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Høring - utkast til veileder om anmeldelse av enkeltpersoner for
overtredelser av konkurranseloven
Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med
foretakssammenslutninger (heretter "Konkurranseloven") ble endret ved lov 14. juni 2013 nr.
35, med virkning fra 1. januar 2014. Etter den reviderte konkurranseloven § 33 er
overtredelser av konkurranseloven som kan medføre straff, bare undergitt offentlig påtale når
det foreligger en påtalebegjæring fra Konkurransetilsynet, eller det kreves av sterke allmenne
hensyn. I Prop. 75 L (2012-2013) Endringer i konkurranseloven punkt 4.3.3 om prioritering
av personstraff ved overtredelser av konkurranseloven, viser Nærings- og
fiskeridepartementet til at straffesanksjoner overfor enkeltindivider bør benyttes i større grad
enn det som har vært tilfellet de senere år.
Nærings- og fiskeridepartementet har i brev 12. mai 2014 bedt Konkurransetilsynet utarbeide
en veileder om påtalebegjæring av enkeltpersoner som tydeliggjør i hvilke tilfeller
Konkurransetilsynet vil begjære påtale av enkeltindivider for overtredelse av
konkurranseloven, og i hvilke tilfeller hvor det normalt ikke vil begjæres påtale. Utkastet til
veileder angir vilkårene for at Konkurransetilsynet skal kunne gi enkeltpersoner skriftlig
forhåndstilsagn om unnlatt anmeldelse ved overtredelse av konkurranseloven, og den
nærmere fremgangsmåten som må følges for at Konkurransetilsynet vil kunne gi slikt
forhåndstilsagn. Formålet med veilederen er å skape større forutsigbarhet for foretakene,
enkeltindivider og rådgivere ved å bidra til å identifisere hvem som henholdsvis er eller ikke
er i posisjon til å bli anmeldt med sikte på straffeprosessuell forfølgning.
Utkastet til veileder om påtalebegjæring er tilgjengelig på Konkurransetilsynets hjemmeside –
www.kt.no.
Konkurransetilsynet ber om høringssvar innen 1. mars 2015. Høringssvarene bes sendt på epost til post@kt.no.
Forvaltningens saksdokumenter er som hovedregel offentlige, jf. offentleglova § 3, og
mottatte høringssvar vil publiseres på hjemmesidene til Konkurransetilsynet.
Konkurransetilsynet har taushetsplikt om ethvert drifts- eller forretningsforhold som det vil
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være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene
angår, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Opplysninger høringsinstansene mener
skal unntas offentlighet bes merket tydelig i høringssvarene.
Eventuelle spørsmål til den foreliggende høringen kan rettes til Silje Westlye Fjermestad, epost sifj@kt.no eller telefon 55 59 75 64.

Med hilsen

Karin Stakkestad Laastad (e.f.)
juridisk direktør

Vedlegg:

1 Utkast til veileder om anmeldelse av enkeltpersoner for overtredelse av
konkurranselovgivningen

.

