
Forslag til endringer i forskrift om forvalter 

I forskrift forskrift 15. september 2008 nr 1021 om forvalter foreslås følgende endringer: 

 

§ 1 skal lyde: 

Denne forskrift gir nærmere regler om forvalter etter konkurranseloven § 12 tredje ledd og § 

16 fjerde ledd.  

 

§ 2 skal lyde: 

I forskriften menes med 

a) vedtak: vedtak etter konkurranseloven §§ 12 tredje ledd, 16 første og annet ledd, 16 a og 21 

b) part: den som et vedtak retter seg mot 

 

§ 3 skal lyde:  

I vedtak etter konkurranseloven §§ 12 tredje ledd, 16 annet ledd og 16 a kan 

Konkurransetilsynet, etter forslag fra partene, oppnevne en eller flere forvaltere til å bistå ved 

gjennomføringen av vedtaket. Partenes forslag til forvalter og mandat for oppdraget må godkjennes 

av tilsynet før vedtaket fattes.  

Konkurransetilsynet kan, dersom det finnes nødvendig, av eget tiltak oppnevne en eller flere 

forvaltere  

a) til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 16 første ledd jf. § 16 

tredje ledd,  

b) til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 21, jf. § 16, 

c)  til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 16 a jf. § 16, 

Ved oppnevning etter annet ledd skal partene innen en frist Konkurransetilsynet fastsetter, få 

anledning til å uttale seg om utforming av mandat og valg av forvalter. Partene skal uten ugrunnet 

opphold etter oppnevningen underrettes om valg av forvalter og forvalteroppdragets innhold ved kopi 

av endelig mandat. 

 

§ 5 skal lyde: 

 Forvalter skal under forvalteroppdraget, og i en periode på ett år etter forvalteroppdragets 

avslutning, avstå fra å yte tjenester til eller ta ansettelse eller verv i det eller de foretak som vedtaket 

retter seg mot eller tilknyttede foretak. Den samme begrensningen gjelder for forvalters adgang til å 

yte tjenester til den eller de som overtar rettigheter som følge av Konkurransetilsynets vedtak. 

Konkurransetilsynet kan likevel godta at forvalter påtar seg slike oppdrag dersom dette er ubetenkelig. 

 

§ 6 skal lyde: 

 Forvalter og eventuelle medhjelpere har taushetsplikt etter reglene i konkurranseloven § 27 og 

forvaltningsloven § 13 flg. 

 

§ 7 skal lyde: 

 Ved oppnevning av forvalter etter § 3 annet ledd kan Konkurransetilsynet stille krav til 

forvalters forsikringsdekning og pålegge forvalter å stille tidsbegrenset sikkerhet. Konkurransetilsynet 

kan bestemme sikkerhetens størrelse og stille krav til innholdet av denne.  

 

§ 8 første ledd skal lyde: 

Forvalteroppdraget fastsettes i et mandat. 

 

§ 9 første og annet ledd skal lyde: 

 Forvalter skal utføre de oppgaver som følger av forvalteroppdraget på den måte som best 

sikrer gjennomføring av vedtaket og samtidig påse at partenes interesser ivaretas på en forsvarlig måte. 

 Forvalter kan innenfor rammene av mandatet gi partene de pålegg som er nødvendig for at 

vedtaket skal gjennomføres. 

  



 

 

§ 12 første ledd skal lyde: 

 Oppnevning av forvalter påvirker ikke partenes ansvar for å oppfylle de plikter som følger av 

vedtaket.  

 

§ 13 annet ledd skal lyde:  

 Ved oppnevning av forvalter etter § 3 annet ledd fastsetter Konkurransetilsynet vederlag og 

dekning av utgifter som forvalteren kan kreve av partene. Konkurransetilsynet fastsetter også 

bestemmelser om hvordan oppgjør mellom partene og forvalter skal skje. 

 

 

 


