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 Nor Tekstil AS - konkurranseloven § 29 jf. § 18 - vedtak om 
overtredelsesgebyr 
 
Vedtak V2005-17 
Det vises til Konkurransetilsynets varsel om overtredelsesgebyr av 1. juli 2005, som følge av for 
sent innsendt melding om foretakssammenslutning. Ettersom Konkurransetilsynet ikke hadde 
mottatt merknader til vårt varsel fra Nor Tekstil innen fristen ble det tatt kontakt med Nor tekstils 
advokat per telefon 30. august 2005. I telefonsamtalen mellom konkurransetilsynets Claus H. 
Isaksen og Sølvi Nyvoll ble det bekreftet at Nor Tekstil AS ikke hadde noen synspunkter på 
tilsynets varsel om overtredelsesgebyr. Konkurransetilsynet legger derfor til grunn at Nor Tekstil 
AS ikke bestrider varselet. 
 
I henhold til konkurranseloven1 § 18 første ledd skal Konkurransetilsynet informeres om 
foretakssammenslutninger ved en alminnelig melding senest når endelig avtale er inngått eller 
kontroll er overtatt. En avtale er endelig når alle nødvendige avtalerettslige og selskapsrettslige 
forhold er på plass. Dersom faktisk kontroll overtas før endelig avtale er inngått, er det 
førstnevnte tidspunkt som utløser meldeplikt.  
 
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 29 første ledd bokstav a, jf. tredje 
ledd første punktum, ilegge foretak overtredelsesgebyr ved forsettlig eller uaktsom overtredelse 
av den alminnelige meldeplikten etter § 18 første ledd. Ved overtredelse av meldeplikten vil 
Konkurransetilsynet normalt ilegge overtredelsesgebyr. 
 
Den 24. mai 2005 ble det innlevert alminnelig melding om Nor Tekstil AS’ erverv av 100 prosent 
av aksjene i BB Tekstilservice AS og Total Tekstil AS, samt 70 prosent av aksjene i Nor 
Tekstilservice AS. Ifølge telefonsamtale samt dokumenter oversendt per e-post 10. juni 2005, ble 
de nødvendige avtale- og selskapsrettslige disposisjoner foretatt 1. og 7. april 2005. 
Konkurransetilsynet legger til grunn at 7. april 2005 er tidspunktet for endelig avtale, og dette er 
heller ikke siden bestridt av Nor Tekstil AS. Transaksjonen ble meldt til Konkurransetilsynet i 
brev av 24. mai 2005, ca. 1 ½ måned etter at endelig avtale forelå. Meldeplikt for 
foretakssammenslutninger ble innført ved konkurranselovens ikrafttredelse 1. mai 2004. På det 

                                                      
1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
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tidspunkt endelig avtale forelå i denne saken hadde meldeplikten dermed eksistert i mer 11 
måneder.  
 
Denne sak inngår i den første gruppen med saker hvor det er ilagt overtredelsesgebyr for brudd på 
meldeplikten. Konkurransetilsynet velger derfor å kun sanksjonere overtredelsen med et 
overtredelsesgebyr på 10 000 kroner.  
 
Tilsynet legger til grunn at 10 000 kroner er uttrykk for et minimum av hva som er aktuelt som 
overtredelsesgebyr ved overtredelse av meldeplikten. Den mulige konsekvensen av unnlatelse av 
å melde en foretakssammenslutning til Konkurransetilsynet er at tilsynet ikke får vurdert om det 
er aktuelt med inngrep etter konkurranseloven § 16. Ved for sent innkommet melding kan det i 
praksis bli vanskelig for Konkurransetilsynet å gjennomføre et eventuelt inngrep. 
 
Ifølge konkurranseloven § 29 tredje ledd annet punktum skal det ved fastsettelsen av 
overtredelsesgebyrets størrelse legges særlig vekt på foretakets omsetning og overtredelsens 
grovhet og varighet. Den nærmere utmålingen av gebyret er regulert i forskrift om utmåling og 
lempning av overtredelsesgebyr2. I og med at Konkurransetilsynet i denne sak kun ilegger et 
minimumsgebyr, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på utmålingen av gebyret.  
 
Med utgangspunkt i terskelverdiene som følger av forskrift om melding av 
foretakssammenslutninger3 § 2 for at en foretakssammenslutning skal være omfattet av 
meldeplikten, kan det legges til grunn at et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner generelt vil 
utgjøre et lavt beløp i forhold til det som ville vært resultatet av en konkret utmåling av gebyret. 
Konkurransetilsynet konstaterer at dette også gjelder i den foreliggende saken. 
 
På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet med hjemmel i konkurranseloven § 29 første ledd 
bokstav a, jf. tredje ledd første punktum, fattet slikt vedtak:  
 

Nor Tekstil AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 – ti tusen –  kroner for 
overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med 
opprettelsen av selskapet, jf. § 29 første ledd bokstav a. 

 
Overtredelsesgebyret forfaller, i henhold til konkurranseloven § 29 fjerde ledd annet punktum, til 
betaling to måneder etter at vedtaket er fattet, dvs. 8. januar 2006. Beløpet kan innbetales på 
Konkurransetilsynets konto nr.: 7694.05.00245. 
 
Vedtaket om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. konkurranseloven § 29 fjerde 
ledd. Ifølge samme bestemmelse kan et vedtak om overtredelsesgebyr ikke påklages. Nor tekstil 
kan imidlertid gå til søksmål mot staten for å prøve vedtaket. Dersom Nor Tekstil går til slikt 
søksmål vil tvangskraften suspenderes. Ved et eventuelt søksmål kan retten prøve alle sider av 
saken, og tvistemålsloven gjelder så langt den passer.   
 

                                                      
2 Forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. 
3 Forskrift 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv. 


