
Lovvedtak 25
(2016–2017)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 92 L (2016–2017), jf. Prop. 166 L (2015–2016)
I Stortingets møte 8. desember 2016 ble det gjort slikt

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

om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kre-
dittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alterna-

tive investeringsfond og verdipapirhandelloven
(oppfølging av EØS-finanstilsyn)

I
I lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finans-
foretak mv. skal § 7 første ledd tredje og fjerde punk-
tum lyde: 
Taushetsplikten etter denne bestemmelse og forvalt-
ningslovens bestemmelser gjelder ikke overfor Nor-
ges Bank, andre EØS-staters sentralbanker eller til-
synsmyndigheter som fører tilsyn som nevnt i § 1,
herunder Den europeiske sentralbank, Den euro–
peiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske til-
synsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner,
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn-
dighet, Det europeiske råd for systemrisiko og
EFTAs overvåkingsorgan. Taushetsplikten er heller
ikke til hinder for at Finanstilsynet gir opplysninger
til børs med tillatelse etter lov 29. juni 2007 nr. 74 om
børsvirksomhet m.m. § 4, verdipapirregister med til-
latelse etter lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av
finansielle instrumenter § 3-1 eller sentral motpart
med tillatelse etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdi-
papirhandel § 13-1 om forhold som er nødvendig for
utførelsen av disse institusjonenes lovbestemte opp-
gaver.

II
I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og penge-
vesenet mv. gjøres følgende endringer: 

§ 12 annet ledd første punktum skal lyde:

Taushetsplikt etter foregående ledd og forvalt-
ningslovens bestemmelser gjelder ikke overfor de-
partementet, Etikkrådet for Statens pensjonsfond ut-
land, Finanstilsynet, internasjonale organisasjoner
som Norges Bank er medlem av eller samarbeider
med, eller andre EØS-staters sentralbanker eller fi-
nanstilsynsmyndigheter, herunder Den europeiske
banktilsynsmyndighet, Den europeiske verdipapir-
og markedstilsynsmyndighet, Den europeiske tilsyns-
myndighet for forsikring og tjenestepensjoner, Det
europeiske råd for systemrisiko og EFTAs overvå-
kingsorgan.

§ 27 første ledd første punktum skal lyde:
Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak be-

stemme at foretak i finansiell sektor, herunder ban-
ker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, verdi-
papirforetak, børser, verdipapirregistre og sentrale
motparter, skal gi banken opplysninger om sin virk-
somhet, finansiering av virksomheten, sitt regnskap,
transaksjoner og beholdninger på egne og kunders
vegne, samt andre opplysninger som er nødvendige
for bankens arbeid.

III
I lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finans-
oppdrag skal § 11 annet ledd bokstav h lyde:
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h) betalingstransaksjoner som gjennomføres i et
system for oppgjør av betalinger eller verdi-
papirer mellom oppgjørsagenter, sentrale mot-
parter og/eller sentralbanker samt andre
deltakere i systemet og ytere av betalingstje-
nester.

IV
I lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer
m.v. skal § 4-4 annet ledd nytt annet til fjerde punk-
tum lyde:
Ved insolvensbehandling har operatøren rett til å få
dekket sin fordring på tilbakeføring av sikkerheten
før andre fordringer med unntak av massefordringer.
Fortrinnsretten er begrenset til den del av sikkerhe-
ten som overstiger den mottatte operatørens krav mot
vedkommende. Fordringen skal dekkes uten ugrun-
net opphold.

V
I lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhets-
stillelse skal § 1 tredje ledd bokstav d) lyde:
d) avregningssentraler, sentrale motparter og lig-

nende lovregulerte institusjoner som handler
med finansielle instrumenter som nevnt i verdi-
papirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 4, eller
juridiske personer som handler i egenskap av for-
muesforvalter eller etter fullmakt fra en eller
flere personer, for eksempel tillitsmenn for obli-
gasjonseiere i obligasjonsmarkedet eller spesial-
foretak opprettet i forbindelse med verdipapirise-
ring.

VI
I lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder gjø-
res følgende endringer: 

§ 14 fjerde ledd skal lyde:
(4) Departementet kan i forskrift eller ved enkelt-

vedtak gjøre unntak fra taushetsplikten overfor annet
regulert marked, verdipapirregister, sentral motpart,
og utenlandske tilsynsmyndigheter.

§ 27 tredje ledd skal lyde:
(3) Regulert marked kan kreve at verdipapirre-

gister og sentral motpart uten hinder av taushetsplikt
gir slike opplysninger som er nødvendige for at mar-
kedet skal kunne oppfylle sine plikter etter første og
annet ledd. Opplysningene kan ikke benyttes til an-
dre formål.

VII
I lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel gjøres
følgende endringer: 

§ 2-6 oppheves.

§ 3-14 skal lyde:
§ 3-14 Salg av finansielle instrumenter som selgeren
ikke eier mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29f (forordning
(EU) nr. 236/2012) om shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen) gjelder
som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg
IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nær-
mere regler til utfylling av bestemmelsene i første
ledd, herunder regler om: 
(a) rapporterings- og offentliggjøringskrav. 
(b) hvilke finansielle instrumenter som er omfattet av

reglene i første ledd. 
(c) krav til dekning. 
(d) definisjoner. 

(3) Denne bestemmelsens regler om aksjer gjel-
der tilsvarende for egenkapitalbevis.

(4) Departementet kan i forskrift gjøre endringer
i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjen-
nomført i første ledd til gjennomføring av Norges for-
pliktelser etter EØS-avtalen.

§ 3-14a oppheves.

§ 10-4 oppheves. 

§ 10-8 skal lyde:
§ 10-8 Clearingplikt

Verdipapirforetaks handel i derivater som er no-
tert på regulert marked, skal foretas under med-
virkning av sentral motpart.

Kapittel 13 skal lyde:

Kapittel 13 OTC-derivater, sentrale motparter og 
transaksjonsregistre

§ 13-1 OTC-derivater, sentrale motparter og trans-
aksjonsregistre

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29bc (forordning
(EU) nr. 648/2012) om OTC-derivater, sentrale mot-
parter og transaksjonsregistre (EMIR) gjelder som
lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX,
protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om OTC-derivater, sentrale motparter og
transaksjonsregistre.

(3) Departementet kan i forskrift gjøre endringer
i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjen-
nomført i første ledd til gjennomføring av Norges for-
pliktelser etter EØS-avtalen.
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§ 13-2 Nasjonal tilsynsmyndighet 
Finanstilsynet er vedkommende myndighet etter

bestemmelsene gjennomført i § 13-1 første ledd eller
i forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

§ 13-3 Taushetsplikt og utlevering av opplysninger 
(1) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for

en sentral motpart, har taushetsplikt om det de under
sin virksomhet får kjennskap til om andres personlige
eller forretningsmessige forhold, med mindre noe an-
net er bestemt i lov eller forskrift.

(2) Taushetsplikten etter første ledd er ikke til
hinder for utlevering av opplysninger til regulert
marked som er nødvendige for at regulert marked
skal kunne oppfylle sine plikter etter børsloven § 27.

(3) Når EFTA-domstolen behandler en sak som
angår bestemmelsene gjennomført i § 13-1 første
ledd eller i forskrift gitt til utfylling av disse bestem-
melsene, kan enhver uten hinder av lovbestemt taus-
hetsplikt gi domstolen de opplysninger som domsto-
len kan kreve i medhold av avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde og avtale mellom
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan
og en domstol.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om utleveringsplikt etter første og annet ledd,
herunder om innskrenkninger i denne og om hvilke
formål opplysningene kan benyttes til, samt om og i
hvilken utstrekning det skal kunne kreves betaling for
kostnader ved utleveringen.

§ 13-4 Organisering av sentral motpart 
(1) En sentral motpart skal organiseres som et

allmennaksjeselskap. 
(2) Departementet kan i forskrift eller enkeltved-

tak gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 13-5 Deltakelse hos sentral motpart på vegne av
kunde

Deltakelse hos sentral motpart på vegne av kun-
de kan bare forestås av verdipapirforetak, kredittin-
stitusjon eller foretak som driver virksomhet som om-
fattes av § 2-1.

§ 13-6 Tillatelse fra tingretten og bistand fra politiet
(1) Stedlig tilsyn etter EMIR artikkel 63 som

gjennomført i § 13-1 første ledd, krever tillatelse fra
tingretten.

(2) Finanstilsynet kan kreve bistand fra politiet
for å gjennomføre rettens beslutning om stedlig til-
syn. 

(3) Begjæring om tillatelse etter første ledd frem-
settes av Finanstilsynet eller EFTAs overvåkingsor-
gan for tingretten på det stedet hvor det mest praktisk
kan skje. Retten treffer sin avgjørelse ved beslutning.
En anke over beslutningen har ikke oppsettende virk-

ning. Straffeprosessloven § 201 første ledd, §§ 117 til
120 jf. § 204, § 207, § 208, § 209, § 213 og kapittel
26 samt forvaltningsloven § 15 annet ledd gjelder så
langt de passer. Dersom varsel om stedlig tilsyn kan
unnlates etter EMIR artikkel 63 jf. § 13-1, og Finans-
tilsynet eller EFTAs overvåkingsorgan anmoder ret-
ten om det, skal den begjæringen retter seg mot ikke
varsles om begjæringen eller beslutningen. 

§ 13-7 Tvangsfullbyrdelse
Finanstilsynet fører kontroll med tvangsgrunnla-

gets ekthet etter bestemmelsene om tvangsfullbyrdel-
se i EMIR artikkel 68 nr. 4 som gjennomført i § 13-1
første ledd.

§ 14-3 oppheves.

§ 15-2 første ledd første punktum skal lyde:
Verdipapirforetak og sentrale motparter plikter å

gi Finanstilsynet de opplysninger som måtte bli kre-
vet om forhold som angår dets forretning og virk-
somhet.

§ 15-2 nytt niende ledd skal lyde:
(9) Finanstilsynet kan pålegge enhver å inn-

hente den dokumentasjonen som tilsynet krever til
gjennomføring av kontroll av at vedkommende har
etterlevd bestemmelsene i EMIR som gjennomført i
§ 13-1 første ledd eller i forskrift gitt til utfylling av
disse bestemmelsene.

§ 15-6 tredje ledd skal lyde:
(3) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for

Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt
overfor uvedkommende om opplysninger som om-
handler tiltak og sanksjoner for overtredelse av be-
stemmelser i kapittel 3,4, 5 eller 13 i loven her, der-
som offentliggjøring av opplysningene kan skape al-
vorlig uro på finansmarkedene eller påføre de berørte
parter uforholdsmessig stor skade.

§ 15-7 første ledd skal lyde:
(1) Finanstilsynet kan gi foretak som nevnt i

§ 15-1 annet ledd pålegg om retting dersom foretaket
opptrer i strid med lov eller forskrift gitt med hjem-
mel i lov. Videre kan pålegg om retting gis til foretak
som opptrer i strid med bestemmelsene i EMIR som
gjennomført i § 13-1 første ledd eller forskrift gitt til
utfylling av disse bestemmelsene. Pålegg om retting
kan også gis dersom verdipapirforetak opptrer i strid
med interne retningslinjer og instrukser som nevnt i
§ 9-11. Tilsvarende gjelder dersom foretakets ledelse
eller styre ikke oppfyller kravene til hederlig vandel
og erfaring som fastsatt i § 9-8 annet ledd og § 9-9
eller EMIR artiklene 26 til 50 som gjennomført i
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§ 13-1 første ledd eller forskrift gitt til utfylling av
disse bestemmelsene.

§ 17-1 nytt femte ledd skal lyde:
(5) Finanstilsynet kan ilegge sentral motpart el-

ler foretak eller personer tilknyttet sentral motpart
som forsømmer sine plikter etter EMIR artikkel 4 til
13 og artikkel 26 til 54 som gjennomført i § 13-1 før-
ste ledd eller forskrift gitt til utfylling av disse be-
stemmelsene, en daglig mulkt som påløper inntil for-
holdet er rettet.

§ 17-2 første ledd første punktum skal lyde: 
Dersom det er oppnådd vinning ved en uaktsom

eller forsettlig overtredelse av §§ 3-3 første ledd, 3-4,
3-6 første og annet ledd, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 8-2 til 8-
6, 9-5, 10-2, 10-3, 10-8 første ledd, 10-11, eller
shortsalgforordningen artiklene 12 til 15 som gjen-
nomført i § 3-14 eller forskrifter gitt til utfylling av
disse bestemmelsene, kan den som vinningen er tilfalt,
pålegges helt eller delvis å avstå denne. 

§ 17-3 annet ledd nr. 1 skal lyde:

1. overtrer §§ 3-4, 3-5, 3-7, 3-11, 7-2, 7-3, 7-7, 
7-10, 8-1 til 8-7, 9-1, 9-6, 9-11 første ledd nr. 7,
§ 10-2 til 10-9, 10-17, 10-18, 13-4, 15-2, 15-3
eller EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til
54 som gjennomført i § 13-1 første ledd eller
shortsalgforordningen artiklene 12 til 15 som
gjennomført i § 3-14 eller forskrifter gitt til utfyl-
ling av disse bestemmelsene.

§ 17-3 tredje ledd skal lyde: 
(3) Med bøter straffes den som grovt eller gjen-

tatte ganger forsettlig eller uaktsomt overtrer § 4-3
eller § 4-4 første eller annet ledd, eller shortsalgfor-
ordningen artiklene 5 til 11 som gjennomført i § 3-14
eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmel-
sene, eller den som forsettlig eller uaktsomt overtrer
§ 4-4 tredje eller fjerde ledd, eller forskrifter gitt til
utfylling av disse.

§ 17-4 første ledd skal lyde: 
(1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av

§ 3-6 tredje, fjerde og sjette ledd, § 4-2, § 4-3 eller
§ 4-4 første eller annet ledd eller shortsalgforordnin-
gen artiklene 5 til 11 som gjennomført i § 3-14 eller
EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til 54 som
gjennomført i § 13-1 første ledd eller forskrift gitt til
utfylling av disse bestemmelsene, kan Finanstilsynet
ilegge overtredelsesgebyr. Medvirkning kan sanksjo-
neres på samme måte. Det samme gjelder forsøks-
handlinger, jf. straffeloven § 16.

§ 17-5 oppheves.

VIII
I lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternati-
ve investeringsfond gjøres følgende endringer:

§ 9-5 skal lyde:
§ 9-5 Taushetsplikt mv.

(1) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for
Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt
overfor uvedkommende om opplysninger som om-
handler tiltak og sanksjoner knyttet til loven her, der-
som offentliggjøring av opplysningene kan skape al-
vorlig uro i finansmarkedene eller påføre de berørte
parter uforholdsmessig stor skade.

(2) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for
Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt
overfor uvedkommende for opplysninger som utveks-
les mellom disse myndighetene og EFTAs overvå-
kingsorgan, Den europeiske banktilsynsmyndighet,
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn-
dighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsik-
ring og tjenestepensjoner og Det europeiske råd for
systemrisiko etter denne lov og tilhørende forskrifter.
Taushetsplikten etter første punktum gjelder likevel
ikke når vedkommende myndighet angir at opplys-
ningene kan gis videre, eller når dette er nødvendig i
forbindelse med rettergang.

Ny § 10-5 skal lyde:
§ 10-5 Restriksjoner på forvaltningen av alternative
investeringsfond mv. 

(1) Finanstilsynet kan:
a) forby markedsføring av andeler i et alternativt

investeringsfond dersom forvalteren ikke har til-
latelse etter § 6-5,

b) pålegge en forvalter som er etablert utenfor EØS,
restriksjoner når det gjelder forvaltningen av et
alternativt investeringsfond ved for høy grense-
overskridende risikokonsentrasjon på et bestemt
marked,

c) pålegge en forvalter som er etablert utenfor EØS,
restriksjoner når det gjelder forvaltningen av et
alternativt investeringsfond hvis aktiviteten
potensielt utgjør en viktig kilde til motpartsrisiko
for en kredittinstitusjon eller en annen system-
relevant institusjon.
(2) Finanstilsynet kan bare treffe vedtak som

nevnt i første ledd hvis tiltaket effektivt imøtegår
trusselen mot finansmarkedene eller den finansielle
stabiliteten, eller i vesentlig grad øker mulighetene
til å overvåke trusselen. Det kan ikke treffes vedtak
etter første ledd hvis tiltaket skaper risiko for regel-
verksarbitrasje eller skader finansmarkedenes effek-
tivitet, herunder reduserer likviditeten på markedene
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eller skaper usikkerhet for markedsaktørene på en
uforholdsmessig måte.

IX
I lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer
gjøres følgende endringer: 

Overskriften i § 1 skal lyde: 
§ 1 EØS-regler om kredittvurderingsbyråer

§§ 2 til 7 skal lyde: 
§ 2 Nasjonal tilsynsmyndighet 

Finanstilsynet er vedkommende myndighet etter
kredittvurderingsbyråforordningen som gjennomført
i § 1 eller forskrift gitt til utfylling av disse bestem-
melsene.

§ 3 Utlevering av opplysninger til EFTA-domstolen
Når EFTA-domstolen behandler en sak som an-

går kredittvurderingsbyråforordningen som gjen-
nomført i § 1 eller i forskrift gitt i medhold av loven,
kan enhver uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi
domstolen de opplysninger som domstolen kan kreve
i medhold av avtale om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde og avtale mellom EFTA-statene
om opprettelse av et overvåkingsorgan og en dom-
stol.

§ 4 Tillatelse fra tingretten og bistand fra politi
Stedlig tilsyn etter kredittvurderingsbyråforord-

ningen artikkel 23d nr.1 som gjennomført i § 1, kre-
ver tillatelse fra tingretten. 

Finanstilsynet kan kreve bistand fra politiet for å
gjennomføre rettens beslutning om stedlig tilsyn. 

Begjæring om tillatelse etter første ledd fremset-
tes av Finanstilsynet eller EFTAs overvåkingsorgan
for tingretten på det stedet hvor det mest praktisk kan
skje. Retten treffer sin avgjørelse ved beslutning. En
anke over beslutningen har ikke oppsettende virk-
ning. Straffeprosessloven § 201 første ledd, §§ 117 til
120 jf. § 204, § 207, § 208, § 209, § 213 og kapittel
26 samt forvaltningsloven § 15 annet ledd gjelder så
langt de passer. Dersom varsel om stedlig tilsyn kan
unnlates etter kredittvurderingsbyråforordningen ar-
tikkel 23d nr.1 jf.§ 1, og Finanstilsynet eller EFTAs
overvåkingsorgan anmoder retten om det, skal den
begjæringen retter seg mot ikke varsles om begjærin-
gen eller beslutningen. 

§ 5 Tvangsfullbyrdelse 
Finanstilsynet fører kontroll med tvangsgrunnla-

gets ekthet etter bestemmelsene om tvangsfullbyrdel-
se i kredittvurderingsbyråforordningen artikkel 36d
som gjennomført i § 1.

§ 6 Sanksjoner ved overtredelse av reglene om bruk
av kredittvurderinger

Finanstilsynet kan ilegge foretaket overtredel-
sesgebyr dersom foretaket eller noen som har hand-
let på vegne av foretaket, har overtrådt kredittvurde-
ringsbyråforordningen artikkel 4 nr. 1 som gjennom-
ført i § 1 eller forskrifter gitt til utfylling av disse be-
stemmelsene. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv
om ingen enkeltperson har utvist skyld. 

Departementet kan gi forskrift om hvilke forhold
som kan vektlegges ved avgjørelsen av om overtre-
delsesgebyr skal ilegges og ved utmålingen, om stan-
dardisert utmåling og om øvre rammer for overtre-
delsesgebyr. 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Fi-
nanstilsynet, har taushetsplikt overfor uvedkommen-
de om opplysninger som omhandler tiltak og sank-
sjoner for overtredelse av kredittvurderingsbyråfor-
ordningen artikkel 4 nr. 1 som gjennomført i § 1, der-
som offentliggjøring av opplysningene kan skape al-
vorlig uro på finansmarkedene eller påføre de
berørte parter uforholdsmessig stor skade. 

§ 7 Forskrifter
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere

regler til utfylling av loven.
Departementet kan i forskrift gjøre endringer i,

herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjen-
nomført i § 1 til gjennomføring av Norges forpliktel-
ser etter EØS-avtalen. 

X
I lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finans-
konsern gjøres følgende endringer:

§ 11-10 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:
Slike forskrifter kan fravike reglene i kapittel 11 II.

§ 11-15 første ledd nytt femte og sjette punktum skal
lyde:
Kongen kan i forskrift gi særregler og gjøre unntak
fra regelen i dette ledd for fordringer som nevnt i
§ 11-8 første ledd bokstav e. Slike forskrifter kan fra-
vike reglene i kapittel 11 II.

§ 13-15 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
Første ledd er heller ikke til hinder for at finansfore-
tak kan stille egne eiendeler til sikkerhet for forplik-
telser etter derivatavtaler der plikt til å stille sikker-
het følger av lov eller forskrift.

XI
I lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn gjøres
følgende endringer:
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§ 5 skal lyde: 
§ 5 Utlevering av opplysninger til EFTA-domstolen

Når EFTA-domstolen behandler en sak som an-
går bestemmelsene gjennomført i §§ 1 til 4 eller i for-
skrift gitt i medhold av loven, kan enhver uten hinder
av lovbestemt taushetsplikt gi domstolen de opplys-
ninger som domstolen kan kreve i medhold av avtale
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
og avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol.

Nåværende § 5 blir § 6 og skal lyde: 
§ 6 Forskrifter 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere
regler til utfylling av loven.

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i,
herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjen-
nomført i §§ 1 til 4 til gjennomføring av Norges for-
pliktelser etter EØS-avtalen.

Nåværende § 6 blir ny § 8.

XII

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelse–
ne til forskjellig tid.

2. Departementet kan fastsette overgangsregler.

Olemic Thommessen

president
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