
 

 

Forslag til forskriftsendringer 

 

Endring i forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. 

 

§ 1 første ledd skal lyde: 

 

Melding til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven § 18 første, tredje, femte og 

sjette ledd skal inneholde de opplysninger som fremgår av konkurranseloven § 18a første og 

annet ledd.  
 

§ 2 oppheves. 

 

§ 3 første ledd nr. 3 skal lyde:  

 

Foretakssammenslutninger hvor et eller flere foretak fusjonerer, eller et eller flere foretak 

eller personer erverver ene- eller felleskontroll over et annet foretak, og hvor 

 

a) ingen av partene er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske 

marked (ingen horisontale overlapp) eller på et produktmarked i et forutgående eller 

etterfølgende ledd til et produktmarked, hvor en annen part opererer (ingen vertikale 

overlapp), eller 

 

b) to eller flere av partene er aktive på det samme produktmarked og geografiske 

marked (horisontalt overlapp), men hvor partenes samlede markedsandel ikke 

overstiger 20 prosent,  

 

c) eller en eller flere av partene opererer på et produktmarked i et forutgående eller 

etterfølgende ledd til et produktmarked hvor en annen part opererer (vertikalt 

overlapp), men hvor partene verken enkeltvis eller samlet har en markedsandel som 

overstiger 30 prosent. 

 

§ 3 tredje ledd skal lyde: 

 

Konkurransetilsynet kan i den enkelte sak lempe på kravene til forenklet melding som 

følger av annet ledd. 

 

§ 3 nytt fjerde ledd skal lyde:  

 

Forenklet melding etter første ledd skal oppfylle kravene i konkurranseloven § 18 b. 

 

§ 3 nytt femte ledd skal lyde: 

 

Konkurransetilsynet må senest innen 10 virkedager fra forenklet melding er mottatt 

informere melderne dersom tilsynet finner at kravene til forenklet melding ikke er oppfylt.  

 

§ 3 nytt sjette ledd skal lyde: 

 

Konkurransetilsynet kan pålegge at foretakssammenslutningen skal meldes etter 

kravene i konkurranseloven § 18a og § 18b, selv om vilkårene i første ledd er oppfylt. Et slikt 

pålegg kan ikke gis senere enn 15 virkedager etter at Konkurransetilsynet har mottatt 



 

 

forenklet melding som fyller kravene til annet ledd. Fristen på 15 virkedager for 

Konkurransetilsynet til å pålegge melding etter kravene i konkurranseloven § 18a og §18b  

løper fra første virkedag etter at den forenklede meldingen er mottatt, eller, dersom 

meldingen er mangelfull, fra første virkedag etter at de manglende opplysningene er mottatt. 

Ved et slikt pålegg vil Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrister i henhold til 

konkurranseloven § 20 slutte å løpe. Fristen starter å løpe igjen fra første virkedag etter at 

melding som oppfyller krav etter § 18a og § 18b er mottatt. 

 

 

 

Endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr: 

 

§ 4 første ledd annet punktum skal lyde:  

 

Bevis skal fremlegges som beskrevet i konkurranseloven § 30 første ledd bokstav a første 

punktum og andre ledd. 

 

§ 6 første ledd skal lyde: 
 

Det er et vilkår for hel eller delvis lempning etter konkurranseloven § 30 og § 31 at foretaket 

av eget tiltak samarbeider fullt ut under hele Konkurransetilsynets saksbehandling. 

 

 

 

Forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for endringer i 

konkurranseloven:  

 

I 

Endringene i konkurranseloven §§ 16, 18, 18 a, 20, 26 første ledd, 27, 27 a første ledd, 29 a, 

31 og 34 trer i kraft fra 1. juli 2016 

 

II  

Endringene i konkurranseloven §§ 8, 12, 13, 20a, 21, 22, 26 annet ledd, 27 a annet ledd, 29 

og nytt kapittel 8 trer i kraft fra 1. januar 2017 

 

III  

Endringene i §§ 16, 20, 18 a og 20 kommer bare til anvendelse for meldinger som er mottatt 

jf. § 20 annet ledd etter 1. juli 2016.  

 

IV 

Endringene i §§ 8, 12, 13, 20a, 21, 22, 26 annet ledd, 27 a annet ledd, 29 og nytt kapittel 8 får 

bare anvendelse for vedtak jf. § 20 fjerde ledd truffet etter 1. januar 2017.  

 


