
Besl. O. nr. 87
(2007–2008)

Odelstingsbeslutning nr. 87

Jf. Innst. O. nr. 62 (2007–2008) og Ot.prp. nr. 35 (2007–2008)

År 2008 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
(konkurranselova)

I
I lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom

foretak og kontroll med foretakssammenslutninger
gjerast følgjande endringar:

§ 18 første ledd skal lyde:
Partene i en fusjon etter § 17 første ledd bokstav

a eller den eller de som samlet eller hver for seg varig
overtar kontroll etter § 17 første ledd bokstav b, skal
informere Konkurransetilsynet om foretakssammen-
slutningen ved en alminnelig melding.

§ 18 andre ledd skal lyde:
Meldingen skal inneholde:

a) navn og adresse på partene i fusjonen eller den el-
ler de som overtar kontroll, 

b) opplysninger om foretakssammenslutningens art, 
c) beskrivelse av de involverte foretakene og fore-

tak i samme konsern, herunder foretakenes virk-
somhetsområder, 

d) beskrivelse av markeder i Norge, eller som Norge
er en del av, hvor de involverte foretakene og
foretak i samme konsern får en markedsandel på
over 20 prosent som følge av foretakssammen-
slutningen, 

e) navn på de fem viktigste konkurrenter, kunder og
leverandører i markeder i Norge, eller som Norge
er del av, hvor de involverte foretakene og fore-
tak i samme konsern har overlappende virksom-
het, og 

f) årsberetning og årsregnskap for de involverte
foretakene og foretak i samme konsern, dersom
disse ikke er offentlig tilgjengelige.

Ved erverv av kontroll skal det bare gis opplysninger
om foretak i samme konsern som det eller de foreta-
kene som overtar kontroll.

§ 19 første ledd skal lyde:
Foretakssammenslutninger som omfattes av reg-

lene i § 18 første ledd, må ikke gjennomføres før fris-
ten for pålegg etter § 18 tredje ledd er utløpt. Er det
mottatt pålegg om fullstendig melding etter § 18 tred-
je ledd eller fullstendig melding er gitt etter § 18 fjer-
de ledd, må foretakssammenslutningen ikke gjen-
nomføres før Konkurransetilsynet har behandlet sa-
ken etter § 20 annet ledd første punktum.

§ 20 tredje ledd fjerde punktum skal lyde:
Dersom det er fremsatt et tilbud om avhjelpende

tiltak, kan fristen forlenges med 25 virkedager.

§ 21 første ledd siste punktum opphevast.

§ 26 overskrifta skal lyde:
Forholdet til offentlighetsloven og innsyn i dokumen-
ter i avsluttede overtredelsessaker 

§ 26 nytt andre ledd skal lyde:
Enhver med rettslig interesse i en avsluttet sak

om overtredelse av §§ 10, 11 eller pålegg etter § 12,
skal også gis innsyn i opplysninger som er undergitt
lovbestemt taushetsplikt, med mindre innsyn vil virke
urimelig overfor den opplysningene gjelder. Blir det
begjært innsyn i taushetsbelagte opplysninger etter
denne bestemmelse, skal de som har krav på taushet
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varsles og gis en frist til å uttale seg om spørsmålet.
Avslag på begjæring om innsyn kan påklages til de-
partementet. Reglene i forvaltningsloven kapittel VI
gjelder tilsvarende.

§ 27 overskrifta skal lyde:
Innsyn i overtredelsessaker under behandling 

§ 27 andre ledd opphevast.

II
Lova tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær


