendige tilknytningen til søksmålet,
hvor Konkurransetilsynet har vurdert et bestemt
saksforhold i forhold til konkurranseloven og

samme saksforhold senere er, eller vurderes
benyttet som grunnlag for et sivilt søksmål. Kon-
kurransetilsynet bør være varsom med å gi inn-
syn til tredjemann i opplysninger underlagt taus-
hetsplikt fra saker der problemstillingen er en
annen enn den som er grunnlag for et eventuelt
sivilt søksmål. I vurderingen av om det foreligger
tilstrekkelig grunn til å gi innsyn i taushetsbelagte
opplysninger, vil tilsynet også kunne legge vekt på
om det å gi opplysningene vil bidra til realisering
av de formål som opplysningene er innhentet for.
Det betyr at det vil være en noe videre adgang til å
gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger der pri-
vate søksmål fremstår som ønskelige ut fra offent-
lige interesser, enn der slike søksmål er mer nøy-
trale i forhold til disse. 

Blir det begjært innsyn i taushetsbelagte opp-
lysninger, skal den opplysningene gjelder varsles
og gis en frist til å uttale seg om spørsmålet. Dette
gjelder likevel ikke dersom hensynet til vesentlige
offentlige eller private interesser taler mot utset-
telse. Formuleringen i bestemmelsen bygger på
forvaltningsloven § 20 om gjennomsyn og utlån av
dokumenter. At den de taushetsbelagt opplysnin-
ger gjelder også skal gis en rett til å uttale seg, er i
samsvar med Sivilombudsmannens uttalelse i
sak 2000/1601. Ombudsmannen uttalte her at det
i formuleringen i konkurranseloven § 4-2 om at
det skal tas hensyn til den ervervsdrivendes inter-
esse, ligger at det bør vurderes om vedkom-
mende skal varsles om opplysningene som gis ut.

Unntaket fra innsynsretten gjelder så lenge
saken ikke er avsluttet. En sak vil ikke være
avsluttet så lenge konkurransemyndighetene
eller påtalemyndigheten behandler saken. Det vil
si at unntaket også gjelder når en sak er sendt
påtalemyndigheten til behandling. Unntaket fra
innsynsretten gjelder i tillegg under rettens
behandling av en straffesak eller der retten
behandler en sak om sivilrettslige bøter. Saken vil
være avsluttet når det foreligger en dom, men det
er ikke et krav at dommen skal være rettskraftig.

Utvalget legger videre til grunn at opplysnin-
ger og dokumenter som utgis etter denne bestem-
melse, samtidig sendes i kopi til de foretak opplys-
ningene gjelder.
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Kapittel 10 

Verneting

10.1 Gjeldende rett

Gjeldende konkurranselov inneholder ingen
regler om tvunget verneting. Staten har hjemting i
Oslo. Ved søksmål mot Konkurransetilsynet eller
departementet er det derfor Oslo tingrett som er
verneting. Dersom et forelegg på vinningsavstå-
else etter konkurranseloven § 6-5 ikke vedtas, føl-
ger det av loven at Konkurransetilsynet kan reiser
sak mot den ervervsdrivende i den rettskrets der
den ervervsdrivende kan saksøkes. Begjæring
om bevissikring bringes inn for forhørsretten på
det sted hvor det mest praktisk kan skje, jf. kon-
kurranseloven § 6-2. Tvistemålslovens regler om
verneting gjelder fullt ut, også der Konkurranse-
tilsynet er saksøker. 

I straffesaker har straffeprosessloven kapittel
3 bestemmelser om verneting. Etter straffepro-
sessloven § 10 skal hovedforhandlingen som
hovedregel holdes der den straffbare handling
antas foretatt.

Ved privatrettslige tvister om ugyldighet og
erstatning ved overtredelser av konkurranseloven
gjelder tvistemålslovens alminnelige regler om
verneting. Det vil si at søksmål må anlegges ved
saksøktes hjemting, når ikke annet er avtalt, jf.
tvistemålsloven § 17. 

10.2 Utvalgets vurderinger

Utvalgets forslag til ny konkurranselov åpner for
domstolsbehandling i ulike type saker. Konkur-
ransetilsynet kan bringe en sak om sivile bøter
inn for domstolene. Videre må begjæring om
bevissikring fremsettes av Konkurransetilsynet
for forhørsretten. Det alminnelige prinsippet om
domstolskontroll av forvaltningsvedtak gjelder
også her. Vedtak i konkurransesaker som kan
overprøves av domstolene vil typisk være påbud
om opphør av en konkurransebegrensende atferd
og inngrep mot foretakssammenslutninger.
Videre kan det være aktuelt med domstolskon-

troll av Konkurransetilsynets og Konkurranse-
nemndas prosessuelle avgjørelser. En sak som
anmeldes til påtalemyndigheten vil bli brakt inn
for domstolene som en straffesak. I tillegg kan det
anlegges privatrettslige søksmål om ugyldighet
og erstatning ved overtredelser av konkurranse-
lovens forbudsbestemmelser.

Utvalget foreslår ikke spesielle vernetingsre-
gler ved privatrettslige søksmål og straffesaker.
Lovgivning med særlige vernetingsregler omfat-
ter normalt ikke privatrettslige og strafferettslige
saker. Det vises blant annet til lov 15. desember
1979 nr. 9 om patenter § 63, lov 29. mai 1970 nr. 33
om mønster § 41 og forslag til ny designlov
(Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)). 

Når det gjelder verneting for Konkurransetil-
synets begjæring om bevissikring etter lovutkas-
tets § 6-1 annet ledd, foreslår utvalget at begjærin-
gen må fremsettes ved «tingretten» og ikke for-
hørsretten som det står i loven i dag. Bakgrunnen
for dette er forslaget i Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)
om at funksjonsbetegnelser på førsteinstansdom-
stolene skal bortfalle. Forøvrig foreslår utvalget
en videreføring av at begjæringen må fremsettes
ved den domstol det mest praktisk kan skje, jf.
nærmere punkt 8.8.1. 

Utvalget har videre vurdert om det er behov
for særlige vernetingsregler i saker hvor konkur-
ransemyndighetene er saksøker eller saksøkt. 

Det finnes flere eksempler på tvungne vern-
tingsregler i spesiallovgivningen. Blant annet er
Oslo tingrett tvunget verneting for de fleste søks-
mål som gjelder gyldigheten av patenter, jf.
patentloven § 63. Denne bestemmelsen er
begrunnet i hensynet til enhetlig rettsanvendelse
og mulighet for kompetanseoppbygging ved dom-
stolen. I Sverige er Stockholms tingsrätt verne-
ting for alle konkurransesaker, herunder tvister
mellom private. 

Tvistemålsutvalget vurderer reglene om ver-
neting i NOU 2001: 32 Rett på sak Bind B kapittel
4. Utvalget viser på side 689 til at det hovedsakelig
er to hensyn som kan begrunne at man har sær-
skilte regler om verneting for bestemte sakstyper.
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Det ene er hensynet til sakens opplysning, og det
andre er hensynet til rettsenhet, kanalisering og
spesialisering. Tvistemålsutvalget foreslår ingen
endringer av gjeldende lover med særlige verne-
tingsregler. 

Innføringen av sivile bøter innebærer at Kon-
kurransetilsynet selv bringer saker inn for dom-
stolene. Der Konkurransetilsynet er saksøker, vil
verneting etter de alminnelige regler avhenge av
hvor det saksøkte foretaket har sitt verneting. Ved
overtredelse av forslagets § 3-1 vil det kunne være
flere foretak med forskjellige verneting som er
involvert, noe som kan bety at Konkurransetilsy-
net må reise sak ved flere forskjellige domstoler. 

Der konkurransemyndighetene er saksøkt,
følger det av tvistemålsloven § 21 at staten har sitt
alminnelige verneting i Oslo, uavhengig av hvor
det statlige organet som har truffet avgjørelsen
holder til. Tvistemålsloven § 439 åpner for at sta-
ten kan saksøkes andre steder enn i Oslo. Hvis
Konkurransetilsynet legges til Bergen, slik regje-
ringen har lagt frem forslag om i St.meld. nr. 17
(2002-2003) Om statlige tilsyn, innebærer dette at
saksøker kan velge mellom verneting i Oslo og
Bergen. 

Konkurransesaker vil ofte være komplekse
både rettslig og faktisk. Store deler av konkurran-
seretten anses som svært vanskelig tilgjengelig,
selv for erfarne dommere. Anvendelsen av for-

budsbestemmelsene i forslagets §§ 3-1 og 3-2 kre-
ver god kjennskap til regelverket i EU/EØS. Det
vil også kunne oppstå kompliserte samfunnsøko-
nomiske spørsmål. På denne bakgrunn kan det
være hensiktsmessig at alle søksmål hvor konkur-
ransemyndighetene er involvert, bringes inn for
en bestemt domstol slik som i patentsaker. En slik
ordning vil antagelig bidra til en mer effektiv dom-
stolsprøvelse samtidig som rettssikkerheten styr-
kes ved riktige avgjørelser. Et forslag om kanalise-
ring av saker til en fast domstol er også i tråd med
Patentstyrets forslag i brev av 22. mars 2002 om
etablering av en ny særdomstol. Ulempen med en
slik særdomstol, er at den aktuelle domstol vil
omfatte saker i hele landet, og at aktørene i større
grad enn ellers blir saksøkt utenfor sitt alminne-
lige forretningssete. Det vil kunne innebære bety-
delige ekstrakostnader knyttet til reise, advokat-
bistand ol. Utvalget mener likevel at fordelene
med en særdomstol er mer tungtveiende enn hen-
synene mot. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn særlige
vernetingsregler i konkurranseloven. Det frem-
går av forslagets § 8-1 at Oslo tingrett foreslås
som tvunget verneting for søksmål angående lov-
messigheten av avgjørelser truffet etter konkur-
ranseloven og søksmål angående sivilrettslige
bøter etter § 7-2. 
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Kapittel 11 

EØS-forpliktelser og betydningen av rådsforordning 1/2003

11.1 Rådsforordning 1/2003

Rådet vedtok 16. desember 2002 en ny rådsfor-
ordning om gjennomføring av konkurransere-
glene i EF-traktaten artikkel 81 og 82 (rådsforord-
ning 1/2003 EFT L 1/1 av 4.1.2003). Forordnin-
gen erstatter rådsforordning 17/62 om
håndheving av EF- traktaten artikkel 81 og 82.
Den nye rådsforordningen skal gjelde fra 1. mai
2004. Dette er samme tidspunkt som EU utvides
til 25 medlemsland. Formålet med den nye råds-
forordningen er å effektivisere og modernisere
reglene for håndheving av forbudene i EF-trakta-
ten artikkel 81 og 82. Forordningen innebærer
omfattende endringer i forhold til dagens hånd-
hevingsregime i EU. 

For det første innfører rådsforordning 1/2003
artikkel 1 en ordning som innebærer at det under
EF-traktaten artikkel 81 ikke lenger vil være et
notifikasjonssystem med individuelle fritak. Unn-
taksvilkårene i EF-traktaten artikkel 81 nr. 3 gjø-
res direkte anvendelige (lovbaserte unntak).
Også systemet med negativattest og administra-
tive skriv faller bort. Når notifikasjonssystemet
oppheves, innebærer det at foretakene selv får
ansvar for å vurdere om et samarbeid er i strid
med EF-traktaten artikkel 81 som sådan.

For det andre skal nasjonale konkurranse-
myndigheter og domstoler etter rådsforordning
1/2003 artikkel 5 og 6 kunne håndheve EF-trakta-
ten artikkel 81 og 82 fullt ut. Det betyr at når disse
vurderer om et forhold rammes av EF-traktaten
artikkel 81 nr. 1, skal de samtidig vurdere om unn-
takskriteriene i EF-traktaten artikkel 81 nr. 3 er
oppfylt. For å sikre at det nye regimet med desen-
tralisert håndheving ikke fører til ulik rettsanven-
delse ved nasjonale konkurransemyndigheter og
domstoler, er det lagt inn flere samordnings- og
kontrollmekanismer.

Rådsforordning 1/2003 artikkel 3 nr. 1 fastset-
ter at når medlemsstatenes konkurransemyndig-
heter og domstoler anvender nasjonal konkurran-
serett på forhold som er omhandlet i EF-traktaten

artikkel 81 nr. 1, og som oppfyller samhandelskri-
teriet, skal de samtidig anvende EF-traktaten
artikkel 81. Tilsvarende gjelder ved behandling av
forhold som omfattes av forbudet i EF-traktaten
artikkel 82. 

Det følger av rådsforordning 1/2003 artikkel 3
nr. 2 at anvendelsen av nasjonal konkurranserett,
der det er en samhandelsdimensjon, ikke må føre
til forbud mot avtaler som ikke er konkurransebe-
grensende i henhold til EF-traktaten artikkel 81
nr. 1, eller som oppfyller vilkårene for unntak i EF-
traktaten artikkel 81 nr. 3. Det vil si at medlems-
statene i disse tilfellene ikke kan forby noe som er
tillatt etter EF-retten. Medlemsstatene er derimot
ikke avskåret fra å vedta en mer restriktiv nasjo-
nal lovgivning når det gjelder ensidig atferd fra
foretak. Etter rådsforordning 1/2003 artikkel 29
kan nasjonale konkurransemyndigheter trekke
tilbake fordelen av et gruppefritak dersom virk-
ningen i et konkret tilfelle er uforenlig med EF-
traktaten artikkel 81 nr. 3 på hele eller deler av
denne medlemsstatens territorium. Forutsetnin-
gen er at området har et særskilt geografisk mar-
keds karakteristika. 

Kommisjonen gis i rådsforordning 1/2003 også
utvidede kontroll- og etterforskningsfullmakter.

Innholdet i de enkelte bestemmelsene i råds-
forordning 1/2003 er nærmere behandlet under
kapitlene 4, 8 og 9. 

11.2 Betydningen av rådsforordning 
1/2003 i norsk rett

ODA protokoll 4 del I kapittel II, implementert i
norsk rett ved forskrift om prosessuelle konkur-
ranseregler i EØS-avtalen m.v. av 4. desember
1992 nr. 966 del I kapittel II, tilsvarer rådsforord-
ning 17/62. Rådsforordning 1/2003, som erstatter
rådsforordning 17/62, er derfor EØS-relevant, og
vil måtte gjennomføres i EØS-avtalen og norsk
rett. 

Hvilke konsekvenser den nye gjennomførings-
forordningen vil få for reglene om håndheving i
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EØS, er foreløpig ikke endelig avklart. Utvalget
antar at forordningen vil gjelde for EFTAs over-
våkningsorgan og EFTA-domstolen. Utvalget
antar også at EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 vil få
direkte virkning for norske domstoler. Det er mer
usikkert hvordan forholdet til nasjonale konkur-
ranseregler i rådsforordning 1/2003 artikkel 3 og
desentralisert håndheving vil bli gjennomført i
EØS. Når det gjelder desentralisert håndheving,
må det skilles mellom desentralisert håndheving i
EU og EFTA-statene. Slik det ser ut i dag, er det
lite sannsynlig at det vil bli aktuelt med desentrali-
sert håndheving av EØS-avtalen innenfor EU. 

Utvalget anbefalte i sin delinnstilling (NOU
2001: 28) at norske konkurransemyndigheter får
kompetanse til å håndheve forbudene mot kon-
kurransebegrensende samarbeid og utilbørlig
utnyttelse av dominerende stilling i EØS-avtalen
artikkel 53 og 54. Utvalget uttaler følgende om
spørsmålet om desentralisert håndheving i del-
innstillingen: 

«Flere forhold taler etter utvalgets oppfatning
for at norske konkurransemyndigheter bør få
kompetanse til å håndheve EØS-avtalen artik-
kel 53 og 54. Utviklingen i EU går i retning av
at nasjonale konkurransemyndigheter vil spille
en mer sentral og aktiv rolle i håndhevingen av
konkurransereglene. Utvalget er av den opp-
fatning at norske myndigheter i størst mulig
grad bør ta del i denne prosessen»

Dersom den nye forordningen ikke vil medføre en
plikt i EØS til å la nasjonale myndigheter hånd-
heve avtalen, vil de forutsetninger utvalget la til
grunn for sin anbefaling være noe endrede. Utval-
get går likevel ikke i denne omgang inn på hvilke

endringer det eventuelt måtte innebære for utval-
gets anbefaling. En rekke av de momenter utval-
get bygget på i delinnstillingen som hensynet til
rettsenhet, hensynet til næringslivet og adminis-
trative hensyn, vil være uendret uansett hvilken
betydning den nye rådsforordningen får i EØS.
Forøvrig vises det til behandlingen av spørsmålet
om desentralisert håndheving i NOU 2001: 28,
hvor utvalgets forslag til regler for desentralisert
håndheving fremgår av kapittel 9. 

Utvalget har i lovutkastets § 2-2 bokstav d fore-
slått en hjemmel for Konkurransetilsynet til å
håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Dersom
det blir aktuelt med desentralisert håndheving, vil
denne bestemmelsen gi hjemmel til dette.

Utvalgets anbefaling om å utforme atferdsre-
glene i den norske konkurranseloven identisk
med EØS-avtalens regler, er upåvirket av spørs-
målet om nasjonal håndheving av EØS-avtalens
regler. Utvalget har i denne innstillingen lagt til
grunn at konkurranselovens atferdsregler skal
utformes som forbudsregler identiske med de vi
finner i EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Samtidig
har utvalget tatt hensyn til den modernisering
som har skjedd i EU og de endrede regler for
saksbehandling som følger av rådsforordning
1/2003. 

I mandatet er utvalget bedt om å vurdere om
gjeldende ordning for gjennomføring av konkur-
ranseregler i EØS er hensiktsmessig og om norsk
konkurranseregelverk bør samles i et mer enhet-
lig regelverk. I lys av at det i skrivende stund er
klart at det vil komme nye regler i EØS, samtidig
som det er så åpent hvordan disse vil se ut, har
utvalget valgt å ikke gå inn på disse spørsmålene. 
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Kapittel 12 

Lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser

12.1 Generelt

Dagens konkurranselov bygger på en kombina-
sjon av forbuds- og inngrepsbestemmelser. Utval-
get foreslår å harmonisere konkurranselovgivnin-
gen i Norge med konkurransereglene i EØS. For-
slaget til ny konkurranselov bygger derfor på et
rent forbudsprinsipp. Forslaget innebærer at
næringslivet, myndigheter og domstoler vil få et
mer enhetlig regelverk å forholde seg til sammen-
lignet med i dag. Dette vil forenkle rettstilstanden
både for næringslivet og myndighetene. På kort
sikt vil endringene medføre kostnader til informa-
sjon om de nye reglene og til opplæring. Informa-
sjon om det nye regelverket til brukerne er viktig
for at lovreformen skal bli implementert. Det må
påregnes utgifter til særtrykk av den nye konkur-
ranseloven, generelle informasjonsbrosjyrer,
informasjon på Konkurransetilsynets hjemmeside
og andre nettsteder, annonser og artikler i
KonkurranseNytt og andre tidsskrifter. I tillegg vil
det være aktuelt å arrangere seminarer, foredrag
og presentasjoner. Det kortsiktige informasjons-
arbeidet vil etter Konkurransetilsynets oppfatning
utgjøre ca. en million kroner. Det kan etter en tid
være ønskelig å foreta en brukerundersøkelse for
å undersøke kunnskapen om lovendringen blant
brukerne. Dersom en slik undersøkelse avdekker
vesentlige mangler på kunnskap, vil mer omfat-
tende informasjonskampanjer medføre betydelige
kostnader. På lengre sikt vil kostnadene gå ned. 

Kostnader i forbindelse med at Konkurranse-
tilsynet planlegges lokalisert til Bergen, er ikke
hensyntatt.

Utvalget viser forøvrig til delinnstillingen der
det ble redegjort for økonomiske og administra-
tive konsekvenser av en desentralisert håndhe-
ving. 

12.2 Konsekvenser for næringslivet

Innføringen av flere og mer omfattende forbud
basert på EØS-avtalens konkurranseregler medfø-
rer at foretakene selv må vurdere hvorvidt deres
atferd rammes av forbudene eller ikke. Slike vurde-
ringer vil ofte være kompliserte og sette høye krav
til juridisk og økonomisk kompetanse. Store deler
av næringslivet må imidlertid allerede i dag være
kjent med og forholde seg til EØS-avtalens konkur-
ranseregler, da virkeområdene for den nasjonale
konkurranselovgivningen og EØS-avtalens konkur-
ranseregler i betydelig grad overlapper hverandre.
Dette reduserer byrden ved å endre de norske kon-
kurransereglene. Det vil dessuten kunne medføre
en forenkling for foretakene at regelsettene harmo-
niseres. De som i dag ikke omfattes av EØS-avtalens
regler vil imidlertid måtte forholde seg til et helt
nytt regelverk. Det vil si bedrifter som utelukkende
opererer på lokale markeder i Norge uten merkbar
konkurranse fra foretak i andre EØS-land. Dette vil
i praksis være små og mellomstore bedrifter innen
deler av tjenestesektoren. I tillegg kommer de
deler av landbrukssektoren som er unntatt fra
EØS-avtalens regler.

Foretakene vil ikke lenger ha kostnader i for-
bindelse med dispensasjonssaker ved overgangen
til en forbudslov. I stedet må foretakene selv vur-
dere sin stilling i forhold til spørsmålet om unn-
taksbestemmelsene i regelverket kommer til
anvendelse. I tillegg må foretakene bruke ressur-
ser på saker der konkurransemyndighetene ved-
tar påbud om opphør av ulovlig atferd.

Kontrollen med foretakssammenslutninger
videreføres, men med kortere saksbehandlings-
frister. En foretakssammenslutning kan meldes
frivillig til Konkurransetilsynet og tilsynet kan i
enkelttilfeller pålegge melding. I tillegg er det
foreslått at det skal være adgang til å innføre
meldeplikt gjennom en forskriftshjemmel. Mange
foretak benytter seg av adgangen etter dagens
konkurranselov til å melde foretakssammenslut-
ninger frivillig. Utvalget antar derfor at endrin-
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gene i forbindelse med meldeplikten ikke behø-
ver å medføre vesentlig økte kostnader for foreta-
kene. Eventuelle kostnader i forbindelse med
meldeplikten vil imidlertid bero på innhold og
omfang av forskriften og må vurderes i forbin-
delse med vedtakelsen av en slik forskrift. 

Saksbehandlingsreglene i forslaget til ny kon-
kurranselov medfører relativt små endringer sam-
menlignet med dagens konkurranselov. 

Det antas ikke at forslaget om å innføre et sys-
tem med både sivilrettslige og strafferettslige
foretaksbøter innebærer vesentlige merkostnader
for foretakene.

Organiseringen av konkurransemyndighetene
foreslås endret ved å innføre en konkurranse-
nemnd som skal behandle klager og fatte enkelt-
vedtak. Det antas ikke at terskelen for å bringe en
sak inn for nemnda vil oppfattes lavere enn
dagens ordning med klage til departementet.
Utvalget legger vekt på at Konkurransenemndas
behandling av klagesaker skal være kontradikto-
risk og gi rettssikkerhetsgarantier. Under nemn-
das behandlingen skal både Konkurransetilsynet
og partene få anledning til å gi sine skriftlige
merknader, i tillegg til at Konkurransenemnda
bør ha en muntlig høring av både partene og
Konkurransetilsynet. Nemnda har også anledning
til å innhente ytterligere opplysninger under sin
behandling av saken. Utvalget antar at Konkur-
ransenemndas saksbehandling kan medføre økte
kostnader for aktørene til både intern og ekstern
bistand. Samlet sett er det imidlertid neppe grunn
til å anta at aktørenes kostnader vil øke i særlig
grad. Kostnadsøkningene vil i det alt vesentlige
være knyttet til en antatt bedret rettssikkerhet. 

De vanlige regler for domstolskontroll med
forvaltningsvedtak vil også gjelde i saker etter
konkurranseloven. Utvalget foreslår at Oslo ting-
rett skal være særlig verneting for alle søksmål
hvor konkurransemyndighetene er involvert.
Ettersom et flertall av foretakene som blir berørt
har sitt forretningssted på Østlandet, vil dette
ikke medføre merutgifter i forbindelse med reise-
kostnader for næringslivet. 

12.3 Konsekvenser for forvaltningen

Utvalget foreslår to brede forbud basert på lovbe-
stemte unntak. Det innebærer at konkurranse-
myndighetene ikke lenger skal behandle og treffe
vedtak i saker om dispensasjon fra forbudene. De
skal heller ikke lenger gripe inn mot lovlig, men
konkurranseskadelig atferd. Til gjengjeld må til-

synet når det skal vurdere om lovens bestemmel-
ser er overtrådt, vurdere om de lovbestemte krite-
riene for unntak er oppfylt. De må også vurdere
om foretak som opptrer i strid med lovens forbud
skal pålegges å bringe overtredelsen til opphør og
om det i den forbindelse er nødvendig å pålegge
foretakene forpliktelser. Etter utvalgets oppfat-
ning er de oppgaver som faller bort av samme
karakter som de nye som kommer til. Det er
ingen grunn til å anta at omfanget vil endre seg
vesentlig. Det er således heller ikke grunn til å
anta at ressursbruken knyttet til disse oppgavene
vil endre seg vesentlig. En må i denne forbindelse
ta hensyn til at etter utvalgets forslag må Konkur-
ransetilsynet begrunne at det ikke tar opp en
anmodning om å treffe et vedtak til behandling
og at det kan treffe midlertidig vedtak. Det fører
også til en noe økt ressursbruk at klager på Kon-
kurransetilsynets vedtak skal behandles for Kon-
kurransenemnda etter en kontradiktorisk pro-
sess. Noe besparelser må man likevel kunne
regne med siden Konkurransetilsynet ikke behø-
ver å sluttføre behandlingen i form av formelle
dispensasjoner og inngrepsvedtak. Konkurranse-
tilsynet vil også stå friere til å prioritere hvilke
saker det vil ta opp når ordningen med dispensa-
sjon faller bort.

Etter utvalgets oppfatning vil vesentlig mer av
Konkurransetilsynets ressurser enn i dag måtte
gå med til kontroll og håndheving av forbudene.
Det skyldes at forbudene blir utvidet og at utval-
get foreslår et nytt sivilrettslig sanksjonsmiddel
som også egner seg overfor forhold som i dag
ikke er forbudt. Videre er erfaringen fra andre
land at bestemmelser om sanksjonslempning, slik
utvalget foreslår, fører til at myndighetene får
flere overtredelsessaker å behandle. Samlet vil
dette føre til en viss økning i antall saker. I tillegg
til å behandle flere saker vil Konkurransetilsynet
også bruke mer ressurser per sak. Det siste skyl-
des at Konkurransetilsynet i tillegg til å utstede
forelegg om sivilrettslig bot også vil ha en mer
aktiv deltakelse i domstolsbehandlingen av slike
saker, enn de har når påtalemyndigheten fører
saken for retten. Konkurransetilsynet har opplyst
at dette alt i alt krever ca. åtte til ti ekstra årsverk. 

Utvalget legger til grunn at det i alle fall i en
overgangsfase vil bli regjeringsadvokaten som vil
prosedere saker om sivilrettslige foretaksbøter i
retten på samme måte som andre saker for staten.
Dette vil derfor føre til noe økt ressursbruk hos
regjeringsadvokaten. På den annen side vil påtale-
myndighetens ressursbruk reduseres siden det
antakelig vil bli anmeldt noe færre saker.
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På sikt kan det være aktuelt å bygge opp en
egen prosedyreavdeling i Konkurransetilsynet.
Utvalget har imidlertid ikke vurdert kostnadene
med dette.

Kontrollen med foretakssammenslutninger
videreføres i hovedsak som i dag. Kortere frister
for saksbehandlingen vil kunne medføre behov
for større arbeidsinnsats, men over kortere tid.
En foretakssammenslutning kan meldes frivillig
til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan i enkelttil-
feller pålegge melding. Samlet sett er det ikke
sannsynlig at endringsforslaget vil øke ressurs-
bruken vesentlig i Konkurransetilsynet.

Lovforslaget inneholder en hjemmel til å gi
forskrift om meldeplikt. Dersom meldeplikt inn-
føres, vil ressursbehovet øke i tråd med omfanget
av meldeplikten. Dette vil avhenge av hvordan for-
skriften utformes.

Forslaget til saksbehandlingsregler forutset-
ter at Konkurransetilsynet også kan samle inn
opplysninger på vegne av annen konkurranse-
myndighet eller fremmed stat. Det må påregnes
at utviklingen går i retning av at denne adgangen
vil kunne bli aktuell i et visst omfang og dermed
kreve tilsvarende ressurser.

Under dagens lovgivning påpeker Konkurranse-
tilsynet konkurransebegrensende virkninger av
offentlige reguleringer. I 2001 ble det registrert
ca. fire årsverk til dette arbeidet. Hvor stor del av
Konkurransetilsynets ressurser som skal anven-
des på denne oppgaven, og hvordan arbeidet skal
gjennomføres, kan det gis nærmere retningslinjer
om gjennom de årlige budsjetter og den løpende
etatsstyring av tilsynet, slik som i dag. Utvalget
regner ikke med at forslaget om at denne oppga-
ven ikke lenger skal framgå av loven vil føre til
endret ressursbruk.

Det er foreslått å innføre en konkurranse-
nemnd som skal være klageinstans for Konkur-
ransetilsynets vedtak. Nemnda på fem medlem-
mer med personlige varamedlemmer, forutsettes
å ha en uavhengig stilling i forhold til Konkurran-
setilsynet og departementet. Nemnda skal blant
annet selv kunne innhente uttalelser og bevis fra
andre og pålegge parter og Konkurransetilsynet å
framskaffe opplysninger. 

Saksmengden for nemnda er vanskelig å
anslå. I dag blir 50 prosent av sakene i disfavør av
partene påklaget. Arbeids- og administrasjons-
departementet behandler ca. fire saker per år og
bruker ca. ett årsverk på dette. Antagelig vil like
mange saker om foretakssammenslutninger bli
påklaget etter den nye konkurranseloven. I
atferdssaker regner utvalget med at det i alle fall

vil være like mange klager som det i dag er klager
over vedtak om inngrep etter § 3-10 og dispensa-
sjon etter § 3-9. Konkurransetilsynet vil sannsyn-
ligvis totalt treffe flere vedtak i atferdssaker etter
den nye konkurranseloven, noe som innebærer at
det totalt sett vil bli flere klagesaker. Konkurranse-
tilsynets vedtak om å bringe en ulovlig atferd til
opphør, klager over Konkurransetilsynets avgjø-
relse av ikke å treffe vedtak og klager over vedtak
om tvangsmulkt, kan påklages til Konkurranse-
nemnda. Videre kan tilsynets vedtak i saker om
foretakssammenslutninger, det vil si vedtak om
inngrep, pålegg om meldeplikt, gjennomførings-
forbud, unntak fra det automatiske gjennom-
føringsforbudet og oppnevning av forvalter, brin-
ges inn for nemnda. Nemnda kan i første instans
treffe vedtak om opplysnings- og utleveringsplikt,
dokumentinnsyn og vedtak etter forvaltnings-
loven og offentlighetsloven. 

Konkurransenemnda vil ta over en stor del av
de oppgaver som i dag tilligger departementet.
De besparelser som oppnås i departementet, vil
sannsynligvis være betydelig mindre enn den
merutgift opprettelse og drift av en nemnd vil
representere. Godtgjørelsen til nemndas medlem-
mer bør være konkurransedyktig for å sikre kom-
petansen i nemnda. Nemndas generelle frist for å
fatte vedtak, tilsier at nemnda må møte regelmes-
sig. I tillegg kommer kostnader til sekretariats- og
andre støttefunksjoner. Dersom nemnda skal ha
et fast sekretariat, vil det bli behov for faste bevilg-
ninger til lønn, varer, tjenester og lokaliteter.

Utvalgets forslag vil også medføre konsekven-
ser for andre deler av det offentlige enn tilsyns-
apparatet og påtalemyndigheten. 

Som nevnt vil de vanlige regler for domstolskon-
troll med forvaltningsvedtak også gjelde i saker
etter konkurranseloven. Utvalget foreslår at Oslo
tingrett skal være særlig verneting for alle søksmål
hvor konkurransemyndighetene er involvert. Utval-
get antar at domstolene som følge av forslaget vil
øke resursbruken med ca. ett dommerårsverk.

Utvalget har videre foreslått å flytte bestem-
melsen om prismerking i konkurranseloven § 4-1
over i markedsføringsloven. Utvalget har ikke vur-
dert hvor mye ressurser som er nødvendig for at
Forbrukerombudet skal kunne administrere og
føre et ønsket tilsyn etter disse bestemmelsene.
Det antas imidlertid at det både vil være snakk om
engangskostnader til blant annet informasjon i
forbindelse med selve lovendringen og ressurser
til et løpende tilsyn. Omfanget av Konkurransetil-
synets tilsynsaktivitet de seneste årene fremgår
av tabell 3.7 i punkt 3.2.3.4.
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Kapittel 13 

Merknader til de enkelte paragrafer

Til lovens kapittel 1

Til § 1-1 Lovens formål

Konkurranselovens formål er å fremme virksom
konkurranse for å bidra til effektiv ressursbruk i
samfunnsøkonomisk forstand. Bestemmelsens
ordlyd er endret i forhold til gjeldende lov, men
den nye formuleringen er ikke ment å innebære
noen endring i den kurs eller praksis som følger
av dagens konkurranselov. Bestemmelsen er nær-
mere behandlet under punkt 3.4.6.

Selv om lovens formål er virksom konkur-
ranse, viser bestemmelsen at virksom konkur-
ranse er en del av et mål-middel hierarki, der virk-
som konkurranse er et middel for å oppnå effektiv
bruk av samfunnets ressurser. Begrepet virksom
konkurranse har ingen presis definisjon i økono-
misk teori. Begrepet må forstås i lys av målsett-
ingen om samfunnsøkonomisk effektiv ressurs-
bruk. I praksis er konkurransen virksom når den
fører til høy produktivitet, kostnadseffektivitet og
tilpasning av varer og tjenester i henhold til for-
brukernes ønsker og behov. 

Det samfunnsøkonomiske effektivitetsbegre-
pet er beskrevet i forarbeidene til gjeldende kon-
kurranselov (NOU 1991: 27 kapittel 8). Effektivi-
tet i statisk forstand innebærer optimal utnyttelse
av de tilgjengelige ressurser på et gitt tidspunkt
eller i en gitt periode. Dynamisk effektivitet inne-
bærer at det frembringes samfunnsøkonomisk
ønskelige endringer eller innovasjoner i form av
nye produksjonsprosesser og produkter, og at
ressursene utnyttes effektivt i denne prosessen. 

Forbudsbestemmelsene i forslagets §§ 3-1 og 3-2
er harmonisert med EØS-avtalens atferdsregler.
Utvalget legger til grunn at praktiseringen av
reglene skal skje med det formål å oppnå ensartet-
het mellom forbudene i den norske loven og forbu-
dene i EØS-avtalen. Dette gjelder både vurderin-
gene av de konkurransebegrensende virkninger
som det er snakk om og anvendelsen av de unntak
som ligger i ordlyden og praksis fra EU/EØS-orga-
nene. Når det gjelder det nærmere grunnlag for
disse vurderingene vises det til punkt 3.4.5 og 4.3.2.

Til § 1-2 Definisjon av foretak

Lovforslagets forbudsbestemmelser og reglene
om kontroll med foretakssammenslutninger gjel-
der «foretak». EØS-avtalen artikkel 53 og 54 som
de nye forbudsbestemmelsene bygger på, define-
rer ikke selv «foretak». Utvalget foreslår at det tas
inn en definisjon av «foretak» i forslagets § 1-2 om
at med foretak menes enhver enhet som utøver
privat eller offentlig ervervsvirksomhet. Denne
definisjonen er i samsvar med hva som anses som
foretak i henhold til praksis fra EU/EØS-retten, se
punkt 4.4.1. Ved tolkningen av begrepet foretak
må man derfor anvende EU/EØS-relevante retts-
kilder. Virkeområdet for EØS-avtalen artikkel 53
og 54 er nærmere behandlet i punkt 4.2.1.1.
Utvalget antar imidlertid at definisjonen i forsla-
gets § 1-2 ikke vil være så forskjellig fra begrepet
ervervsvirksomhet, slik som definert i dagens
konkurranselov § 1-2 bokstav a. Avgrensingen
mot offentlig myndighetsutøvelse er behandlet
under punkt 4.5. Begrepet foretakssammenslut-
ninger er definert i forslagets § 4-2. 

Til § 1-3 Generelle unntak fra loven

Unntaket for lønns- og arbeidsvilkår i bestemmel-
sens første ledd er en videreføring av dagens kon-
kurranselov § 1-3 annet ledd. Bestemmelsen er
nærmere behandlet under punkt 4.4.2.1. Dersom
det fortsatt er ønskelig å unnta avtaler om lønns-
og arbeidsvilkår fra lovens regler, anser utvalget
det mest ryddig at dette fortsatt gjøres ved et
generelt unntak i loven. 

Bestemmelsens annet ledd gir Kongen
adgang til ved forskrift å gjøre unntak fra hele
eller deler av loven for bestemte markeder eller
næringer. Denne forskriftshjemmelen åpner for å
gjøre unntak ved endrede behov og innretninger
som ledd i den mer overordnede konkurranse-
politikken. Etter dagens konkurranselov § 3-8 kom-
mer forbudsbestemmelsene ikke til anvendelse på
førstehåndsomsetningen for norske jordbruks-,
skogbruks- og fiskeriprodukter. Dette unntaket er
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ikke foreslått tatt inn i den nye loven. Dersom det
er ønskelig med en videreføring av unntaket for
jordbruk, fiske og skogbruk, må Kongen gi de
nødvendige forskrifter ved lovens ikrafttreden.
Bestemmelsen er omtalt punkt 4.4.2.1.

Til § 1-4 Forholdet til andre lover

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende
konkurranselov § 1-4 annet ledd. Forslagets § 1-4
gir Kongen hjemmel til å foreta avgrensninger
mellom bestemmelsene i konkurranseloven og
bestemmelser i annen reguleringslovgivning og å
foreta fordeling av oppgaver og myndighet mel-
lom forskjellige reguleringsmyndigheter. Bestem-
melsen er ment å forebygge konflikter som kan
oppstå og gir Kongen en rett til å avklare forhol-
det mellom sektormyndigheter før det oppstår
motstrid. En slik avgjørelse fra Kongen kan gå ut
på at en av myndighetene får innskrenket kompe-
tanse i forhold til den opprinnelige fullmakten.
Bestemmelsen er nærmere behandlet under
punkt 4.4.2.1.

Til § 1-5 Lovens stedlige virkeområde

Innholdet i denne bestemmelsen tilsvarer gjel-
dende konkurranselov § 1-5. Det er foreslått
enkelte språklige forbedringer. 

Til § 1-6 Varighet av enkeltvedtak

Bestemmelsen om tidsbegrensning av vedtak er
delvis en videreføring av gjeldende lovs § 1-6. Det
er også her foretatt enkelte språklige endringer.
En endring er at tidsbegrensningen ikke gjelder
for forskrifter som gis i medhold av loven. Enkelt-
vedtak i medhold av loven vil være påbud om opp-
hør etter § 3-3, inngrep overfor foretakssammen-
slutninger etter § 4-1 og tillatelse på grunnlag av
allmenne hensyn etter §§ 3-4 og 4-6. Utgangs-
punktet er at slike vedtak i alminnelighet skal
gjelde for et bestemt tidsrom. Virkningstiden skal
normalt ikke overstige fem år og aldri være len-
gre enn ti år. 

For midlertidig vedtak etter § 3-3 tredje ledd
gjelder det egne regler om varigheten. 

Til § 1-7 Overlevering til fremmede 
konkurransemyndigheter av opplysninger 
underlagt taushetsplikt

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende
konkurranselov § 1-8 som ble tilføyd i loven 5. mai

2000. Bestemmelsen er nærmere behandlet i til-
knytning til reglene om opplysningsplikt punkt
8.1.2.1. Bestemmelsen om opplysnings- og utleve-
ringsplikt for å kunne oppfylle Norges avtalefor-
pliktelser overfor fremmed stat eller internasjonal
organisasjon er videreført i den nye loven. I tillegg
er bestemmelsen om bevissikring endret, slik at
Konkurransetilsynet etter forslagets § 6-1 første
ledd kan foreta bevissikring når det er nødvendig
for å oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor
fremmede stat eller internasjonal organisasjon, se
punkt 8.8.6.

Til lovens kapittel 2

Til § 2-1 Konkurransemyndighetenes organisasjon

Bestemmelsens første ledd fastslår at konkurran-
semyndighetene er Kongen, departementet, Kon-
kurransenemnda og Konkurransetilsynet. En
særlig nemnd for klagesaker er nytt i forhold til
gjeldende rett, der departementet er klageinstans.

Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
er uavhengige forvaltningsorganer som er admi-
nistrativt underordnet Kongen og departementet.
Regjeringens alminnelige styringsrett i enkeltsa-
ker avskjæres etter forslagets § 2-1 annet ledd
tredje punktum. Regjeringen kan verken instru-
ere Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda i avgjørelser i enkeltsaker eller omgjøre
deres enkeltvedtak, jf. punkt 7.5.5. Dette innebæ-
rer en innskrenkning i forhold til i dag, hvor
departementet har full styringsrett og kan instru-
ere og omgjøre både i enkeltsaker og mer gene-
relt.

Kongen og departementet har fortsatt en rolle
som konkurransemyndighet, med ansvar for å til-
rettelegge for den generelle utformingen av kon-
kurransepolitikken. Se punkt 7.5.1 for en nær-
mere redegjørelse for mekanismer for styring
med konkurransepolitikken. Kongen kan i den
forbindelse gi nærmere bestemmelser om Kon-
kurransetilsynets og Konkurransenemndas orga-
nisasjon og virksomhet. 

For å sikre regjeringens politiske styringsmu-
lighet i enkeltsaker, foreslår utvalget en ordning
med prøving i henhold til allmenne hensyn. Ord-
ningen innebærer at regjeringen av eget tiltak kan
tillate atferd som er i strid med konkurransebe-
grensende atferd eller en foretakssammenslut-
ning som Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda har grepet inn mot. Dette er nærmere
omtalt i merknadene til forslagets §§ 2-4, 3-4 og 4-6.
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Til § 2-2 Konkurransetilsynets oppgaver

Her gis en oversikt over Konkurransetilsynets
oppgaver. Bestemmelsen bygger på gjeldende
konkurranselov § 2-2. Det er foretatt enkelte end-
ringer for å tilpasse den til Konkurransetilsynets
kompetanse og oppgaver etter den nye loven.
Konkurransemyndighetenes oppgaver er gene-
relt behandlet i punkt 3.3. Kjerneoppgavene er
behandlet nærmere i innstillingens kapittel 4 om
forbud mot konkurransebegrensende samarbeid
og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og
kapittel 5 om kontroll med foretakssammenslut-
ninger. 

Til forskjell fra gjeldende rett, hvor konkur-
ranseloven § 2-2 angir konkurransemyndighete-
nes oppgaver, er forslagets § 2-2 begrenset til
Konkurransetilsynets oppgaver. Konkurransetil-
synet har andre oppgaver enn de øvrige konkur-
ransemyndighetene, ettersom det er tilsynet som
treffer vedtak i første instans i alle saker etter kon-
kurranseloven. Kongens og departementets opp-
gaver følger av forslagets § 2-4, mens Konkurran-
senemndas oppgaver følger av forslagets § 2-3. 

Konkurransetilsynet skal føre tilsyn med kon-
kurransen i forskjellige markeder. Opplistingen
av oppgaver er ikke ment å være uttømmende, jf.
uttrykket «herunder». Bestemmelsen er heller
ikke ment å pålegge Konkurransetilsynet oppga-
ver utover det som følger av lovens bestemmelser.
Lovutkastets § 2-2 er heller ingen selvstendig
hjemmel for Konkurransetilsynet til å treffe ved-
tak. Det at en oppgave er listet opp i denne
bestemmelsen har likevel rettslig betydning, på
den måten at tilsynet vil ha hjemmel etter forsla-
gets § 5-1 til å pålegge opplysningsplikt der det er
nødvendig som ledd i varetakelsen av oppgaven.

Etter bokstav a skal Konkurransetilsynet kon-
trollere at lovens forbud og påbud overholdes.
Det er forbudsbestemmelsen i forslagets §§ 3-1 og
3-2 det her siktes til. Konkurransetilsynets
behandling av dispensasjoner faller bort ved inn-
føringen av lovbaserte unntak i forslagets § 3-1
tredje ledd. Ved overtredelser av forbudsbestem-
melsene kan Konkurransetilsynet påby opphør
etter forslagets § 3-3 første ledd, treffe midlertidig
vedtak om opphør etter forslagets § 3-3 tredje
ledd, utstede forelegg etter forslagets § 7-3 eller
bringe saken inn for domstolene eller anmelde
saken til påtalemyndigheten. Det vises forøvrig til
merknadene til lovutkastets kapittel 3.

Etter bokstav b skal Konkurransetilsynet
foreta nødvendige inngrep overfor foretakssam-
menslutninger. Inngrepsbestemmelsen i gjel-

dende konkurranselov § 3-10 overfor konkurran-
seskadelig atferd er ikke videreført i den nye
loven. Når det gjelder inngrep overfor foretaks-
sammenslutninger, vises det til merknadene til
kapittel 4 i lovutkastet. 

Etter bokstav c skal Konkurransetilsynet
iverksette tiltak for å øke markedenes gjennom-
siktighet. Bestemmelsen er en videreføring av
gjeldende konkurranselov § 2-2 bokstav c. Bak-
grunnen for bestemmelsen er nærmere behand-
let under punkt 3.3.3. 

Bokstav d gir hjemmel for håndheving av
EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Bakgrunnen for
desentralisert håndheving er nærmere behandlet
i delinnstillingen. Bestemmelsen om opplysnings-
plikt og tvangsmulkt får anvendelse også i slike
saker. Ved mistanke om overtredelse av EØS-avta-
len artikkel 53 og 54 kan Konkurransetilsynet
etter forslagets § 6-1 syvende ledd foreta bevissik-
ring. Etter forslagets § 7-2 bokstav c kan foretak
som overtrer EØS-avtalen artikkel 53 og 54 ileg-
ges sivilrettslige bøter. Bestemmelsen i bokstav d
er nærmere behandlet under punkt 3.3.8 og 11.2.

Til § 2-3 Konkurransenemnda

Bestemmelsen fastsetter enkelte grunnprinsip-
per om Konkurransenemndas organisasjon og
saksbehandling. Det forutsettes at nærmere
bestemmelser fastsettes av Kongen, jf. forslagets
§ 2-1 annet ledd annet punktum. 

Konkurransenemnda skal bestå av fem med-
lemmer med personlige varamenn som oppnevnes
av Kongen. Nemnda skal være sammensatt slik at
den har tilstrekkelig fagkompetanse og en variert
sammensetning, jf. punkt 7.5.4. I konkurransesa-
ker vil dette primært være økonomisk og juridisk
kompetanse. I tillegg bør nemndas medlemmer
også besitte institusjonell kunnskap og erfaring og
innsikt i nærings- og arbeidsliv. Selv om nemnda
ikke baseres på interesserepresentasjon, bør ikke
personer med slik bakgrunn utelukkes. 

Funksjonstiden for nemndas medlemmer er
fire år. Ved første gangs oppnevnelse av Konkur-
ransenemnda kan det likevel settes en kortere
funksjonstid for noen av medlemmene, jf. forsla-
gets § 9-2 siste ledd. På denne måten sikres det
kontinuitet blant medlemmene, samtidig som det
åpnes for en fleksibel ordning.

Det fastsettes i bestemmelsens annet ledd at
Konkurransenemnda skal avgjøre klager over alle
Konkurransetilsynets vedtak med de begrensnin-
ger som fremgår av forslagets § 2-4. Etter § 2-4 er
Kongen, det vil si departementet, klageinstans for
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vedtak om opplysnings- og utleveringsplikt etter
forslagets § 5-1, avslag på innsyn etter forslagets
§ 6-3 annet ledd og vedtak etter forvaltningsloven
og offentlighetsloven. Konkurransenemnda er
heller ikke klageinstans for avslag på begjæring
om dokumentinnsyn etter § 6-3 første ledd og fast-
settelse av forelegg om sivilrettslig bot, da slike
saker må prøves for domstolene. 

Klagesaker bringes inn for nemnda ved at en
part eller annen med rettslig klageinteresse innen
15 virkedager etter at vedtaket er truffet, krever at
Konkurransetilsynet bringer saken inn for Kon-
kurransenemnda. Anmodningen må grunngis.
Konkurransetilsynet bringer i så fall saken inn for
nemnda innen 15 virkedager fra den dagen klagen
er mottatt. Det er her lagt opp til et litt annet sys-
tem enn klageordningen etter forvaltningsloven,
blant annet i forhold til tidsfrister og krav til kla-
gens innhold. Det er forvaltningslovens partsbe-
grep og krav til rettslig interesse som legges til
grunn. Forvaltningslovens regler gjelder forøvrig
så langt de passer. 

I forslagets § 3-3 annet ledd er det en særbe-
stemmelse om at den som har anmodet Konkur-
ransetilsynet om å treffe vedtak, kan bringe Kon-
kurransetilsynets ikke-vedtak inn for Konkurran-
senemnda. Dette er et unntak fra hovedregelen
om at unnlatelse av å treffe vedtak fra et forvalt-
ningsorgan ikke kan påklages, jf. punkt 7.5.2.3.5.
Konkurransetilsynets ikke-inngrep overfor fore-
takssammenslutninger kan ikke påklages til Kon-
kurransenemnda. Dersom det foreligger en aktu-
ell rettslig interesse, kan saken bringes inn for
domstolene, jf. merknadene til forslagets § 4-1.

Konkurransenemnda kan omgjøre Konkur-
ransetilsynets vedtak etter den alminnelige rege-
len i forvaltningsloven § 35 om klageinstansens
adgang til å omgjøre vedtak etter eget tiltak. Kon-
kurransenemnda ber i så tilfelle Konkurransetil-
synet om å bringe saken inn for nemnda. Konkur-
ransenemnda har ikke instruksjonsmyndighet i
enkeltsaker. Begrunnelsen for dette er å sikre en
reell behandling i to instanser, jf. nærmere under
punkt 7.5.2.3.1. 

Bestemmelsens siste ledd fastslår at nemnda
skal treffe vedtak på selvstendig grunnlag etter at
partene og Konkurransetilsynet har uttalt seg.
Nemnda kan også innhente uttalelser og bevis fra
andre og pålegge partene og Konkurransetilsynet
å fremskaffe opplysninger. 

Konkurransenemndas vedtak kan ikke påkla-
ges til departementet. Kongen kan som en sikker-
hetsventil prøve saken dersom det foreligger all-
menne hensyn, jf. forslagets § 3-4 og § 4-6. 

Til § 2-4 Kongen og departementet

Hovedansvaret for den generelle utviklingen av
konkurransepolitikken ligger hos regjeringen og
Stortinget. Det følger derfor av utkast til § 2-4 at
Kongen fører tilsyn med den generelle gjennom-
føringen av loven. 

Når det foreligger allmenne hensyn kan Kon-
gen etter forslagets § 3-4 tillate konkurransebe-
grensende atferd og etter forslagets § 4-6 tillate en
foretakssammenslutning som Konkurransetilsy-
net eller Konkurransenemnda har grepet inn mot.
Kongens kompetanse er begrenset til avveining
mot andre allmenne hensyn enn konkurransehen-
syn. Kongen kan ikke omgjøre Konkurransetilsy-
nets eller Konkurransenemndas vedtak på grunn-
lag av at Kongen er uenig i rettsanvendelsen,
faktumbedømmelsen eller saksbehandlingen.
Adgangen til prøving i henhold til allmenne hen-
syn i utkast til §§ 3-4 og 4-6 er generelt behandlet
under punkt 7.5.5. Forøvrig vises til merknader til
den enkelte bestemmelse med henvisninger.

Kongen skal dessuten avgjøre klager over pro-
sessuelle avgjørelser truffet etter forslagets § 5-1
om opplysnings- og utleveringsplikt og forslagets
§ 6-3 annet ledd om avslag på innsyn. Det samme
gjelder vedtak etter forvaltningsloven og offentlig-
hetsloven. Begrunnelsen for at slike avgjørelser
følger den alminnelige forvaltningsstruktur, og
ikke klages inn for nemnda, er at hensynene bak
nemndbehandling om politisk uavhengighet og
ekspertise ikke slår til i disse sakene. I tillegg vil
departementet uansett være klageinstans i saker
der Konkurransenemnda treffer vedtak etter
disse bestemmelsene.

Kongen kan gjennom forskriftshjemler i loven
styre den generelle utformingen og utøvelsen av
konkurransepolitikken. Etter forslagets § 1-3
annet ledd kan Kongen gjøre unntak fra hele eller
deler av konkurranseloven overfor bestemte mar-
keder eller næringer. Etter forslagets § 1-4 kan
Kongen, der et forhold som også går inn under
bestemmelser i andre lover, gi nærmere regler
om den innbyrdes avgrensing av de ulike myndig-
heters virkeområde. Utkastet til § 1-5 gir Kongen
hjemmel til å fastsette nærmere regler om lovens
stedlige virkeområde. 

Kongen kan videre gi forskrift om overlevering
av taushetsbelagte opplysninger til fremmede
konkurransemyndigheter, jf. forslagets § 1-7 tredje
ledd. 

Etter forslagets § 2-1 annet ledd annet punk-
tum kan Kongen kan gi nærmere bestemmelser
om Konkurransetilsynet og Konkurransenemn-
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das organisasjon og virksomhet. Kongen har også
en mulighet til påvirkning ved at Konkurranse-
nemndas medlemmer oppnevnes av Kongen, jf.
forslagets § 2-3 første ledd første punktum. 

Kongen kan etter forslagets § 3-1 fjerde ledd
ved forskrift fastsette gruppefritak etter § 3-1
tredje ledd. 

I forbindelse med foretakssammenslutnings-
kontroll kan Kongen kan gi nærmere regler om
forvalter etter forslagets § 4-1 tredje ledd, fastsette
forskrift om hva som omfattes av definisjonen
foretakssammenslutning, pålegge meldeplikt og
nærmere regler om dette, jf. forslagets § 4-3. 

Kongen kan påvirke saksbehandlingsreglene
ved å gi nærmere regler om opplysnings- og utle-
veringsplikt, jf. forslagets § 5-1 siste ledd og om
bevissikring og behandling av overskuddsinfor-
masjon, jf. forslagets § 6-1 sjette ledd. Knyttet til
reglene om sanksjoner, kan Kongen gi nærmere
regler om tvangsmulkt (forslagets § 7-1 annet
ledd), beregning av sivile bøter (forslagets § 7-2
siste ledd) og lempning (forslagets § 7-4 siste
ledd). 

Til lovens kapittel 3

Til § 3-1 Konkurransebegrensende avtaler 
mellom foretak

Bestemmelsen er likelydende med EØS-avtalen
artikkel 53. Praksis i EU og EØS vil derfor gi
anvisning på tolkning av bestemmelsen. Harmoni-
seringen innbærer imidlertid ikke uten videre at
rekkevidden av den norske bestemmelsen i ett og
alt vil måtte bli identisk med EØS-avtalen artikkel
53. Her vil blant annet ulikheter når det gjelder
reglenes formål, oppbygning og rettskildesitua-
sjonen kunne spille inn. Bestemmelsen er omtalt
under punkt 4.3.

I motsetning til EØS-avtalen artikkel 53 er det
i bestemmelsens første ledd ikke et vilkår at den
aktuelle avtale, beslutning eller samordnede opp-
treden «kan påvirke handelen mellom avtalepar-
tene» (samhandelskriteriet). Dette har sammen-
heng med at konkurranseloven gjelder nasjonalt,
jf. utkastets § 1-5 om lovens stedlige virkeområde.
Lovanvender må imidlertid fortsatt vurdere sam-
handelskriteriet på grunn av EØS-avtalens for-
rang. En nærmere omtale av dette finnes under
punkt 4.4.3 og kapittel 11. 

Tre vilkår må være til stede for at utkastets
§ 3-1 første ledd skal komme til anvendelse. For
det første må det foreligge en eller annen form for
samarbeid mellom uavhengige foretak. For det
annet må samarbeidet ha konkurransebegren-

sende formål eller virkning. I tillegg må det tilsva-
rende som i EU/EØS-retten, innfortolkes et vilkår
om at konkurransen må påvirkes merkbart
(merkbarhetsvilkåret). 

I forslagets § 3-1 første ledd bokstavene a til e
er det foretatt en opplisting av tilfeller som særlig
må anses som forbudt etter første ledd. Denne
oppregningen er ingen uttømmende angivelse av
hvilke tilfeller som omfattes av bestemmelsen. 

Under punkt 4.2.1.2 er det gitt en kort redegjø-
relse for hvordan vilkårene i EØS-avtalen artikkel
53 nr. 1 og således § 3-1 første ledd må forstås. For
nærmere fastlegging av innholdet av EØS-avtalen
artikkel 53 må det særlig ses hen til den rettsprak-
sis som foreligger i EU/EØS-retten.

Forbudsbestemmelsen i forslagets § 3-1 første
ledd erstatter forbudene i gjeldende konkurranse-
lov §§ 3-1 til 3-4. Bestemmelsen vil til dels ha et
videre anvendelsesområde enn de nåværende for-
budsbestemmelsene ved at for eksempel ikke
bare samarbeid «for salg av varer eller tjenester»,
men også om kjøp kan være omfattet. På den
annen side har forslagets § 3-1 første ledd et snev-
rere anvendelsesområde ved at samarbeid som
ville ha vært forbudt etter gjeldende konkurranse-
lov likevel kan være tillatt etter forslagets § 3-1
første ledd, dersom forholdet kun i mindre utstrek-
ning påvirker konkurransen, jf. merkbarhetsvilkå-
ret. Etter gjeldende konkurranselov må aktørene i
så fall eventuelt søke om dispensasjon etter § 3-9
første ledd bokstav c om unntak for konkurranse-
reguleringer med liten konkurransemessig betyd-
ning.

Etter annet ledd skal avtaler og beslutninger
som er forbudt etter forslagets § 3-1, ikke ha noen
rettsvirkninger. Samtidig foreslås gjeldende kon-
kurranselov § 5-1 opphevet. Det følger av retts-
praksis i EU/EØS-retten at ugyldigheten bare
gjelder de deler av avtalen som berøres av forbu-
det, eller for hele avtalen dersom disse deler ikke
kan skilles fra de øvrige deler av avtalen. Det vises
forøvrig til kapittel 9.

Unntaket i EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 kom-
mer i dag kun til anvendelse dersom EFTAs over-
våkingsorgan har innvilget individuelt fritak, med
mindre forholdet må anses som tillatt i henhold til
et gruppefritak. I tråd med rådsforordning 1/2003
foreslår utvalget å innføre et lovbasert unntak i
§ 3-1 tredje ledd, som innebærer at det enkelte
foretak som utgangspunkt selv må vurdere om
atferd som er forbudt etter § 3-1 første ledd likevel
omfattes av unntaket i § 3-1 tredje ledd. Bestem-
melsen er nærmere omtalt under punkt 4.4.2.2.

Forslagets § 3-1 tredje ledd oppstiller fire
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kumulative vilkår som alle må være oppfylt for at
det kan gjøres unntak for atferd i strid med § 3-1
første ledd. De to første vilkårene betegnes gjerne
som positive og de to siste som negative vilkår.
For det første må det aktuelle samarbeidet bidra
til å bedre produksjonen eller fordelingen av
varene eller til å fremme den tekniske eller økono-
miske utvikling. For det andre må samarbeidet
sikre forbrukerne en rimelig andel av de fordeler
som er oppnådd. For det tredje må partene ved
samarbeidet ikke pålegges restriksjoner som ikke
er absolutt nødvendige, og til slutt må partene
ikke gis mulighet for å utelukke konkurranse for
en vesentlig del av de varer samarbeidet gjelder.

Etter bestemmelsens fjerde ledd første punk-
tum skal det også etter norsk rett være adgang til
ved forskrift å gi tilsvarende gruppefritak som i
EU/EØS-retten, samt til å gi egne gruppefritak
om hva som skal gå inn under tredje ledd i forhold
til de norske forbudene. Videre foreslår utvalget i
fjerde ledd annet punktum at Konkurransetilsynet
i enkelttilfeller skal kunne trekke tilbake fordelen
av et gruppefritak. En slik tilbaketrekning vil ikke
få tilbakevirkende kraft. 

I utkast til § 4-1 fjerde ledd foreslås et unntak
for avtaler i strid med forslagets § 3-1 som er
direkte knyttet til en foretakssammenslutning.
Kommentarene til denne bestemmelsen behand-
les sammen med de øvrige merknadene til § 4-1.

Til § 3-2 Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling

Forbudet i utkastet til § 3-2 er likelydende med
EØS-avtalen artikkel 54. På samme måte som for
utkastet til § 3-1, vil praksis i EU og EØS gi anvis-
ning i forhold til tolkning av bestemmelsen. Det
kan likevel også i forhold til denne bestemmelsen,
tenkes tilfeller der praksis etter den norske loven
ikke vil bli identisk med EØS-avtalen artikkel 54. 

Bestemmelsen innebærer en nyskapning i for-
hold til hva som følger av gjeldende konkurranse-
lov. Forhold som i dag er lovlige vil bli forbudt
etter forslagets § 3-2. Etter nåværende konkurranse-
lov kan det imidlertid være grunnlag for å gripe
inn mot slike forhold etter § 3-10. Med forslagets
§ 3-2 og opphevelsen av gjeldende § 3-10 foreslås
altså en overgang fra et kombinert forbuds- og
inngrepsregime til et rent forbudsregime når det
gjelder konkurransebegrensende atferd. 

Utkastet til § 3-2 oppstiller to vilkår for at
bestemmelsen skal komme til anvendelse. For det
første må et eller flere foretak inneha en domine-
rende stilling. For det andre må den dominerende
stillingen utnyttes utilbørlig. I motsetning til EØS-

avtalen artikkel 54 er det ikke et vilkår at utnyttel-
sen skjer innen det territorium som er omfattet av
denne avtale, eller i en vesentlig del av det. Det er
heller ikke et vilkår at slik atferd kan påvirke han-
delen mellom avtalepartene (samhandelskrite-
riet). Bakgrunnen for dette er at forslagets § 3-2
kun gjelder nasjonalt. Under punkt 4.2.1.3 er det
kort gjort nærmere rede for hvordan vilkårene i
EØS-avtalen artikkel 54, og således vilkårene i for-
slagets § 3-2 må forstås. 

I forslagets § 3-2 annet ledd er det som i EØS-
avtalen artikkel 54 annet ledd, gitt eksempler på
atferd som kan anses som utilbørlig utnyttelse av
dominerende stilling. Annet ledd gir ingen uttøm-
mende oppregning av hvilke tilfeller som kan
være forbudt etter bestemmelsens første ledd. 

Utkast til § 1-3 annet ledd innebærer at det
også ved forskrift kan gjøres unntak fra forslagets
§ 3-2 overfor bestemte markeder eller næringer,
se punkt 4.4.2. 

Til § 3-3 Påbud om å bringe en ulovlig atferd 
til opphør

Forslagets § 3-3 er en nyskapning i konkurranse-
loven. Bestemmelsen er behandlet under punkt
4.6.2 og 4.6.3. 

Etter første ledd er Konkurransetilsynet og
Konkurransenemnda gitt kompetanse til å
pålegge foretak eller sammenslutninger av fore-
tak som overtrer bestemmelsene i §§ 3-1 eller 3-2,
å bringe overtredelsen til opphør. 

Hva et påbud skal gå ut på må vurderes kon-
kret på bakgrunn av blant annet overtredelsens
art og virkninger. Alminnelige former for påbud
kan være helt eller delvis opphør av avtaler, ved-
tak eller forretningsvilkår, regulering av ervervs-
drivendes priser eller avanser, pålegg om leve-
ringsplikt eller om plikt til å gi adgang til en inn-
satsfaktor som er nødvendig for å kunne tilby en
vare eller tjeneste. Et foretak kan bare pålegges
forpliktelser som er nødvendige for å bringe over-
tredelsen til opphør, jf. første ledd annet punktum.
Det kan fastsettes både atferdsregulerende og
strukturelle forpliktelser. 

Når det gjelder strukturelle forpliktelser er det
presisert i første ledd tredje punktum at slike bare
kan pålegges dersom det ikke finnes like effektive
atferdsregulerende forpliktelser, eller dersom en
atferdsregulerende forpliktelse vil være mer byr-
defull for foretaket. Strukturelle forpliktelser vil
være mest relevant i tilknytning til overtredelser
av forslagets § 3-2, men kan også tenkes benyttet
ved overtredelser av forslagets § 3-1. Dersom det
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foreligger krysseierskap mellom foretak som har
samarbeidet om konkurransebegrensende tiltak,
kan det eksempelvis være aktuelt å pålegge par-
tene å selge seg ut av det konkurrerende selskap.
I forbindelse med overtredelse av § 3-2 i form av
for eksempel kryssubsidiering, kan det være
aktuelt å pålegge et foretak å skille ut deler av
virksomheten av kontrollmessige grunner. 

Det kan settes frist for gjennomføring av
pålegget. Fristen må fastsettes på bakgrunn av en
avveining av beskyttelsesverdige interesser og
foretakenes praktiske muligheter for å gjennom-
føre de pålagte forpliktelser. Dersom intet annet
er bestemt gjelder pålegget umiddelbart. 

I saker hvor overtredelsen er opphørt før ved-
tak fattes, forutsetter utvalget at Konkurransetil-
synet eller Konkurransenemnda kan konstatere
at det har foreligget en overtredelse. Dette kan
særlig være ønskelig når det er risiko for at adres-
saten gjentar overtredelsen eller hvor saken rei-
ser tolkningsspørsmål som myndighetene finner
det hensiktsmessig å uttale seg om. 

En sak om overtredelse av forbudsbestem-
melsene i forslagets §§ 3-1 og 3-2 kan på samme
tidspunkt behandles både med sikte på å påby
opphør av den ulovlige atferden og med sikte på å
ilegge sivilrettslige bøter. Bestemmelsen i annet
ledd avklarer forholdet mellom reglene i forsla-
gets § 3-3 og § 7-2. I første punktum fastslås det at
pålegg etter § 3-3 kan gis selv om Konkurransetil-
synet utferdiger forelegg mot foretaket etter § 7-2.
Vedtas forelegget, er spørsmålet om §§ 3-1 eller
3-2 er overtrådt endelig avgjort også for en even-
tuell klage på pålegget. Bringes forelegget inn for
retten, vil den rettslige behandlingen av spørsmå-
let om foretaksbøter være avgjørende også for
spørsmålet om hvorvidt betingelsene for å påby
opphør er til stede. I påvente av rettens avgjørelse
avgjør Konkurransetilsynet om søksmålet skal få
oppsettende virkning på pålegget. Denne avgjø-
relse kan overprøves av Konkurransenemnda. 

Har noen anmodet Konkurransetilsynet om å
treffe vedtak etter forslagets § 3-3, kan Konkur-
ransetilsynets avgjørelse om ikke å treffe vedtak,
påklages til Konkurransenemnda etter reglene i
§ 2-3 annet ledd. Dette følger av forslagets § 3-3
tredje ledd og innebærer et unntak fra forvalt-
ningslovens regler om at en avgjørelse om ikke å
gripe inn normalt ikke er å anse som et enkeltved-
tak. De alminnelige regler om rettslig klageinte-
resse får anvendelse med hensyn til hvem som
har rett til å klage over en avgjørelse om ikke å
treffe vedtak. Konkurransetilsynet har adgang til
å avslå en anmodning om inngrep etter § 3-3 på

bakgrunn av en prioriteringsvurdering. Også
slike vurderinger fra Konkurransetilsynets side
kan være gjenstand for Konkurransenemndas
overprøving. For å gjøre klageadgangen reell,
fremgår det av tredje ledd at Konkurransetilsynet
skal grunngi sin avgjørelse om ikke å pålegge
opphør av forbudt atferd, selv om tredjemann har
anmodet om det. Det er ikke adgang til domstols-
prøving av Konkurransetilsynets avgjørelser i
saker etter tredje ledd. 

I fjerde ledd er det fastsatt at Konkurransetil-
synet kan treffe midlertidig vedtak om pålegg der-
som tilsynet finner at det er fare for alvorlig og
uopprettelig skade for konkurransen og når det er
rimelig grunn til å anta at det foreligger en over-
tredelse av §§ 3-1 eller 3-2. Det er Konkurransetil-
synet som avgjør om det foreligger en sikrings-
grunn. Denne avgjørelsen kan ikke påklages. Vur-
deringen av om det er rimelig grunn til å anta at
det foreligger en overtredelse av lovens forbuds-
bestemmelser, må foretas på bakgrunn av de opp-
lysninger som foreligger for Konkurransetilsynet.
Denne vurderingen kan overprøves av Konkur-
ransenemnda. 

Det kan ikke treffes midlertidig vedtak der-
som den vedtaket retter seg mot påføres skade
eller ulempe som står i åpenbart misforhold til de
hensyn som vedtaket skal ivareta, jf. fjerde ledd
annet punktum. Denne forholdsmessighetsvurde-
ringen kan påklages og overprøves av Konkurran-
senemnda. 

Midlertidig vedtak etter fjerde ledd skal tref-
fes for et avgrenset tidsrom med mulighet til for-
lengelse dersom faren for konkurransen består.
Dette innebærer at Konkurransetilsynet må prio-
ritere behandling av hovedsaken, slik at det kan
treffes regulært vedtak innen dette tidsrom. Ved
klage kan Konkurransenemnda fastsette en kor-
tere frist og således styre Konkurransetilsynets
prioritering av saken. 

Konkurransetilsynet kan ilegge tvangsmulkt
for å sikre etterlevelse av påbudet, jf. forslagets
§ 7-1. Overtredelse av et påbud kan sanksjoneres
med sivilrettslige bot eller straff etter forslaget i
henholdsvis §§ 7-2 og 7-3.

Til § 3-4 Prøving i henhold til allmenne hensyn

Etter gjeldende konkurranselov er den politiske
styringen sikret gjennom Kongens og departe-
mentets instruksjonsmyndighet og omgjøringsad-
gang i enkeltsaker, i tillegg til at departementet er
klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak.
Utvalget har i § 2-1 annet ledd tredje punktum
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foreslått at Kongens og departementets instruk-
sjonsmyndighet og omgjøringsadgang skal være
avskåret i enkeltsaker. I tillegg vil departementet
ikke lenger være klageinstans for Konkurranse-
tilsynets vedtak. Bestemmelsen om prøving i hen-
hold til allmenne hensyn i § 3-4 er gitt for å sikre
politisk styring i enkeltsaker, se nærmere punkt
7.5.5. Bestemmelsen gjelder i enkeltsaker, i mot-
setning til forslagets § 1-3 annet ledd som gir
Kongen kompetanse til å unnta bestemte markeder
og næringer fra forbudsbestemmelsene generelt.

Forutsetningen for at det kan gis tillatelse
etter § 3-4 er at det foreligger en overtredelse av
§ 3-1 første ledd og at vilkårene for unntak i § 3-1
tredje ledd ikke er til stede, eller at det foreligger
en overtredelse av § 3-2. Kongen kan ta opp
en sak av eget tiltak på ethvert tidspunkt av saks-
behandlingen. Det vil si at selv om Konkurranse-
tilsynet eller Konkurransenemnda behandler
saken, er det ikke nødvendig at saken er ferdig-
behandlet hos disse for at Kongen kan gi tillatelse
etter § 3-4. 

Kongen kan gi tillatelse etter forslagets § 3-4
når det foreligger allmenne hensyn. Utvalget har
lagt vekt på at bestemmelsen skal være fleksibel
og at regjeringen skal stå forholdsvis fritt i forhold
til når tillatelse kan gis. Utvalget antar at praksis
fra dispensasjonshjemmelen i gjeldende konkur-
ranselov § 3-9 første ledd bokstav d (særlige
hensyn), gir uttrykk for hvilke allmenne hensyn
som kan tale for å tillate konkurransebegren-
sende atferd. I Konkurransetilsynets retnings-
linjer nevnes spesielle mål innen kulturpolitikk,
distriktspolitikk og sysselsettingspolitikk som
eksempler på særlige hensyn. Eksempler fra prak-
sis hvor det er gitt dispensasjon ut fra særlige
hensyn, er bokbransjeavtaler, filmleieavtaler og
normaltariffer for legepraksis. 

Konkurransebegrensende atferd kan bare til-
lates i medhold av forslagets § 3-4 dersom andre
allmenne hensyn enn konkurransehensyn veier
tyngre enn hensynet til konkurransen. Kongen
kan kun tillate konkurransebegrensende atferd.
Det vil si at det ikke er adgang for Kongen til å
utstede påbud om opphør. Kongen kan heller ikke
overprøve tilsynet eller nemndas rettsanven-
delse, faktumbedømmelse eller saksbehandling. 

Etter bestemmelsens annet punktum har
Kongens tillatelse ikke noen virkning for overtre-
delser av loven eller vedtak i medhold av loven før
tillatelsen er gitt. Dette innebærer at når forbuds-
bestemmelsene er overtrådt før Kongen ga en til-
latelse, kan det i prinsippet ilegges tvangsmulkt,
sivilrettslige bøter eller straff. Overtredelser forut

for tillatelsen kan også utløse privatrettslige virk-
ninger som erstatningsansvar og ugyldighet. 

Av at kompetansen er foreslått lagt til Kongen
og ikke Kongen i statsråd fremgår at kompetansen
kan delegeres etter de vanlige regler om delega-
sjon.

Til lovens kapittel 4

Til § 4-1 Inngrep mot foretakssammenslutninger

Første ledd angir det materielle vilkåret for inn-
grep mot foretakssammenslutninger. Utvalget
foreslår at begrepet foretakssammenslutning bru-
kes i stedet for begrepet bedriftserverv som
benyttes i gjeldende konkurranselov § 3-11. Vil-
kåret om at foretakssammenslutningen må føre til
eller forsterke en vesentlig begrensning av kon-
kurransen i strid med lovens formål er en videre-
føring av vilkåret for inngrep i gjeldende rett. Inn-
grepsvilkåret er nærmere behandlet under punkt
5.2.3 og 5.4.5. 

Inngrepsvilkåret i forslagets § 4-1 første ledd
henspeiler på foretakssammenslutningens betyd-
ning for konkurransen på ett eller flere nærmere
avgrensede markeder, og ikke den aktuelle trans-
aksjonens økonomiske omfang. Det følger av
Konkurransetilsynets retningslinjer og praksis at
markedets struktur tillegges vekt, og at antall
aktører (tilbydere) og deres relative størrelse på
det relevante markedet er relevant i så måte. 

Kravet i første ledd om at foretakssammenslut-
ningen må «føre til» en konkurransebegrensning
innebærer et forholdsvis strengt krav om årsaks-
sammenheng mellom foretakssammenslutningen
og konkurransebegrensningen. I tillegg stilles det
krav til at konkurransebegrensningen må være
«vesentlig». Hva som ligger i en slik vesentlighets-
vurdering er nærmere beskrevet i punkt 5.4.5.2. I
tilfeller hvor konkurransen allerede før foretaks-
sammenslutningen er vesentlig begrenset, kan det
imidlertid ikke stilles strenge krav for at sammen-
slutningen skal innebære en forsterkning.

Vilkårene for inngrep er ikke til stede med
mindre foretakssammenslutningen, i tillegg til å
føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av
konkurransen, samtidig gir et samfunnsøkono-
misk tap. Dersom en foretakssammenslutning
fører til at det genereres samfunnsøkonomiske
effektivitetsgevinster som er større enn det tapet
samfunnet påføres ved konkurransebegrensnin-
gen, vil ikke vilkårene for inngrep være oppfylt. 

Inngrepsvilkåret i første ledd er formulert slik
at Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
skal gripe inn dersom vilkårene er oppfylt. Tid-



NOU 2003: 12 233
Ny konkurranselov Kapittel 13

ligere var bestemmelsen en kan-bestemmelse.
Formålet med endringen er å markere tydeligere
at Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
ikke kan legge avgjørende vekt på andre hensyn
enn de rent konkurranse og effektivitetsmessige i
sin inngrepsvurdering, se forøvrig punkt 5.4.5.4.
Dersom allmenne hensyn tilsier det kan Kongen
tillate en foretakssammenslutning etter forslagets
§ 4-6. En annen virkning av overgangen til en skal-
bestemmelse er at spørsmålet om vilkårene for
inngrep mot en foretakssammenslutning er til
stede, kan prøves for domstolene. En forutsetning
for å kunne gå til søksmål, er at det foreligger en
aktuell rettslig interesse. Utvalget antar at slike
søksmål ikke vil forekomme ofte, blant annet fordi
det ikke vil være rettslig adgang til å gripe inn
overfor en foretakssammenslutning etter at lovens
frister for inngrep er utløpt. Tredjeparter har deri-
mot ingen rett til å klage Konkurransetilsynets
avgjørelse om ikke å gripe inn mot en foretaks-
sammenslutning inn for Konkurransenemda, jf.
punkt 7.5.2.3.5.

Annet ledd angir at et vedtak kan gå ut på å
nedlegge forbud eller gi påbud, samt å gi tillatelse
på vilkår. Vilkår for godkjennelse av en foretaks-
sammenslutning kan gå ut på å regulere struktur
og/eller atferd. Strukturelle vilkår vil i de fleste til-
feller være best egnet til å motvirke konkurranse-
messige begrensninger av en foretakssammen-
slutning. Atferdsvilkår har den ulempen at de nød-
vendiggjør en stadig overvåking og håndheving
fra Konkurransetilsynets side frem i tid og er i til-
legg tidsbegrenset. 

Forslagets annet ledd nevner tre ulike typer
vedtak. Opplistingen er ikke ment å være uttøm-
mende, jf. ordlyden «herunder», men angir hva et
vedtak normalt vil kunne gå ut på. Bestemmelsen
bygger på gjeldende rett. Innholdet i et inngreps-
vedtak er nærmere behandlet under punkt 5.4.9.

Etter bokstav a kan en foretakssammenslut-
ning forbys og det kan settes slike bestemmelser
som er nødvendige for at formålet med forbudet
blir oppnådd. I praksis vil et totalt forbud sjelden
være aktuelt fordi man ofte vil kunne avverge de
konkurransemessige ulempene gjennom mindre
inngripende tiltak. 

Etter bokstav b kan avhendelse av aksjer eller
andeler som er ervervet som ledd i foretakssam-
menslutningen påbys. Vedtak etter denne boksta-
ven vil være særlig aktuelt i tilfeller der det opp-
kjøpte foretaket eier eierandeler i et foretak som
oppkjøperen allerede har eierandeler i. 

Etter bokstav c kan det settes slike vilkår som
er nødvendige for å motvirke at foretakssammen-

slutningen begrenser konkurransen i strid med
formålet om effektiv ressursbruk. 

Vilkår som fastsettes i forbindelse med god-
kjennelse av en foretakssammenslutning skal nor-
malt ha en virkningstid som ikke overstiger fem
år og skal aldri være lengre enn ti år, jf. utkastets
§ 1-6. 

Tredje ledd angir at det kan oppnevnes en for-
valter til å bistå ved gjennomføringen av vedtak
etter annet ledd. Bestemmelsen er ny og begrun-
nelsen for den er nærmere redegjort for i punkt
5.4.10. Det er foreslått at nærmere regler for for-
valter kan fastsettes av Kongen.

Fjerde ledd gjelder konkurransebegrensende
avtaler som er direkte tilknyttet en foretakssam-
menslutning. Avtaler som er nødvendige for
gjennomføringen av en foretakssammenslutning
vurderes etter reglene om foretakssammenslut-
ning. Dette er i tråd med EØS-reglene, jf. nær-
mere beskrivelse av vilkårene i punkt 5.3.1.5 og
5.4.4.2. Bestemmelsen fastsetter at avtaler som er
direkte tilknyttet en foretakssammenslutning ikke
er i strid med forslagets § 3-1, så langt de er nød-
vendige for gjennomføringen av foretakssammen-
slutningen og foretakssammenslutningen sammen
med de tilknyttede avtaler ikke fører til eller
forsterker en vesentlig begrensning av konkur-
ransen i strid med lovens formål. Anvendelse av
unntaket forutsetter ikke noe vedtak fra konkur-
ransemyndighetenes side og forutsetter heller
ikke at sammenslutninger er meldt. Det kan gri-
pes inn mot avtaler i tilknytning til en foretaks-
sammenslutning etter forslagets §§ 3-1 og 3-3
også etter at fristen til å gripe inn mot foretaks-
sammenslutningen er løpt ut, med mindre avtalen
går inn under unntaket for tilknyttede avtaler i for-
slagets § 4-1 fjerde ledd. 

Til § 4-2 Definisjon av foretakssammenslutning

Første ledd angir når det anses å foreligge en
foretakssammenslutning etter reglene i dette
kapittelet. Reglene tilsvarer fusjonsforordningen
artikkel 3 nr. 1 til 4. Dette innebærer at anvendel-
sesområdet for reglene om foretakssammenslut-
ninger avgrenses til tilfeller der et eller flere tidli-
gere uavhengige foretak fusjonerer eller et fore-
tak ved avtale eller på annen måte direkte eller
indirekte helt eller delvis overtar kontrollen over
andre foretak. Endringen i kontroll må være varig
for å være relevant. For en nærmere beskrivelse
av fusjonsforordningens regler om kontrollbegre-
pet, se punkt 5.3.1.2.1.

Annet ledd tilsvarer fusjonsforordningen artik-
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kel 3 nr. 2 og angir definisjonen på et fellesforetak.
Forholdet mellom reglene for foretakssammen-
slutninger og atferdsreglene når det gjelder felles-
foretak er nærmere beskrevet under punkt 5.4.4.1
og innebærer en videreføring av praksis etter den
nåværende konkurranseloven.

Tredje ledd angir at kontroll kan oppnås gjen-
nom rettigheter, avtaler eller andre midler og
angir eksempler på hvilke former for rettigheter
som rammes av reglene. Forslagets § 4-2 tredje
ledd tilsvarer fusjonsforordningen artikkel 3 nr. 3.

Fjerde ledd angir at kontroll kan oppnås av
personer eller foretak som eier rettigheter, har
rettigheter i henhold til avtaler eller kan utøve ret-
tigheter. Bestemmelsen tilsvarer fusjonsforord-
ningen artikkel 3 nr. 4.

Femte ledd gir Kongen hjemmel til å gi nær-
mere forskrifter om hva som skal omfattes av før-
ste ledd. Hjemmelen er tenkt benyttet dersom det
er aktuelt å innføre tilsvarende unntak fra bestem-
melsen i første ledd som unntakene i fusjonsord-
ningen artikkel 3 nr. 5 bokstavene a, b og c. Disse
reglene fastslår at det ikke foreligger en foretaks-
sammenslutning når finans- eller kredittinstitusjo-
ner eller forsikringsselskaper midlertidig erver-
ver andeler med tanke på videresalg. Unntaket
gjelder på visse vilkår og foreslås ikke tatt inn i
den norske loven. Fordi det etter første ledd stil-
les krav om en varig strukturendring, vil unntaks-
tilfellene etter disse reglene omfatte bare et sne-
vert omfang av saker i forhold til de transaksjoner
som allikevel faller utenfor reglene fordi de ikke
utgjør en strukturendring av varig karakter. 

Til § 4-3 Melding av foretakssammenslutninger

Første ledd gir Kongen forskriftshjemmel til å
pålegge meldeplikt for foretakssammenslutnin-
ger. Utvalget foreslår at det innføres generell mel-
deplikt for større foretakssammenslutninger, jf.
punkt 5.4.6.1. Avgrensningen av hvilke foretaks-
sammenslutninger som skal være meldepliktige
må skje ut fra kriterier som avspeiler de invol-
verte foretakenes størrelse. Meldeplikten i første
ledd avgrenser ikke konkurransemyndighetenes
kompetanse til å gripe inn mot foretakssammen-
slutninger. Meldepliktige foretakssammenslutnin-
ger er underlagt et midlertidig forbud mot gjen-
nomføring etter reglene i forslagets § 4-4 første
ledd. Annet ledd gir partene anledning til å melde
foretakssammenslutninger frivillig dersom de
ikke faller inn under reglene om meldeplikt i før-
ste ledd. Frivillig melding vil utløse tidsfrister for
konkurransemyndighetenes saksbehandling etter

reglene i forslagets § 4-5 annet, tredje og fjerde
ledd. Det er ingen tidsfrister for når frivillig mel-
ding kan inngis, men det stilles krav om at det
foreligger en fullstendig melding før fristene
begynner å løpe. 

Tredje ledd gir Konkurransetilsynet hjemmel
til å pålegge melding i enkelttilfeller. Utvalget har
ikke lagt opp til at Konkurransetilsynet skal kreve
at melding skjer innen en viss tidsfrist. Ettersom
det gjelder et gjennomføringsforbud fra den dag
melding pålegges, jf. § 4-4 første ledd, og melding
utløser saksbehandlingsfrister, vil partene i sam-
menslutningen selv ha insentiver til å melde
snarest mulig.

Tredjeparter er ikke gitt klagerett når Konkur-
ransetilsynet unnlater å pålegge melding etter
reglene i tredje ledd. 

Fjerde ledd gir Kongen hjemmel til å fastsette
nærmere regler om melding av foretakssammen-
slutninger, herunder hvilke sammenslutninger
som skal være meldepliktige, krav til meldingens
innhold og offentliggjøring av meldingen. Krav til
offentliggjøring av meldingen er ment å ivareta
hensynet til at berørte tredjeparter skal kunne få
adgang til å fremme sine synspunkter i forbin-
delse med Konkurransetilsynets behandling av en
foretakssammenslutning. 

Til § 4-4 Gjennomføringsforbud

Første ledd gir regler om automatisk forbud mot
gjennomføring av foretakssammenslutninger. Det
automatiske gjennomføringsforbudet er midlerti-
dig og opphører når Konkurransetilsynet har
avsluttet sin behandling av meldingen i første
fase, det vil si senest 25 virkedager etter at tilsynet
har mottatt fullstendig melding om foretakssam-
menslutningen. Hvilke handlinger som rammes
av det automatiske gjennomføringsforbudet vil
følge av de tilsvarende reglene i EU/EØS-retten,
se nærmere beskrivelse i punkt 5.4.8.3.

For foretakssammenslutninger som er melde-
pliktige etter reglene i forslagets § 4-3 første ledd
foreslår utvalget at gjennomføringsforbudet inn-
trer automatisk. For foretakssammenslutninger
som meldes frivillig etter reglene i forslagets § 4-3
annet ledd gjelder gjennomføringsforbudet fra det
tidspunkt partene inngir melding. For foretaks-
sammenslutninger som pålegges melding etter
reglene i forslagets § 4-3 tredje ledd gjelder gjen-
nomføringsforbudet fra det tidspunkt partene har
mottatt pålegg om melding. 

Det er bare for foretakssammenslutninger
som er meldepliktige etter reglene i utkastets
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§ 4-3 første ledd at gjennomføringsforbudet inn-
trer med en gang. For foretakssammenslutninger
som pålegges melding eller meldes frivillig etter
reglene i § 4-3 annet og tredje ledd kan det ikke
utelukkes at det allerede er truffet tiltak om gjen-
nomføring av sammenslutningen. Reglene i første
ledd vil likevel være til hinder for at partene tar
videre skritt i retning av gjennomføring etter at
melding er pålagt eller avgitt frivillig.

Annet ledd gir partene i en foretakssammen-
slutning adgang til å søke om unntak fra gjennom-
føringsforbudet. Bestemmelsen om unntak ved
enkeltvedtak er i grove trekk utformet i tråd med
den tilsvarende dispensasjonshjemmelen i EU/
EØS-retten, jf. fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 4
og de kriterier som gjelder der. Utvalget anbefaler
at regelen om unntak fra gjennomføringsforbudet
ikke praktiseres like strengt som etter Kommisjo-
nens praksis. Terskelen for å innvilge unntak bør
være høy, men dispensasjonsadgangen skal være
reell for partene. Dette er omtalt nærmere under
punkt 5.4.8.5.

Utvalget foreslår i annet ledd at unntak også
kan gis ved forskrift. Kommisjonen har i sitt for-
slag til revidert fusjonsforordning artikkel 7 nr. 4
foreslått en tilsvarende hjemmel for Kommisjonen
til å oppheve det midlertidige gjennomføringsfor-
budet for kategorier av foretakssammenslutnin-
ger som generelt sett ikke fører til konkurranse-
messig problematiske markedsandeler. Utvalget
antar at det kan være et tilsvarende behov for en
forskriftshjemmel for å innvilge generelle unntak
etter de norske reglene.

Tredje ledd gir Konkurransetilsynet adgang til
å treffe vedtak om midlertidig gjennomføringsfor-
bud. Et vedtak om midlertidig forbud er ikke
aktuelt i saksbehandlingens første fase, men vil
være aktuelt for saker som går over i saksbehand-
lingens annen fase ettersom det automatiske gjen-
nomføringsforbudet kun gjelder i fase I. Bestem-
melsen er en videreføring av gjeldende konkur-
ranselov § 3-11 fjerde ledd. Tredje ledd oppstiller
to kumulative vilkår som må være oppfylt for å
kunne pålegge et gjennomføringsforbud. For det
første må det være rimelig grunn til å anta at
ervervet vil kunne lede til eller forsterke en
vesentlig begrensning av konkurransen. For det
andre må Konkurransetilsynet anse tiltaket som
nødvendig for å kunne gjennomføre et eventuelt
senere vedtak om inngrep i medhold av forslagets
§ 4-1. Det må her foretas en avveining mot parte-
nes konkrete behov for å starte integrasjonspro-
sessen på det aktuelle tidspunktet.

Til § 4-5 Vedtak om inngrep

Første ledd presiserer at kompetanse til å treffe
vedtak om inngrep er lagt til Konkurransetilsynet
og Konkurransenemnda. Konkurransetilsynet
treffer vedtak i første instans. Konkurranse-
nemnda avgjør klager etter reglene i forslagets
§ 2-3 og kan omgjøre vedtak etter eget tiltak, jf.
forvaltningsloven § 35.

Første ledd presiserer også at vedtak om inn-
grep må skje på grunnlag av melding etter
reglene i forslagets § 4-3. 

Annet ledd angir frister for Konkurransetil-
synets saksbehandling i første fase. Utløsende
handling for fristen i fase I er at det foreligger full-
stendig melding. Når fullstendig melding forelig-
ger, må Konkurransetilsynet innen 25 virkedager
varsle om at inngrep kan bli aktuelt. Gis slikt var-
sel innen fristens utløp, kan saksbehandlingen
fortsette i fase II. Det er ikke anledning til å søke
fristutsettelse i saksbehandlingens fase I. 

Annet ledd angir videre at dersom Konkurran-
setilsynet ikke varsler at inngrep kan bli aktuelt
innen fristen i fase I, anses sammenslutningen
som godkjent etter reglene i utkastets § 4-1. Tred-
jeparter gis ikke rett til å klage på at Konkurran-
setilsynet har unnlatt å varsle videre behandling
av saken. 

Tredje ledd fastsetter tidsfrister for Konkur-
ransetilsynets saksbehandling i fase II. Tredje
ledd setter opp en samlet saksbehandlingsfrist i
Konkurransetilsynet på 100 dager fra fullstendig
melding er mottatt til Konkurransetilsynet treffer
sitt vedtak/avgjørelse. Det følger av tredje ledd at
Konkurransetilsynet 70 virkedager etter at full-
stendig melding er mottatt, må ha lagt frem et
begrunnet forslag til inngrepsvedtak overfor par-
tene. Partene gis en frist på 15 virkedager til å
uttale seg om forslaget. 

Konkurransetilsynets frist til å treffe avgjørelse
i sakens fase II kan forlenges med 25 virkedager på
begjæring fra partene. Fristforlengelse er særlig
aktuelt dersom partene, på grunnlag av Konkur-
ransetilsynets varsel om inngrep i fase II finner det
aktuelt å tilby tiltak. Bakgrunnen for regelen er at
Konkurransetilsynet innenfor fristen på 15 virkeda-
ger fra partenes uttalelser er mottatt, har meget
kort tid til å vurdere om det er aktuelt å fatte ved-
tak om å tillate foretakssammenslutningen på vil-
kår. En fristutsettelse på 25 virkedager ivaretar par-
tenes behov for at de tilbudte tiltakene undergis en
forsvarlig vurdering av Konkurransetilsynet. 
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Fjerde ledd oppstiller tidsfrister for Konkur-
ransenemndas behandling av klager på Konkur-
ransetilsynets vedtak. Konkurransenemnda må
treffe sitt vedtak senest 60 virkedager etter at
saken er brakt inn for den. Det følger av reglene i
forslagets § 2-3 annet ledd at klage på Konkurran-
setilsynets vedtak kan fremsettes innen 15 virke-
dager av parter med rettslig klageinteresse. Par-
tene kan kreve at Konkurransetilsynet bringer
klagen inn for Konkurransenemnda innen 15 vir-
kedager etter at grunngitt klage er mottatt. Forøv-
rig gjelder forvaltningslovens alminnelige regler
om klage og omgjøring. 

Til § 4-6 Prøving i henhold til allmenne hensyn

Bestemmelsen er ny, og i henhold til denne rege-
len kan Kongen tillate en foretakssammenslut-
ning som Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda har grepet inn mot dersom allmenne hen-
syn tilsier det. 

Bestemmelsen må ses i sammenheng med at
departementet ikke lenger er klageinstans for
Konkurransetilsynets inngrepsvedtak. Ordningen
med å tillate en foretakssammenslutning dersom
allmenne hensyn tilsier det, sikrer en politisk kon-
troll i slike saker. Regjeringen kan bare tillate en
foretakssammenslutning. Den kan ikke overprøve
Konkurransetilsynets eller Konkurransenemn-
das rettsanvendelse, faktumbedømmelse eller
saksbehandling. 

Tillatelse i henhold til denne bestemmelsen
kan ikke gis før Konkurransetilsynet eller Kon-
kurransenemnda har fattet vedtak om å gripe inn
mot foretakssammenslutningen. Det er imidlertid
ingen forutsetning at Konkurransenemnda har
avsluttet sin behandling som klageinstans.
Begrunnelsen for at Konkurransetilsynet skal
gjennomføre sin behandling av saken før Kongen
kan gi en tillatelse, er å sikre at det foreligger en
grundig konkurransefaglig analyse før Kongen
foretar en avveining mot andre allmenne hensyn.

Kongen kan gi en tillatelse til en foretaks-
sammenslutning på vilkår. Bestemmelsen i for-
slagets § 4-1 annet ledd får tilsvarende anven-
delse. 

Bestemmelsen vil komme til anvendelse der
regjeringen finner at andre allmenne hensyn enn
de rene konkurranse- og effektivitetshensyn veier
tyngre og derfor finner at et inngrep vil være i
strid med allmenne interesser. Utvalget har lagt
vekt på at bestemmelsen skal være fleksibel og at
regjeringen skal stå forholdsvis fritt i forhold til
når tillatelse kan gis. 

Av at kompetansen er foreslått lagt til Kongen
og ikke Kongen i statsråd fremgår at kompetansen
kan delegeres etter de vanlige regler om delega-
sjon.

Til lovens kapittel 5

Til § 5-1 Opplysnings- og utleveringsplikt

Bestemmelsen fastslår at Konkurransetilsynet og
Konkurransenemnda kan pålegge enhver å gi de
opplysninger og utlevere de dokumenter som til-
synet og nemnda krever for å kunne utføre sine
gjøremål etter loven. Utkast til § 5-1 er i hovedsak
en videreføring av dagens konkurranselov § 6-1.
Bestemmelsen er nærmere omtalt under punkt
8.6 og 8.7.

Etter dagens § 6-1 første ledd er det presisert i
lovteksten at konkurransemyndighetene blant
annet kan kreve opplysninger for å undersøke en
mulig overtredelse av loven eller vedtak i med-
hold av loven, eller for å undersøke pris- og kon-
kurranseforhold ellers. Utvalget finner det ikke
nødvendig å videreføre denne eksemplifiseringen
i lovteksten, uten at det innebærer noen realitets-
endring i forhold til gjeldende rett.

Det er opp til tilsynet og nemnda å avgjøre
hvilke opplysninger de trenger for å kunne utføre
sine gjøremål. En som nekter å gi opplysninger til
tilsynet eller nemnda, vil i utgangspunktet ikke
kunne høres med den begrunnelse at tilsynet
eller nemnda ikke trengte disse opplysningene.
De vanlige prinsipper om misbruk av forvalt-
ningsmyndighet kommer imidlertid også her til
anvendelse. 

Etter første ledd kan både Konkurransetilsy-
net og Konkurransenemnda pålegge å gi opplys-
ninger. Opplysningsplikten gjelder enhver per-
son, det vil si alle fysiske og juridiske personer.
Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda kan
fastsette både individuelle og generelle pålegg.
Opplysningsplikten kan således gjelde opplysnin-
ger i et enkelt tilfelle, eller det kan gjelde en
løpende plikt til å opplyse om endringer eller nye
forhold.

Opplysnings- og utleveringsplikten gjelder i
forhold til alle typer saker og på et hvert tidspunkt
i saksbehandlingen. Den er med andre ord ikke
bare knyttet til kontroll med forbudsbestemmel-
sene, men også til de videre reguleringsoppgaver
konkurransemyndighetene har. Ettersom det føl-
ger av forslagets § 2-2 bokstav d at Konkurranse-
tilsynet skal håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og
54, kan forslagets § 5-1 også benyttes til å inn-
hente opplysninger for dette formål. 
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Bestemmelsen om opplysningsplikt vil kunne
benyttes til å innhente informasjon ved generelle
markedsundersøkelser. Slike undersøkelser kan
særlig være aktuelle dersom utviklingen innen
handel, prissvingninger, prisstivhet eller andre for-
hold i en bransje gir grunn til å anta at konkurran-
sen i vedkommende bransje begrenses eller vris.
Slike undersøkelser kan i tillegg brukes til å øke
gjennomsiktigheten i markedet, som er en opp-
gave for tilsynet etter forslagets § 2-2 bokstav c,
ved for eksempel å utarbeide offentlige rapporter.
Opplysningsplikten kan også brukes i forbindelse
med behandling av saker om foretakssammenslut-
ninger etter lovutkastets kapittel 4. I utgangspunk-
tet skal saken i disse tilfeller opplyses ved melding
fra foretakene etter forslagets § 4-3. Tilsynet kan
imidlertid ha behov for innhenting av ytterligere
opplysninger fra partene, for eksempel avtaler og
andre dokumenter. Tilsynet kan også bruke
bestemmelsen for å innhente opplysninger fra
andre enn partene for å få belyst ytterligere sider
eller virkninger av den planlagte sammenslutning.

På samme måte som etter dagens lov vil Kon-
kurransetilsynet og Konkurransenemnda ha
hjemmel til å innhente opplysninger for å kunne
oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor en
fremmed stat eller en internasjonal organisasjon.
Bestemmelsen supplerer forslagets § 1-7 om utle-
vering av opplysninger underlagt taushetsplikt og
må ses i sammenheng med denne. Dette inne-
bærer at Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda kan kreve opplysninger dersom andre
stater som det er inngått avtale med, ønsker infor-
masjon som tilsynet eller nemnda ikke allerede
besitter. For å kunne pålegge slik opplysnings-
plikt er det en forutsetning at det foreligger en fol-
kerettslig bindende avtale om bistand. Bestem-
melsen supplerer den bistandsplikt som er hjem-
let i EØS-konkurranseloven i forhold til EFTAs
overvåkningsorgan og Kommisjonen. For en nær-
mere begrunnelse for bestemmelsen vises til
Ot.prp. nr. 97 (1998-99). 

Plikten til å gi opplysninger er gjort betinget
av at Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda fremsetter krav om å få opplysningene.
Det foreligger, bortsett fra der det gjelder melde-
plikt etter reglene om melding av foretakssam-
menslutninger, således ingen plikt til uoppfordret
å gi opplysninger til konkurransemyndighetene. 

Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller
muntlig og de kan kreves innen en fastsatt frist.
Dette er en videreføring av dagens regel. I tillegg
har utvalget foreslått en bestemmelse i forslagets
§ 5-1 første ledd siste punktum om at opplysnin-

gene kan nedtegnes eller på annen måte lagres.
Endringen klargjør at Konkurransetilsynet og
Konkurransenemnda kan benytte lydopptak ved
muntlige forklaringer. Begrunnelsen for dette er
nærmere omtalt under punkt 8.6.3.4. 

Dagens regel om at utleveringsplikten gjelder
alle typer forretningspapirer, møtereferater og
andre nedtegnelser, samt informasjon som er
lagret ved hjelp av datamaskin eller annet teknisk
hjelpemiddel, er videreført i bestemmelsens
annet ledd. Bestemmelsen om utleveringsplikt er
endret i forhold til dagens regel ved at det ikke
lenger er en plikt til å utlevere dokumenter for
gransking. Dette innebærer at det er tilstrekkelig
at det gis kopi av dokumentene til Konkurransetil-
synet eller Konkurransenemnda. Disse kan altså
ikke kreve fremlagt originaldokumenter med
hjemmel i forslagets § 5-1 annet ledd. 

Utleveringsplikten gjelder uansett om opplys-
ningene finnes som tradisjonelle papirdokumen-
ter eller er lagret elektronisk. Et pålegg om utle-
vering kan være særlig aktuelt der det ikke er
adgang for Konkurransetilsynet til å gjennomføre
bevissikring. Dette kan for eksempel være tilfellet
der data er lagret på en server hos et foretak uten-
for norsk jurisdiksjon. Konkurransetilsynet eller
Konkurransenemnda vil i slike tilfeller kunne gi
pålegg om utlevering overfor et foretak i Norge
som har tilgang til informasjonen. Bestemmelsen
om utleveringsplikt er nærmere omtalt under
punkt 8.7.

Utvalget foreslår at Konkurransetilsynet skal
kunne utstede forelegg på sivilrettslige bøter
overfor foretak, men ikke overfor fysiske perso-
ner. Konkurransetilsynets etterforskning av en
sak vil i forhold til fysiske personers mulige straff-
ansvar, være den samme som etter dagens kon-
kurranselov. Å pålegge en uinnskrenket opplys-
ningsplikt overfor forvaltningen, også for opplys-
ninger som kan skade den som er pliktig til å gi
dem, er ikke i strid med EMK, så lenge de ikke
brukes mot vedkommende i en sak om straff i den
autonome betydning straffebegrepet har etter
EMK. Utvalget antar derfor at fysiske personer
ikke vil kunne påberope seg innskrenkninger i
opplysningsplikten eller utleveringsplikten over-
for Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda, med grunnlag i selvinkrimineringsver-
net. 

Tilsynets etterforskning av en sak med sikte på
å ta stilling til om det overfor et foretak skal utfer-
diges forelegg på sivilrettslige bøter, må imidlertid
skje med de begrensninger som følger av foretake-
nes kontradiktoriske rettigheter etter fellesskaps-
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retten. Denne beskyttelsen går kortere enn selvin-
krimineringsvernet etter EMK artikkel 6. Etter fel-
lesskapsretten kan foretaket både pålegges å
meddele alle nødvendige opplysninger om de
omstendigheter som foretaket kan tenkes å være
kjent med og å fremlegge de dokumenter om
disse omstendigheter som foretaket er i besittelse
av. Kjernen i det kontradiktoriske vernet er at fore-
taket ikke skal fratas sin mulighet til å bestride rik-
tigheten av slike faktiske opplysninger og komme
med alternative tolkninger eller tvinges til å inn-
rømme at deres atferd er brudd på reglene. Det er
bare foretaket som sådan som har rett til å nekte å
medvirke. Det vil si at det bare er personer som
taler på vegne av foretaket når de uttaler seg i
denne egenskap, og ikke dets ansatte generelt
som er omfattet av dette vernet. Slik utvalget for-
står foretakenes selvinkrimineringsvern etter
EMK og EF-retten, vil dermed ikke et foretak
kunne nekte å medvirke til å få utlevert bevis. Hel-
ler ikke et foretak kan nekte å medvirke til at kon-
kurransemyndighetene får tilgang til data lagret
på en server utenfor myndighetenes jurisdiksjon.
Det vises til punkt 8.6.2.5 for en nærmere omtale
av selvinkrimineringsvernet.

Unntaket for taushetsbelagt informasjon er
behandlet under punkt 8.6.3.3. Slik som etter
dagens regler må plikten til å gi opplysninger stå
tilbake for såkalt kvalifisert lovbestemt taushets-
plikt som påhviler den kravet er rettet mot. En
taushetsplikt er kvalifisert når taushetsplikten går
foran vitneplikten. Regler om taushetsplikt gitt i
medhold av lov står i samme stilling som lovfes-
tede taushetspliktsregler. Det samme gjelder den
taushetsplikt som ifølge straffeprosessloven § 119
og tvistemålsloven § 205 påhviler prester og advo-
kater med flere angående forhold som er
«betrodd dem i deres stilling», selv om plikten
bare er uttrykkelig lovfestet for så vidt angår de
nevnte personers vitneplikt i rettssaker, jf. straffe-
prosessloven § 204 første ledd og tvistemålsloven
§ 250 første ledd. I disse tilfellene går taushets-
plikten foran opplysningsplikten. Andre lover kan
fastsette en såkalt ukvalifisert taushetsplikt, men
denne taushetsplikten må vike for opplysnings-
plikten. Dette gjelder for eksempel revisorer, eien-
domsmeglere og banker. Taushetsplikt i henhold
til avtale eller privat instruks må også vike for opp-
lysningsplikten. 

Etter utkast til § 5-1 tredje ledd skal likevel
myndigheter som har til oppgave å overvåke
offentlige reguleringer av ervervsvirksomhet,
herunder lignings- og skattemyndigheter, kunne
gi opplysninger til Konkurransetilsynet eller Kon-

kurransenemnda uten hinder av lovbestemt taus-
hetsplikt. Dette unntaket er en videreføring av
dagens konkurranselov § 6-1 tredje ledd. Ordly-
den er imidlertid endret slik at det er utvilsomt at
også toll- og avgiftsmyndigheter kan gi videre slik
informasjon. 

Etter bestemmelsens fjerde ledd gjelder opp-
lysnings- og utleveringsplikten også i overtredel-
sessaker som behandles etter lovutkastets kapit-
tel 6 og selv om det er besluttet bevissikring.
Dette innebærer at Konkurransetilsynet under en
bevissikring kan kreve muntlige forklaringer på
stedet og nedtegne disse forklaringene. 

Etter femte ledd kan Kongen fastsette nær-
mere regler for opplysnings- og utleveringsplikt.
Dette er en videreføring av gjeldende konkurran-
selov § 6-1 femte ledd. Ettersom forslagets § 5-1
ikke lenger omfatter utlevering for gransking, er
det nødvendig med endringer i gjeldende forskrift
av 31. mai 1995 nr. 511, dersom denne blir videre-
ført under den nye loven. 

Pålegg om å gi opplysninger og utlevere doku-
menter er prosessledende avgjørelser som omfat-
tes av klageadgangen etter forvaltningsloven
§§ 14 og 15. En klage må fremsettes senest innen
tre dager. Etter utkastets § 2-4 er departementet
klageinstans for Konkurransetilsynets og Konkur-
ransenemndas vedtak etter forslagets § 5-1. 

For å sikre at pålegg etter forslagets § 5-1 over-
holdes, kan Konkurransetilsynet etter forslagets
§ 7-1 bestemme at den som pålegget retter seg
mot, skal betale tvangsmulkt. Et foretak kan etter
forslagets § 7-2 ilegges bøter dersom foretaket
eller noen som handler på vegne av foretaket, for-
settlig eller uaktsomt unnlater å etterkomme
pålegg etter forslagets § 5-1 eller gir uriktige eller
ufullstendige opplysninger til Konkurransetilsy-
net eller Konkurransenemnda eller medvirker til
slik overtredelse. Med bøter eller fengsel inntil
tre år straffes den som forsettlig eller uaktsomt
unnlater å etterkomme pålegg etter forslagets
§ 5-1 eller gir uriktige eller ufullstendige opplys-
ninger til Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda eller medvirker til slik overtredelse, jf.
forslagets § 7-3.

Til § 5-2 Offentlighet

Utvalget foreslår en ny bestemmelse i § 5-2 om at
Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
skal ha en plikt til å offentliggjøre sine vedtak.

Offentliggjøring av vedtak innebærer at myn-
dighetenes vurdering av ulike handlinger, lovtolk-
ning og subsumsjon samt forhold i markedet blir
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kjent. Bestemmelsen er nærmere omtalt under
punkt 3.3.3.4 og punkt 8.10.

Etter forslagets § 5-2 kommer som hovedregel
forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt til anven-
delse ved offentliggjøring av Konkurransetilsy-
nets og Konkurransenemndas vedtak. Det vil si at
tilsynet og nemnda har taushetsplikt om noens
personlige forhold og drifts- eller forretningsfor-
hold. I noen tilfeller kan taushetsplikten medføre
at vedtak i sin helhet ikke kan offentliggjøres. For
å sikre at alle vedtak blir offentliggjort, er det der-
for i visse tilfelle nødvendig å gjøre unntak fra for-
valtningsloven § 13. 

Opplysninger underlagt taushetsplikt etter for-
valtningsloven § 13 kan bare offentliggjøres der-
som det er nødvendig for å opplyse om vedtakets
hovedinnhold. Konkurransetilsynet og Konkur-
ransenemnda skal i størst mulig grad unngå å
offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger. Etter
en konkret avveining må tilsynet eller nemnda ta
stilling til hva som i den enkelte sak er nødvendig
å opplyse om for at vedtakets hovedinnhold kan
offentliggjøres. Som hovedregel bør Konkurran-
setilsynet og Konkurransenemnda lage en offent-
lig versjon der de taushetsbelagte opplysningene
er fjernet. Det skal således forholdsvis mye til før
det kan anses nødvendig å offentliggjøre opplys-
ninger som omfattes av taushetsplikten i forvalt-
ningsloven § 13.

Det finnes eksempler på at Konkurransetilsy-
net har utsatt å offentliggjøre vedtak fordi parte-
nes planer ikke har vært kjent i markedet. Dette
gjelder særlig i inngrepssaker etter konkurranse-
loven § 3-10. Etter den nye loven vil slike vedtak
bli erstattet av vedtak som pålegger opphør av
ulovlig atferd, og partene i disse sakene vil ikke
ha samme behov for utsatt offentlighet. 

Ved offentliggjøringen skal partenes navn og
vedtakets hovedinnhold oppgis. Konkurransetil-
synets vedtak offentliggjøres i dag på tilsynets
hjemmeside på en slik måte som tilfredsstiller
kravene i forslagets § 5-2. 

Til lovens kapittel 6

Til § 6-1 Bevissikring

Konkurransetilsynets vidtgående fullmakt til å
foreta kontroller er begrunnet med behovet for å
sikre bevis for at det er begått overtredelse av for-
budene i loven eller enkeltvedtak. En nærmere
omtale av bestemmelsen om bevissikring finnes i
punkt 8.8. 

For at bevissikring kan gjennomføres er det et
vilkår at det foreligger rimelig grunn til å anta at

loven eller vedtak i medhold av loven er overtrådt.
Det vil si at det ikke kreves mistanke om at alle
vilkårene for å anvende sanksjoner er oppfylt, kun
at loven eller vedtak i medhold av loven objektivt
sett er overtrådt. Vilkåret innebærer heller ikke
noe krav om sannsynlighetsovervekt. Det vil være
tilstrekkelig for bevissikring at Konkurransetilsy-
net har indikasjoner på ulovligheter i markedet. 

Nytt i loven er at Konkurransetilsynet også
kan gjennomføre bevissikring for å kunne opp-
fylle Norges avtaleforpliktelser overfor fremmed
stat eller internasjonal organisasjon. Se nærmere
om bestemmelsen i punkt 8.8.6. Forutsetningen
er at det er inngått en slik avtale forut for bevissi-
kringstidspunktet. Bevissikringen gjennomføres
av Konkurransetilsynet. Begjæring om adgang til
bevissikring skal på vanlig måte fremsettes for tin-
gretten. Grunnlaget for tingrettens vurdering om
bevissikring vil være den avtaleforpliktelse som
Norge har overfor den fremmede stat eller inter-
nasjonale organisasjon. Retten må foreta en selv-
stendig vurdering av om bevissikringen er nød-
vendig for å oppfylle avtaleforpliktelsen. Det vil
fremgå av avtalen hvilke betingelser som må fore-
ligge for at norske myndigheter skal være forplik-
tet til å medvirke til en bevissikring. Blant annet
må det fremgå av avtalen hvilke krav det skal
være til mistanke og den rettslige prøvingen av
det. 

Bevissikring kan gjennomføres i alle lokaler,
eiendommer, transportmidler og andre oppbeva-
ringssteder hvor det kan finnes bevis for overtre-
delse, herunder private hjem. Adgangen til bevis-
sikring gjelder også elektronisk lagret informa-
sjon i form av for eksempel servere, bånd med
sikkerhetskopi eller speilkopier. Avgrensningen
av hvor bevissikring kan gjennomføres bygger
dels på EU/EØS-reglene og dels på straffepro-
sessloven § 192. 

Forslagets § 6-1 annet ledd henviser til straffe-
prosessloven § 201 første ledd og innebærer at
bevissikringen skal gjøres så skånsomt som mulig
og som hovedregel på hverdager og på dagtid.
Det alminnelige ulovfestede prinsipp om forholds-
messighet i forvaltningsretten kommer også til
anvendelse. Dette må ha særlig vekt ved vurde-
ring av om det skal iverksettes bevissikring i pri-
vate hjem. Både hensynet til kontrollobjektet
samt Konkurransetilsynets ressurser tilsier at
bevissikring i private hjem begrenses til de tilfel-
ler hvor det anses nødvendig for sakens opplys-
ning.

Bevissikringsadgangen omfatter alle lokaler
etc. uavhengig av om dette tilhører det mistenkte
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foretak. Det avgjørende for Konkurransetilsynets
kontrolladgang er om det er rimelig grunn til å
anta at loven eller vedtak i loven er overtrådt, og
at det kan finnes bevis på det aktuelle stedet. Det
kan således foretas kontroller hos for eksempel
kunder og konkurrenter til det mistenkte foreta-
ket. 

Etter dagens konkurranselov § 6-2 kan Kon-
kurransetilsynet kreve adgang til fast eiendom,
inventar og annet løsøre for selv å søke etter
bevis. Loven oppstiller ingen nærmere begrens-
ning av hvilke dokumenter og eiendeler som kan
gjennomgås. Det følger av forskrift om opplys-
ningsplikt, gransking, bevissikring og behandling
av overskuddsinformasjon av 31. mai 1995 nr. 511
§ 5 at granskingsadgangen omfatter alle typer for-
retningsdokumenter, møtereferater og andre ned-
tegnelser, samt adgang til å gjennomgå maskinelt
lagrede opplysninger. Dokumenter eller andre
eiendeler av personlig art må bare gjennomgås så
langt det er nødvendig for å bringe på det rene om
de har interesse for saken. For å presisere dette i
lovteksten har utvalget foreslått at Konkurranse-
tilsynet etter forslagets § 6-1 kan kontrollere ting
som kan ha betydning som bevis. Uttrykket
«ting» skal forstås på samme måte som etter straf-
feprosessloven § 203, det vil si konkrete gjenstan-
der som fast gods og løsøre, herunder dokumen-
ter. Programvare og datalagret informasjon vil
også være omfattet. 

Bevissikringsadgangen omfatter ikke andre
opplysninger enn de som er omfattet av opplys-
ningsplikten. På samme måte som for opplys-
ningsplikten kan bevissikringen derfor ikke
omfatte opplysninger som er underlagt lovbe-
stemt taushetsplikt. Unntakene fra den lovbe-
stemte taushetsplikten som følger av forslagets
§ 5-1 tredje ledd gjelder også ved bevissikring. 

I tillegg henviser forslagets § 6-1 annet ledd til
straffeprosessloven §§ 117 til 120, jf. § 204. Hen-
visningen innebærer at det ikke kan foretas bevis-
sikring i dokumenter eller annet, hvis innhold et
vitne kan nekte å forklare seg om etter §§ 117 til
120, og som besittes av den som kan nekte å for-
klare seg eller den som har en rettslig interesse i
hemmelighold. Henvisningen til straffeprosesslo-
ven § 119, jf. § 204 medfører at det ikke kan tas
bevissikring i dokumenter som inneholder opp-
lysninger som er betrodd eksterne eller interne
advokater i deres stilling. 

I praksis har det vært stilt spørsmål ved om
Konkurransetilsynet har adgang til å gjennomgå
dokumenter for å avgjøre om de inneholder opp-
lysninger som gjør at de ikke kan bevissikres. De

skranker som straffeprosessloven § 205 tredje
ledd stiller får tilsvarende anvendelse i saker om
bevissikring etter forslagets § 6-1. Det vil si at
Konkurransetilsynet kan gjennomgå dokumenter
i de tilfeller der det er lett å identifisere og sortere
ut det som er underlagt taushetsplikt, uten at tilsy-
net ved gjennomgangen gjør seg kjent med det
nærmere innholdet av dokumentene. 

Ting som kan ha betydning som bevis, kan tas
med for nærmere gransking. Konkurransetilsynet
har adgang til å ta med originaldokumenter uten
at foretaket får beholde en kopi. I det konkrete til-
fellet skal Konkurransetilsynet vurdere om det av
etterforskningsmessige grunner er behov for å ta
med originaldokumentet eller om det er tilstrek-
kelig med en kopi. I denne sammenheng må det
også vurderes om sakens art eller forholdene
ellers tilsier at det vil være et uforholdsmessig
inngrep å ta med originaldokumenter. 

I forslagets § 6-1 første ledd bokstav c er det
innført en ny bestemmelse om at Konkurransetil-
synet kan kreve å forsegle alle forretningslokaler
samt bøker eller forretningspapirer så lenge
undersøkelsen varer og dette anses nødvendig.
Bestemmelsen tilsvarer rådsforordning 1/2003
artikkel 20 nr. 2 bokstav d. Bakgrunnen for
bestemmelsen er å gjøre bevissikringen mer
effektiv, særlig der bevissikringen varer mer enn
en dag og der Konkurransetilsynet må forlate
foretakets lokaler uten at bevissikringen er avslut-
tet. Bestemmelsen er nærmere behandlet under
punkt 8.8.5.1. 

Bevis som tas med i original skal tilbakeleve-
res så snart behovet for bevisene faller bort.
Bestemmelsene i straffeprosessloven § 213 om
opphør av beslag får tilsvarende anvendelse. I
praksis bør Konkurransetilsynet strekke seg
langt i å tilbakelevere dokumenter så lenge det
ikke er betenkelig av etterforskningsmessige
grunner. Spørsmålet om et beslag skal oppretthol-
des, kan prøves av retten, jf. henvisningen i forsla-
gets § 6-1 annet ledd til straffeprosessloven § 208. 

Saksbehandlingsreglene for bevissikring er
foreslått videreført. Etter forslagets § 6-1 annet
ledd fremsetter Konkurransetilsynet begjæring
om adgang til bevissikring for tingretten. Saken
bringes inn for tingretten på det sted hvor dette
mest praktisk kan skje. Bestemmelsen åpner for
at det kan fremsettes begjæring for samme tin-
grett, selv om foretakene som er involvert i saken,
skulle være hjemmehørende i forskjellige deler av
landet. Retten treffer avgjørelsen ved beslutning.
Beslutningen treffes uten at den som avgjørelsen
rammer, gis adgang til å uttale seg, og uten at den
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blir meddelt ham før bevissikringen settes i verk.
Tingrettens kjennelse kan påkjæres etter de
alminnelige reglene i tvistemålsloven. Av hensyn
til etterforskningen har kjæremål over beslutnin-
gen ikke oppsettende virkning. 

§ 6-1 annet ledd siste punktum angir hvilke
regler i straffeprosessloven som skal gjelde tilsva-
rende ved bevissikring. Dette gjelder §§ 200, 201
første ledd, §§ 117 til 120, jf. §§ 204, 207, 208, 209,
213 og kapittel 26. Dette innebærer at tingrettens
beslutning skal leses opp eller forevises på stedet
når kontrollen iverksettes, jf. straffeprosessloven
§ 200. Dokumenter eller annet som blir tatt med
fra den kontrollerte, skal opptegnes nøyaktig og
merkes på en slik måte at forveksling unngås, og
det skal så vidt mulig gis kvittering til den som
hadde tingen i sin besittelse, jf. straffeprosesslo-
ven § 207. Beslag kan unnlates mot at det blir gitt
løfte om eller stilt sikkerhet for at tingen på opp-
fordring vil bli lagt frem eller utlevert, jf. straffe-
prosessloven § 209. Det skal videre opplyses om
at tingrettens beslutning kan påkjæres og om kjæ-
remålsfristen, jf. straffeprosessloven §§ 208, 377
og 379. Straffeprosessloven kapittel 26 gjelder til-
svarende ved kjæremål over tingsrettens beslut-
ning.

Den som det gjennomføres bevissikring hos,
har rett til å tilkalle en advokat. Som hovedregel
kan bevissikringen normalt ikke begynne før
advokaten er kommet til stedet, jf. forslagets § 6-1
tredje ledd. Bevissikringen kan likevel begynne
dersom det av hensyn til bevissikringen er nød-
vendig å begynne uten opphold, eller dersom
bevissikringen blir unødig forsinket. Dette unnta-
ket er ikke uttømmende, og Konkurransetilsynet
kan etter en konkret interesseavveining også i
andre tilfelle begynne bevissikringen før advoka-
ten er kommet til stedet. Det skal legges avgjø-
rende vekt på om det er nødvendig for Konkur-
ransetilsynet å starte sikringen av bevis av hensyn
til formålet med bevissikringen. Retten til å la seg
bistå av advokat innebærer ikke at advokaten får
en annen rolle i slike saker enn som en fullmektig
for øvrig. Den som er gjenstand for bevissikring
og som blir avkrevd opplysninger kan verken
kreve at bevissikringen skal godkjennes av advo-
katen, eller henvise tilsynet til advokaten i stedet
for selv å svare på spørsmål. Dette er nærmere
omtalt under punkt 8.8.5.4.

Ved bevissikring kan det oppstå behov for
bistand fra politiet. For det første kan Konkurran-
setilsynet kreve bistand av politiet til å iverksette
beslutningen om bevissikring, jf. forslagets § 6-1
fjerde ledd. Dersom det ikke er tid til å avvente

rettens beslutning, kan Konkurransetilsynet også
kreve at politiet avstenger de områder der bevi-
sene kan være inntil rettens beslutning foreligger,
jf. forslagets § 6-1 femte ledd. Bestemmelsen vil
særlig være aktuell i de tilfeller hvor et foretak har
fått kjennskap til at det er i konkurransemyndig-
hetenes søkelys og det er fare for bevisforspil-
lelse. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor
Konkurransetilsynet ved bedriftsbesøk i annet
ærend enn planlagt kontroll, blir kjent med at det
kan foreligge ulovligheter og besøket derfor
omgående må utvides til en bevissikring og gran-
sking av dokumenter.

Etter forslagets § 6-1 sjette ledd kan Kongen
fastsette nærmere regler for bevissikring og
behandling av overskuddsinformasjon.

For at norske konkurransemyndigheter skal
kunne håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54 på
en effektiv måte, må de ha adgang til å gjennom-
føre bevissikring for å søke etter bevis for overtre-
delse av disse bestemmelsene. I utkast til § 6-1
siste ledd er det derfor presisert at reglene om
bevissikring også gjelder ved mistanke om over-
tredelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54. 

Til § 6-2 Forholdet til offentlighetsloven

Bestemmelsen gjør unntak fra offentlighetsloven
for overtredelsessaker. Dette gjelder overtredelse
av forbudsbestemmelsene i §§ 3-1 og 3-2, over-
tredelse av gjennomføringsforbudet i § 4-4 første
ledd og overtredelse av vedtak i medhold av
loven. Bestemmelsen er nærmere omtalt under
punkt 8.11. Bakgrunnen for unntaket er at offent-
lighet i slike saker kan skade Konkurransetilsy-
nets og Konkurransenemndas etterforskning.
Unntaket går neppe lenger enn det som følger av
unntakene i offentlighetsloven § 6 nr. 2 bokstav c
om tilfeller der offentlighet vil motvirke offentlige
kontroll- eller reguleringstiltak og § 6 nr. 5 for
anmeldelse, rapport og annet dokument om lov-
overtredelse, og tilsvarer de regler som gjelder
for politiets og påtalemyndighetens etterfors-
kning. Utvalget anser det likevel hensiktsmessig å
regulere dette uttrykkelig i konkurranseloven.

Unntaket fra offentlighetsloven gjelder så
lenge saken ikke er avsluttet. En sak vil ikke være
avsluttet så lenge konkurransemyndighetene
eller påtalemyndigheten behandler saken. Det vil
si at unntaket fra offentlighetsloven også gjelder
når en sak er sendt påtalemyndigheten til behand-
ling. Unntaket fra offentlighetsloven gjelder i til-
legg under rettens behandling av en straffesak
eller der retten behandler en sak om sivilrettslige
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bøter. Saken vil være avsluttet når det foreligger
en dom, men det er ikke et krav at dommen skal
være rettskraftig. 

Bestemmelsen innebærer ingen innskrenk-
ning i adgangen til å utlevere opplysninger og
dokumenter i disse sakene. Konkurransetilsynet
kan for eksempel utlevere alle opplysninger som
er innhentet i en sak, bortsett fra opplysninger
som er undergitt taushetsplikt. Ved vurderingen
av om dette skal skje, vil særlig hensynet til etter-
forskningen veie tungt.

Til § 6-3 Dokumentinnsyn

Forslagets § 6-3 første ledd omhandler partenes
rett til dokumentinnsyn. Bakgrunnen for bestem-
melsen er nærmere omtalt under punkt 8.9. 

Utgangspunktet etter forslagets § 6-3 første
ledd er at partene på begjæring skal gis adgang
til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.
Dette innebærer at partenes adgang til dokument-
innsyn utvides i forhold til gjeldende konkurran-
selov § 6-3, som gir utsatt dokumentinnsyn for
dokumenter som er innhentet i medhold av §§ 6-1
og 6-2. 

Utvalget har imidlertid funnet grunn til å
begrense partenes innsynsrett i visse tilfelle. Det
er derfor et vilkår at innsynet kan skje uten skade
eller fare for saksbehandlingens øyemed eller for
tredjemann. Bestemmelsen er basert på straffe-
prosesslovens regler. Det vil derfor være naturlig
å legge praksis rundt straffeprosessloven til
grunn ved avgrensningen av unntaket. Dette inne-
bærer blant annet at det skal legges til grunn en
forholdsmessighetsvurdering på samme måte
som etter straffeprosessloven § 170 a. I tillegg er
begrensninger i partenes innsynsrett underlagt
forvaltningsrettens krav til forholdsmessighet, og
må ikke skje i større utstrekning enn det som er
nødvendig av hensyn til sakens utredning. 

Vurderingen av om innsyn i sakens dokumen-
ter vil kunne medføre en skade eller fare for etter-
forskningens øyemed, må skje konkret ut fra
hvilke opplysninger det dreier seg om. Faren for
bevisforspillelse er sentral i denne sammenheng.
Det kan legges vekt på om parten vil kunne mot-
virke etterforskningen ved å påvirke andre parter
i saken eller vitner til å avgi en uriktig forklaring
eller ved å fjerne spor eller bevis og lignende. Det
kan også legges vekt på om innsyn vil gjøre det
mulig for parten å tilpasse sine forklaringer etter
dokumentenes innhold. Dette gjelder særlig der-
som parten ennå ikke har forklart seg i saken om
forhold som er omhandlet i dokumentene. Vilkå-

ret for å nekte innsyn kan i tillegg være oppfylt i
forhold til partens egne forklaringer, idet det kan
være vanskelig for en part å rekonstruere en
usann forklaring som er avgitt på et tidligere tids-
punkt. 

Etterforskningen kan tilsi at det ikke gis inn-
syn i ulike tekniske funn, i alle fall inntil parten
har forklart seg. Videre kan det på grunn av faren
for bevisforspillelse være behov for ikke å gi inn-
syn i opplysninger om det grunnlaget mistanken
bygger på, særlig hvis det skal gjennomføres en
bevissikring. I motsatt fall er det fare for at parten
rydder bort eller helt ødelegger det bevismateria-
let Konkurransetilsynet søker etter.

Det kan nektes dokumentinnsyn av hensyn til
tredjemann både der det er behov for å holde nav-
net på et vitne hemmelig, og der det er forklarin-
gen som helt eller delvis må holdes hemmelig.
Det er imidlertid et vilkår at det foreligger en
begrunnet frykt for at vitnet vil kunne bli forulem-
pet dersom parten blir kjent med vitnets navn
eller forklaring. Adgangen for konkurransemyn-
dighetene til å holde navnet på et vitne skjult vil
være forholdsvis vid, under forutsetning av at
dette anses nødvendig for å beskytte vitnet.

Når innsyn nektes av hensyn til faren for etter-
forskningens øyemed eller for tredjemann, må
innsyn gis straks betenkelighetene er bortfalt. 

Unntaket fra en parts innsynsrett i forvaltnings-
lovens § 19 får tilsvarende anvendelse i konkurran-
sesaker. Forvaltningsloven § 19 gjør unntak for
blant annet opplysninger som har betydning for
forholdet til fremmede stater, for forretningshem-
meligheter og for opplysninger som det av hensyn
til partens helse ikke er tilrådelig at gis innsyn i. 

Innsynsretten gjelder sakens dokumenter. Dette
vil også omfatte lydopptak. Dersom saken omfatter
flere foretak gjelder innsynsretten ikke dokumenter
som bare gjelder andre foretaks forhold. 

Ettersom forslagets § 6-3 første ledd bygger på
den tilsvarende regelen i straffeprosessloven,
foreslår utvalget at et avslag på innsyn med hjem-
mel i konkurranseloven skal være gjenstand for
rettslig overprøving. Dette er en endring i forhold
til dagens regel der vedtak om dokumentinnsyn
overprøves etter de alminnelige forvaltningsretts-
lige regler.

Utkast til § 6-3 annet ledd omhandler tredje-
manns rett til dokumentsinnsyn. Bestemmelsen
er nærmere beskrevet under punkt 9.5.3. Bestem-
melsen tar sikte på å gi den som mener å ha et pri-
vatrettslig krav på et foretak som følge av en over-
tredelse av forbudene mot konkurransebegren-
sende avtaler eller misbruk av en dominerende
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stilling, tilgang til de opplysninger myndighetene
har om overtredelsen.

Utgangspunktet etter forslagets § 6-3 annet
ledd er at enhver kan kreve innsyn i sakens doku-
menter, også dokumenter som er underlagt lovbe-
stemt taushetsplikt. Dette innebærer at tredje-
manns adgang til dokumentinnsyn utvides i for-
hold til gjeldende konkurranselov § 6-3 som gir
utsatt dokumentinnsyn for dokumenter som er
innhentet i medhold av §§ 6-1 og 6-2. Videre gis
tredjemann en rett til innsyn, i motsetning til
dagens konkurranselov § 4-2, som kun gir kon-
kurransemyndighetene en adgang til å offentlig-
gjøre opplysninger for å vareta sine oppgaver
etter loven.

Det er et vilkår at den som krever innsyn har
rettslig interesse. Ved vurderingen av om det fore-
ligger en rettslig interesse, legges tvistemålslo-
vens forståelse til grunn. Det vil særlig være aktu-
elt å gi dokumentinnsyn der opplysningene skal
brukes eller vurderes brukt i et privat søksmål.
For at innsynsretten skal kunne omfatte opplys-
ninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt,
kreves det at innsyn ikke vil virke urimelig over-
for den som opplysningene angår. Det må her
foretas en interesseavveining mellom hensynet til
innsyn for tredjemann og hensynet til taushets-
plikten. Ved denne avveiningen må det legges
vekt på hvor relevant opplysningene er for søks-
målet og om de har den nødvendige nærhet til
søksmålet. Dokumenter vil ofte være tilstrekkelig
relevante og ha den nødvendige tilknytningen til
søksmålet hvor Konkurransetilsynet har vurdert
et bestemt saksforhold i forhold til konkurranse-
loven og samme saksforhold senere er, eller vur-
deres benyttet som, grunnlag for et sivilt søksmål.
Konkurransetilsynet bør være varsom med å gi
innsyn til tredjemann i opplysninger underlagt
taushetsplikt fra saker der problemstillingen er en
annen enn den som er grunnlag for et eventuelt
sivilt søksmål. I vurderingen av om det foreligger
tilstrekkelig grunn til å gi innsyn i taushetsbelagte
opplysninger, vil tilsynet også kunne legge vekt på
om det å gi opplysningene vil bidra til realisering
av de formål som opplysningene er innhentet for.
Det betyr at det vil være en noe videre adgang til å
gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger der pri-
vate søksmål fremstår som ønskelige ut fra offent-
lige interesser, enn der slike søksmål er mer nøy-
trale i forhold til disse.

Blir det begjært innsyn i taushetsbelagte opp-
lysninger etter denne bestemmelse, skal den opp-
lysningen gjelder varsles og gis en frist til å uttale
seg om spørsmålet. Dette gjelder likevel ikke der-

som hensynet til vesentlige offentlige eller private
interesser taler mot utsettelse. Formuleringen i
bestemmelsen bygger på forvaltningsloven § 20
om gjennomsyn og utlån av dokumenter.

Utvalget har funnet grunn til å gjøre unntak
fra tredjemanns rett til innsyn på grunn av hensy-
net til etterforskningen og hensynet til tredje-
mann. Det er derfor et vilkår for partsinnsyn at
det kan skje uten skade eller fare for saksbehand-
lingens øyemed eller for tredjemann. Dette skal
forstås på samme måte som etter første ledd. 

Unntaket fra innsynsretten gjelder så lenge
saken ikke er avsluttet. En sak vil ikke være
avsluttet så lenge konkurransemyndighetene
eller påtalemyndigheten behandler saken. Det vil
si at unntaket også gjelder når en sak er sendt
påtalemyndigheten til behandling. Unntaket fra
innsynsretten gjelder i tillegg under rettens
behandling av en straffesak eller der retten
behandler en sak om sivilrettslige bøter. Saken vil
være avsluttet når det foreligger en dom, men det
er ikke et krav at dommen skal være rettskraftig.

Utvalget legger til grunn at opplysninger og
dokumenter som utgis etter denne bestemmelse,
samtidig sendes i kopi til de foretak opplysnin-
gene gjelder.

Konkurransetilsynets eller Konkurranse-
nemndas avgjørelse om å nekte innsyn kan påkla-
ges til departementet, jf. forslagets § 2-4.

Til lovens kapittel 7

Til § 7-1 Tvangsmulkt 

I første ledd foreslås tilsvarende bestemmelse
som i gjeldende konkurranselov § 6-4 første ledd,
med den endring at Konkurransetilsynet nå også
skal kunne fastsette tvangsmulkt for å sikre over-
holdelse av pålegg om opplysnings- og utleve-
ringsplikt. Det er særlig i de tilfeller hvor konkur-
ransemyndighetene ikke får tilgang til informa-
sjonen ved bevissikring fordi disse befinner seg
utenfor norsk jurisdiksjon, det er behov for en
regel om tvangsmulkt knyttet til opplysnings- og
utleveringsplikt. Et praktisk eksempel er hvor
data er lagret på en server i utlandet, og hvor Kon-
kurransetilsynet trenger medvirkning fra et norsk
foretak eller person for å få tilgang til disse, se
punkt 6.9.1.

Tvangsmulkten er ikke en straff for unnlatelse
av å etterkomme et pålegg, men er ment å være et
oppfyllelsespress som skal sikre at pålegget etter-
leves. Det betyr at adgangen til å ilegge tvangs-
mulkt bortfaller når pålegget er oppfylt eller uak-
tuelt. Oppfylles pålegget etter at mulkten er fast-
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satt, men før den er innkrevd, bortfaller likevel
ikke adgangen til å inndrive den. I slike tilfeller vil
det etter omstendighetene kunne være aktuelt å
nedsette boten.

Likt som i dag skal det være opp til Konkur-
ransetilsynet å bestemme på hvilket tidspunkt det
skal treffes vedtak om tvangsmulkt. I henhold til
gjeldende konkurranselov § 6-4 annet ledd kan
ikke mulkten begynne å løpe før klagefristen er
ute, eller dersom vedtaket påklages, før vedtak i
klagesaken foreligger. Utvalget foreslår å endre
dette, slik at Konkurransetilsynet i hver enkelt
sak kan bestemme når mulkten skal begynne å
løpe etter en konkret vurdering, jf. forslagets § 7-1
annet ledd første punktum. Utvalgets vurderinger
i denne forbindelse er inntatt under punkt 6.9.2.

I annet ledd annet punktum er det presisert at
Konkurransetilsynet ikke bare helt, som etter
nåværende lovs § 6-4 tredje ledd andre punktum,
men også delvis skal kunne frafalle kravet om
påløpt mulkt. Utvalget ser for seg at denne
bestemmelsen blant annet vil kunne representere
en viss motvekt til forslaget om at klage ikke skal
ha oppsettende virkning når det gjelder pålagt
tvangsmulkt. Om bakgrunnen for dette se punkt
6.9.2. I de tilfeller hvor det er aktuelt å anvende
sivilrettslige bøter etter § 7-2 er utvalget av den
oppfatning at det ved utmålingen ikke bør tas hen-
syn til eventuell påløpt tvangsmulkt, men at Kon-
kurransetilsynet i stedet eventuelt bør benytte
adgangen til helt eller delvis å frafalle kravet om
mulkt. 

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 tredje
ledd, jf. § 7-2 bokstav d er en beslutning om
tvangsmulkt truffet av offentlig myndighet med
hjemmel i lov tvangsgrunnlag for utlegg. 

I tredje ledd siste punktum foreslås det at Kon-
gen kan fastsette nærmere regler om ileggelse av
tvangsmulkt. Det er således gitt hjemmel for blant
annet å fastsette nærmere regler om utmåling av
tvangsmulkt. Utvalget antar at en slik adgang til
forskriftsregulering er tilstrekkelig, og har ikke
funnet grunn til å innføre i loven slike minimums-
og maksimumsgrenser for tvangsmulktens stør-
relse som finnes i EU/EØS-retten. 

Til § 7-2 Sivilrettslige bøter

Utvalget foreslår å innføre et nytt vidtfavnende
sanksjonsmiddel i konkurranseloven, som beteg-
nes som sivilrettslig bot. Denne reaksjonsformen
skal kun benyttes overfor foretak, og skal forføl-
ges av Konkurransetilsynet gjennom utstedelse
av forelegg og/eller sivilrettslig forfølgning. Den

nye sanksjonsformen er bygget på det reaksjons-
middel som finnes i EØS-avtalen og EF-retten.
Om bakgrunnen for forslaget vises til punkt 6.3.

Det er store forskjeller mellom det sivilretts-
lige bøteinstituttet som her foreslås og straffe-
rettslige bøter. Reglene i straffeloven og straffe-
prosessloven kommer eksempelvis ikke til anven-
delse ved ileggelse av sivilrettslige bøter. Det
sivilrettslige bøteinstituttet faller inn under grup-
pen av forvaltningssanksjoner. På grunn av
botens størrelse og det kraftige reaksjonsmiddel
som den representerer, har utvalget likevel fore-
slått at forvaltningen ikke skal ha kompetanse til
ensidig å fastsette en bot med bindende virkning
for foretaket. Denne kompetansen er gitt til de
alminnelige domstoler på grunnlag av en stevning
fra Konkurransetilsynet. Den nærmere begrun-
nelse for at uttrykket «bøter» likevel er benyttet
er gitt under punkt 6.4.1. 

Etter første ledd bokstav a kan sivilrettslige
bøter brukes overfor overtredelser av bestemmel-
ser i den nye konkurranseloven eller vedtak og
pålegg truffet i medhold av denne lov. Med over-
tredelse av «bestemmelser i denne lov» siktes til
overtredelser av forslagets §§ 3-1, 3-2 eller 4-4 før-
ste ledd. Uttrykket «vedtak og pålegg» truffet i
medhold av loven omfatter vedtak i henhold til
forslagets §§ 4-1 og 4-4 andre eller tredje ledd,
samt påbud i medhold av forslagets §§ 3-3, 5-1
eller 6-1. Ordet «pålegg» innebærer at også over-
tredelser av prosessuelle avgjørelser, som ikke er
å anse som enkeltvedtak i forvaltningslovens for-
stand, kan sanksjoneres med sivilrettslige bøter.
Videre foreslås at sivilrettslige bøter kan benyttes
overfor den som gir uriktige eller ufullstendige
opplysninger til Konkurransetilsynet eller Kon-
kurransenemnda, for overtredelser av EØS-avta-
len artikkel 53 eller artikkel 54, samt overfor med-
virkning til slike overtredelser som er nevnt i
bokstavene a til c, jf. forslagets § 7-2 første ledd
bokstav d. Bot kommer ikke til anvendelse ved
overtredelse av forslagets § 4-3 første og tredje
ledd, jf. utkast til § 7-2 første ledd siste punktum.

Det er kun foretak som kan ilegges sivilretts-
lige bøter etter forslagets § 7-2. Det er presisert i
lovforslaget at dette gjelder enten det er foretaket
selv eller noen som handler på vegne av foretaket
som overtrer eller medvirket til slike overtredel-
ser som er beskrevet i første ledd bokstavene a til
c. Dette innebærer at det ikke er nødvendig at en
overtredelse er foretatt av et foretaks eiere eller
øverste ledelse, men at foretaket også kan bli
ansvarlig for atferd til andre personer som hand-
ler på vegne av foretaket.
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Det foreslås at sivilrettslige bøter skal være
betinget av at det kan påvises en forsettlig eller
uaktsom overtredelse fra foretakets side eller av
en som handler på vegne av foretaket. Utvalget
har drøftet dette under punkt 6.4.3.

Beviskravet ved sivilrettslige bøter er klar
sannsynlighetsovervekt. Dette er drøftet under
punkt 6.4.4.

I annet ledd er det fastsatt hvilke momenter
det skal legges vekt på ved utmåling av sivilretts-
lige bøter. Bestemmelsen inneholder ingen uttøm-
mende oppregning av hvilke momenter det kan
legges vekt på. Utvalget er av den oppfatning at
utmålingen av sivilrettslige bøter så langt som
mulig bør harmoniseres med det som følger av
EU/EØS-reglene. Dette er også ment sikret gjen-
nom bestemmelsen i forslagets sjette ledd om at
Kongen kan gi nærmere regler om beregningen
av bøter. Dette skal imidlertid ikke være til hinder
for at det i retningslinjene kan gjøres særtilpas-
ninger for utmålingen etter den norske loven. Se
for øvrig utvalgets vurderinger under punkt 6.4.6
og 6.7. Er det aktuelt med lempning etter forsla-
gets § 7-4, må dette også tas i betraktning ved
utmålingen av bøtene. 

I tredje ledd første punktum fastsettes at Kon-
kurransetilsynet kan utferdige forelegg på bot
etter forslagets § 7-2. Forelegget skal ha en frist
for vedtakelse på to måneder, jf. tredje ledd annet
punktum. Dersom forelegget ikke vedtas, kan
Konkurransetilsynet innen tre måneder etter utlø-
pet av vedtaksfristen reise sivilrettslig sak mot
foretaket for Oslo tingrett, jf. forslagets § 7-2
fjerde ledd. Det er altså Konkurransetilsynet som
har søksmålsbyrden dersom forelegget ikke ved-
tas. Utvalgets vurdering av denne fremgangsmå-
ten er inntatt under punkt 6.4.5. Konkurransetilsy-
net har ingen plikt til å uferdige forelegg dersom
vilkårene for sivilrettslig bot er til stede, men kan i
stedet bringe saken direkte inn for domstolene
eller anmelde saken til påtalemyndigheten. 

Dersom Konkurransetilsynet reiser sak på
bakgrunn av et ikke vedtatt forelegg, kan domsto-
len ikke fastsette en bot som er høyere enn fore-
legget, jf. forslagets § 7-2 fjerde ledd fjerde punk-
tum. Retten kan for øvrig prøve alle sider av
saken. Om Oslo tingrett som tvunget verneting
vises det til merknadene til forslagets § 8-1. 

I femte ledd er det gitt bestemmelser om forel-
delse av adgangen til å ilegge sivilrettslige bøter.
Ansvaret for overtredelser av materielle bestem-
melser foreldes etter ti år, mens overtredelser av
prosessuelle bestemmelser foreldes etter fem år.

Se punkt 6.4.7 om utvalgets vurderinger i denne
forbindelse. 

Til § 7-3 Straff

Selv om utvalget foreslår sivilrettslige bøter for
foretak som ny reaksjonsform, har utvalget likevel
sett behov for at visse typer overtredelser av kon-
kurranseloven og vedtak eller pålegg i medhold
av denne fortsatt bør medføre straffansvar. Om
bakgrunnen for det individuelle straffansvaret og
for systemet med alternative sanksjonsspor, se
punkt 6.3. I henhold til reglene om forbud mot
dobbeltstraff er det på det rene at et foretak ikke
både kan ilegges sivilrettslig og strafferettslig bot
for samme forhold, se punkt 6.6. 

En endring av de materielle konkurransere-
glene fra en kombinasjon av forbuds- og inngreps-
hjemler til rene forbudsbestemmelser, innebærer
at en rekke forhold som i dag som utgangspunkt
er lovlige blir forbudt. Utvalget finner imidlertid
ikke grunn til å utvide straffansvaret tilsvarende.
På denne bakgrunn er straffansvaret i første ledd
begrenset til overtredelser av forslagets § 3-1 ved
samarbeid om priser, anbud eller ved markeds-
deling. Dette innebærer at det fortsatt skal være
adgang til å ilegge straff for forhold som i dag
rammes av konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4. Om
bakgrunnen for dette se punkt 6.5.1. 

At bestemmelsen i forslagets § 7-3 første ledd
ikke skal medføre endringer i forhold til det som i
dag regnes som straffbare overtredelser av kon-
kurranseloven §§ 3-1 til 3-4 er imidlertid kun et
utgangspunkt. For det første kan overtredelser av
forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4 straffes
selv om det kan foreligge grunnlag for dispensa-
sjon etter § 3-9, så lenge det ikke er søkt om og inn-
vilget dispensasjon. Etter utkast til § 3-1 vil imidler-
tid samarbeid om priser, anbud og markedsdeling
være tillatt og således ikke straffbart, dersom sam-
arbeidet faller inn under unntaksbestemmelsen i
forslagets § 3-1 tredje ledd eller et anvendelig grup-
pefritak gitt med hjemmel i forslagets § 3-1 fjerde
ledd. Samarbeidet vil heller ikke være forbudt etter
forslagets § 3-1 dersom samhandelskriteriet er opp-
fylt og samarbeidet omfattes av et gruppefritak
etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3. 

For det andre må straffansvaret etter forslagets
§ 7-3 første ledd baseres på en tolkning av vilkå-
rene i forslagets § 3-1 første ledd, hvoretter målet
er en harmonisering med EU/EØS-konkurranse-
retten, slik at avgrensningen av disse vilkårene
ikke nødvendigvis på ethvert punkt faller sammen
med avgrensningen av de tilsvarende eller lig-
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nende vilkår i konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4.
Uttrykket overtredelse av «§ 3-1 ved samarbeid
om priser, anbud eller ved markedsdeling» i forsla-
gets § 7-3 første ledd er således ikke ment å gi
noen selvstendig anvisning på hvordan vilkårene i
forslagets § 3-1 skal forstås, men er kun ment som
en henvisning til utgangspunktet om at slik atferd
som i dag er forbudt etter konkurranseloven §§ 3-1
til 3-4, fortsatt skal være straffsanksjonert. 

Strafferammen for forsettlige eller uaktsomme
overtredelser av forslagets § 3-1 ved samarbeid
om priser, anbud eller markedsdeling skal være
bøter, og fengsel inntil 6 år dersom særlig skjer-
pende forhold foreligger, jf. første ledd. I første
ledd siste setning er det angitt hvilke forhold det
særlig skal legges vekt på ved vurderingen av om
særlig skjerpende forhold foreligger. Det skal
blant annet særlig legges vekt på om overtredel-
sen er søkt holdt skjult, om den har voldt betyde-
lig økonomisk skade, om lovovertrederen har
foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om
han har forledet allmennheten eller en større
krets av personer, den vinning som lovovertrede-
ren har hatt og omfanget av overtredelsen forøv-
rig. Denne formuleringen bygger på straffeloven
§ 271 om grovt bedrageri. Medvirkning straffes
på samme måte.

I annet ledd er strafferammen bøter eller feng-
sel inntil tre år for den som forsettlig eller uakt-
somt unnlater å etterkomme påbud i medhold av
forslagets § 3-3, overtrer forslagets § 4-4 første
ledd og vedtak etter forslagets § 4-1 og § 4-4 annet
ledd og tredje ledd, overtrer pålegg etter forsla-
gets §§ 5-1 og 6-1 ved uriktige eller ufullstendige
opplysninger til konkurransemyndighetene. Det
samme gjelder for den som medvirker til slike
overtredelser. Utvalget har ikke sett behov for en
utvidet strafferamme for eventuelle særlige skjer-
pende forhold ved slike overtredelser som nevnt i
annet ledd, men de momenter som det etter første
ledd siste setning skal legges vekt på ved vurde-
ringen av om særlig skjerpende forhold foreligger
er også relevante ved straffutmålingen etter annet
ledd.

Utvalget forutsetter at det ved utmålingen av
strafferettslige bøter etter forslagets § 7-3 ses hen
til de utmålingsprinsipper som er foreslått for
sivilrettslig bøter etter forslagets § 7-2. 

Til § 7-4 Lempning

Bestemmelsen om sanksjonslempning er ny.
Regelen gir adgang til hel eller delvis nedsettelse
av sivilrettslige bøter etter forslagets § 7-2 og

straff etter forslagets § 7-3, jf. nærmere under
punkt 6.7. 

Det følger av bestemmelsen at oppklaring av
egen eller andres medvirkning til overtredelse
«skal tas i betraktning». Forutsetningen for at det
skal tas i betraktning, må være at vilkårene for
lempning er til stede. De nærmere vilkår for lemp-
ning forutsettes fastsatt ved forskrift med hjem-
mel i tredje ledd. I punkt 6.7.4 peker utvalget på
en del momenter som kan være relevante ved
utformingen av forskriften.

Det må være opp til konkurransemyndighe-
tene og påtalemyndigheten i hver enkelt sak å
bestemme hvor stor sanksjonslempningen skal
være. Skal sanksjonslempning virke slik at det
fjerner risikoen for straff ved å bryte ut av et kar-
tell, må den potensielle utbryteren ha mulighet til
å få løfte om lempning i forkant av prosessen.
Konkurransetilsynet vil være det naturlige stedet
for en potensiell utbryter å henvende seg. Ved
overtredelser hvor det kan være aktuelt med
straff etter § 7-3, enten på grunn av overtredel-
sens art eller fordi det er aktuelt med person-
straff, forutsettes det at Konkurransetilsynet
kobler inn påtalemyndigheten. Konkurransetilsy-
net og påtalemyndigheten må ha adgang til å gi
bindende forhåndstilsagn om sanksjonslempning
til en som ønsker å legge kortene på bordet. Dette
vil dels kunne bli oppnådd ved tilpasning av opp-
ortunitetsprinsippet, at sak om sivilrettslige bøter
eller straff ikke kommer i gang uten aktive skritt
fra henholdsvis Konkurransetilsynet eller påtale-
myndigheten. 

I de tilfelle hvor det ikke er aktuelt med helt
bortfall av sanksjoner, må det legges til rette for at
det kan gis løfte om en maksimal sanksjon som vil
bli anvendt overfor den som medvirker til oppkla-
ring. I forhold til sivilrettlige bøter fastsetter for-
slagets § 7-2 fjerde ledd fjerde punktum at retten
ved en sak om sivilrettslig bot ikke kan fastsette
en bot som er høyere enn forelegget. Det samme
ville fulgt av tvistemålsloven § 82 som fastsetter at
domstolene i sivile saker som hovedregel ikke
kan gå utenfor partenes påstander. Begrunnelsen
for at dette også presiseres i konkurranseloven,
er hensynet til sanksjonslempning. I straffesaker
er regelen at retten står fritt i forhold til aktors
påstand slik at det også kan utmåles en høyere
straff enn påstått. For å sikre at regelen om sank-
sjonslempning skal være virkningsfull, foreslår
utvalget at det presiseres i forslagets § 7-4 annet
ledd at retten ikke kan ilegge strengere straff enn
påstått av påtalemyndigheten.
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Til lovens kapittel 8

Til § 8-1 Tvunget verneting

Forslagets § 8-1 gjør Oslo tingrett til tvunget ver-
neting for søksmål angående lovmessigheten av
avgjørelser truffet etter den nye konkurranse-
loven og søksmål angående sivilrettslige bøter
etter forslagets § 7-2. Bestemmelsen er nærmere
omtalt i punkt 10.2.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at
konkurransesaker ofte vil være komplekse både
rettslig og faktisk og at anvendelsen av forbudsbe-
stemmelsene i §§ 3-1 og 3-2 krever god kjennskap
til konkurransereglene i EU/EØS. 

Oslo tingrett er tvunget verneting for alle
saker hvor konkurransemyndigheten er saksøkt.
I tillegg er Oslo tvunget verneting der Konkurran-
setilsynet bringer en sak med påstand om sivil-
rettslige bøter inn for domstolene. 

Utvalget foreslår ikke spesielle vernetingsre-
gler ved privatrettslige søksmål og straffesaker.
Ved begjæring om bevissikring foreslår utvalget i
§ 6-1 at saken bringes inn for tingretten på det
sted hvor det mest praktisk kan skje.

Til lovens kapittel 9

Til § 9-1 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Fra samme tid oppheves gjeldende konkurranselov.

Til § 9-2 Overgangsbestemmelser

Forskrifter, vedtekter, reglementer og instrukser
som er gitt i medhold av gjeldende konkurranse-
lov skal fortsatt gjelde så langt de passer, inntil
Kongen opphever eller endrer disse i medhold av
denne lov eller ved særskilt bestemmelse.

Enkeltvedtak i medhold av gjeldende konkur-
ranselov opprettholdes i den perioden som er for-
utsatt i vedtakene inntil de blir endret eller opphe-
vet i medhold av denne lov eller ved særskilt
bestemmelse av Kongen. Dette innebærer at inn-
grepsvedtak etter dagens konkurranselov § 3-10
og dispensasjonsvedtak etter konkurranseloven
§ 3-9 vil gjelde i den perioden som er forutsatt i
det enkelte vedtaket. Dispensasjonsvedtak kan i
visse tilfelle være snevrere en de lovbaserte unn-
takene etter den nye loven, for eksempel hvis dis-
pensasjonen er gitt på visse vilkår. I slike tilfelle vil
unntakene etter den nye loven gå foran dispensa-
sjonsvedtaket. 

Kongen kan ellers gi de overgangsbestemmel-
ser som er nødvendige.

Etter forslagets § 2-3 første ledd skal funk-
sjonstiden for Konkurransenemndas medlemmer
være fire år. For å sikre kontinuitet blant medlem-
mene og for å åpne for en fleksibel ordning, fore-
slår utvalget at det ved første gangs oppnevnelse
av nemndas medlemmer kan settes en kortere
funksjonstid for noen av medlemmene. 

Til § 9-3 Endring i andre lover

Det er en del lover som viser til gjeldende konkur-
ranselov. Utvalget har ikke foretatt noen systema-
tisk gjennomgang av hvilke endringer som er
nødvendig i andre lover. 

Ettersom utvalget har foreslått å flytte bestem-
melsen om prismerking i gjeldende konkurranse-
lov § 4-1 over i markedsføringsloven, har utvalget
foreslått konkrete endringer i lov av 16. juni 1972
nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtale-
vilkår.

Konkurranseloven § 4-1 første ledd pålegger
ervervsdrivende som selger varer og tjenester i
detalj til forbruker å informere om prisene. Videre
er det hjemmel i annet ledd til å pålegge prisopp-
lysning. Dette er blant annet hjemmelen for for-
skriftene om enhetsprismerking som gjennomfø-
rer EF-direktivet om forbrukervern ved opplys-
ning om priser på forbrukervarer. Formålet med
dette direktivet er å fastsette at det skal opplyses
om salgpris og enhetspris med sikte på å bedre
forbrukeropplysningen og gjøre det enklere å
sammenligne priser. Oppfølging av prismerkings-
bestemmelsene er etter utvalgets mening en opp-
gave som bør utføres av forbrukermyndighetene.
Utvalget foreslår derfor at konkurranseloven § 4-1
overføres til markedsføringsloven i en ny § 3 a. De
forvaltningsmessige oppgavene vil da kunne leg-
ges til Kongen og Forbrukerombudet, som i dag
fører et omfattende tilsyn for å forhindre blant
annet villedende prisinformasjon. Denne endrin-
gen er nærmere omtalt i punkt 3.3.3.3.

Etter markedsføringsloven § 20 tredje ledd
gjør bestemmelsene i markedsføringsloven ingen
innskrenkninger i de fullmakter som er fastsatt i
eller i medhold av gjeldende konkurranselov og
pristiltakslov. Denne bestemmelsen må endres
slik at den viser til den nye konkurranselovens
bestemmelser.

Etter markedsføringsloven § 13 annet ledd
skal Forbrukerombudet føre tilsyn med, og gjen-
nom forhandlinger med næringsdrivende eller
deres organisasjoner bidra til, at vilkår som nyttes
eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor
forbrukere, ikke nyttes til skade for forbrukerne.
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I medhold av denne bestemmelse innleder For-
brukerombudet ofte forhandlinger med nærings-
drivende og bransjeorganisasjoner om markeds-
føring og avtalevilkår for å oppnå enighet om vil-
kår som ikke er i strid med markedsføringslovens
bestemmelser. De avtalevilkår det er tale om kan i
prinsippet være omfattet av forbudet mot konkur-
ransebegrensende avtaler i forslagets § 3-1 og

EØS-avtalen artikkel 53. For å unngå tvil i disse
situasjonene foreslår utvalget en ny bestemmelse
inntatt som et nytt fjerde ledd i markedsførings-
loven § 20 siste ledd om at forslagets § 3-1 ikke
kommer til anvendelse på bruk av kontraktsvilkår
som er anbefalt av Forbrukerombudet i medhold
av markedsføringsloven § 13 annet ledd. Denne
endringen er nærmere omtalt i punkt 4.4.4.
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Kapittel 14 

Utkast til lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med 
foretakssammenslutninger

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Lovens formål

Lovens formål er å fremme virksom konkurranse
for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

§ 1-2 Definisjon av foretak

Med foretak menes enhver enhet som utøver pri-
vat eller offentlig ervervsvirksomhet. 

§ 1-3 Generelle unntak fra loven

Loven gjelder ikke for lønns- og arbeidsvilkår i tje-
neste hos andre.

Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra hele
eller deler av denne lov for bestemte markeder
eller næringer.

§ 1-4 Forholdet til andre lover

Dersom et forhold som faller inn under loven,
også går inn under regulerings- og kontrollbe-
stemmelser i andre lover, kan Kongen gi nær-
mere regler om den innbyrdes avgrensning av de
forskjellige myndigheters virkeområde.

§ 1-5 Lovens stedlige virkeområde

Loven gjelder vilkår, avtaler og handlinger som
har virkning eller som er egnet til å ha virkninger
her i riket. 

Kongen kan bestemme at loven skal gjelde for
vilkår, avtaler eller handlinger selv om de uteluk-
kende har eller er egnet til å ha virkning utenfor
riket. 

Etter avtale med fremmed stat eller internasjo-
nal organisasjon kan lovens virkeområde utvides.
Etter slik avtale kan lovens virkeområde også inn-
skrenkes for et begrenset felt.

Kongen bestemmer om og i hvilken utstrek-
ning de bestemmelser som er gitt i eller i med-
hold av loven, skal gjelde for Svalbard.

§ 1-6 Varighet av enkeltvedtak

Enkeltvedtak i medhold av denne lov skal i almin-
nelighet gjelde for et bestemt tidsrom. Virknings-
tiden for de enkelte vedtak skal normalt ikke over-
stige fem år og aldri være lengre enn ti år. Vedtak
kan fornyes.

§ 1-7 Overlevering til fremmede 
konkurransemyndigheter av opplysninger 
underlagt taushetsplikt 

For å oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor
fremmed stat eller internasjonal organisasjon kan
Konkurransetilsynet uten hinder av lovbestemt
taushetsplikt gi konkurransemyndigheter i frem-
mede stater opplysninger som er nødvendige for å
fremme norske eller vedkommende stats eller
organisasjons konkurranseregler. 

Ved utlevering av opplysninger etter første
ledd skal Konkurransetilsynet stille som vilkår at
opplysningene bare kan formidles videre med
samtykke fra Konkurransetilsynet og bare for det
formål som samtykket omfatter. 

Kongen kan gi forskrift om overlevering av
opplysninger etter første og annet ledd.

Kap. 2 Konkurransemyndighetenes 
organisasjon og oppgaver

§ 2-1 Konkurransemyndighetenes organisasjon

Konkurransemyndighetene er Kongen, departe-
mentet, Konkurransenemnda og Konkurransetil-
synet. 

Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
er uavhengige forvaltningsorganer som er admi-
nistrativt underordnet Kongen og departementet.
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Kongen kan gi nærmere bestemmelser om Kon-
kurransetilsynets og Konkurransenemndas orga-
nisasjon og virksomhet. Kongen og departemen-
tet kan ikke instruere Konkurransetilsynet eller
Konkurransenemnda om avgjørelsen av enkeltsa-
ker eller omgjøre deres enkeltvedtak etter loven
utover det som følger av §§ 3-4 og 4-6.

§ 2-2 Konkurransetilsynets oppgaver

Konkurransetilsynet skal føre tilsyn med konkur-
ransen i de forskjellige markeder. Herunder skal
det: 
a) kontrollere at lovens forbud og påbud overhol-

des,
b) foreta nødvendige inngrep mot foretakssam-

menslutninger, 
c) iverksette tiltak for å øke markedenes gjen-

nomsiktighet, 
d) håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54 innen-

for de rammer som fastsatt i lov 27. november
1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avta-
len mv., og med de begrensninger som følger
av EØS-avtalen og Avtalen mellom EFTA-sta-
tene om opprettelse av et overvåkningsorgan
og en domstol.

§ 2-3 Konkurransenemnda

Konkurransenemnda skal bestå av fem medlemmer
med personlige varamenn som oppnevnes av Kon-
gen. Funksjonstiden for medlemmene er fire år. 

Konkurransenemnda avgjør klager over Kon-
kurransetilsynets vedtak med de begrensninger
som fremgår av § 2-4. En part eller annen med
rettslig klageinteresse kan innen 15 virkedager
kreve at Konkurransetilsynet bringer saken inn
for Konkurransenemnda. Kravet skal grunngis.
Konkurransetilsynet bringer i så fall saken inn for
Konkurransenemnda innen 15 virkedager fra den
dagen klagen er mottatt. Konkurransenemnda
kan også omgjøre Konkurransetilsynets vedtak
etter eget tiltak, jf. forvaltningsloven § 35. Finner
Konkurransenemnda at omgjøring kan være aktu-
elt, ber den Konkurransetilsynet om å bringe
saken inn for nemnda. Konkurransenemnda kan
ikke instruere Konkurransetilsynet om utfallet av
enkeltsaker.

Konkurransenemnda treffer vedtak på selv-
stendig grunnlag etter at partene og Konkurran-
setilsynet har uttalt seg. Nemnda kan innhente
uttalelser og bevis fra andre og pålegge partene
og Konkurransetilsynet å fremskaffe opplysnin-
ger. 

§ 2-4 Kongen og departementet

Kongen fører tilsyn med den generelle gjennom-
føring av loven og gir tillatelser etter §§ 3-4 og 4-6.
Kongen avgjør dessuten klager over vedtak truf-
fet av Konkurransetilsynet og Konkurranse-
nemnda i medhold av §§ 5-1, 6-3 annet ledd, for-
valtningsloven og offentlighetsloven.

Kap. 3 Forbudte konkurransebegrensninger

§ 3-1 Konkurransebegrensende avtaler mellom 
foretak

Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning
truffet av sammenslutninger av foretak og enhver
form for samordnet opptreden som har til formål
eller virkning å hindre, innskrenke eller vri kon-
kurransen, er forbudt, særlig slike som består i
a) å fastsette på direkte eller indirekte måte inn-

kjøps- eller utsalgspriser eller andre forret-
ningsvilkår,

b) å begrense eller kontrollere produksjon, avset-
ning, teknisk utvikling eller investeringer,

c) å dele opp markeder eller forsyningskilder,
d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår

for likeverdige ytelser og derved stille dem
ugunstigere i konkurransen,

e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at
medkontrahentene godtar tilleggsytelser som
etter sin art eller etter vanlig forretningsprak-
sis ikke har noen sammenheng med kontrakts-
gjenstanden.

Avtaler eller beslutninger som er forbudt i hen-
hold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen
rettsvirkning. 

Bestemmelsene i første og annet ledd får ikke
anvendelse på avtaler mellom foretak, beslutnin-
ger truffet av sammenslutninger av foretak og
samordnet opptreden, som bidrar til å bedre pro-
duksjonen eller fordelingen av varene eller til å
fremme den tekniske eller økonomiske utvikling,
samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig
andel av de fordeler som er oppnådd, og uten 
a) å pålegge vedkommende foretak restriksjoner

som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse
mål, eller 

b) å gi disse foretak mulighet til å utelukke kon-
kurranse for en vesentlig del av de varer det
gjelder.

Kongen kan i forskrift fastsette regler for hva som
skal gå inn under tredje ledd (gruppefritak). Kon-
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kurransetilsynet kan bestemme at et gruppefritak
ikke skal være anvendelig overfor bestemte fore-
tak i den utstrekning avtaler, beslutninger eller
samordnet opptreden, ikke er forenlige med
tredje ledd. 

§ 3-2 Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling

Et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin
dominerende stilling er forbudt.
Slik utilbørlig utnyttelse kan særlig bestå i
a) å påtvinge, direkte eller indirekte, urimelige

innkjøps- eller utsalgspriser eller andre urime-
lige forretningsvilkår, 

b) å begrense produksjon, avsetning eller teknisk
utvikling til skade for forbrukerne, 

c) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår
for likeverdige ytelser og derved stille dem
ugunstigere i konkurransen, 

d) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at
medkontrahentene godtar tilleggsytelser som
etter sin art eller etter vanlig forretningsprak-
sis ikke har noen sammenheng med kontrakts-
gjenstanden.

§ 3-3 Påbud om å bringe en ulovlig atferd til opphør

Konkurransetilsynet eller Konkurransenemnda
kan pålegge foretak eller sammenslutninger av
foretak som overtrer bestemmelsene i §§ 3-1 eller
3-2, å bringe overtredelsen til opphør. I denne for-
bindelse kan de pålegge foretakene enhver for-
pliktelse som er nødvendig for å bringe en over-
tredelse til opphør. Strukturelle forpliktelser kan
bare pålegges dersom det ikke finnes like effek-
tive atferdsregulerende forpliktelser, eller dersom
en atferdsregulerende forpliktelse vil være mer
byrdefull for foretaket. 

Pålegg etter denne bestemmelse kan gis selv
om Konkurransetilsynet utferdiger forelegg mot
foretaket etter § 7-2. Vedtas forelegget, er spørs-
målet om §§ 3-1 eller 3-2 er overtrådt endelig
avgjort også for en eventuell klage på pålegget.
Bringes forelegget inn for retten, avgjør Konkur-
ransetilsynet om søksmålet skal få oppsettende
virkning på pålegget. Denne avgjørelsen kan over-
prøves av Konkurransenemnda.

Har noen anmodet Konkurransetilsynet om å
treffe vedtak etter denne bestemmelsen, skal
Konkurransetilsynet grunngi sin avgjørelse der-
som tilsynet ikke treffer vedtak i saken. Konkur-
ransetilsynets avgjørelse om ikke å treffe vedtak
kan påklages til Konkurransenemnda etter
reglene i § 2-3 annet ledd.

Finner Konkurransetilsynet at det er fare for
alvorlig og uopprettelig skade for konkurransen,
kan det treffe midlertidig vedtak når det er rime-
lig grunn til å anta at det foreligger en overtre-
delse av §§ 3-1 eller 3-2. Det kan ikke treffes mid-
lertidig vedtak dersom den vedtaket retter seg
mot påføres skade eller ulempe som står i åpen-
bart misforhold til de hensyn som vedtaket skal
ivareta. Et vedtak etter denne bestemmelse skal
treffes for et avgrenset tidsrom med mulighet til
forlengelse dersom faren for konkurransen
består. 

§ 3-4 Prøving i henhold til allmenne hensyn

Dersom allmenne hensyn tilsier det, kan Kongen
tillate atferd som er i strid med forbudet i §§ 3-1
eller 3-2. Tillatelsen har ingen virkning i forhold til
overtredelser av lovens forbud eller vedtak truffet
i medhold av loven før tillatelsen blir gitt.

Kap. 4 Kontroll med 
foretakssammenslutninger

§ 4-1 Inngrep mot foretakssammenslutninger 

Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
skal gripe inn mot en foretakssammenslutning
dersom de finner at den vil føre til eller forsterke
en vesentlig begrensning av konkurransen i strid
med lovens formål i § 1-1. 

Vedtak om inngrep kan gå ut på å nedlegge
forbud eller å gi påbud samt å gi tillatelse på vil-
kår, herunder: 
a) forby foretakssammenslutningen og fastsette

slike bestemmelser som er nødvendige for at
formålet med forbudet blir oppnådd, 

b) påby avhendelse av aksjer eller andeler som er
ervervet som ledd i foretakssammenslutnin-
gen, eller 

c) sette slike vilkår som er nødvendige for å mot-
virke at foretakssammenslutningen begrenser
konkurransen. 

Konkurransetilsynet kan oppnevne en forvalter til
å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter annet
ledd. Kostnadene til forvalteren bæres av den part
som er pålagt å ha slik forvalter. Forvalteren kan
inngå avtaler på vegne av den eller dem som er
adressat for vedtaket. Kongen kan gi nærmere
regler for forvalter.

Avtaler som er direkte tilknyttet en foretaks-
sammenslutning er ikke i strid med § 3-1, så langt
de er nødvendige for gjennomføring av foretaks-
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sammenslutningen og foretakssammenslutningen
sammen med de tilknyttede avtaler ikke fører til
eller forsterker en vesentlig begrensning av kon-
kurransen i strid med lovens formål i § 1-1.

§ 4-2 Definisjon av foretakssammenslutning 

En foretakssammenslutning foreligger når:
a) to eller flere tidligere uavhengige foretak fusjo-

nerer, eller
b) en eller flere personer, som allerede kontrolle-

rer minst et foretak, eller et eller flere foretak
direkte eller indirekte helt eller delvis overtar
kontrollen over et eller flere andre foretak.

Når det opprettes et fellesforetak som på varig
grunnlag ivaretar alle funksjoner som hører inn
under en uavhengig økonomisk enhet, foreligger
en foretakssammenslutning i henhold til første
ledd bokstav b. 

Kontroll oppnås gjennom rettigheter, avtaler
eller andre midler som enkeltvis eller sammen, de
faktiske eller juridiske forhold tatt i betraktning,
gir mulighet til å utøve avgjørende innflytelse over
et foretaks virksomhet, særlig:
a) eiendomsrett eller bruksrett til et foretaks

samlede aktiva eller deler av dem,
b) rettigheter eller avtaler som gir avgjørende

innflytelse over et foretaks organer med hen-
syn til deres sammensetning, stemmegivning
eller beslutninger. 

Kontroll oppnås av personer eller foretak som:
a) er innehavere av slike rettigheter eller har ret-

tigheter i henhold til slike avtaler, eller
b) uten å være innehavere av slike rettigheter

eller å ha rettigheter i henhold til slike avtaler,
kan utøve rettigheter som følger av dem.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om hva som
skal omfattes av første ledd.

§ 4-3 Melding av foretakssammenslutninger

Kongen kan pålegge meldeplikt for foretakssam-
menslutninger. 

En foretakssammenslutning kan meldes frivil-
lig til Konkurransetilsynet for å avklare om det
kan bli aktuelt med inngrep etter § 4-1.

Konkurransetilsynet kan i enkelttilfeller
pålegge melding. Slikt pålegg kan ikke gis senere
enn tre måneder etter at endelig avtale er inngått. 

Kongen kan fastsette nærmere regler om mel-
ding av foretakssammenslutninger, herunder

hvilke sammenslutninger som skal være melde-
pliktige, krav til meldingens innhold og offentlig-
gjøring av meldingen. 

§ 4-4 Gjennomføringsforbud

Foretakssammenslutninger som omfattes av
reglene i § 4-3 første, annet og tredje ledd må ikke
gjennomføres så lenge Konkurransetilsynet
behandler saken etter § 4-5 annet ledd første
punktum. For foretakssammenslutninger som er
meldepliktige etter § 4-3 første ledd gjelder gjen-
nomføringsforbudet også før de er meldt. For
foretakssammenslutninger som meldes etter § 4-3
annet ledd gjelder gjennomføringsforbudet fra det
tidspunkt melding er gitt. For foretakssammen-
slutninger som pålegges melding etter reglene i
§ 4-3 tredje ledd gjelder gjennomføringsforbudet
fra partene har mottatt pålegg om melding.

Konkurransetilsynet kan ved enkeltvedtak
eller forskrift gjøre unntak fra forpliktelsen i første
ledd. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hen-
syn til de virkninger forbudet kan ha for foretak
berørt av sammenslutningen eller for tredjemenn
og den trussel foretakssammenslutningen kan
utgjøre for konkurransen. Det kan knyttes vilkår
og forpliktelser til unntaket for å sikre virksom
konkurranse. 

Konkurransetilsynet kan vedta midlertidig for-
bud mot å gjennomføre en foretakssammenslut-
ning eller vedta andre tiltak dersom det er rimelig
grunn til å anta at ervervet kan lede til eller for-
sterke en vesentlig begrensning av konkurran-
sen, og dersom Konkurransetilsynet anser det
nødvendig med et slikt forbud for å kunne gjen-
nomføre et eventuelt senere vedtak om inngrep i
medhold av bestemmelsen i § 4-1. 

§ 4-5 Vedtak om inngrep

Vedtak om inngrep mot foretakssammenslutnin-
ger treffes av Konkurransetilsynet og Konkurran-
senemnda på grunnlag av melding etter § 4-3. 

For foretakssammenslutninger som meldes
etter bestemmelsen i § 4-3, må Konkurransetilsy-
net innen 25 virkedager fra den fullstendige mel-
dingen er mottatt, varsle at inngrep kan bli aktu-
elt. Gis intet slikt varsel, kan Konkurransetilsynet
ikke gripe inn mot foretakssammenslutningen
etter reglene i § 4-1. 

Konkurransetilsynet må senest innen 70 virke-
dager etter at fullstendig melding ble mottatt,
legge frem begrunnet forslag til inngrepsvedtak.
Forslaget forelegges partene til uttalelse med en
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frist på 15 virkedager. Konkurransetilsynet må
treffe sitt vedtak innen 30 virkedager etter at for-
slaget til inngrepsvedtak er sendt partene. Denne
fristen kan forlenges med 25 virkedager etter
begjæring fra partene.

Dersom Konkurransetilsynets vedtak påkla-
ges etter reglene i § 2-3, må Konkurransenemnda
treffe sitt vedtak senest innen 60 virkedager etter
at saken er brakt inn for den.

§ 4-6 Prøving i henhold til allmenne hensyn

Dersom allmenne hensyn tilsier det, kan Kongen
tillate en foretakssammenslutning som Konkur-
ransetilsynet eller Konkurransenemnda har gre-
pet inn mot. Kongen kan sette vilkår for å gi en
slik tillatelse. Bestemmelsen i § 4-1 annet ledd får
tilsvarende anvendelse.

Kap. 5 Generelle bestemmelser

§ 5-1 Opplysnings- og utleveringsplikt

Enhver plikter å gi Konkurransetilsynet og Kon-
kurransenemnda de opplysninger som disse myn-
digheter krever for å kunne utføre sine gjøremål
etter loven eller for å kunne oppfylle Norges avta-
leforpliktelser overfor en fremmed stat eller en
internasjonal organisasjon. Opplysningene kan
kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt
frist og kan nedtegnes eller på annen måte lagres.

På samme betingelser som nevnt i første ledd
kan Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
kreve utlevert alle typer forretningspapirer, møte-
referater og andre nedtegnelser, samt informa-
sjon som er lagret ved hjelp av datamaskin eller
annet teknisk hjelpemiddel. 

Opplysninger som kreves etter første og annet
ledd, kan gis uten hinder av den lovbestemte taus-
hetsplikt som ellers påhviler ligningsmyndighe-
ter, andre skatte- og avgiftsmyndigheter og myn-
digheter som har til oppgave å overvåke offentlig
regulering av ervervsvirksomhet. 

Pliktene etter første og annet ledd gjelder også
i saker som behandles etter lovens kapittel 6. 

Kongen kan fastsette nærmere regler for opp-
lysnings- og utleveringsplikt.

§ 5-2 Offentlighet 

Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda
skal offentliggjøre sine vedtak. Ved offentliggjø-
ringen skal partenes navn og vedtakets hovedinn-
hold oppgis. Opplysninger underlagt taushetsplikt

etter forvaltningsloven § 13 kan bare offentliggjø-
res dersom det er nødvendig for å opplyse om
vedtakets hovedinnhold.

Kap. 6 Saksbehandling i overtredelsessaker

§ 6-1 Bevissikring

Når det er rimelig grunn til å anta at loven eller
vedtak i medhold av den er overtrådt eller når det
er nødvendig for å kunne oppfylle Norges avtale-
forpliktelser overfor fremmed stat eller interna-
sjonal organisasjon, kan Konkurransetilsynet, for
å søke etter bevis, kreve:
a) å få adgang til alle lokaler, eiendommer, trans-

portmidler og andre oppbevaringssteder hvor
det kan finnes bevis for overtredelse, herunder
private hjem. 

b) å ta med ting som kan ha betydning som bevis
for nærmere gransking,

c) å forsegle alle forretningslokaler, samt bøker
eller forretningspapirer så lenge undersøkel-
sen varer og dette anses nødvendig.

Bevis som tas med skal tilbakeleveres så snart
behovet for bevisene faller bort. 

Begjæring om adgang til bevissikring framset-
tes av Konkurransetilsynet for tingretten. Saken
bringes inn for tingretten på det sted hvor det
mest praktisk kan skje. Retten treffer avgjørelsen
ved beslutning. Beslutningen treffes uten at den
som avgjørelsen rammer, gis adgang til å uttale
seg, og uten at den blir meddelt ham før bevissik-
ringen settes i verk. Kjæremål over beslutningen
har ikke oppsettende virkning. Straffeprosesslo-
ven §§ 200, 201 første ledd, §§ 117 til 120, jf.
§§ 204, 207, 208, 209, 213 og kapittel 26 gis tilsva-
rende anvendelse.

Den som det gjennomføres bevissikring hos,
har rett til å tilkalle en advokat. Bevissikringen
kan normalt ikke begynne før advokaten er kom-
met til stedet. Dette gjelder likevel ikke dersom
det av hensyn til bevissikringen er nødvendig å
begynne uten opphold, eller dersom bevissikrin-
gen blir unødig forsinket. 

Konkurransetilsynet kan kreve bistand av poli-
tiet til å iverksette beslutningen om bevissikring. 

Dersom det ikke er tid til å avvente rettens
beslutning, kan Konkurransetilsynet kreve at poli-
tiet avstenger de områder der bevisene kan være
inntil rettens beslutning foreligger.

Kongen kan fastsette nærmere regler for
bevissikring og behandling av overskuddsinfor-
masjon.
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Disse reglene gjelder også ved mistanke om
overtredelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54.

§ 6-2 Forholdet til offentlighetsloven

Lov om offentlighet i forvaltningen gjelder ikke i
saker om overtredelse av §§ 3-1, 3-2, 4-4 første
ledd eller vedtak i medhold av denne lov så lenge
saken ikke er avsluttet.

§ 6-3 Dokumentinnsyn

Partene skal på begjæring gis adgang til å gjøre
seg kjent med sakens dokumenter, såfremt det
kan skje uten skade eller fare for etterforsknin-
gens øyemed eller for tredjemann. Forvaltningslo-
ven § 19 får tilsvarende anvendelse. Blir en part
nektet adgang til dokumentene, kan spørsmålet
kreves avgjort ved kjennelse av retten. Dersom
saken omfatter flere foretak gjelder innsynsretten
ikke dokumenter som bare gjelder andre foretaks
forhold.

Enhver med rettslig interesse kan kreve inn-
syn i sakens dokumenter. Inntil saken er avsluttet
gjelder dette bare såfremt det kan skje uten skade
eller fare for etterforskningens øyemed eller for
tredjemann. For at innsynsretten skal kunne
omfatte opplysninger som er undergitt lovbestemt
taushetsplikt, kreves det at innsyn ikke vil virke
urimelig overfor den som opplysningene angår.
Blir det begjært innsyn i taushetsbelagte opplys-
ninger etter denne bestemmelse, skal den opplys-
ningene gjelder varsles og gis en frist til å uttale
seg. Dette gjelder likevel ikke dersom hensynet til
vesentlige offentlige eller private interesser taler
mot utsettelse. 

Kap. 7 Sanksjoner

§ 7-1 Tvangsmulkt

For å sikre at enkeltvedtak i medhold av denne
lov og pålegg etter § 5-1 overholdes, kan Konkur-
ransetilsynet bestemme at den som vedtaket ret-
ter seg mot, skal betale løpende mulkt til staten
inntil forholdet er rettet. 

Konkurransetilsynet bestemmer når mulkten
begynner å løpe. Konkurransetilsynet kan helt
eller delvis frafalle kravet om påløpt mulkt. Kon-
gen kan fastsette nærmere regler om ileggelse av
tvangsmulkt. 

§ 7-2 Sivilrettslige bøter

Et foretak kan ilegges bøter dersom foretaket
eller noen som handler på vegne av foretaket, for-
settlig eller uaktsomt 
a) overtrer bestemmelser i denne lov eller vedtak

og pålegg truffet i medhold av denne lov, 
b) gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til

Konkurransetilsynet eller Konkurranse-
nemnda,

c) overtrer EØS-avtalens artikkel 53 eller artikkel
54 eller

d) medvirker til overtredelser som nevnt i boksta-
vene a-c.

Bot kommer ikke til anvendelse ved overtredelse
av § 4-3 første og tredje ledd.

Ved fastsettelse av botens størrelse, skal det
særlig legges vekt på foretakets omsetning, over-
tredelsens grovhet og varighet, samt lempning
etter § 7-4.

Konkurransetilsynet kan utferdige forelegg på
bot etter denne bestemmelse. Beslutning om å
utferdige forelegg anses ikke som enkeltvedtak
etter forvaltningsloven. Forelegget skal ha en frist
for vedtakelse på to måneder. 

Vedtatt forelegg er tvangsgrunnlag for utlegg.
Dersom forelegget ikke vedtas, kan Konkurranse-
tilsynet innen tre måneder etter utløpet av ved-
taksfristen reise sak mot foretaket for Oslo tin-
grett. Megling i forliksrådet er ikke nødvendig.
Retten kan prøve alle sider av saken, men kan
ikke fastsette en bot som er høyere enn foreleg-
get. Saken følger forøvrig lov om rettergangsmå-
ten for tvistemål.

Adgangen til å ilegge bøter foreldes etter 10 år
ved overtredelser av denne lovs §§ 3-1, 3-2 eller 4-4
første ledd, unnlatelse å etterkomme påbud etter
§ 3-3, overtredelse av vedtak etter §§ 4-1 eller 4-4
annet og tredje ledd og medvirkning til dette og
forøvrig etter fem år. Foreldelsesfristen begynner
å løpe når den lovstridige atferd er opphørt. Fris-
ten avbrytes ved at Konkurransetilsynet tar skritt
til sikring av bevis etter lovens § 6-1 eller ved at
Konkurransetilsynet meddeler et foretak at det er
mistenkt for overtredelse av loven eller vedtak
truffet i medhold av den. 

Kongen kan gi nærmere regler om beregning
av bøter. 

§ 7-3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3-1
ved samarbeid om priser, anbud eller ved mar-
kedsdeling, straffes med bøter. Særlig skjerpende
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forhold straffes med fengsel inntil 6 år. Medvirk-
ning straffes på samme måte. Ved vurderingen av
om særlig skjerpende forhold foreligger, skal det
særlig legges vekt på om overtredelsen har vært
søkt holdt skjult, om den har voldt betydelig øko-
nomisk skade, om lovovertrederen har foregitt
eller misbrukt stilling eller oppdrag, om lovover-
trederen har forledet allmennheten eller en større
krets av personer og den vinning som lovovertre-
deren har hatt og omfanget av overtredelsen for
øvrig.

Med bøter eller med fengsel inntil tre år straf-
fes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å
etterkomme påbud utstedt i medhold av § 3-3 om
opphør av overtredelser av §§ 3-1 og 3-2, overtrer
§ 4-4 første ledd, overtrer vedtak etter §§ 4-1 og  4-4
annet og tredje ledd eller unnlater å etterkomme
pålegg etter §§ 5-1 og 6-1, gir uriktige eller ufull-
stendige opplysninger til konkurransemyndighe-
tene eller medvirker til overtredelse som nevnt i
bestemmelsen her. 

§ 7-4 Lempning

Ved utmålingen av bøter etter § 7-2 og straff etter
§ 7-3 for overtredelse av § 3-1, skal det tas i
betraktning om foretaket eller personen har
bistått konkurransemyndighetene eller påtale-
myndigheten med oppklaringen av egen eller
andres medvirkning til overtredelsen.

Har påtalemyndigheten lagt ned påstand om
lempning etter denne bestemmelse, kan retten
ikke ilegge strengere straff enn påstått av påtale-
myndigheten. 

Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler
om lempning.

Kap. 8 Tvunget verneting

§ 8-1 Tvunget verneting

Oslo tingrett er tvunget verneting for søksmål
angående lovmessigheten av avgjørelser truffet
etter denne lov og søksmål angående sivilrettslige
bøter etter § 7-2.

Kap. 9 Ikrafttredelse og 
overgangsbestemmelser, opphevelse og 
endring av andre lover

§ 9-1 Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

Fra samme tid oppheves lov 11. juni 1993 nr.
65 om konkurranse i ervervsvirksomhet. 

§ 9-2 Overgangsbestemmelser

Forskrifter, vedtekter, reglementer og instrukser
som er gitt i medhold av lov 11. juni 1993 nr. 65
om konkurranse i ervervsvirksomhet gjelder fort-
satt så langt de passer, inntil Kongen opphever
eller endrer disse i medhold av denne lov eller
ved særskilt bestemmelse.

Enkeltvedtak i medhold av lov 11. juni 1993 nr.
65 om konkurranse i ervervsvirksomhet opprett-
holdes i den perioden som er forutsatt i vedtakene
inntil de blir endret eller opphevet i medhold av
denne lov eller ved særskilt bestemmelse av Kon-
gen.

Kongen kan ellers gi de overgangsbestemmel-
ser som er nødvendige.

Ved første gangs oppnevnelse av Konkurran-
senemndas medlemmer etter § 2-3 første ledd kan
det settes en kortere funksjonstid for noen av
medlemmene.

§ 9-3 Endring i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende end-
ringer i andre lover:

I lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med mar-
kedsføring og avtalevilkår gjøres følgende endrin-
ger:

Ny § 3 a skal lyde:

§ 3 a Prismerking m.v.

En ervervsdrivende som selger varer i detalj til
forbruker, skal, så langt det er praktisk mulig,
informere om prisene slik at de lett kan ses av
kundene. Det samme gjelder ved salg av tjenester
til forbrukere.

Kongen kan ved enkeltvedtak eller forskrift gi
nærmere regler om gjennomføring av plikten til
prisinformasjon etter første ledd, og kan på
samme måte gjøre unntak fra denne plikten.

For å lette kundenes bedømmelse av priser og
kvalitet på varer og tjenester, kan Kongen dessu-
ten påby ervervsdrivende å iverksette tiltak
utover det som følger av påbudet i første ledd.
Vedtak om informasjonstiltak kan blant annet gå
ut på plikt til å foreta merking, til å ha oppslag
eller til å gi annen underretning om pris, forret-
ningsvilkår, kvalitet og andre egenskaper. Vedta-
ket kan også innebære at det gis påbud om sorte-
ring og bestemmelser om mål og vekt og opplys-
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ning om pris per enhet (jamførpris) for varer som
frambys for salg. 

§ 20 tredje ledd skal lyde:
Bestemmelsene i denne lov gjør ingen inn-

skrenkninger i bestemmelsene i lov om konkur-
ranse mellom foretak og kontroll med foretaks-
sammenslutninger og lov om pristiltak. 

§ 20 nytt fjerde ledd skal lyde:
Konkurranseloven § 3-1 kommer ikke til

anvendelse på bruk av kontraktsvilkår som er
anbefalt av Forbrukerombudet i medhold av mar-
kedsføringsloven § 13 annet ledd.
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Vedlegg 1

Sivilrettslige aspekter ved konkurranselovgivningen
1. juni 2002

Av universitetsstipendiat Erling Hjelmeng, Senter for Europarett

1 Innledning

I brev av 8. april er jeg bedt om å gi en utredning
av sivilrettslige aspekter ved konkurranselovgiv-
ningen i forlengelsen av mitt foredrag for lovutval-
get den 17. januar 2002. Herunder er jeg bedt om
å komme med forslag til mulig regulering i den
nye konkurranseloven. 

I europeisk sammenheng er vurderinger
omkring ønskeligheten, egnetheten og utformin-
gen av privat initiativ i håndhevelsen dessverre
skjøvet i bakgrunnen ved utarbeidelsen av nasjo-
nale konkurranselover. Dette har ført til at den
private håndhevelse i de fleste land forankres i
alminnelige privatrettslige regler, noe som ikke
nødvendigvis fremmer en målrettet privat hånd-
hevelse. På denne bakgrunn er det positivt at kon-
kurranselovutvalget velger å ta spørsmålene opp
til drøftelse.

De sivilrettslige aspekter ved konkurranselov-
givningen reiser omfattende problemstillinger.
Konkurransereglene vil i en rekke relasjoner
kunne påvirke rettsforholdene mellom private.
Dette skaper behov for enkelte presiseringer av
mandatet. Den følgende fremstilling vil knytte seg
til sivilrettslige aspekter som ledd i lovens hånd-
hevelse i tvister mellom private. Det fokuseres på
sanksjoner hvor private går aktivt til verks med
sikte på å håndheve loven. 

Konkurranselovgivningen kan sies ha et dob-
belt beskyttelsesformål; dels å sørge for konkur-
ranse i samfunnets interesse, dels å beskytte de
enkelte deltagerne på markedet mot ulovlige kon-
kurransereguleringer. Denne todelingen er imidler-
tid ikke uproblematisk i håndhevelsesperspektiv. 

Det kunne vært naturlig å se på dette dobbelte
beskyttelsesformålet på den måten at private selv
bør håndheve reglene for å beskytte seg selv,
mens det bør være opp til konkurransemyndighe-
tene å håndheve reglene i markedets interesse.
En slik deling er imidlertid ikke tilfredsstillende
av flere grunner.

For det første vil de sanksjoner som står til
rådighet for private nødvendigvis være utformet
med sikte på den private selv – ikke med sikte på
å sikre konkurranse i markedets interesse. Av
denne grunn kan det reises spørsmål om privat
håndhevelse egentlig har noe å gjøre i en
moderne konkurranselovgivning. Dette fordi man
risikerer at det private initiativ ikke vil bidra til
noen videre formålsrealisering, og (muligens)
bare på en utilfredsstillende måte vil kunne
beskytte den private. 

For det andre kan det oppstå situasjoner hvor
hensynet til private og hensynet til konkurranse
ikke trekker i samme retning. I forlengelsen av
dette ligger faren for at privat initiativ i håndhevel-
sen kan misbrukes. Hvordan private sanksjoner
kan tilpasses for å avbøte disse problemene tas
opp løpende.

Innledningsvis er det også et annet aspekt som
bør berøres: Debatten om privat håndhevelse har i
de fleste tilfeller tatt utgangspunkt i eksisterende
privatrettslige sanksjoner. Oftest fremheves erstat-
ning og ugyldighet. Det er flere fordeler ved å
knytte diskusjonen opp mot eksisterende privat-
rettslige sanksjoner. Ikke minst gjelder dette fordi
disse sanksjonene oftest også kan anvendes ved
brudd på skrevne handlingsnormer, og at de er
særlig tilpasset de privates behov og sivile søks-
mål. Dette er imidlertid ikke den eneste innfallsvin-
kelen til privat håndhevelse. Et alternativ er å
undersøke hvilke sanksjoner tilsynsmyndighetene
besitter, og reise spørsmålet om det er grunn til å
stille enkelte av disse til rådighet for private. Evt.
vil de eksisterende sivilrettslige sanksjonene
kunne tilpasses bruken i en håndhevelseskontekst. 

Uansett innfallsvinkel kreves det en stillingta-
gen til formålet med privat initiativ i håndhevel-
sen, og dermed også til spørsmålet om hvilket for-
mål konkurransereglene skal ivareta. Alternati-
vene er:
– Skal privat initiativ være begrenset til å

beskytte private mot overtredelser innenfor
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rammene av eksisterende sivilrettslige sank-
sjoner? (med den mulige håndhevelseseffekt
man kan oppnå «på kjøpet»)

– Skal private gis særskilte sanksjoner for å
håndheve loven på samme måte som tilsynsor-
ganene? (Privatisert håndhevelse)

– Skal eksisterende sivilrettslige sanksjoner
søkes tilpasset oppgaven både med å beskytte
private og ivareta konkurransen gjennom en
effektiv håndhevelse av loven?

Det er det siste oppsettet som danner grunnlaget
for fremstillingen her. Dette betyr at det undersø-
kes hvilke muligheter det er for å knytte sanksjo-
ner til konkurranseloven, samtidig som det rede-
gjøres for behovet for særskilt tilpassede regler
om sivile sanksjoner i en ny konkurranselov. 

Lovens formål er imidlertid ikke helt uproble-
matisk. Det er på det rene at en i konkurranseret-
ten har sett debattert om reglenes formål er å
beskytte konkurransen eller konkurrenter, eller
om det er forbrukerbeskyttelse eller effektivitets-
hensynet som står i sentrum. Begge disse debat-
tene kan legge føringer også på grunnlaget for
private sanksjoner. Det er min erfaring at det er
vanskelig å designe et privat håndhevelsessystem
uten å gå inn på disse spørsmålene. Det vil likevel
falle utenfor mitt mandat å ta opp debatten om
konkurranselovens formål. På denne bakgrunn
vil jeg nøye meg med å vise hvordan formålsde-
batten kan influere på valget av private virkemid-
ler, samtidig som jeg ved drøftelsen av ulike virke-
midler forsøker å unngå å anbefale løsninger som
bare er forenlig med ett enkelte formål. (Primært
er det hensynet til effektivitet og avveiningen mot
andre hensyn som er problematisk). Jeg vil like-
vel ikke unnlate å peke på tilfeller hvor bestemte
private sanksjonsmuligheter vil kunne komme i
konflikt med realiseringen av andre formål. 

Fremstillingen bygger på den forutsetning at
konkurranselovutvalget vil foreslå et system byg-
get på forbudsbestemmelser etter modell av EØS-
avtalen art 53 og 54 (men slik at art 54 bare skal
ramme konkurransebegrensende misbruk). 

2 Privat håndhevelse etter 
konkurranseloven 1994

I norsk rett er det først og fremst ugyldighet som
kan sies å ha en viss tradisjon i konkurranse- og
prisrettslig sammenheng, jf. hhv. trustloven 1926
§ 13, prisloven 1953 §§ 18 og 59, og pristiltaksl.
§§ 2 og 6.1 Forarbeidene til nåværende lov inne-

holder imidlertid en klar forutsetning om at
erstatning skal være tilgjengelig for private, samti-
dig som mulighetene for å angripe forretnings-
nektelser vies rimelig stor oppmerksomhet. 

Ugyldighet for konkurransestridige avtaler er
lovfestet i § 5-1.2 Denne bestemmelsen gjelder
avtaler som er forbudt, det vil si avtaler som inne-
holder bestemmelser om prissamarbeid, mar-
kedsdeling eller anbudssamarbeid, eller iverkset-
ter slike. (Den gir imidlertid ikke muligheter for
kunder til å påberope ugyldighet ved avtaler som
inkluderer «fiksede» priser, jf. uttalelsene i NOU
1991: 27, s. 226 sp. 1, som tyder på at tilbakebeta-
ling skulle skje innenfor erstatningsinstituttet) 

Erfaringene med regelen er begrensede; den
ble påberopt i Rt. 1999 side 285, uten at den aktuelle
avtalen der ble ansett i strid med lovens forbud.

Forarbeidene til gjeldende lov understreker
videre at «så vel offentlige som private interesser
er beskyttet av lovens regler, slik at overtredelse
kan utløse erstatningskrav fra dem som ram-
mes.»3 Det ble likevel ikke foreslått særlige erstat-
ningsregler, idet det ble antatt at alminnelige
erstatningsrettslige prinsipper ville være tilstrek-
kelige.4 

For så vidt gjelder beskyttede interesser peker
lovutvalget på at loven også er ment å beskytte
private parter. Således heter det at det: 

«reises undertiden tvil om forvaltningslovgiv-
ning skal anses å forfølge utelukkende offent-
lige interesser, eller også private interesser.
Lovfesting om sivil ugyldighet gjør det klart at
konkurranseloven skal fremme begge former
for interesser.»5

Videre heter det: 

«Når utvalget legger til grunn at den offentlige
konkurransekontroll bør kunne suppleres ved
tiltak fra private parter, er muligheten for
private erstatningssøksmål av betydning. På

1 I prisrettslig sammenheng er en rekke lovbestemmelser
sanksjonert med tilbakebetalingsplikt. Dette gjelder f.eks.
husleiel. 1939 § 35 (tilbakebetaling etter domstolens skjønn),
husleiereguleringsloven 1967 § 29, husleiel. 1999 § 4-4. Disse
lover har begrenset betydning for konkurranseloven.

2 En tilsvarende bestemmelse er inntatt i telel. (tilføyd ved lov
15. juni 2001 nr. 83) § 3-8, tilsynelatende med forbilde i kon-
kurranseloven. 

3 Ot. prp. nr. 41 (1992-93), s. 82.
4 Dette synes å være utslag av et mer overordnet syn hos lov-

utvalget om at det ikke var nødvendig med særregler om
sivilrettslige sanksjoner, fordi «Andre regler i lovverket gir
allerede den nødvendige mulighet for privat håndheving», jfr
NOU 1991: 27 s. 218. Denne synsvinkelen kan ses på som et
uttrykk for alternativ 1) ovenfor.

5 NOU 1991: 27, s. 219. 
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denne bakgrunn har utvalget vurdert om det
er grunn til å legge bedre til rette enn dagens
regler for slike erstatningssøksmål. Når utval-
get ikke vil foreslå spesielle ordninger, skyldes
det at hovedtrekkene i gjeldende rett synes å
være tilfredsstillende allerede i dag».6

Det har aldri blitt ført vellykkede erstatningssøks-
mål for norske domstoler for «rene» konkurranse-
rettsovertredelser. Derimot foreligger det eksem-
pler på at det er inngått forlik om tilbakebetaling
av merpris i kjølvannet av Konkurransetilsynets
avdekking av ulovlige karteller. 

I NOU 1991: 27 ble viktigheten av midlertidige
forføyninger understreket. Dette ble fulgt opp
med et forslag om at erstatningsregelen ved mid-
lertidige forføyninger (om forretningsnektelse)
ble begrenset til ansvar for uaktsomhet. Her heter
det: 

«Utvalget har imidlertid villet gjøre unntak fra
prinsippet om at den som krever midlertidig
forbud, har tilnærmet objektivt ansvar for mot-
partens tap, dersom det skulle vise seg at nek-
telsen likevel er gyldig. Utvalget mener at det
må være tilstrekkelig med uaktsomhetsansvar
her, og tar opp forslag om dette. Dette unntaket
fra de alminnelige regler i tvangsfullbyrdings-
loven er nødvendig for å legge til rette for virk-
som privat håndheving.«7

Forslaget ble ikke fulgt opp, idet den særlige
søksmålsadgangen som var foreslått ved forret-
ningsnektelser heller ikke ble tatt inn i loven.
Konkurranseloven har likevel vært påberopt i
enkelte saker om midlertidige forføyninger, uten
at disse har ført frem. Dette skyldes at § 3-10 ikke
kan anvendes direkte av de alminnelige domstoler
– dette er en inngrepshjemmel for Konkurranse-
tilsynet. 

Samlet sett er erfaringene med privat håndhe-
velse av konkurranseloven begrensede. Samtidig
er det på det rene at loven ikke inneholder særre-
gler om privat håndhevelse utover ugyldighetsre-
gelen i § 5-1. Det er likevel klart nok at konkur-
ranseloven åpner for private søksmål om erstat-
ning. At dette ikke har forekommet i større
utstrekning kan antas å skyldes at loven bare i
begrenset grad forbyr konkurransestridig adferd
og at tilfanget for søksmål således er begrenset.
Dessuten er det på det rene at det nettopp er ved
den type konkurransereguleringer som er forbudt

etter loven (dvs. horisontale karteller), at bevis-
problemene for private er mest betydelige, jf. 6.5
nedenfor. 

3 EØS-rettslig innflytelse. 
Harmonisering av sanksjoner?

3.1 Innledning

Konkurranselovutvalget har allerede i delinnstil-
lingen anbefalt at den nye norske konkurranselo-
ven harmoniseres med EØS-regimet.8 Dette rei-
ser spørsmål om harmonisering bare er nødven-
dig på normnivå, eller om EØS-retten også legger
føringer på sanksjonssiden. Uavhengig av om
man finner grunn til å foreta en harmonisering av
de offentligrettslige virkemidlene, er det av inter-
esse å undersøke om harmoniseringsargumen-
tene også gjør seg gjeldende på området for sivil-
rettslige sanksjoner. Av denne grunn er det nød-
vendig å si noe om det sivilrettslige sanksjons-
systemet under EØS-avtalen.

Tilgangen på sivilrettslige virkemidler i nasjo-
nal rett under EØS-avtalen bestemmes av to for-
hold; rettighetsbeskyttelse og desentralisering.
Kommisjonen har i stor utstrekning pekt på vik-
tigheten av at også nasjonale domstoler bidrar i
konkurransehåndhevelsen. Videre gjelder det
mer generelt i EF- og EØS-retten et prinsipp om
effektiv beskyttelse av rettigheter, noe som inne-
bærer at EF- og EØS-retten stiller krav til tilgjen-
gelige sanksjoner i nasjonal rett. Det må antas å
være uheldig hvis nasjonal konkurranserett og
EØS-konkurranserett skulle underlegges ulike
sanksjoner – dette kunne lett gi tilfeldige resulta-
ter avhengig av hvilket regelverk som kommer til
anvendelse. Av denne grunn er det særlig interes-
sant å se hvilke føringer EF og EØS-retten legger
på sanksjonsadgangen.

Det er grunnleggende at EFs konkurransere-
gler gir private rettigheter, som de nasjonale dom-
stoler må beskytte. Dette følger av BRT. 9 Videre
er det i EF-retten utviklet overgripende prinsipper
om rettighetsbeskyttelse. For det første gjelder
dette ekvivalensprinsippet, for det andre effektivi-
tetsprinsippet. Dette har Domstolen formulert
som at nasjonale regler 

6 L.c.
7 NOU 1991: 27, s. 258.

8 NOU 2001: 28, s. 53 f.
9 Sak 127/73 BRT v SABAM og Fonior, Saml. 1974 s. 51,

prem. 16. Dette er senere gjentatt i en rekke saker. Av særlig
betydning er sak C-453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan,
Saml. 2001 s. I-6297, prem. 23.
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«må dog ikke være mindre gunstige end dem,
der gælder for tilsvarende søgsmål på grund-
lag af national ret (ækvivalensprincippet), og
de må heller ikke i praksis gøre det umuligt
eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve de
rettigheder, der tillægges i henhold til Fæl-
lesskabets retsorden (effektivitetsprincip-
pet)».10

I det første ligger at EF-rettslige rettigheter ikke
kan være gjenstand for en mer begrenset håndhe-
velsesadgang enn tilsvarende rettigheter i nasjo-
nal rett. For konkurranseretten betyr dette at
mulige særlig tilpassede sanksjoner under den
norske konkurranseloven vil få tilsvarende anven-
delse ved brudd på EØS-avtalens regler. Dermed
vil EØS-retten selv sørge for en viss harmonise-
ring, siden de internrettslige sanksjoner vil få til-
svarende anvendelse ved brudd på EØS-konkur-
ransereglene. 

Noen fullstendig harmonisering gir dette like-
vel ikke, siden EØS-retten også oppstiller en abso-
lutt terskel for beskyttelse: I effektivitetsprinsip-
pet ligger det at det stilles minstekrav til effektivi-
teten av nasjonale sanksjoner. EF-domstolen har
benyttet effektivitetsprinsippet bl.a. som forank-
ring for erstatningsansvar ved brudd på reglene,
jf. nedenfor. Det er imidlertid neppe grunn til å tro
at effektivitetsprinsippet vil kreve tilgang til sank-
sjoner utover det som må antas å følge også av
gjeldende norsk rett. Dette vil imidlertid kunne
endre seg over tid, avhengig av rettsutviklingen i
EF og EØS.

3.2 Erstatning

I september 2001 uttalte EF-domstolen seg for før-
ste gang eksplisitt om privates erstatningsansvar
ved brudd på konkurransereglene.11 Spørsmålet
oppstod mellom partene i en konkurransestridig
avtale, og det gjaldt således erstatning mellom to
parter som begge brøt konkurransereglene.
Dette hindret likevel ikke EF-domstolen i å kne-
sette et EF-rettslig krav om tilgang til erstatnings-

ansvar. Saken gjaldt en avtale om eksklusiv leve-
ring av øl til en pub. 

EF-domstolens forankring av erstatningsan-
svaret i saken kan angis som følger (alle henvis-
ninger til dommen):
1. Fellesskapsretten er en særlig rettsorden, og

gir private rettigheter
2. Art 81 er en grunnleggende bestemmelse, som

er nødvendig for det indre markeds funksjon,
derfor belagt med ugyldighet (prem. 20-21).

3. Ugyldigheten kan påberopes av alle, og skal
håndheves av nasjonale domstoler (prem. 22)

4. Konkurransereglene gir private rettigheter,
som nasjonale domstoler må beskytte, (prem.
23). Dette gir den delkonklusjon at «enhver
borger kan støtte ret på overtrædelsen af trak-
tatens artikel 85 [nå art 81], stk. 1.» (prem. 24).

5. Domstolene må sikre full virkning og beskyt-
telse av rettigheter (prem. 25)

6. Full virkning ville bli svekket hvis ikke erstat-
ning var tilgjengelig for noen (prem. 26-27)

7. Slike erstatningssøksmål kan også anlegges av
partene i en avtale i strid med art 81 (prem. 28)

8. Det tilkommer medlemsstatene selv å fastsette
prosessuelle bestemmelser (prem. 29)

Rettstilstanden etter Courage er at EF-retten kre-
ver tilgang til et erstatningsansvar. Dette gjelder
også mellom partene i konkurransestridige sam-
arbeid. De nærmere vilkår, utstrekning osv må
avgjøres etter nasjonal rett, med EF-rettslig «sen-
sur» etter effektivitetsprinsippet. Lignende prin-
sipper vil kunne oppstilles etter EØS-avtalen, selv
om EFTA-domstolen hittil ikke har behandlet
spørsmålet om privates erstatningsansvar ved
brudd på Avtalen.

3.3 Ugyldighet

Ugyldighetsfølgen for konkurransestridige avta-
ler følger av EØS art 53 nr 2. Formålet er å fun-
gere som sanksjon. EØS-retten knesetter et prin-
sipp om delvis ugyldighet, det vil si at ugyldighe-
ten for den enkelte kontrakt ikke rekker lenger
enn avtalen er overtrådt. Virkningene for kontrak-
tens øvrige deler styres av nasjonal rett, jf. nær-
mere nedenfor. Det er uklart i hvilken utstrekning
EØS-retten kan sies å legge føringer på rettsvirk-
ningene for de deler av avtalen som faktisk ram-
mes av forbudet. I lys av Courage er det imidlertid
grunn til å tro at det vil stilles krav til beskyttelsen
av underlegne parter også her.

10 Forenede saker C-279/96, C-280/96 og C-281/96 Ansaldo
Energia SpA v Amministrazione delle Finanze dello Stato,
Saml. 1998 s. I-5025, prem. 27. Prinsippene er anvendt av
EFTA-domstolen i sak E-4/01 Karl K. Karlsson hf. v Island,
(30. mai 2002), i forhold til statens erstatningsansvar.

11 Sak C-453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan, Saml. 2001 s.
I-6297.
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3.4 Andre sanksjoner

Utover ugyldighet og erstatning finnes det EØS-
rettslig støtte bare for midlertidige forføyninger.
Dels har dette blitt uttrykt av Kommisjonen i for-
bindelse med reformforslaget. Dels følger det av
prinsippene om effektiv rettighetsbeskyttelse at
private etter forholdene vil kunne ha krav på en
forføyning for nasjonale domstoler, selv om
adgangen til dette i et konkret tilfelle skulle være
sperret av en nasjonal regel.12 

3.5 Konsekvenser

Selv om det er på det rene at EØS-avtalen stiller
krav også til sivilrettslige sanksjoner, er det langt
frem til et harmonisert sivilrettslig sanksjonssys-
tem. På denne bakgrunn synes det ikke å eksis-
tere noe grunnlag for å foreta en harmonisering
av sanksjoner. Det er imidlertid på det rene at EF-
rettens erstatningsansvar dels er begrunnet i hen-
synet til effektiv håndhevelse. Dette kan, i alle fall
på sikt, legge føringer også for norsk rett. Et sær-
lig håndhevelsesregime vil sannsynligvis måtte få
tilsvarende anvendelse ved brudd på EØS-avta-
lens konkurranseregler.

4 Privat håndhevelse i andre land

4.1 Innledning

Innslaget av privat håndhevelse av konkurranse-
reglene varierer betydelig mellom ulike jurisdik-
sjoner. Men selv om det i flere land finnes særre-
gler, bl.a. om erstatningsansvar, er det stort sett
bare i USA at den private håndhevelsen har skutt
fart og utviklet seg til den kanskje mest betyde-
lige preventive faktor. Erfaringen andre steder er
oftest at de materielle grunnlaget er til stede, men
at man av ulike årsaker sjelden opplever vellyk-
kede erstatningssøksmål. Derimot ser en at andre
sanksjoner, typisk midlertidige forføyninger og
ugyldighet, spiller en rolle. 

4.2 USA

At privat håndhevelse er så vidt utbredt i USA gir
foranledning til å se litt nærmere på håndhevel-
sessystemet der. Det må først presiseres at både
de materielle sanksjonsreglene, i tillegg til de

alminnelige prosessuelle regler (koblet med sær-
lige prosessuelle ordninger i antitrust-søksmål), i
sterk grad oppmuntrer til private søksmål. Til
dette kommer en høyere grad av prosessvillighet
enn i f.eks. Europa. 

De materielle sanksjonsregler særkjennes ved
regelen om treble damages.13 Dette innebærer en
obligatorisk tredobling av den erstatning som til-
kjennes. Hovedformålet er prevensjon. Preven-
sjonsaspektet må antas å styrkes av at én kartell-
deltager kan bli ansvarlig for tre ganger kartellets
samlede overpris uten mulighet til å kreve
regress fra de øvrige. Effekten dempes imidlertid
noe av at det ikke er adgang til å kreve pre-judg-
ment interests.

Bevisstandarden er sivilrettens vanlige, men
Supreme Court har gitt klare signaler om at det
ikke kreves særlig meget mht. tapets omfang. Til
dette kommer juryordningen i erstatningssaker,
som i alminnelighet antas å gjøre det lettere å nå
frem med krav. (Juryen vurderer saken uten å ta
hensyn til tredoblingen). Også reglene om saks-
omkostninger påvirker søksmålsincentivene.
Hovedregelen i USA er at hver av partene bærer
egne saksomkostninger. Dette gjør det relativt
risikofritt å gå til sak om erstatning ved påstått
brudd på antitrustreglene. 

Et annet fenomen er class-actions. Koblet med
muligheten for contingency fees og manglende
risiko for saksomkostninger gjør dette sitt til at
terskelen for søksmål er lav. 

Det er på det rene at dette private sanksjons-
systemet i betydelig grad virker avskrekkende på
aktører som vurderer å bryte antitrustreglene.
Det er imidlertid på det rene at systemet også inn-
byr til misbruk, både mer tradisjonell rent-seek-
ing i form av søksmål rettet mot konkurrenter, og
som en treble-damages bonanza for advokatstan-
den. 

Det amerikanske erstatningsvåpenet er såle-
des omstridt. Ved flere anledninger har det også
blitt foreslått endringer. Det er imidlertid på det
rene at tilpasninger i tolkningen av hva det kan
kreves erstatning for har dempet kritikken noe.
Disse mekanismene vender jeg tilbake til neden-
for.

Amerikanske dommere har også vid diskre-
sjon til å gi equitable relief, det vil si pålegge for-
føyninger for å reparere konkurransen og å sikre
at reglene ikke overtres i fremtiden. Dette inklu-
derer muligheten til å splitte opp dominerende
foretak, jf 15 USC 26 (Clayton Act Sect. 16). 

12 Se sak C-213/89 The Queen v Secretary of State for Trans-
port, ex parte Factortame LTD. m. fl., Saml. 1990 s. I-2433,
prem. 21. 13 Clayton Act Sect. 4: 15 USC 15. 
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4.3 Europa

I EU bygger tanken om privat håndhevelse på to
prinsipper; desentralisert håndhevelse og beskyt-
telse av rettigheter, jf. ovenfor. Hoveddelen av de
saker hvor EF-domstolen har beskjeftiget seg
med privatrettslige virkninger av overtredelser
har angått ugyldighetsregelen i art 81(2). Meget
av denne praksis har beskjeftiget seg med de pro-
sessuelle og materielle problemer som Kommisjo-
nens dispensasjonsmonopol har avstedkommet.
Disse problemer må anses å finne sin løsning
gjennom reformen av forordning 17, og tas derfor
ikke opp her. Tilsvarende problemer vil heller
ikke oppstå under den nye konkurranseloven så
lenge det ikke legges opp til en dispensasjonsad-
gang. 

Det er imidlertid et faktum at Kommisjonen i
stor utstrekning har vektlagt det private initiativ
som bestanddel i desentralisert håndhevelse.14 På
denne bakgrunn kan det ikke utelukkes at Kom-
misjonen etter hvert vil ta initiativ til lovgivning på
området.15 Foreløpig synes det å være en forut-
setning at den private håndhevelsen skal skje
etter nasjonal rett.

De sivilrettslige sider av konkurransereglene
er i liten grad utviklet i de øvrige europeiske land.
Debatten er i stor utstrekning preget av tekniske
diskusjoner relatert til eksisterende privatretts-
lige problemstillinger. I særdeleshet gjelder dette
under engelsk rett, der selve forankringen av
erstatningsgrunnlaget har vært gjenstand for
omfattende debatt. Av denne grunn finner jeg det
ikke formålstjenlig å gå inn på en beskrivelse av
rettstilstanden i ulike europeiske land. 

Både Sverige, Tyskland og Finland har imid-
lertid særlige erstatningshjemler i sine respektive
konkurranselover.16 Om privat håndhevelse av
EFs konkurranseregler i nasjonale domstoler se
ellers August J. Braakman (ed); The Application
of Articles 85 & 86 of the EC Treaty by National
Courts in the Member States, Europakommisjo-
nen, Brussel 1997, tilgjengelig fra DG Comp's
hjemmeside.

4.4 Øvrige land

Erfaringene fra bl.a. Canada, Australia og New

Zealand synes å være at man i liten utstrekning
opplever en systematisk og målrettet privat hånd-
hevelse. Jeg går imidlertid ikke i detalj på rettstil-
standen i disse jurisdiksjonene. Her kan det vises
til følgende rapporter:

ALRC Report No. 68, Compliance with the
Trade Practices Act 1974, Australian Law Reform
Commission 1994 (ISBN 0 642 20379 2), tilgjenge-
lig på http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/
publications/reports/68/ALRC68.html.

ALRC Report No. 78, Beyond the door-keeper,
Standing to sue for public remedies, Australian
Law Reform Commission, 1996 (ISBN 0 642 24554
1), tilgjengelig på http://www.austlii.edu.au/au/
other/alrc/publications/reports/78/
ALRC78.html.

 Videre følgende rapport fra Ministry of Com-
merce (New Zealand); Penalties, remedies and
processes under The Commerce Act 1986, Wel-
lington 1998 (ISBN 0-478-00043-X), tilgjengelig på
http://www.med.govt.nz/buslt/bus_pol/penal-
ties.pdf.

Endelig kan det vises til den komparative stu-
dien International Comparative Analysis of Pri-
vate Rights of Access – A study commissioned by
Industry Canada Competition Bureau, R. Jack
Roberts, tilgjengelig på http://strategis.ic.gc.ca/
SSI/ct/roberts-e.pdf.

5 Konkurranserettslige føringer. 
Formålet med privat initiativ 

5.1 Mulige sanksjoner og bidrag i 
håndhevelsen

Som nevnt fokuserer jeg i det følgende på eksiste-
rende privatrettslige sanksjoner som det er mulig
å knytte til brudd på skrevne handlenormer. Pri-
mært vil fremstillingen derfor ta for seg ugyldig-
het og erstatning. 

Konkurransemyndighetenes sanksjoner vil i
motsetning til private sanksjoner dreie seg om
prevensjon (gjennom bøter eller fengsel), og tiltak
for å bringe konkurranseskadelige handlinger
eller tilstander til opphør. Den siste funksjonen
har et stykke på vei en parallell i de sivilrettslige
forbud og forføyninger. Det er imidlertid på det
rene at tilsynsorganene vil ha en langt videre
kompetanse til å påby tiltak for å rette opp skade-
virkninger på markedet, muligens også av struk-
turell karakter. Det vil imidlertid bli tatt opp om
det er grunn til å utvide private adgang til å kreve
slike tiltak etter domstolenes skjønn, jf 8.3 neden-

14 Se f.eks. kunngjøringen om samarbeid med de nasjonale
domstoler, EFT 1993 C 39 s. 6.

15 Et slikt forslag ble vurdert, men ikke fremmet, av Kommisjo-
nen på 80-tallet.

16 Konkurrenslagen 33§, Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen § 33, Finsk konkurranselov art. 18A. 
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for. Samtidig er det på det rene at privatrettslige
sanksjoner, kanskje først og fremst erstatning, vil
kunne ha en preventiv virkning. I hvilken grad
dette kan påvirke lovgivningen tas opp løpende.

Først og fremst er det grunn til å angi i hvilke
situasjoner de ulike sanksjonene kan komme til
anvendelse. Her må det skilles mellom to tilfeller:
Sanksjoner som knytter seg til en avtalesituasjon,
og andre sanksjoner. Sanksjoner som retter seg
mot en avtalesituasjon kan inndeles i følgende
grupper:
– Konkurransebegrensende avtaler. Ugyldig-

het?
– Avtaler inngås på konkurransestridige vilkår.

Ugyldighet?
– Ønskelige avtaler blir ikke inngått. Kontrahe-

ringsplikt? 

Utenom avtalesituasjonene dreier det seg pri-
mært om krav om stansing av ulovlig virksomhet,
eller erstatning der noen har blitt påført tap. Det
siste kan gjelde kunder eller konkurrenter. Siden
salg av varer eller tjenester skjer gjennom avtaler,
vil det i siste relasjon kunne være en overlapping
mellom restitusjon og erstatning som grunnlag
for tilbakebetaling av overpris. Hvordan dette kan
løses tas opp nedenfor 7.3.

De ulike sanksjoner kan også ses i håndhevel-
sesperspektiv, det vil si med sikte på hvordan de
kan bidra til realiseringen av konkurranseregle-
nes formål – her definert som opprettholdelse av
konkurranse. Her kan det skilles mellom to funk-
sjoner: Opphør av konkurransestridig adferd og
kompensasjon til private. Prevensjon er det van-
skelig å stille opp som en egen kategori, av den
grunn at dette ikke er noen kategori som gir
mening i forhold til privatrettslige sanksjoner. 

Opphør:
– Ugyldighet for avtaler som hindrer konkurran-

sen
– Forbud og forføyninger mot konkurranseska-

delig adferd, herunder kontraheringsplikt.

Kompensasjon
– Tilbakebetaling av overpris (ugyldighet gjen-

nom restitusjon eller erstatning).
– Erstatning for ekskluderte konkurrenter og

etterspørrere.

Som nevnt innledningsvis vil formålsrealiseringen
være ulik for disse gruppene. Opphør vil ha en
dobbel funksjon, ved at konkurransestridig adferd
bringes til opphør – til gunst både for private og
for samfunnet. Kompensasjon vil ikke bidra til

konkurranse – med mindre den har en preventiv
virkning. Derimot vil kompensasjon naturlig nok
kunne rette opp den private posisjonen. Dette
aktualiserer spørsmålet om hvilket formål reglene
skal ivareta, og om det er grunn til å bruke ressur-
ser på private erstatningssøksmål. 

5.2 Sanksjoner og effektivitet. 
Særlig om erstatning

5.2.1 Bidraget fra økonomisk teori

Innledningsvis er det lagt til grunn at konkurran-
seloven vil kunne ha flere formål. Uansett om man
velger å innta en formålsbestemmelse i loven eller
ikke, er det på det rene at hensynet til effektiv
resursbruk vil være fremtredende. Dette hensy-
net vil også måtte få betydningen for utformin-
gene av sanksjonsregimet. Ineffektive sanksjoner
for effektivitetsregler kan vanskelig forsvares.

Dette gjelder ikke bare for de sivilrettslige
aspekter, men i vel så stort monn for konkurran-
semyndighetenes sanksjoner. Det siste går jeg
imidlertid ikke nærmere inn på her. Samtidig er
det på det rene at en stillingtagen til lovens formål
kan være viktigere ved vurderingen av aktuelle
sivilrettslige sanksjoner enn ved utformingen av
lovens materielle normer. Dette har sammenheng
med at det ligger en iboende motsetning mellom
lovens effektivitetsformål og privatretten som
sådan: Den siste er innstilt på å fungere som red-
skap for å komme frem til balanserte og rimelige
løsninger på tvister mellom private, mens konkur-
ranseretten oppfordrer til rivalisering i effektivite-
tens tjeneste. 

I dette avsnittet vil jeg først gi en kort redegjø-
relse for teorien om effektiv sanksjonering, som
har satt sitt preg på debatten om det amerikanske
treble damages. 

Erstatning for brudd på konkurranseregler
har vært gjort til gjenstand for omfattende rettsø-
konomiske analyser. Særlig har dette skjedd i
USA, der teoriene til Ronald Coase har dannet
grunnlag for vurderinger også av privat erstat-
ningsansvar.17 Det er særlig Breit og Elzinga18

som har videreutviklet Coase' teorier. Coase tok
utgangspunkt i det faktum at i en situasjon hvor A
skader B, stiller en vanligvis spørsmål om hvor-
dan A kan hindres i dette. Dette er imidlertid ikke
det riktige utgangspunkt, fordi «[t]o avoid the

17 R. H. Coase; The problem of social cost, 3 Journal of Law &
Economics 1 (1960)

18 Kenneth G. Elzinga and William Breit; The Antitrust Penal-
ties: A Study in Law and Economics, New Haven og London,
Yale University Press 1976, s. 83.
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harm to B would inflict harm on A».19 Det kor-
rekte spørsmål vil i stedet være om en skal tillate
at A skader B eller at B skader A. Og målsetnin-
gen vil måtte være å unngå den mest alvorlige
skade. Breit og Elzinga formulerte dette som
«What party to the transaction is the most effici-
ent in preventing the misallocation resulting from
monopoly?»

Dette utgangspunktet har flere implikasjoner.
På bakgrunn av amerikansk økonomisk teori kan
følgende oppstilles:20

a) Enhver sanksjon er ineffektiv hvis den ikke
oppstilles under en regel med effektivitetsfor-
mål.

b) Den eneste målsetning med en effektiv sank-
sjon er prevensjon.

c) Enhver overtredelse av konkurransereglene
bør ikke avskrekkes.

Til a) er det å si at hvis en regel ikke er oppstillet i
effektivitetsøyemed vil en overtredelse av den
heller ikke nødvendigvis være ineffektiv. Siden
iverksettelse av sanksjonen vil kreve ressurser, vil
samfunnet, med et strengt effektivitetsperspektiv,
ikke komme bedre ut ved å bruke ressurser på
håndhevelsen. Til b) er å si at enhver sanksjon
som består i omfordeling av ressurser mellom
aktører er samfunnsøkonomisk nøytralt, men for-
bundet med ressurser. Noen måloppnåelse gir
erstatning i dette perspektivet ikke. Bruk av res-
surser på sanksjoner kan imidlertid forsvares hvis
de har preventiv virkning. Dette har nær sammen-
heng med punkt c). Dette skyldes to forhold:

For det første bør håndhevelsen bare «fort-
sette» der den gir en marginal gevinst. Der kost-
nadene med videre håndhevelse overstiger gevin-
sten, bør håndhevelsen slutte. For det andre bør
såkalte efficient offences ikke avskrekkes. Hoved-
poenget er således å tilstrebe en optimal sank-
sjon.21 Størrelsen på denne bør optimalt sett være
lik vinningen + dødvektstapet. I så tilfelle opplever
en å inndra vinningen, i tillegg til at overtreder må
betale en sum tilsvarende det effektivitetstapet
han har påført samfunnet. Fordelen er at hvis
overtredelsen totalt sett er effektiv, det vil si at det
foreligger produksjonseffektivitetsgevinster som

overstiger dødvektstapet. Da vil det også være
lønnsomt å overtre reglene, fordi gevinsten over-
stiger «boten». Teoriene som bygger på en slik til-
nærming (the optimal deterrence model), har
også vært anvendt på erstatningssaker i form av
treble damages. (I realiteten fremstår the optimal
deterrence model som en avgift lagt på ineffektiv
adferd).

Det er ganske tydelig at en her fjerner seg
ganske langt fra det som fremstår som en realis-
tisk erstatningsrettslig tilnærming. Modellene
synes heller ikke å kunne gi presise retningslinjer
for utformingen av et sanksjonssystem, hvilket
understrekes av en påtagelig uenighet i ameri-
kansk litteratur. Dette har selvsagt sammenheng
med at virkelighetens forutsetninger ikke tilfreds-
stiller modellenes forenklede verden, men også at
forhold som varierende oppdagelsesrisiko gjør
det vanskelig å «treffe» de riktige beløpene. Sam-
tidig er det på det rene at oppdagelsesrisikoen
uansett tilsier at den faktiske sanksjonen må gan-
ges opp for å ivareta den preventive virkning.
Dette synes urealistisk i norsk erstatningsrett.
Etter min oppfatning vil teorien likevel kunne gi
verdifull informasjon ved utformingen av offent-
ligrettslige sanksjoner.

(Det tilføyes at optimal deterrence modellen
uansett ikke passer inn i et EØS-tilpasset regime,
der det åpnes for en såkalt efficiency defence
gjennom unntaksregelen. Disse problemstillin-
gene behandles ikke nærmere her.)

5.2.2 Kompensasjon

Overføringer mellom tilbydersiden og etterspør-
rersiden påvirker ikke direkte det samlede sam-
funnsmessige overskuddet. Dette gjelder både
overføringer til tilbydersiden i form av overpriser
(monopolprofitt), og eventuell tilbakebetaling av
denne prisen gjennom erstatning. Dette tilsier at
erstatning ikke direkte bidrar til nærmere oppfyl-
lelse av et formål om effektiv ressursbruk, fordi
erstatning i seg selv bare representerer en omdis-
ponering av velferd. Tilbakebetaling av overpris
vil således ikke direkte realisere noe effektivitets-
formål. Til dette kommer at kompensasjon vil
medføre kostnader for samfunnet – i form av
transaksjonskostnader.

 Lignende argumenter kan anføres for konkur-
renters eventuelle erstatningskrav for tapt fortje-
neste ved eksklusjon. Lovutvalget må på denne
bakgrunn avveie om hensynet til kompensasjon
for private grupper skal veie tyngre enn den res-
sursbruk som vil gå med til erstatningssøksmål. 

19 Coase, op.cit. s. 2.
20 Oppsettet er hentet fra Treble-Damages Remedy, American

Bar Association Section of Antitrust Law Monograph 13,
1986 (ISBN: 0-89707-250-2).

21 Fundamentet for teoriene om optimal sanksjonering ble lagt
av Gary Becker; Crime and Punishment: An Economic
Approach, 76 Journal of Political Economy 169 (1968). Se
nærmere Sanksjonering – er det verdt prisen? s. 16-27. 
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Det synes imidlertid ikke realistisk å avskjære
erstatning av denne grunn. For det første kan det
anføres gode grunner for at kompensasjon til mar-
kedsaktørene bør tillegges en egenverdi, særlig
fordi en ellers kan komme i skade for å under-
kjenne noe av grunntanken i konkurranseretten.
For det andre vil erstatning kunne ha en preventiv
virkning, som også i et effektivitetsregime gjør at
ressursbruk til rettssaker mv. kan forsvares.

Uansett hvilken tilnærming lovutvalget velger
med hensyn til defineringen av lovens formål, er
det således på det rene at erstatning bør være til-
gjengelig, enten fordi kompensasjon anses å ha en
egenverdi, eller av preventive grunner:

5.2.3 Prevensjon

Det synes rimelig sikkert at erstatning ved brudd
på konkurranseloven aldri i seg selv vil virke til-
strekkelig preventivt, tatt i betraktning de teori-
ene som er fremsatt ovenfor. Hvis økonomisk
teori om optimale sanksjoner legges til grunn, til-
sier allerede den relativt beskjedne sannsynlighe-
ten for oppdagelse at det kreves en erstatning
med pønale innslag (i realiteten en form for privat
bot), for at den preventive virkningen skal bli til-
strekkelig. På den annen side vil erstatningsbelø-
pet i form av den overprisen etterspørrerne har
betalt ligge nært opp til (utgangspunktet for) den
optimale sanksjon. 

Men selv om erstatning kan synes å komme til
kort hvis det ses utelukkende på økonomisk teori
om optimal sanksjonering, er det rimelig å anta at
private erstatningssøksmål vil kunne bidra til
lovens etterlevelse. For det første vil private søks-
mål kunne bidra til mer publisitet rundt konkur-
ranseloven. En synliggjøring, som også inklude-
rer identifisering av offer, vil på generelt grunnlag
bidra til å øke etterlevelsen; dels ved at potensielle
overtredere blir kjent med den risiko for sanksjo-
ner som overtredelser utløser, dels ved at mulige
skadelidende blir mer bevisste på sine rettigheter. 

For det andre er det på det rene at risikoen for
å saksøkes særlig av egne kunder vil kunne ha en
sterkt preventiv virkning i seg selv. Dette er et
aspekt som neppe kan overvurderes. 

Samlet sett tilsier dette at prevensjon kan
begrunne et erstatningsansvar, og at erstatnings-
sanksjonene søkes tilpasset et preventivt formål.
Det er på det rene at det bør gis signaler i forar-
beidene om at preventive hensyn skal tillegges
vekt. 

6 Erstatning. Særlig om behovet for 
lovfesting

6.1 Utgangspunkter etter gjeldende rett

Erstatning ved brudd på konkurranseloven vil
dreie seg om erstatning for rene formuestap for
brudd på skrevne handlingsnormer. Begge disse
elementer utgjør omfattende problemområder i
norsk rett. I korte trekk reises to problemer: 1)
Hvilke interesser skal anses beskyttet ved
reglene, og 2) Hvordan skal erstatningsansvaret
avgrenses? 

Den første problemstillingen gjør seg primært
gjeldende i forhold til skrevne handlingsnormer.
Spørsmålet er om reglene kan sies å beskytte pri-
vate interesser på en måte som gir grunnlag for
erstatningssøksmål. Nettopp dette utgangspunk-
tet gjør det de lege lata nødvendig å ta stilling til
hvilke formål konkurransereglene skal ivareta,
det vil si om reglene er ment å ivareta private
interesser eller «bare» den mer abstrakte konkur-
ranseprosessen. Dette utgangspunktet betinger at
det i lovens forarbeider tas stilling til dette spørs-
målet, evt. at formålet med privat initiativ på
annen måte klargjøres. 

For rene formuesskader har hovedproblemet
vært ansvarets avgrensning. Det ligger i sakens
natur at overtredelser av konkurransereglene
genererer en «ripple effect», det vil si at virknin-
gene av overtredelser sprer seg utover i økono-
mien som ringer i et vann. Samtidig er det på det
rene at virkningene av overtredelser kan være
komplekse. 

Norsk rett er på denne bakgrunn åpen for
erstatning ved brudd på konkurransereglene, i
den grad dette kan forsvares ut fra reglenes for-
mål. Brudd på konkurransereglene skaper imid-
lertid en rekke problemstillinger, dels knyttet til
hvilke skader som skal være erstatningsbetin-
gende, dels til kretsen av personer som kan kreve
erstatning. Disse aspekter vil bli gjennomgått i tur
og orden. 

6.2 Behov for særlige tilpasninger 

6.2.1 Personkretsen – potensielle håndhevere

Spørsmålet om erstatningsrettslig beskyttet per-
sonkrets dekker i realiteten to forhold. For det
første: Finnes det konkurranserettslige argumen-
ter som tilsier at det foretas en avgrensing i per-
sonkretsen ut fra hvem som beskyttes ved rege-
len? For det andre: Er det håndhevelsesmessige
argumenter som kan påvirke avgrensningen av
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personkretsen, og dermed kretsen av «håndhe-
vere»?

Innledningsvis er det grunn til å gi en oversikt
over kretsen av potensielle håndhevere. Som et
utgangspunkt kan det opereres med tre grupper:
Konkurrenter, kunder og personer som på en
eller annen måte avleder interesser fra disse.
(Sondringen mellom kunder og konkurrenter er
ikke helt klar. I mange tilfeller vil en konkurrent
kjøpe innsatsfaktorer fra en konkurrent, slik at
han på samme tid opptrer både som konkurrent
og kunde. Dette har imidlertid lite å si for de
spørsmål som drøftes her.) 

Den ripple effect som er påpekt ovenfor gjør
seg gjeldende i litt ulike relasjoner. Som et eksem-
pel på hvilke aktører som vil kunne opptre som
saksøkere kan det tas utgangspunkt i et horison-
talt kartell:
– etterspørrere som handler direkte med kartell-

deltagerne,
– etterspørrere som handler via en mellommann

som velter overprisen videre,
– etterspørrere som substituerer kartellvarene,
– etterspørrere som handler med andre tilby-

dere som følger kartellets pris,
– leverandører til kartelldeltagerne, idet disse

grunnet nedgangen i kvantum kjøper mindre
innsatsfaktorer,

– konkurrenter, så langt kartellet hindrer deres
konkurransefrihet, 

– kunder til disse konkurrenter,
– aktører som avleder interesser av de øvrige

gruppene, både gjennom markedsmessig eller
annen tilknytning (typisk aksjonærer, underle-
verandører osv.),

– andre leverandører til kartellkundene, fordi
deres etterspørsel i andre produktmarkeder
synker.

Oppsettet avdekker litt ulike problemstillinger.
For det første vil det kunne være slik at én og
samme skade veltes videre fra ledd til ledd i
varens distribusjonskjede (eller bearbeidelseskje-
den for råvarer). For det andre vil en konkurran-
sestridig adferd kunne påvirke markedsmeka-
nisme slik at tilpasningen til andre aktører endres.
Her vil den konkurranseskadelige adferden
påvirke kunne lede til en annen fordeling mellom
aktører som står utenfor samarbeidet. (Såkalt
umbrella pricing.) For det tredje vil aktører som
på en eller anen måte utleder en interesse i at
andre aktører gjør det godt kunne lide skade.
Dette vil først og fremst være aksjonærer og
ansatte, men også aktører som f.eks. leverer varer

eller tjenester til aktører som rammes av konkur-
ranseskadelig adferd. 

I prinsippet kommer også Staten inn her, iden
grad overtredelser flytter overskudd fra bedrifter
som er underlagt ett skatteregime til et annet.
(Staten vil også kunne tape skatteinntekter på den
måten at de avleder tap av f.eks. ansatte som mis-
ter arbeidet. Disse situasjonene behandles ikke
nærmere her). For det fjerde vil en kunne oppleve
skader hos leverandører fordi aktivitet går ned
eller fordi betalingsvilligheten for andre produk-
ter synker.

Det synes rimelig klart at ikke alle disse ska-
der og tap vil kunne erstattes gjennom private
erstatningssøksmål. Dette aktualiserer spørsmå-
let om det skal settes opp avgrensningskriterier;
enten begrunnet i alminnelige erstatningsretts-
lige prinsipper, eller om tanken om håndhevelse
skal forfølges helt ut på den måten at erstatnings-
kravet «gis» til den aktør som har de beste forut-
setninger for å håndheve reglene. 

Det er likevel ikke sikkert at en etter norsk
rett vil måtte gå særlig langt på dette punkt. Uten
at fremstillingen her skal ta opp erstatningsret-
tens ansvarsavgrensningskriterier i sin fulle
bredde, må det påpekes at norsk rett stiller opp et
krav om nærhet i årsakssammenheng, og at dette
naturlig vil utelukke en god del av de skader som
er nevnt ovenfor. Særlig kan det pekes på reglene
om såkalte «tredjemannsskader» som innebærer
at aktører som bare representerer en avledet
interesse er utelukket fra erstatningsrettslig vern. 

Det foreligger begrenset praksis i norsk rett
om tredjepersoners erstatning for indirekte tap.22

De saker som foreligger, viser imidlertid en fleksi-
bel tilnærming; det må foretas en helhetlig vurde-
ring av hvor langt det erstatningsrettslige vernet
går i det konkrete tilfellet.23 Dette kan formuleres
som at det må foreligge en viss nærhet i årsaks-
sammenheng.24 Det er imidlertid etter norsk rett
neppe grunnlag for å oppstille en regel som
avskjærer tredjemannsskader som sådan, jf. utta-
lelsene i Rt. 2000 side 1756: 

«Storebrand har anført at et avledet formues-
tap som hovedregel ikke nyter erstatnings-
rettslig vern, og at kravet av den grunn ikke
kan føre frem. Selv om jeg er enig med selska-
pet i at det må settes grenser for erstatnings-

22 Se senest om disse spørsmålene Mollestad, LoR 2001 s. 490,
og Askeland, JV 2001, s. 315 f.

23 Rt. 1973.1268, på s. 1272.
24 Kravet knyttes først og fremst til flymanøverdommen, Rt.

1973.1268, og kabeldommen, Rt. 1955.872.
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pliktens omfang, finner jeg det mer hensikts-
messig i dette tilfellet å foreta en vurdering av
om tapet gjelder en «konkret og nærliggende
interesse», jf. Rt. 1955 side 872. I en slik vurde-
ring må det også legges vekt på hvem som bør
bære tapet ut fra en rimelighetsvurdering, jf.
Rt. 1973 side 1268.»25

En tilnærming basert på hvem som best kan
håndheve reglene vil konsentrere søksmålsmulig-
hetene til aktører som berøres umiddelbart (og
som dermed presumptivt har de beste forutset-
ninger for å avdekke ulovligheter), samtidig om
det må legges vekt på den enkeltes ressurssitua-
sjon. Bortsett fra det siste aspektet, er det neppe
grunn til å tro at en tradisjonell erstatningsrettslig
tilnærming vil bringe resultater som avviker sær-
lig fra denne tilnærmingen. Erstatning bør uan-
sett reserveres for aktører som er aktive på det
relevante markedet der skadevirkningene inntref-
fer, enten dette gjelder tilbydere eller etterspør-
rere.

På denne bakgrunn er det særlig to tilfeller
som kan fremstå som problematiske. For det før-
ste der skaden spres over et stort antall aktører,
og der de individuelle ressurser og tap er små og
tilfellet der overpriser veltes videre. Nettopp på
disse punkter er det også grunn til å se nærmere
på behovet for særregulering i konkurranseret-
ten. Dette tas opp i hhv. avsnitt 6.2.4 om passing-
on og 6.5 om prosessuelle tilpasninger nedenfor.
For det andre oppstår det spørsmål om hvilke ska-
der det kan kreves erstatning for (type skade i
motsetning til skader som f.eks. veltes videre).
Dette tas opp i 6.2.3.

Et særlig spørsmål er erstatning mellom par-
tene i konkurransestridige samarbeid, dvs. erstat-
ning i situasjoner som tilsvarer erstatning mellom
partene i en avtale som kommer i strid med forsla-
gets §3-1. Dette tas opp i det følgende avsnittet:

6.2.2 Erstatning innenfor konkurransestridig 
samarbeid

Et konkurransebegrensende samarbeid kan,
enten det skjer gjennom en avtale eller en sam-
ordnet praksis, være tapsbringende for partene. I
slike tilfeller oppstår spørsmålet om disse kan
kreve erstatning «av hverandre» eller om slike
aktører grunnet deres egen skyld skal avskjæres
fra erstatning. Allerede her må det presiseres at
en slik avskjæring utelukkende av den grunn at
en er part i et slikt samarbeid vil være i strid med

EØS-retten for så vidt gjelder EØS art 53. Dette
følger av Courage.26 

Etter norsk rett vil erstatningsansvaret i slike
tilfeller måtte følge den alminnelige culpanormen,
det vil si et deliktsrettslig ansvar. (Dette gjelder
enten det er tale om erstatning for negativ kon-
traktsinteresse – noe som synes lite praktisk ved
brudd på konkurransereglene – eller det gjelder
tap som følger av at etterlevelsen har vært ulønn-
som. Det var det siste som var tilfelle i Courage). 

Det som følger av EF-retten er bare at det er i
strid med beskyttelsesprinsippene å avskjære
erstatning ene og alene av den grunn at parten er
delaktig i et konkurransestridig samarbeid. Deri-
mot er EF-retten ikke til hinder for å avskjære
erstatningsansvar der partene må anses betydelig
medansvarlig for overtredelsen. Langt på vei
synes de kriterier EF-domstolen har angitt her å
være i samsvar med det som må antas å følge av
norsk rett og prinsipper om skadelidtes medvirk-
ning. 

I denne sammenheng er det interessant å se
hen til amerikansk rett. Her synes kriteriene å
være noe annerledes enn i Courage. I Perma Muf-
flers heter det således: 

«There is nothing in the language of the anti-
trust acts which indicates that Congress wan-
ted to make the common-law in pari delicto
doctrine a defense to treble-damage actions,
and the facts of this case suggest no basis for
applying such a doctrine even if it did exist.
[…] The plaintiff who reaps the reward of tre-
ble damages may be no less morally reprehen-
sible than the defendant, but the law encoura-
ges his suit to further the overriding public
policy in favor of competition.»27

Uttalelsene understreker at det i amerikansk rett
må dreie seg om kvalifisert skyld før erstatnings-
ansvaret faller bort. Det er på det rene at en slik
løsning, kombinert med tredobling av erstatnin-
gen, kan gi sterke incentiver både til å bryte ut av
konkurransestridig samarbeid samtidig som den
preventive effekten blir sterkere. En slik løsning
er det neppe grunn til å gå inn på i norsk rett. 

Derimot er det grunn til å presisere i loven at
også parter som selv bryter med forslagets § 3-1
ikke skal ekskluderes fra erstatning. Siden det
foreslås en regel om objektivt ansvar, synes det

25 På s. 1761. 

26 Sak C-453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan, Saml. 2001 s.
I-6297.

27 PERMA MUFFLERS v. INT'L PARTS CORP., 392 U.S. 134,
138-39 (1968). 
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hensiktsmessig å innta i loven en formulering
som ligger tett opp til EF-domstolens angivelse i
Courage. 

6.2.3 «Antitrust injury»

Et paradoks der private erstatningssøksmål skal
«tilknyttes» konkurransereglene er måten private
skades på. En overtredelse av en forbudsregel
etter modell av EØS-avtalen art 53 eller 54 vil
kunne ha tre virkninger; i én relasjon kan den
virke begrensende på konkurransen, i en annen
nøytral på konkurransen og i en tredje frem-
mende på konkurransen. Om den aktuelle adfer-
den likevel skal være ulovlig, beror på hvilken
relasjon effekten er sterkest i – det vil si typisk om
de konkurransefremmende egenskaper oppveier
begrensningen i konkurransen. 

Der konkurransen intensiveres, vil dette nor-
malt innebære et korresponderende tap for andre
aktører. Dette ligger i konkurransens natur. Slike
skader er imidlertid ikke uønsket, snarere er ska-
devirkningen akkurat det man ved loven ønsker å
oppnå. De komplekse virkninger en overtredelse
kan ha, krever imidlertid at loven inneholder en
mekanisme som kan skille irrelevante fra rele-
vante skader. Skader som følger «av» konkur-
ranse, kan ikke kreves erstattet. 

I amerikansk rett er de potensielle problemer
regulatoriske ufullkommenheter og overtredelse-
nes komplekse virkningssider avstedkommer for-
søkt løst ved kravet om antitrust injury. Dette er i
praksis formulert som at tapet må være av en art
som antitrustlovene var ment å ivareta. Utviklin-
gen kan føres tilbake til Supreme Courts avgjø-
relse i Brunswick.28 

Saken gjaldt et tilfelle der en gruppe bowling-
haller saksøkte et større selskap som hadde kjøpt
opp enkelte konkurrerende haller. Disse hallene
hadde dårlig økonomi, og ville sannsynligvis for-
svunnet fra markedet hvis de ikke hadde funnet
nye investorer. Det tap saksøker krevde dekket,
var den nedgang i inntekter han hadde hatt som
følge av at han måtte operere i konkurranse med
bowlinghallene. Oppkjøpet ble påstått forbudt
grunnet oppkjøpers størrelse og faren for preda-
tory pricing. Retten fant imidlertid at saksøkers
tap hadde oppstått som følge av de oppkjøpte sel-
skapers tilstedeværelse i markedet som hadde
ført til øket konkurranse, og ikke som følge av
overtredelsen. Supreme Court uttalte: 

«We therefore hold that for plaintiffs to recover
treble damages on account of 7 violations, they
must prove more than injury causally linked to
an illegal presence in the market. Plaintiffs
must prove antitrust injury, which is to say
injury of the type the antitrust laws were inten-
ded to prevent and that flows from that which
makes defendants' acts unlawful. The injury
should reflect the anticompetitive effect either
of the violation or of anticompetitive acts made
possible by the violation. It should, in short, be
«the type of loss that the claimed violations . . .
would be likely to cause.»29

Selv om kravet om antitrust injury på mange
måter kan sies å ha brakt «the treble damages
bonanza» til opphør, er det langt fra klart hva
slags skader og tap som oppfyller denne testen.
Sin hovedfunksjon har nok kravet ved at tap som i
realiteten skyldes intensivert konkurransen sjal-
tes ut. På denne måten unngås det utstrakte mis-
bruket av erstatningsinstituttet som forekom tidli-
gere. På den annen side er kravet nødvendigvis
linket tett opp til antitrustsreglenes formål. Siden
det ikke hersker fullstendig enighet om hvilke for-
mål som er fremtredende (særlig gjelder dette
effektivitet kontra andre formål), er det også van-
skelig å gi klare retningslinjer for hva slags tap
som kan kreves erstattet. Poenget er at enkelte
legger avgjørende vekt på preventive hensyn og
søken etter optimale rettsøkonomiske sanksjoner,
mens andre er mer opptatt av kompensasjon av
privates tap ut fra fordelingshensyn. 

Det synes likevel å ha festet seg den oppfat-
ning at overpriser ligger i kjernen av antitrust
injury. At disse er gjenstand for erstatning er ikke
trukket i tvil. Samtidig vil konkurrenter kunne
kreve erstatning for ekskluderende adferd, forut-
satt at tapet deres gjenspeiler en konkurransebe-
grensende og ikke en konkurransefremmende
virkning av overtredelsen. Klare kriterier gir dette
ikke. Et eksempel på et problematisk tilfelle er
annenlinjes prisdiskriminering. Hvis en aktør for-
skjellsbehandles og betaler en diskriminerende
pris, er spørsmålet f.eks. om differansen kan kre-
ves erstattet, eller om det må påvises et økono-
misk tap gjennom tapte markedsandeler ned-

28 BRUNSWICK CORP. v. PUEBLO BOWL-O-MAT, INC., 429
U.S. 477 (1977). 

29 BRUNSWICK CORP. v. PUEBLO BOWL-O-MAT, INC., 429
U.S. 477 (1977) (min kursivering). Jf.også Supreme Courts
uttalelse i ATLANTIC RICHFIELD CO. v. USA PETRO-
LEUM CO., 495 U.S. 328 (1990): «In sum, respondent has
not suffered «antitrust injury,» since its losses do not flow
from the aspects of vertical, maximum price fixing that ren-
der it illegal.» (På s. 337).
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strøms. Herskende oppfatning synes å være at det
er det siste som må kreves.30 

Etter norsk rett er det neppe nødvendig å inn-
føre særlige regler for å sjalte ut «irrelevante» ska-
der. Som nevnt er det etter norsk rett et vilkår at
skaden rammer en ved normen beskyttet inter-
esse. Konkurrenters interesse i fravær av konkur-
ranse ligger klart nok utenfor det konkurranselo-
ven skal ivareta. Derimot kan en erstatningsregel
med fordel formuleres slik at den angir hvilken
vurdering som vil måtte foretas. Typisk kan dette
sies slik at skaden må være et resultat av en
begrensning i konkurransen (overpriser), eller at
den må ha oppstått som ledd i en begrensning i
konkurransen (konkurrenter). Skaden må med
andre ord være del av begrunnelsen for at adfer-
den er forbudt.

6.2.4 Passing-on

Når en aktør utsettes for overpris vil han kunne
velte denne videre på etterfølgende ledd. Spørs-
målet er om den direkte kjøperen skal gis en eks-
klusiv søksmålsmulighet, eller om det er nødven-
dig å ta stilling til om tapet er veltet videre.

Der flere søker erstatning oppstår det et sym-
metriproblem, som må antas å kunne vanskelig-
gjøre erstatningssaker. For den indirekte kjøpe-
ren er det et spørsmål om årsakssammenheng
(om tapet faktisk er veltet videre til dem), for den
direkte kjøperen et tapsutmålingsspørsmål (om
tapet er eliminert gjennom passing-on). Men i rea-
liteten er det den samme summen det dreier seg
om. 

Det er ingen enkel sak å finne ut av hvorledes
en overpris fordeler seg nedover i omsetnings-
kjeden. Økonomisk kan det tas utgangspunkt i
modeller omkring kostnadsovervelting. Modellen
benyttes bl.a. til å vise hvordan skattlegging vil
virke på etterfølgende ledd. Dette er imidlertid
komplisert, idet det «passing-on raten» bl.a.
avhenger av de respektive elastisiteter.31 

For det første vil det normalt være forbundet
med store vanskeligheter å fastslå om og eventu-
elt i hvilken utstrekning en overpris er ført videre.
For det andre vil passing-on brukt som «forsvar» i
mange tilfeller kunne føre til at lovovertreder
overhodet ikke blir erstatningsansvarlig. Og for

det tredje vil den som direkte handler med et kar-
tell sannsynligvis være en bedre «håndhever» enn
senere ledd.

Bl.a. på denne bakgrunn ses det i USA bort fra
passing-on effekten.32 Erstatningsadgangen er
altså begrenset til første etterfølgende ledd.33

Søksmålsmulighetene er kanalisert til den som
presumptivt har de beste forutsetninger for å opp-
dage kartellet, samtidig som kostbare prosesser
om hvem som i siste instans har båret tapet unn-
gås.

Selve fenomenet passing-on har ikke vært
gjenstand for nevneverdig oppmerksomhet etter
norsk rett. Dette har nok sammenheng med at
fokus i de typiske tilbakebetalingssituasjoner lig-
ger på forholdet mellom to kontraktsparter. I Dan-
mark har passing-on imidlertid vært gjenstand for
en del oppmerksomhet ved tilbakebetaling av
ulovlige avgifter. Utgangspunktet etter norsk rett
må være at den indirekte kundens rettsstilling må
fastlegges etter alminnelige prinsipper om
avgrensning av erstatningsansvar. Mest nærlig-
gende for den direkte kunden er å anvende syns-
punkter om compensatio lucri cum damno. Begge
disse regler gir anvisning på årsakssammen-
hengsbetraktninger, noe som kan gi en nødvendig
symmetrisk løsning. 

(EØS-rettslige føringer ser jeg bort fra. Det er
imidlertid på det rene at EF-retten ikke krever til-
gang til sanksjoner som vil gi noen en tilfeldig
berikelse, jf. Courage. Enkelte spørsmål i forbin-
delse med passing-on har blitt reist ved tilbakebe-
taling av fellesskapsrettsstridige avgifter. Posisjo-
nen her er at passing-on ses bort fra, med mindre
det vil gi den som har betalt avgiften i første
omgang en tilfeldig berikelse.34 Overføringsver-
dien av dette til konkurransereglene kan diskute-
res.) 

Det er på det rene at den indirekte kjøperens
skade ikke kan utelukkes som sådan etter norsk
rett. Derimot er det på det rene at kravene om
compensatio i forholdet mellom overtrederen og
hans medkontrahent er relativt strenge. Dette kan
skape fare for dobbel betaling. For den direkte
kunde synes norsk rett ikke å ligge særlig langt
unna amerikansk. Samtidig er det klart at kravene

30 Grunnleggende her er J. TRUETT PAYNE CO. v. CHRYS-
LER MOTORS CORP., 451 U.S. 557 (1981).

31 Den økonomiske teorien som er anvendelig på passing-on er
bl.a. behandlet i R.G. Harris & L.A. Sullivan; Passing-on the
Monopoly Overcharge: A Comprehensive Policy Analysis,
128 U. Pennsylvania L. Rev. 269 (1979).

32 Se nærmere HANOVER SHOE v. UNITED SHOE MACH.,
392 U.S. 481 (1968) og ILLINOIS BRICK CO. v. ILLINOIS,
431 U.S. 720 (1977).

33 Med visse unntak, bl.a. for «pre-existing cost-plus contracts».
34 Se forenede saker C-192-218/95 Société Comateb m.fl. v

Directeur général des douanes et droits indirects, Saml.
1997 s. I-165.
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til tilknytning mellom skadevolder og skadelidte
ved tredjemannsskade er strenge. 

Ikke desto mindre er det på det rene at en lov-
festing av en klar regel om passing-on ville være å
foretrekke. Særlig er dette viktig for å markere at
en står overfor et særlig tilfelle som ikke nødven-
digvis lar seg passe inn i «eksisterende» privat-
rettslige vurderinger. Loven retter seg mot skade
påført markedet, derfor blir det også vanskelig å
la alminnelige erstatningsrettslige prinsipper
komme til anvendelse fullt ut. Til dette kommer at
enhver åpning for konkrete vurderinger av om en
overpris er veltet videre vil komplisere domstole-
nes oppgave. 

På denne bakgrunn er det min oppfatning at
en bør lovfeste en regel på linje med amerikansk
rett. Unntaket for pre-existing cost-plus contracts
bør være del av norsk rett på dette punkt, selv om
det neppe er grunn til å presisere dette i loven.
Domstolene må også stå fritt til å utvikle unntak
fra regelen der den vil gi urimelig utslag i strid
med intensjonen. En slik tilnærming må anses i
samsvar med norsk rettsoppfatning, tatt i betrakt-
ning de generelle prinsipper som er berørt oven-
for.

6.2.5 Culpa eller objektivt ansvar?

Et krav om culpa vil etter gjeldende lov være av
begrenset betydning. Dette vil kunne stille seg litt
annerledes etter en lov etter modell av EØS-kon-
kurransereglene, fordi slike regler vil gi anvisning
på en langt mer kompleks konkurranserettslig
vurdering. Etter norsk rett vil det eventuelt dreie
seg om faktisk eller rettslig villfarelse som
ansvarsfrihetsgrunn. Begge disse faktorer har
vært gjenstand for en del diskusjon i litteratu-
ren.35 De mer tekniske forhold knyttet til skyld og
brudd på konkurransereglene ser jeg imidlertid
ikke grunn til å gå inn på her. Det er imidlertid på
det rene at området fremstår som komplisert.

Markedsaktørene kan i mange tilfeller neppe
forventes å kjenne til alle de faktorer som trekker
et forhold innunder forbudsreglene. På samme
måte kan det finnes situasjoner der den rettslige
forståelsen av bestemmelsene endrer seg, noe
som kan rettferdiggjøre argumenter om rettslig
villfarelse. Isolert sett kan disse forhold tilsi
ansvarsfrihet. På den annen side vil overtredelser
av konkurransereglene normalt være til skade for
andre private aktører på markedet. Dette gjør det

betimelig å reise spørsmålet om hvem som er
nærmest til å bære risikoen for overtrederens vill-
farelse. 

Denne argumentasjonen kan tilsi at det inn-
føres et objektivt ansvar, i den forstand at overtre-
delser av konkurransereglene er erstatningsbetin-
gende uavhengig av egen skyld. Det kan anføres
mot en slik regel at den virker urimelig hardt
overfor mindre ressurssterke overtredere, og at
den vil kunne avstedkomme et urimelig stort
ansvar. Til det siste er å si at det normale ved ska-
der som følger av brudd på konkurransereglene
vil være at skadelidtes tap vil falle sammen med
vinning for overtreder. I de tilfeller hvor disse
størrelsene kan være innbyrdes ulike, vil de nor-
malt dreie seg om konkurrenter som driver andre
konkurrenter ut fra markedet. Slike tilfeller vil
normalt være målrettede og neppe reise betenke-
ligheter mht. skyld. Også rettstekniske hensyn
trekker i retning av et objektivt ansvar. 

Når det gjelder de EØS-rettslige føringer mht.
krav om skyld er disse ikke entydige. Av plass-
hensyn går jeg ikke i detalj her. 

Også her gjør rettsøkonomiske argumenter
krav på oppmerksomhet. I rettsøkonomien antas
gjerne valget mellom objektivt ansvar (strict liabi-
lity) og skyldansvar (fault) å dreie seg om hvis
incentiver en ønsker å styre. Mens en ved objek-
tivt ansvar utelukkende styrer skadevolders
incentiver, vil et culpa-ansvar også kunne ha
betydning for skadelidte. Det er innlysende at ska-
delidtes aktiviteter på markedet enten som etter-
spørrere eller tilbyder ikke søkes avskrekket.36

Dermed tilsier rettsøkonomisk teori at ansvaret
gjøres objektivt.

Etter min oppfatning vil det, dels for å unngå
kompliserende elementer i erstatningssakene,
dels for å styre potensielle overtrederes incenti-
ver, måtte innføres et objektivt ansvar. I den
utstrekning ansvaret framstår urimelig, vil en
kunne falle tilbake på lempningsregler. På dette
punkt kan det vises til den finske konkurranselo-
ven, som inneholder en egen regel om lempning.
Også i norsk rett tror jeg at dette kan være hen-
siktsmessig, samtidig som det bør angis i forarbei-
dene hvilke situasjoner dette kan være særlig
aktuelt i. Dette gjelder for det føreste et avvik fra
den alminnelig solidaransvarsreglene, for det
andre tilfeller hvor den skadevoldende bare har
utvist ubetydelig skyld og det ville virke urimelig

35 I denne sammenheng bør nevnes Nils Wahls avhandling
Konkurrensskada. (Stockholm 2000).

36 Denne lærdommen fra rettsøkonomien er anvendt på kon-
kurranserettslige problemstiller av Wahl; Konkurrensskada
s. 226 ff. 
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å la han bære hele risikoen for overtredelsen, i til-
legg til situasjoner hvor virkningen på konkurran-
sen ligger frem i tid og overtredelsen har overvei-
ende legitime formål. Typisk vil dette gjelde ulike
former for forsknings- og utviklingssamarbeid.37

6.3 Gir erstatning incentiver til å misbruke 
konkurranseloven?

Private søksmål for overtredelser av konkurran-
seregler kan misbrukes. I amerikansk rett har
erfaringene vært spesielt dårlige med selskaper
som saksøker sine konkurrenter. Hvis et kartell
«virker etter sin hensikt», tjener også konkurren-
tene på kartellet. Det er først der kartellet faktisk
er effektivt i den forstand at det skaper
effektivitetsgevinster (slik at kartellet kan
underby konkurrentene), at konkurrenter vil lide
tap. For øvrig vil konkurrenter kunne ha riktige
incentiver der kartellet tar i bruk ulovlige midler
for å ekskludere konkurrentene. Men selv om
incentivene hos konkurrenter er gale, er det også
andre forhold som gjør de amerikanske antitrust-
reglene spesielt utsatt for rent-seeking (i betyd-
ningen misbruk av den private søksmålsadgan-
gen). Av faktorer som bidrar til dette kan det sær-
lig pekes på treble damages, det faktum at
risikoen for å måtte betale motpartenes saksom-
kostninger er meget liten (mens en i konkurran-
sesaker i motsetning til hovedregelen vil kunne
ha rett til å få dekket egne), discovery-prosedy-
rene og ordningen med jury i erstatningssaker.38 

Rent-seeking aktiviteter synes mest aktuelle
der den private har mulighet for å hente direkte
gevinst – særlig i form av erstatningsutbetalinger.
Sannsynligvis er det på denne bakgrunn mindre
fare for slikt misbruk i Norge. For det første gjel-
der dette en manglende tredobling, men også
andre forhold knyttet til det prosessuelle ramme-
verk vi finner hos oss. 

Etterspørrersidens rent-seeking i USA går ut
på «willing victimization», det vil si at kjøpere fri-
villig betaler kartellpris for å kunne «gjenvinne
investeringene» senere.39 Effekten er omstridt.
Uansett vil en slik effekt vanskelig gjøre seg gjel-

dende i Norge; manglende tredobling vil gjøre
«investeringen» for usikker. For det andre vil
anklager om overtredelse av reglene være belas-
tende, og det må antas å kunne eksistere skran-
ker for å anklage leverandører for dette i den grad
det oppleves som alvorlige beskyldninger.

På denne bakgrunn kan en reise spørsmål om
i alle fall konkurrenters søksmål mot andre kon-
kurrenter de ikke står i noe kontraktsforhold med
(det vil si at de opptrer som kunder), bør eksklu-
deres. Her er det flere argumenter som gjør seg
gjeldende: Konkurrenter er for det første de nær-
meste til å oppdage overtredelser, samtidig som
de ofte kan være mer ressurssterke enn kundene.
For det andre er det på det rene at det å sjalte ut
denne gruppen fra de erstatningsberettigede vil
kunne gi et feilaktig signal, nærmest om at det er
fritt frem for å skade konkurrenter gjennom ulov-
lige metoder uten at man risikerer erstatningsan-
svar. Det siste bør likevel ikke overdrives; mellom
konkurrenter vil det være et motsetningsforhold
uansett, og det er neppe grunn til å tro at erstat-
ningsutbetalinger her vil ha tilnærmet samme
preventive virkning som krav om erstatning fra
kunder. I siste relasjon er det selve eksistens-
grunnlaget som gjør opprør. 

Samlet sett ser jeg imidlertid ikke grunn til å
avskjære konkurrenters søksmål. Først og fremst
har dette sammenheng med at faren for misbruk
neppe er overhengende hos oss. Med et regime
som gir tredobbel erstatning, og hvor prosessvil-
ligheten er en helt annen enn hos oss, ville en slik
regel synes mer på sin plass. (Det er et faktum at
en i USA har foreslått å droppe tredoblingen for
konkurrenters søksmål). For det andre vil kon-
kurrenter ofte være de første til å oppdage at noe
er galt. Det siste argumentet kan imøtegås fordi
konkurrenter uansett beholder muligheten til å
utfordre skadelig adferd direkte, dvs, enten gjen-
nom klage til konkurransemyndighetene eller
gjennom midlertidige forføyninger. Isolert sett
kan dette faktisk tale for å avskjære erstatningsad-
gangen, fordi dette skaper incentiver til at infor-
masjonene utnyttes i samfunnsmessig interesse
så snart som mulig. 

For det tredje vil en avskjæring kunne gi feil-
aktige signaler til konkurrenter, om at det er «fritt
frem» for å skade konkurrenter gjennom ulovlige
metoder uten å risikere erstatningskrav. På den
annen side bør det signaliseres i forarbeidene at
domstolene bør se med en viss skepsis på konkur-
renters søksmål mot andre konkurrenter.

37 Det bør legges til at nettopp forsknings- og utviklingssamar-
beid er unntatt fra treble damages regimet i USA jf. 15
U.S.C.A. 4303, slik at det her eventuelt bare blir tale om sin-
gle damages. Dette nettopp av frykt for å avskrekke sam-
funnsmessig ønskelige samarbeid.

38 Se mer generelt Baumol/Ordover; Use of Antitrust to Sub-
vert competition, 28 Journal of Law & Economics 247 (1985).

39 Se Breit og Elzinga, op.cit., s. 84 ff.
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6.4 Nødvendigheten av lovfesting – 
konklusjoner

De lege lata er konklusjonen at erstatning er til-
gjengelig. Dette er et spørsmål om konkurranse-
reglene også tar sikte på å beskytte private inter-
esser på en måte som gir grunnlag for erstat-
ningsrettslig vern. Dette gjelder gjeldende EØS-
regelverk så vel som gjeldende intern konkurran-
selov. Erfaringen med private erstatningssøksmål
er imidlertid begrensede. Flere forhold taler for
en lovfesting – særlig pedagogiske grunner. Et
annet hensyn som taler for lovfesting er det pre-
ventive aspektet. Samtidig er det på det rene at en
«komplett» konkurranserettslig norm, som inklu-
derer erstatningsansvar, lettere vil kunne interna-
liseres hos markedsaktørene. Dette ved at lovfes-
ting vil kunne gi en signaleffekt.

Konklusjonene er at erstatningsadgangen bør
lovfestes. Det er neppe grunn til å særregulere
prinsipper for tapsutmålingen, selv om denne kan
være problematisk i konkurransesaker. Domsto-
lene kan her anvende prinsippet i tvistemålsloven
§ 192 om skjønnsmessig fastsettelse av erstatnin-
gen. Samtidig bør prevensjonsmålsetningen legge
føringer på domstolenes utmåling.

Videre er spørsmålet om det bør utformes
noen policy på området for passing-on. Etter min
oppfatning bør en, uten at dette representerer noe
markant brudd med norsk erstatningsrett og prin-
sipper om ansvarsavgrensning, lovfeste en regel
om at bare direkte kunder er erstatningsberetti-
gede. Dette betyr at indirekte kunder avskjæres.
Denne regel bør imidlertid kunne ta opp i seg de
samme unntak som gjelder i amerikansk rett, dvs.
for pre-existng cost-plus kontrakter, og tilfeller
hvor overtreder eier den direkte kjøper. En annen
løsning vil kunne gjøre overtreder immun mot
erstatningssøksmål. 

Prosessuelle tilpasninger diskuteres i det føl-
gende avsnittet. Når det gjelder spørsmålet om til-
bakebetaling av overpris, og om dette bør henfø-

res til ugyldighet eller erstatning, tas dette opp i
avsnitt 7.3.

6.5 Prosessuelle tilpasninger

Private parter vil sjelden kunne bringe et kartell
frem til vellykket erstatningssak. Primært gjelder
dette karteller, der private vanskelig kan skaffe til-
strekkelige bevis på egen hånd. For det første er
det nesten umulig for en privat part å føre bevis
for at kartellsamarbeid faktisk har funnet sted. Av
erfaring er kartellsamarbeid vanskelig å bevise,
og en privat aktør har ikke samme mulighet til å
hente inn informasjon som tilsynsorganene har.
For det andre vil den private saksøker måtte vise
at kartellet har hatt prisdrivende virkning, for-
trinnsvis slik at han kan kvantifisere sitt tap. Der-
med er det grunn til å undersøke muligheten for
et samvirke mellom konkurransemyndighetene
og private.

Det er naturlig å se hen til amerikansk rett og
praksis for å få indikasjoner om hvilket samspill
som kan være mellom privat og offentlig håndhe-
velse. I USA ble det på begynnelsen av 1980 tallet
gjennomført en større undersøkelse, der alle
sivile antitrust søksmål over ti år i fem utvalgte
distrikter ble analysert (Georgetown-prosjek-
tet).40 Dette materialet inneholder viktig informa-
sjon om forholdet mellom offentlig og privat hånd-
hevelse, særlig gjennom såkalte follow-on søks-
mål, det vil si erstatningssøksmål som fremmes i
kjølvannet av konkurransemyndighetenes avslø-
ringer.

Av særlig interesse er sammenhengene mel-
lom offentlige søksmål og søksmål anlagt av pri-
vate. Her kan det angis to tabeller hentet fra Geor-
getownprosjektet, som begge kaster lys over fol-
low-on søksmål. Den første angir horisontale

40 Resultatene fra undersøkelsene er publisert i Lawrence J.
White; Private Antitrust Litigation, New Evidence, New Lear-
ning, MIT Press Camb. Mass., Lond. Eng. 1985

1 Der dette var prinsipal anførsel.

Tabell: 1.1 Follow-on og uavhengig initiert søksmål i sivile anti-trust søksmål – «Georgetown-prosjektet«

Alle søksmål
Søksmål vedrørende horisontalt

prissamarbeid1

Antall 1935 329

Follow-on 171 99

Uavhengig initiert 1764 230

Prosent follow-on 8, 84% 30, 1%
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prissamarbeids andel av den totale søksmåls-
mengden sammenlignet med andelen i follow-on
søksmål, mens den andre viser sammensetningen
(definert som horisontale, vertikale og andre) av
søksmål innenfor hhv. follow-on og uavhengig ini-
tierte søksmål.

Materialet viser at det relative antallet follow-
on saker ligger høyere ved horisontalt prissamar-
beid enn ellers.41 En plausibel forklaring på dette
er selvsagt bevisproblemene, herunder at saksø-
keren ofte ikke vil ha kunnskap om overtredel-
sen. I tillegg kommer det faktum at individuelt ini-
tierte saker har et mer fremtredende offer og er
mer synlige. Dette gjør seg spesielt gjeldende i
vertikale saker, jfr nedenfor om hvilken betydning
dette kan ha for prioriteringen. Konklusjonen i
studien er at «follow-on litigation is critically
important in dealing with horizontal price-
fixing».42 Materialet bekrefter at det er større
sannsynlighet for suksess i follow-on saker enn i
uavhengig initierte saker.43

Samlet sett viser dette at private kan ha behov
for bevismessig assistanse fra konkurransemyn-
dighetene for å være i stand til å føre vellykkede
søksmål i kartelltilfellene. Det er usikkert hvilken
adgang det etter dagens konkurranselov for Kon-
kurransetilsynet til å dele informasjon med kun-

der som mener seg skadet gjennom en overtre-
delse. Sikkert er det at skadelidte vil kunne ha ret-
tigheter som fornærmet der det kommer til
straffesak. Det er imidlertid neppe grunnlag for å
hevde at krrl. § 4-2 gir hjemmel for å levere ut
bevismateriale.44

Jeg ser ikke grunn til å gå nærmere inn på
dagens rettstilstand. Uansett hvilken adgang man
mener eksisterer etter gjeldende rett er det et
behov for lovfesting på dette område. Etter min
oppfatning bør en gi konkurransemyndighetene
utvidet mulighet til å dele informasjon. Samtidig
er det nødvendig å innta mekanismer som sikrer
legitime hensyn som hemmelighold av forret-
ningshemmeligheter. Reglene i påtaleinstruksen
bør her kunne tjene som utgangspunkt. Det leg-
ges til at gjennomføringen av dette forslaget vil
kunne variere avhengig av hvilken modell utval-
get foreslår for organiseringen av tilsynsmyndig-
heten.

Samtidig kan det være grunn til å signalisere i
forarbeidene at borgerlige rettskrav vil kunne
spille en mer sentral rolle enn det som har vært
tilfelle hittil. (Hvorvidt det i et inndragningskrav
bør tas hensyn til et borgerlig rettskrav på erstat-
ning tar jeg ikke stilling til. Det er imidlertid på
det rene at det vil være det «samme» beløpet det
dreier seg om). 

Andre opsjoner går ut på å gi tilsynsorganers
vedtak om at overtredelse har funnet sted i tillegg
til domstolers ileggelse eller opprettholdelse av
sanksjoner rettskraft i senere sivile saker. Dette
er det imidlertid neppe grunn til, særlig fordi pri-
vate erstatningssøksmål reiser ytterligere proble-
mer knyttet til beregningen av tapet. Selv om det
kan være en del å hente også i denne sammen-
heng fra f.eks. en inndragningsvurdering, synes
det viktigere for en privat part å få tilgang til det
relevante bevismateriale. Noen grunn til å foreslå
parens patria søksmål etter modell av amerikansk
rett ser jeg heller ikke grunn til å foreslå. Det må
antas at adgangen til å medta borgerlige rettskrav
vil være tilstrekkelig til å ivareta de privates inter-
esse, selv om terskelen for straffesak – og dermed
prøving av det borgerlige rettskravet – vil ligge
høyere. 

Derimot bør private gis adgang til bevismateri-
ale uansett hvordan saken avsluttes fra konkur-
ransemyndighetene, det vil si selv om disse ikke
finner bevisene sterke nok til å iverksette offent-

41 Prosenten vil nok se annerledes ut i norsk rett, grunnet
lovens utforming materielt sett. Det viktige her er imidlertid
tendensen. 

42 Kauper/Snyder; Private Antitrust Cases That Follow on
Government Cases, i White; Private Antitrust Litigation,
New Evidence, New Learning, på s. 359.

43 Kauper/Snyder, op.cit., s. 343.

1 Inndelingen er nødvendigvis ikke tilpasset norsk mate-
riell konkurranserett. «Horisontale» saker omfatter, 
i tillegg til etterspørreres søksmål, konkurrenters søks-
mål om «monopolization» og «predatory pricing». 
«Vertikale» saker innebærer primært vertikal pris-
binding og «dealer terminations». «Andre» innbefatter 
saker som ikke lar seg henføre til noen av de andre, 
eller som har tilknytning til begge. Dette gjelder 
forretningsnektelser, prisdiskriminering mv. 

Tabell: 1.2 Sammensetning av saker for henholds-
vis uavhengig initiert og follow-on1

Uavhengig
initiert Follow on

Horisontale 29 % 76 %

Vertikale 47 % 18 %

Andre 24 % 6 %

44 Se nærmere Sanksjonering – er det verdt prisen?, s. 44 ff.,
motsatt Sivilombudsmannen i uttalelse av 11. oktober 2001 i
sak 2000-1601B-9sfo. 
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ligrettslige sanksjoner. Misbruk av en slik mulig-
het, f.eks. for å få tilgang til forretningshemmelig-
heter, må antas å kunne motvirkes gjennom vedta-
gelse av regler tilsvarende reglene i påtale-
instruksen kap. 4.

Det er videre på det rene at overtredelser av
konkurransereglene typisk vil kunne ramme et
større antall forbrukere, som hver for seg bare
betaler en marginal overpris. Skal erstatning være
realistisk i disse tilfellene, er det på det rene at
dette enklest kan skje gjennom en form for grup-
pesøksmål. Jeg ser ikke grunn til å ta opp dette
spørsmålet her. Gruppesøksmål er foreslått opp-
rettet av Tvistemålsutvalget, jf. NOU 2001: 32 kap.
17. Det vises til behandlingen der. Muligens bør
Konkurranselovutvalget gi uttrykk for hensikts-
messigheten av gruppesøksmål ved brudd på
konkurranseloven. 

7 Ugyldighet

7.1 Oversikt

Av de sivilrettslige virkninger under dagens kon-
kurranselov er det bare ugyldighet for konkurran-
sestridige avtaler som er lovfestet, jf. § 5-1. Det
samme gjelder EØS-avtalen art 53, der det følger
av art 53 nr 2 at avtaler som er forbudt ikke skal
ha noen rettsvirkning. 

At en kartellavtale, eller en avtale som på
andre måter innebærer at det legges ulovlige
bånd på partenes konkurransefrihet, bør omfattes
av ugyldighet synes ikke tvilsomt. Her vil retten til
å unnlate å oppfylle sin del av avtalen være grunn-
leggende for å sikre at konkurransen ikke fortset-
ter å skades. Men selv om ugyldighet på denne
måten kan synes å være en logisk og nødvendig
sanksjon, er det flere sider ved ugyldighet som
fortjener ytterligere oppmerksomhet. Det er først
grunn til å systematisere de situasjoner hvor ugyl-
dighet kan være aktuelt å vurdere:
1. Avtaler som representerer en begrensning i

konkurransen, det vil si som inneholder ulov-
lige bånd på partenes konkurransefrihet.
Denne gruppen tilsvarer nåværende lovs § 5-1.
Her kan det også tas med avtaler som bare tje-
ner til å gjennomføre et ulovlig samarbeid, men
som ikke isolert utgjør en overtredelse. 

2. Avtaler mellom parter i et konkurransebegren-
sende samarbeid og tredjemann, som tjener til
å gjennomføre det ulovlige samarbeide. 

3. Avtaler mellom parter i et konkurransebegren-
sende samarbeid og deres kunder i det rele-
vante markedet hvor skadevirkningene finner

sted. Disse avtalene vil mest vanlig inkludere
en overpris (følgeavtaler). 

4. Avtaler som tar opp i seg et misbruk av domi-
nerende stilling. Dette kan f.eks. gjelde en dis-
kriminerende vilkår i en varig leveranseavtale.
(Av hensyn til kravet om at misbruk må være
av konkurransebegrensende karakter medtas
ikke rent utnyttende misbruk som en egen
gruppe. Situasjonen her vil være parallell med
overtredelse av nåværende pristiltakslov § 2 jf.
§ 6.)

De ulike gruppene reiser litt ulike spørsmål. 

7.2 Ugyldighet for konkurransebe-
grensende avtaler

For den første gruppen er det ikke tvilsomt at
ikke-oppfyllelse er en nødvendig og logisk følge
av overtredelsen. Her er det ytterligere to spørs-
mål som kan reises: Hvilken rekkevidde skal ugyl-
digheten ha for den enkelte kontrakt, og hvilke
føringer legger konkurransereglene på de øvrige
rettsvirkninger av ugyldighet, det vil si restitusjon
og erstatning. (Erstatning er behandlet ovenfor).

Etter krrl. § 5-1 gjelder at ugyldigheten bare
rekker så langt forbudet er overtrådt, det vil si at
utgangspunktet er delvis ugyldighet. Det samme
gjelder etter EØS-avtalen. Dette betyr at det bare
er de konkurransestridige elementer som ram-
mes av ugyldighet, mens andre og legitime for-
pliktelser vil stå seg. Etter forholdene kan det
være problematisk på identifisere enkeltelemen-
ter som virker konkurransebegrensende. I slike
tilfeller vil det nærliggende være at avtalen som
helhet er ugyldig. En slik løsning synes også på
linje med EØS-avtalen art 53 nr 2. EFTA-domsto-
len antar i Opel/Jæger at ugyldighet: «gjelder
bare de deler av avtalen som berøres av forbudet,
eller for hele avtalen dersom disse deler ikke kan
skilles ut fra de øvrige deler av avtalen […] Følge-
lig faller enhver kontraktsbestemmelse som ikke
er påvirket av forbudet […] utenfor EØS-ret-
ten.«45

En delvis beskjæring vil etter forholdene
kunne virke urimelig hardt for partene. Det er
også på det rene at en stryking av enkeltklausuler

45 Sak E-3/97 Jan og Kristian Jæger AS v Opel Norge AS, REC
1998 s. 1, prem. 77, uthevet her. For tilsvarende uttalelser i
EF-retten se sak 65/65 Société Technique Minière v Maschi-
nenbau Ulm, Saml. 1965-68 s. 211 og forenede saker 56 og
58/64 Établissements Consten S.à.r.l. og Grundig-Verkaufs-
GmbH v Kommisjonen, saml. 1965-68, s. 245, på s. 256-57,
sak C-234/89 Stergios Delimitis v Henninger Bräu AG, Saml.
1991 s. I-935, prem. 40.
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vil kunne gis tilfeldige utslag for balansen mellom
partene. På den annen side vil delvis ugyldighet
kunne gi en tilsiktet preventiv virkning, samtidig
som delvis ugyldighet er positivt i den forstand at
mange avtaler der elementer kan virke konkur-
ransestridige er ønskelige fra samfunnsmessig
synsvinkel. Etter gjeldende rett er dette i konkur-
ranseloven § 5-1 regulert ved en henvisning til
avtl. § 36. Etter min oppfatning er dette en grei
løsning som kan bli stående. Det er imidlertid
neppe nødvendig å ta inn en henvisning til § 36 i
loven selv.46 

For spørsmålet om restitusjon er det på det
rene at lovstridige avtaler ofte har som konse-
kvens at restitusjon ikke innrømmes. Dette har
sammenheng med en preventiv virkning. Når det
tas i betraktning den rekkevidden som et forbud
bygget på art 53 vil ha, på den måten at en rekke
overveiende legitime avtaler vil kunne omfattes,
er det neppe grunn til å opprettholde dette som en
hovedregel. Det naturlige synes å være at det
foretas en konkret vurdering, der partenes skyld
utgjør et sentralt element. 

Samlet sett gjelder at ugyldighet nok vil ha sin
primære oppgave ved overveiende legitime avta-
ler som inneholder konkurransestridige enkelte-
lementer, typisk prisbindinger eller eksklusivitet. 

Den andre gruppen – gjennomføringsavtaler,
bør også omfattes av ugyldighet så langt oppfyl-
lelse vil virke begrensende på konkurransen.
Etter EØS-retten synes rettsstillingen uavklart. I
Ciments et béton oppsummerte GA Verloren van
Themaat «det generelle spørgsmål, om det for-
hold, at en aftale er ugyldig i henhold til artikel
[81], stk. 2, også kan indebære, at de aftaler, hvor-
ved den gennemføres, er ugyldige» som følger: 

«På dette punkt findes der mig bekendt endnu
ingen klar retspraksis. […] Det forekommer
mig imidlertid vanskeligt at give et generelt
svar på det nævnte generelle spørgsmål. […]
Hvad angår besvarelsen af dette generelle
spørgsmål, skal jeg derfor nøjes med at konsta-
tere, at besvarelsen afhænger af de konkrete
forhold og deres sammenhæng. Allerede af
denne grund kan jeg ikke tilslutte mig den af
Kommissionen foreslåede besvarelse, som vil
kunde læses således, at Kommissionen helt
går ind for, at gennemførelsesaftaler til en ram-
meaftale som den her omhandlede skal
bedømmes efter national ret.»47

Noen lovregulering av dette spørsmålet er
neppe nødvendig. Etter norsk rett vil spørsmålet
måtte avgjøres etter alminnelige prinsipper om
såkalte «reproberte» forhold. Det er imidlertid på
det rene at den formuleringen som foreslås for
ugyldighetsregelen, at avtalene er ugyldige «så
langt oppfyllelsen er til skade for konkurransen»,
vil gi en nødvendig lovmessig forankring for ugyl-
dighet.

7.3 Kunder og ugyldighet (følgeavtaler)

Mer problematisk er følgeavtalene. Etter EØS-ret-
ten synes disse ikke å være omfattet av art 53 nr 2.
Derimot er Kommisjonen av den oppfatning at
den etter forordning 17 art 3 har kompetanse til å
kreve slik avtaler reforhandlet, selv om denne
kompetansen ikke er endelig bifalt av Domsto-
len.48 

Hovedargumentet for at disse avtalene skal
anses ugyldige er hensynet til at overtredere ikke
bør kunne sikre utbyttet av overtredelsen gjen-
nom å kreve avtalen oppfylt. Dette kommer på
spissen der avtalen er varig, og det i avtalens løpe-
tid avsløres at pris eller andre vilkår har vært
gjenstand for ulovlig kartellsamarbeid. Det er
imidlertid på det rene at en ugyldighetsfølge knyt-
tet til ethvert salg der prisen er influert av konkur-
ransestridige samarbeid vil være meget omfat-
tende. Dessuten vil selve kriteriet for å bestemme
ugyldighetens omfang for den enkelte kontrakt
nettopp være det problematiske bevistemaet
«hypotetisk konkurransepris». Av disse grunner
bør det bare åpnes for avtalerevisjon på dette
punkt.

For en ordning med avtalerevisjon taler også
det forhold at etteroppgjøret mellom partene, det
vil si en eventuell tilbakebetaling av overpris, bør
skje i form av et erstatningskrav. Dette skyldes
flere forhold. For det første lar en mulig koordine-
ring mellom de ulike etterfølgende ledd ved pas-
sing-on seg lettere gjennomføre innenfor ram-
mene av erstatningssanksjonen. For det andre vil
partene i et kartell ved erstatning være solidarisk
ansvarlige, noe som ikke er tilfelle der et tilbake-
søkningskrav grunnes på ugyldighet og restitu-
sjon. For det tredje vil en i prinsippet kunne opp-
leve søksmål fra ikke-kunder, og det synes lite
hensiktsmessig at én og samme overtredelse skal

46 For et noe annet syn på dette se Jan Anderssons fremstilling
Legala förbud och ogiltighet – En teleologisk studie, TfR
1999, på s. 643-45.

47 Sak 319/82 Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA
v Kerpen & Kerpen GmbH & Co. KG, Saml. 1983 s. 4173, på
s. 4189-90.

48 Se senest sak T-395/94 Atlantic Container Line m.fl. v Kom-
misjonen (28.februar 2002).
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vurderes etter både restitusjons- og erstatningsre-
gler. 

Mot den løsning som skisseres her kan det
anføres at den bryter med etablerte prinsipper om
lovstridige avtaler. Dette argumentet kan imidler-
tid vanskelig få gjennomslag, av flere grunner.
Først og fremst er det etter norsk rett neppe riktig
å tale om etablerte prinsipper om ugyldighet og
lovstridige avtaler. Disse er heller flytende. For
det andre er oppfatningen i norsk rett som påpekt
at både selve ugyldigheten som dens rettsvirknin-
ger må vurderes konkret under hensyntagen til
lovforbudets formål.49 Dermed kan dette neppe
være noen særlig vektig innvending mot å lov-
feste en løsning som på best mulig måte ivaretar
nettopp dette hensynet. Et ytterligere forhold som
tilsier lovfesting er at en unngår de mulige proble-
mer som kan oppstå når så vidt spesielle regler
som konkurranseretten tross alt inneholder skal
«presses inn» i etablerte privatrettslige katego-
rier. (Men med det forslag som fremsettes neden-
for er det på det rene at forskjellen mellom erstat-
ning og restitusjon vil være helt marginal). 

Det bemerkes at ugyldighet ikke kan tjene
som grunnlag for tilbakebetaling av overpris i
Tyskland. I svensk teori har den toneangivende
forfatteren på området ikke berørt ugyldighet på
dette punkt.50 

7.4 Ugyldighet og misbruk av 
dominerende stilling

Avtaler kan på flere måter ta opp i seg eller være
et resultat av misbruk av dominerende stilling.
Jeg legger til grunn at lovutvalget foreslår en
regel hvor det kreves at misbruket må være av
konkurransebegrensende karakter, slik at utnyt-
telse som kan virke utilbørlig for den enkelte,
eller ren prisregulering, ikke vil omfattes.

Der en avtale virker konkurransebegrensende
vil ugyldighet kunne forsvares etter samme
begrunnelse som ugyldighet for konkurransestri-
dige samarbeid. Her vil det imidlertid måtte nyan-
seres mellom ulike typetilfeller. F.eks. kan det
ikke være realistisk å operere med ugyldighet der
det dreier seg om ulovlige rabatter, eller enda
mer: predatory pricing. Argumentet under forsla-
gets § 3-1 slår ikke til lenger enn det er medkon-
trahentens egen konkurransefrihet som bindes
opp, evt. at det dreier seg om bindinger av typen
eksklusivitet. 

Også disse hensyn ivaretas gjennom den for-
muleringen som er valgt, at ugyldighet inntreffer
«så langt oppfyllelsen er til skade for konkurran-
sen».

En part i en avtale i strid med forslagets § 3-2
bør ikke kunne kreve restitusjon, men henvises til
erstatningssanksjonen. Dette har sammenheng
med at en restitusjonsregel kan virke feil i forhold
til den skade som er påført og som er konkurran-
serettslig relevant. Et eksempel er annenlinjes
prisdiskriminering, hvor en restitusjon av prisdif-
feransen kunne gi «skadelidte» en ugrunnet
fordel sammenligne med alternativsituasjonen.
Poenget er at tapet hans er avhengig av utviklin-
gen i markedsforholdene nedstrøms. Avhengig av
hvordan andre aktører har opptrådt, er det ikke
sikkert at hans overskudd er redusert i det hele
tatt i forhold til den alternative situasjonen uten
overtredelsen. Selv om det i mange tilfeller kan
være problematisk å føre bevis for hvilket tap som
er lidt, taler de beste grunner for at domstolene
snarere bør vise lempelighet i tapsberegningen
fremfor å henføre tilfellet under en sanksjon som
ikke gjenspeiler markedsmessige realiteter, dvs.
et fokus utelukkende på forholdet mellom par-
tene.

7.5 Konklusjon 

Det bør skje en samlet regulering av ugyldighets-
spørsmålene i konkurranseloven. For å fange opp
de mange situasjonene som kan oppstå, synes det
hensiktsmessig å benytte en formulering om at
avtaler er ugyldige så langt oppfyllelsen er til
skade for konkurransen. Samtidig bør det klargjø-
res at følgeavtaler evt. må være gjenstand for avta-
lerevisjon, samtidig som overpriser kan kreves til-
bakebetalt som erstatning (objektivt ansvar). 

8 Forføyninger

8.1 Gjeldende rett

I amerikansk rett spiller injunctions en relativt
betydelig rolle i håndhevelsen av konkurransere-
glene. Etter norsk rett eksisterer det ingen slik
alminnelig adgang for domstolene til å gi dom
etter equity for å finne en rimelig løsning i forhol-
det mellom private parter. Her er domstolenes
adgang til å forordne tiltak begrenset til å forby
handlinger som utgjør en overtredelse av reglene,
eventuelt til å påby handlinger der unnlatelsen
kommer i strid. Det siste vil være mest praktisk i
forhold til forretningsnektelser. 

49 Se f.eks. Rt. 1993.312 og 1995.46.
50 Det tenkes på Nils Wahls fremstilling Konkurrensskada.
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Derimot vil midlertidige forføyninger kunne
anvendes for å sikre en privat mot videre skade
gjennom en overtredelse. Ved brudd på konkur-
ransereglene ligger det i sakens natur at tidsas-
pektet vil være av overordnet betydning. Således
vil den tid det tar å oppnå en endelig dom normalt
gjøre dette alternativet lite anvendelig. 

Ved utformingen av et komplett privat håndhe-
velsessystem er det grunn til å reise spørsmålet
om det bør gis en utvidet adgang for domstolene
til å gi dom på skjønnsmessige tiltak for å avbøte
videre overtredelse, eller etter forholdene til å
pålegge tiltak for å gjenopprette konkurranse som
er skadet. En tilsvarende diskusjon utkrystallise-
rer seg ved fastleggelsen av tilsynsmyndighete-
nes kompetanse, i særdeleshet i forbindelse med
muligheten til å påby tiltak av strukturell karakter.

8.2 Tilsynsmyndighetenes kompetanse 

Det er foreslått at de norske konkurransemyndig-
hetene skal få en kompetanse som tilsvarer den
kompetanse det er foreslått at Kommisjonen skal
ha etter forslaget til ny gjennomføringsforord-
ning. Dette forslaget skal ikke behandles i detalj
her. Det er imidlertid viktig å ta med seg at forsla-
get går lenger enn det alminnelige domstoler vil
kunne pålegge, jf. ovenfor. Hovedsakelig gjelder
at Kommisjonen kan påby en overtredelse brakt
til opphør. Kommisjonen kan imidlertid ikke
pålegge foretaket å etterleve reglene på én
bestemt måte, f.eks. ved å pålegge et foretak som
bryter art 81 å levere til en annen.51 Kommisjo-
nen kan imidlertid gå relativt langt i å pålegge et
dominerende foretak å levere. Videre vil Kommi-
sjonen få adgang til å pålegge tiltak av strukturell
karakter for å gjenopprette skade på konkurran-
sen. Det er imidlertid tvilsomt om Kommisjonen
kan gjøre dette i preventivt øyemed, typisk påby
oppsplitting av et dominerende foretak som å hin-
dre fremtidig misbruk.

Deler av kompetansen dekkes av andre regler
som det er redegjort for ovenfor. Først og fremst
gjelder dette muligheten til å revidere avtaler som
er influert av konkurransestridige handlinger,
såkalte følgeavtaler. (Det er imidlertid ikke ende-
lig fastlagt hvor langt Kommisjonens kompetanse
går på dette punkt, jf. ovenfor). 

8.3 Bør det innføres en utvidet adgang til 
forføyninger?

Det er på det rene at domstolene kan gi dom på
forbud mot handlinger i strid med konkurransere-
glene. Selv om overtredelsenes karakter nok kan
gjøre det mindre praktisk for private å gå til søks-
mål, synes det ikke å være grunn til å utvide
denne adgangen. Derimot er det grunn til å se
nærmere på spørsmålet om domstolenes kompe-
tanse bør utvides, slik at de 
1. kan pålegge bestemte tiltak for å bringe en

overtredelse til opphør og
2. sikre at den ikke gjentas eller oppstår i første

omgang (det vil si sette foretakene ute av stand
til å overtre), og 

3. pålegge tiltak for å gjenopprette skader på mar-
kedet.

Ad 1) Prototypen på en overtredelse som retter
seg mot bestemte aktører er nektelse av forret-
ningsforbindelse. Det er på det rene at det kan
være problematisk å gjøre en kontraheringsplikt
effektiv, primært av den grunn at det alltid vil
kunne settes vilkår med saklig forankring. Her
kunne det vært ønskelig å gi domstolene en mer
utvidet adgang til å fastsette kontraheringsvilkå-
rene for å gjøre kontraheringsplikten mer effektiv.
Her er det imidlertid bare tale om å avbryte en
pågående overtredelse, og midlertidig forføyning
bør være tilstrekkelig. Det er også på det rene at
en varig regulering av kontraheringsvilkårene
neppe er forenlig med grunntanken i konkurran-
seretten.52

Et annet problemkompleks er brudd på forsla-
gets § 3-1. Her er det neppe etter gjeldende rett
adgang til å pålegge kontraheringsplikt. Dette har
sammenheng med at forslagets § 3-1 bare vil
forby samordning/avtale men ikke pålegge posi-
tive handleplikter. Det er på det rene at hensynet
til konkurransen neppe kan ivaretas fullgodt gjen-
nom en adgang til å kreve en avtale eller en sam-
ordning avbrutt. På denne bakgrunn er det grunn
til å gi domstolene adgang til å pålegge leverings-
plikt også ved brudd på forslagets § 3-1, såfremt
hensynet til konkurransen krever det.53 Uten en
tydeliggjøring av dette i loven, risikerer en at for-

51 Sak T-24/90 Automec Srl v Kommisjonen, Saml. 1992 s. II-
2223, forenede saker 228 og 229/82 Ford of Europe Inc. og
Ford-Werke AG v Kommisjonen, Saml. 1984 s. 1129, prem.
21 f.

52 Jf her forslag til avgjørelse fra generaladvokat i sak C-7/97
Oscar Bronner & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG m.fl. Saml. 1998 s. I-
7791, prem. 69. Også Lunde, LoR 2002, på s. 29, fremhever
disse problemene. Det pekes bl.a. på «fastlegging av mar-
knadspris, tidspunkt og tidsperiode for leveringsplikt, og
konsekvensar av endringar i marknaden etter inngrepet.»
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føyningsadgangen vil innskrenkes til å bringe
avtale eller samordning til opphør. Dette er som
nevnt neppe nok til i alle tilfelle å ivareta hensynet
til konkurransen, idet det ikke vil påhvile overtre-
derne en rettslig plikt til å endre sin adferd.54 

Et ytterligere eksempel er diskriminering,
hvor et forbud mot diskriminering ikke nødven-
digvis vil tilgodese saksøker. Her bør det kunne
gis midlertidig forføyning som går lenger enn det
som følger av forbudsreglene selv, det vil si at det
bør kunne gis en midlertidig forføyning for å
levere bestemte kvantum på bestemte vilkår for
effektivt å bringe diskrimineringen til opphør.
Manglende kompetanse kan i disse tilfeller gjøre
den privates rett til etterlevelse mer eller mindre
illusorisk, fordi det er problematisk å føre kontroll
med at diskriminerende adferd faktisk avbrytes.

Disse problemstillingene bør løses ved å gi
domstolene en utvidet kompetanse til å gi midler-
tidige forføyninger. I dag vil domstolenes kompe-
tanse på dette punkt være begrenset til å sikre
saksøkers krav, som vil være et krav på etterle-
velse av konkurransereglene. Det foreslås på
denne bakgrunn at domstolenes kompetanse skal
bestemmes av hensynet til konkurransen, slik at
domstolene må kunne gi forføyning på slike tiltak
som finnes nødvendig for at konkurransen ivare-
tas – uavhengig av om dette går lenger enn det
som er nødvendig for å sikre en etterlevelse av
forbudsreglene. I tilfeller hvor en overtredelse
retter seg mot bestemte private, typisk forretning-
snektelser eller prisdiskriminering, må domsto-
lene gis den kompetanse som er nødvendig for å
sikre den privates interesser. Selv om en slik
adgang kan hevdes å følge av de alminnelige
regler om midlertidige forføyninger, bør adgan-
gen tydeliggjøres i loven. Dette kan antas å ha
både en preventiv effekt samtidig som det gjør
midlertidige forføyninger mer tilgjengelig for pri-
vate parter.

Ad 3) Hensynene er annerledes i forhold til
kompetanse til å pålegge tiltak for å gjenopprette
konkurranse på markedet. En løsning som inne-
holder om å gi domstolene kompetanse til å påby
tiltak for å avbøte konkurranseskadelige virknin-
ger vil være eksponert for misbruk av reglene.
Videre vil generelle tiltak for å rette opp konkur-

ranseforholdene på markedet krever en særskilt
kunnskap, og forutsette komplekse vurderinger
av markedsforholdene. Dette kan tale for at slike
tiltak bør overlates til tilsynsorganenes eksklusive
kompetanse. I samme retning taler det faktum at
slike tiltak nødvendigvis vil måtte tilgodese mar-
kedet som sådan, og at det derfor kan virke lite
hensiktsmessig at de skal kunne iverksettes på
begjæring av enkeltaktører. Annerledes formulert
er det neppe korrekt å definere det konkurranse-
messige problemet ut fra en tvist mellom to parter
– behovet ligger i retning av mer overgripende til-
tak. Videre er det på det rene at en del slike tiltak
vil måtte innføres på varig basis, og at domstolene
neppe bør involveres i ordninger som krever
pågående oppfølging og overvåking.55

På den annen side vil tilsynsmyndighetene
etter reformforslaget under forordning 17 få rett
til å opptre som amicus curiae i sivile saker. Nå
kan det riktignok innvendes mot å «reparere»
mangler ved det private regimet ved å gi konkur-
ransemyndighetene kompetanse til å intervenere
i saken at dette bare vil føre til en komplisering av
det offentliges håndhevelse. Det optimale kan
snarere være at konkurransemyndighetene gri-
per inn direkte der dette kan ha en konkurranse-
politisk gevinst. 

Ad 2) Lignende hensyn kan anføres mot en
adgang til å pålegge tiltak for å hindre overtre-
delse. Behovet for slike tiltak synes imidlertid
marginalt, samtidig som det etter gjeldende rett
kan nedlegges forbud også mot ikke-iverksatte
handlinger. Dessuten fremstår det som usikkert
hva tiltaket skulle gå ut på; domstolene bør f.eks.
ikke gis kompetanse til å kreve en dominerende
stilling eliminert gjennom oppsplitting. Derimot
må det fortsatt være adgang til å gi midlertidige
forbud mot ikke-iverksatte overtredelser, typisk
mot iverksettelsen av en underprisingskam-
panje.56

Dette avdekker at det primært er behov for en
klar hjemmel for å påby tiltak for å stanse overtre-
delser av reglene. Midlertidige forføyninger
synes her tilfredsstillende. I denne sammenheng
kan det reises spørsmål om kravene til sikrings-
grunn og evt. erstatningsansvar for den som kre-
ver forføyning bør særreguleres. Etter min opp-
fatning er det neppe grunnlag for dette. Derimot

53 Det må understrekes at lovutvalget i NOU 1991:27 også fant
grunn til å særregulere spørsmålet om forretningsnektelser
under lovens kartellforbud. Se NOU 1991:27 s. 269 (forsla-
gets § 11-2 og § 4-13).

54 På dette punkt kan det vises til problemstillingen i forenede
saker 228 og 229/82 Ford of Europe Inc. og Ford-Werke AG
v Kommisjonen, Saml. 1984 s. 1129.

55 Erfaringene med slike injunctions er også delte i amerikansk
rett, jf. senest Richard Posner; Antitrust Law, Second ed
2001, s. 273.

56 Jf. her saksforholdet i upublisert kjennelse fra Borgarting
Lagmannsrett 20. januar 1997, sak LB-1997-00154k, der krrl.
§ 3-10 forgjeves ble påberopt.
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bør det gis signaler i forarbeidene om at det tross
alt er hensynet til konkurranse som må være
utslagsgivende. I dette ligger f.eks. at forføyning
neppe bør nektes av den grunn at det ved en
senere anledning kan kreves erstatning, siden
dette ikke vil gi noe nevneverdig bidrag til å gjen-
opprette konkurranseforholdene.

8.4 Konklusjon

På denne bakgrunn ser jeg ikke grunn til å foreslå
en likestilling av domstolenes og konkurranse-
myndighetenes kompetanse til å treffe tiltak for å
avbryte en pågående overtredelse eller for å gjen-
opprette skadevirkninger som har oppstått på
markedet. Det ligger i sakens natur at ansvaret for
mer overgripende tiltak på markedet, typisk av
strukturell karakter, må tilligge spesialorganer.
Det er også usikkert hvor stor betydning en slik
ordning ville fått i praksis. 

Derimot er det grunn til å styrke mulighetene
for å gi midlertidige forføyninger for å bringe
overtredelser til opphør eller hindre at de inntref-
fer. De tiltak som kan være aktuelle er så forskjel-
ligartede at det neppe er mulig å angi dem uttøm-
mende. På denne bakgrunn foreslås at det inntas i
lovteksten at domstolene kan påby slike tiltak
som de måtte finne nødvendig for å ivareta hensy-
net til konkurranse og til den enkelte. 

9 Konklusjoner 

Fremstillingen har vist at det ved utformingen av
et privat håndhevelsesregime er vesentlig å ta stil-
ling til regimets formål, og utforme det i tråd med
dette. Den første erkjennelsen er at det neppe er
tilstrekkelig å nøye seg med en henvisning til
alminnelige privatrettslige regler og prinsipper. At
konkurransereglene på en rekke punkter vil «tan-
gere» eksisterende privatrettslige normer, typisk
anbudssamarbeid i forhold til avtl. § 33 er så sin
sak. Det vesentlige av konkurranseretten dreier
seg likevel om næringsregulering med et overvei-
ende offentligrettslig tilsnitt. En henvisning til
alminnelige privatrettslige sanksjoner skaper fare
for at den private håndhevelsen vil begrense seg
til spredte privatrettslige virkninger av en offent-
ligrettslig forbudslov. På denne bakgrunn bør et
privat håndhevelsessystem designes slik at det på
best mulig måte bidrar til å realisere reglenes
overordnede formål (konkurranse), samtidig som
det ivaretar hensynet til de enkelte aktører. På
dette punkt er det imidlertid essensielt å utforme

systemet slik at hensynet til konkurranse og
effektivitet ikke skyves i bakgrunnen, på bekost-
ningen av interessene til enkeltaktører. 

Det har fremgått at en erstatningsregel bør
lovfestes. Dette har to årsaker: For det første vil
en lovfesting bidra til tydeliggjøring og virke peda-
gogisk. Den pedagogiske oppgaven kan neppe
overvurderes, dels vil komplette normer lettere
internaliseres, dels vil signaleffekten være verdi-
full. Det andre aspektet er den preventive virknin-
gen. Her vil det kunne være nødvendig å gi sær-
lige materielle regler med sikte på å øke den pre-
ventive effekten utover det som følger av
gjeldende erstatningsrettslige prinsipper. Det er
neppe grunn til å la erstatningsansvaret være
avhengig av skyld. Etter forholdene vil ansvaret
kunne lempes etter alminnelige regler. Dette vil
særlig kunne ha betydning der det dreier seg om
flere skadevoldere eller overtredelser med van-
skelig forutsigelige virkninger. En lempningsre-
gel behøver imidlertid ikke lovfestes. 

Følgeavtaler bør ikke underlegges en absolutt
ugyldighetsregel. Dette har sammenheng med
faren for misbruk. Etter gjeldende rett vil slike
avtaler sannsynligvis måtte anses delvis ugyldige
etter alminnelige prinsipper. Selv om det kan inn-
vendes at gyldighet vil kunne sette i gang de
dominoeffektene overtredelser vil ha, synes det
samlet sett tilstrekkelig hvis ugyldigheten i slike
vurderes konkret av domstolene. Slike avtaler bør
dermed underlegges mulighet for revisjon. Er
avtalen oppfylt, slik den normalt vil være når over-
tredelen avdekkes, må tilbakebetalingsplikten
imidlertid være absolutt. På dette punkt er det
ikke grunn til å skille mellom restitusjon og
erstatning, idet erstatningsansvaret foreslås gjort
objektivt og slik at det ikke gjøres fradrag for
overpris som er veltet videre på etterfølgende
ledd i omsetningskjeden. 

Allerede i dag har domstolene adgang til å
nedlegge forbud eller gi påbud der dette følger
direkte av loven. (Eksisterende konkurranselov
gir ingen påbudshjemmel). Fra privates synsvin-
kel vil det imidlertid kunne være nødvendig at
domstolene kan utvise et skjønn og pålegge tiltak
den finner nødvendig for å gjenopprette konkur-
ransen på et marked eller for å sikre at reglene
etterleves. På dette punkt bør adgangen til midler-
tidige forføyninger styrkes. 

Det foreslås visse endringer i formuleringen
av konkurranselovens ugyldighetsregel. Også her
bør det være et spillerom for best å tilpasse følgen
etter lovens formål. Således bør avtaler i strid med
loven være ugyldige så langt oppfyllelse vil virke
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til skade på konkurransen i forbudsreglenes for-
stand. Denne formuleringen gir det nødvendige
grunnlag også for å sensurere gjennomføringsav-
taler og avtaler som er resultat av eller tjener som
virkemiddel for misbruk av dominerende stilling.
Samtidig vil formuleringen være på linje med
alminnelige prinsipper om ugyldighet og lovstrid i
norsk rett. Det understrekes at regelen ikke må
forstås slik at det stilles krav om påvisning av kon-
kret konkurransebegrensende virkninger der
dette ikke er et vilkår for at forbudsreglene skal få
anvendelse (eksempelvis ved avtaler med konkur-
ransestridig formål).

10 Forslag til lovregulering

Materielle regler

Avtaler i strid med denne lovs §§ 3-1 og 3-2 er
ugyldige så langt oppfyllelsen er til skade for kon-
kurransen. En domstol kan lempe eller sette til
side avtaler som inkluderer en pris eller andre vil-
kår fastsatt i strid med §3-1 så langt den er influert
av overtredelsen. 

Overtredelser av denne lovs §§ 3-1 og 3-2, og
vedtak fattet av Konkurransetilsynet etter § 3-3 er
erstatningsbetingende for skade påført som ledd i
eller resultat av en begrensning i konkurransen.
Erstatningsplikten inntrer uten hensyn til egen

skyld. Erstatningsberettiget er kunder, konkur-
renter og andre som står i direkte forbindelse
med overtreder. Har skadelidte selv vært delaktig
i overtredelsen, kan ansvaret settes ned eller falle
bort hvis han må anses som betydelig medansvar-
lig for begrensningen i konkurransen.

En pris som er fastsatt i strid med denne lov
kan kreves tilbake uten hensyn til om den er vel-
tet videre til senere ledd. 

Hvis det er fare for skade på konkurransen
eller for enkelte markedsaktører kan domstolen,
på begjæring av Konkurransetilsynet eller enhver
annen person, gi slike midlertidige forføyninger
som den finner nødvendig. Tvangsfullbyrdelseslo-
ven kap. 13 får anvendelse så langt det passer.

Prosessuelle regler

Enhver som kan ha et krav etter § [erstatnings-
hjemmelen] har krav på å få gjøre seg kjent med
det materiale [konkurransemyndighetene] måtte
besitte og som kan ha betydning for kravet. [Hen-
visning til straffeprosessloven].

Konkurransetilsynet eller den det måtte
bemyndige, har rett til å gi skriftlige eller munt-
lige innlegg i enhver sivilrettslig tvist under denne
lov. Konkurransetilsynet kan også intervenere
etter reglene i [tvistemålsloven § 75]. Domstolene
kan begjære tilsynets uttalelse om ethvert spørs-
mål den måtte finne nødvendig.


















