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VEDTAK V2005-13 - Color Line AS - konkurranseloven § 24 -
meldeplikt av regnskapsdata 

Konkurransetilsynet viser til brev av 13. september 2005, der det ble varslet at tilsynet vurderer å 
pålegge Color Line AS å inngi informasjon på månedlig basis, om alle Color Line AS’ ruter til og 
fra Norge. Det vises også til Deres svar av 30. september 2005, der det fremkommer at Color Line 
AS ikke har merknader til varselet. Vi gjør oppmerksom på at vi under har satt inn en presisering i 
punkt 3. Konkurransetilsynet fatter følgende vedtak, som for øvrig svarer til det varslede vedtaket:

Color Line AS pålegges meldeplikt til Konkurransetilsynet, som  spesifisert under. 
Konkurransetilsynet ønsker den oppgitte informasjonen i punktene 1-5 for samtlige av Color 
Line AS’ ruter til og fra Norge. 

1. Ruteregnskap, pr. måned.1

2. Regnskap over Color Line AS’ kostnader som ikke fordeles på rutene, pr. måned.
3. Passasjerer pr. segment, pr. rute, pr. måned.2

4. Billettinntekter pr. segment, pr. rute, pr. måned.3

5. Omsetning fordelt på billettinntekter, ombordsalg og fraktinntekter pr. skip, pr. måned.

De meldepliktige data skal oversendes innen den 15. i hver påfølgende måned etter den måned 
dataene gjelder for. Oversendelsen skal finne sted i elektronisk format.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder i ett år. Første oversendelse skal finne sted 15. oktober 
2005 for data for september 2005. Meldeplikten gjelder til og med data for august 2006, slik at 
siste oversendelse finner sted 15. september 2006.

  
1 Slik kontoplanen ble presentert i brev av 1. august 2005 fra Color Line v/ BA-HR.
2 Slik det ble presentert i brev av 1. august 2005 fra Color Line v/ BA-HR i rapport R.02/R.05
3 Slik det ble presentert i brev av 1. august 2005 fra Color Line v/ BA-HR i rapport R.08/R.12
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Vedtakets innhold og varighet kan endres etter ikrafttredelsen dersom Konkurransetilsynet finner 
det hensiktsmessig.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle har plikt til å gi konkurransemyndighetene de 
opplysningene disse trenger for å utføre sine gjøremål etter loven, jf konkurranseloven § 24. De kan 
klage på pålegget innen tre uker fra De har mottatt brevet, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen stiles 
Moderniseringsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. Se vedlagte skjema om rett til å 
klage over forvaltningsvedtak.

Forvaltningens saksdokumenter er som hovedregel offentlige, jf. offentlighetsloven § 2 første ledd. 
På forespørsel kan det derfor gis innsyn i brev De sender til Konkurransetilsynet. Vi har imidlertid 
taushetsplikt om drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår, jf. offentlighetsloven § 13 første ledd nr. 2. 
For parter i en sak gjelder det en liknende begrensning i adgangen til innsyn i opplysninger vi har 
mottatt, jf. forvaltningsloven § 19.
 
 
 
 

Vedlegg: Skjemaet ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”


