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Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler 

og ikrafttredelse  

Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 8. april 2016 
som gjelder endringer i forskrifter til konkurranseloven, samt overgangsregler og 
ikrafttredelse. Høringsfristen er satt til 1. juni 2016. 

Konkurransetilsynet har allerede i ordinær dialog med departementet spilt inn synspunkter på 
forslaget, men ønsker likevel å gi noen kommentarer til enkelte av endringene her. 

 

1. Forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv.  

Konkurransetilsynet støtter endringene som foreslås. I denne forbindelse ønsker tilsynet å 
knytte noen kommentarer til forslagene som nevnes under punkt 2.2.4 om tydeliggjøring av 
fristreglene for Konkurransetilsynets saksbehandling av forenklet melding i forslag til § 3 
femte og sjette ledd.  

Det er etter Konkurransetilsynets syn hensiktsmessig at gjeldende forskrift § 3 fjerde ledd 
splittes opp for å tydeliggjøre at det her dreier seg om to ulike frister, slik departementet 
foreslår. Dette innebærer at ny § 3 femte ledd regulerer Konkurransetilsynets frist for å 
informere melderne dersom kravene til forenklet melding ikke er oppfylt. Videre innebærer 
det at ny § 3 sjette ledd regulerer Konkurransetilsynets frist for å pålegge ordinær melding 
etter kravene i konkurranseloven § 18a og 18b, når transaksjonen i utgangspunktet meldes 
forenklet. Bestemmelsen regulerer også Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrister i dette 
tilfellet, og slår fast at ved et slikt pålegg vil Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrister i 
henhold til konkurranseloven § 20 slutte å løpe. Dette innebærer at dersom partene i 
utgangspunktet melder forenklet, men Konkurransetilsynet eksempelvis etter fem virkedager 
pålegger melding etter kravene i § 18a og 18b, vil sjette virkedag påløpe dagen etter at 
melding som oppfyller kravene i § 18a og 18b er mottatt.  

Konkurransetilsynet støtter departementets forslag til endringer i § 3 om forenklet melding og 
mener at de klargjøringer som nå foreslås vil være praktisk nyttige.  
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2. Forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr 

Konkurransetilsynet støtter de endringer som foreslås, da disse gir hensiktsmessige 
presiseringer. 

 

3. Ikrafttredelse og overgangsregler  

Konkurransetilsynet støtter overgangsreglene som foreslås. Overgangsregler for bestemmelser 
som gjelder Konkurranseklagenemnda, herunder opphevelse av konkurranseloven § 13 og § 
21, er knyttet til ikrafttredelsen av denne 1. januar 2017. Overgangsregler for øvrige endringer 
knyttes opp mot deres ikrafttredelse 1. juli 2016. Konkurransetilsynet fremhever at gode 
overgangsregler er klargjørende og ivaretar behovet for forutberegnelighet. 

Når det gjelder foretakssammenslutninger innebærer reguleringen at meldetidspunktet blir 
styrende for om meldingen skal behandles etter gjeldende eller nytt regelverk. 
Konkurransetilsynet understreker at det avgjørende blir når meldingen kan anses som mottatt i 
henhold til lovens krav, jf. konkurranseloven § 18 syvende ledd samt merknader til denne i 
Prop. 37 L (2015-2016). Dette innebærer at både § 18 a (innholdskrav) og § 18 b (merke- og 
begrunnelsesplikten) må være innfridd før meldingen kan anses som mottatt. Det er noe uklart 
for tilsynet hva som er årsaken til at forslag til forskrift om ikrafttredelse og 
overgangsbestemmelser for endringer i konkurranseloven punkt III, viser til § 20 annet ledd. 
Et alternativ kunne være å vise til ny § 18 syvende ledd.  

Når det gjelder vedtak som skal klagebehandles av Konkurranseklagenemnda, innebærer 
reguleringen at vedtakstidspunktet blir avgjørende for om sakene kan klages inn for nemnda, 
departementet eller om det må tas ut søksmål for domstolene.  

Det er imidlertid noe uklart for Konkurransetilsynet hvorfor det i forslag til forskrift om 
ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for endringer i konkurranseloven punkt IV, 
utelukkende vises til vedtak etter § 20 fjerde ledd vedrørende fusjonssaker. Overgangsreglene 
bør gjelde tilsvarende for andre vedtak og avgjørelser, eksempelvis vedtak truffet etter § 29 
om overtredelsesgebyr, avgjørelser om avslag på partsinnsyn i etterforskningssaker etter § 26 
annet ledd samt pålegg om å gi opplysninger i medhold av konkurranseloven § 24. Et 
alternativ kan være å endre ordlyden slik at endringene får anvendelse for "vedtak og 
avgjørelser truffet etter 1. januar 2017", uten at noen eksempler nevnes.  

Overgangsbestemmelsene innebærer at en klage innkommet etter årsskiftet likevel skal 
behandles etter dagens system, så lenge vedtak eller avgjørelse er truffet før 1. januar 2017, 
slik departementet også peker på i høringsbrevet. 

 

Med hilsen 

 
Karin Stakkestad Laastad (e.f.) 
juridisk direktør 
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