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Høring av NOU 2012:7 Mer effektiv konkurranselov - Høringsfrist 16052012 

 

For domstolen er det av interesse å få nærmere belyst konsekvensen for domstolene av å 

oppheve den særskilte klageadgang etter konkurranseloven § 12 tredje ledd. Det fremgår 

av utredningen at foretak gjennom denne lovendringen i større utstrekning oppfordres til å 

bringe saken inn for de alminnelige domstoler – og at dette vil kunne ha en positiv effekt i 

den utstrekning saker der det er grunnlag for det bringes inn for domstolen, og videre at 

overtredelser således kan bringes til opphør uten å involvere Konkurransetilsynet. En 

konsekvens skal være at de silingsmekanismer som ligger i sivilprosessen kan bidra til å 

avverge at konkurranseloven eventuelt benyttes strategisk mot konkurrenter. Det er videre i 

utredningen vist til at en henvisning av tredjepersoner til de alminnelige domstoler også er 

trenden i EU/EØS.     

 

Utvalget har foretatt en vurdering av de administrative og økonomiske konsekvenser av 

forslagene og særlig trukket frem de konsekvenser lovforslaget kan tenkes å gi for hhv 

næringslivet og konkurransemyndighetene. Etter det Domstoladministrasjonen kan se har 

ikke utvalget på noe sted vurdert forslagenes virkning for domstolene. 

 

Domstoladministrasjonen slutter seg videre til den vurdering som foretas av et samlet 

utvalg på side 66 - hvoretter det ikke foreslås prosessuelle særregler. Aktiv bruk av dagens 

saksbehandlingsregler i tvisteloven vil etter vår mening imøtekomme partenes behov for å 

få saken belyst på et bredere grunnlag.  

 

For øvrig har Domstolloven ingen bemerkninger til utredningen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Willy Nesset 

avdelingsdirektør 

 

Gunvor Øien Løge 

seniorrådgiver 
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(Sign.) 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen 

signatur. 

 


