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Konkurranseklagenemndas avgjørelse 4. november 2019  

  
Sak: 2019/530 

Part:  Fjord Line AS 

Prosessfullmektig: Thommessen AS v/advokat Hans Skarstein Røttingen 

 

Konkurranseklagenemndas medlemmer:  

Elin Moen, Elisabeth Styrvold Wiggen og Karin Fløistad. 

 

1 Sakens bakgrunn 

(1) Fjord Line AS (heretter omtalt som «Fjord Line») representert v/Advokatfirmaet 

Thommessen AS v/advokat Hans S. Røttingen har i brev 11. juni 2019 fremmet krav om 

dekning av sakskostnader i medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 36.  

(2) Kravet har sitt grunnlag i Konkurranseklagenemndas delvise omgjøring av 

Konkurransetilsynets vedtak av 28. september 2018. Konkurranseklagenemnda la til 

grunn i sitt vedtak at flere av opplysningene Konkurransetilsynet hadde vurdert som 

forretningshemmeligheter og dermed underlagt taushetsplikt jf. offentleglova § 13 første 

ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2), ikke kunne unntas offentlighet.  

(3) Konkurranseklagenemnda tok kontakt med Fjord Line per e-post 10. september 2019 og 

ba om å få oversendt spesifisert timeliste for nærmere å kunne vurdere kravet. Timelisten 

ble mottatt per e-post 22. oktober 2019. 

2 Kravet 

(4) I brev 11. juni 2019 fremsettes det krav om dekning av advokatutgifter på kroner 11 500 

inklusiv merverdiavgift. Timelisten viser at advokatene Hans S. Røttingen og Trond 

Hatland har brukt til sammen 6,5 timer på arbeid med klagen i tiden etter 

Konkurransetilsynets vedtak av 28. september 2018 og frem til 

Konkurranseklagenemndas vedtak av 29. mai 2019.  

3 Partens anførsler 

(5) Fjord Line har i det vesentlige anført: 

(6) Konkurranseklagenemnda har delvis omgjort Konkurransetilsynets vedtak til gunst for 

klager. Kostnadene som kreves er vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for 

å få avgjørelsen dekket jf. forvaltningsloven § 36.  
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4 Klagenemndas vurdering 

(7) Spørsmålet i saken er om vilkårene for dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 

§ 36 er oppfylt. 

(8) Forvaltningsloven § 36 første ledd gir hjemmel for dekning av nødvendige og vesentlige 

kostnader påløpt i forbindelse med selve klagebehandlingen. Bestemmelsen lyder:  

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen 

skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, 

eller andre særlige forhold taler mot det.» 

(9) Konkurranseklagenemnda har lagt til grunn i sitt vedtak at flere av opplysningene som 

Konkurransetilsynet hadde vurdert som forretningshemmeligheter og dermed underlagt 

taushetsplikt jf. offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 

2), ikke var å anse som forretningshemmeligheter. Dette må anses som et endringsvedtak 

til gunst for Fjord Line. 

(10) Fjord Line har brukt forholdsvis lite tid på klagen. Klagen førte til at 

Konkurranseklagenemnda har foretatt en ny gjennomgang av de aktuelle dokumentene, 

med det resultat at Fjord Line ble gitt innsyn i nye opplysninger. Etter nemndas syn har 

kostnadene ved å utarbeide klagen vært rimelige og nødvendige, og nemnda kan ikke se 

at det foreligger noen grunnlag for reduksjon av kravet.  

5 Avgjørelse  

(11) Konkurranseklagenemnda fatter etter dette følgende vedtak: 

Fjord Line AS tilkjennes sakskostnader med kroner 11 500 (ellevetusenfemhundre) 

jf. forvaltningsloven § 36. 

(12) Avgjørelsen er enstemmig. 

 

 

 

 
 


	1 Sakens bakgrunn
	2 Kravet
	3 Partens anførsler
	4 Klagenemndas vurdering
	5 Avgjørelse

