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Bemærkninger til forslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
1. Indledning 

Formålet med ændringsforslaget er at tilpasse konkurrenceloven med ikrafttrædelse 
af en ny retsplejelov pr. 1. januar 2010 hvorved Retten i Grønland oprettes. 

 
2. Forslagets hovedpunkter 

Forslaget indeholder ændringsforslag til konkurrencelovens §§ 26 og 27. 

Konkurrencenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, men kan indbringes for domstolene som civilt søgsmål.  

Det vurderes som mest hensigtsmæssigt at Konkurrencenævnets afgørelser 
indbringes for Retten i Grønland som 1. instans, idet det antages at kredsretten ikke 
besidder den nødvendige juridiske ekspertise til vurdering af afgørelser efter 
konkurrenceloven.  

 
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget forventes ikke at medføre økonomiske eller administrative konsekvenser 
for det offentlige. 

 
4. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

Forslaget forventes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

 
5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at medføre miljø- og naturmæssige konsekvenser. 



 
6. Administrative konsekvenser for borgerne 

Forslaget forventes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne. 

 
7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre 

Forslaget forventes ikke at medføre konsekvenser for forholdet til Rigsfællesskabet 
og Selvstyret. 

 
8. Høring af myndigheder, organisationer etc. 

Forslaget har været til høring hos Formandens Departement, Departementet for 
Finanser, Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Kanukoka, Grønlands 
Arbejdsgiverforening, Nusuka, SIK, Forbrugerrådet, Konkurrencetilsynet, og 
Grønlands Turist- og Erhvervsråd.  

  

Høringssvarene er i videst mulig omfang indarbejdet i forslaget. 

  

  

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

  

Til § 1 

Til nr. 1 

I den eksisterende konkurrencelov fastslås i § 26, stk. 1, at Konkurrencenævnets 
afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. 

I § 26, stk. 2 oplistes en række afgørelser, som under visse omstændigheder kan 
indbringes for Grønlands Landsret som 1. instans som civilt søgsmål. 

Med ændringen i § 26, stk. 2 præciseres det at alle Konkurrencenævnets afgørelser 
kan indbringes for domstolene som civilt søgsmål, med Retten i Grønland som 1. 
instans. 

 
Til nr. 2 



Med ophævelsen af § 26, stk. 3 præciseres det yderligere, at afgørelser uden 
undtagelse kan indbringes for domstolene. 

 
Til nr. 3 

Det præciseres, at Konkurrencenævnet har kompetencen til at tillægge en afgørelse 
opsættende virkning. 

 
Til nr. 4 

I § 27 fastslås, at fristen til indbringelse af en afgørelse for Retten i Grønland er 4 
uger. 

Med ændringen af Grønlands Landsret til Retten i Grønland som 1. instans tilpasses 
loven til retsplejeloven. 

 
Til § 2 

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2010. Datoen er valgt, 
fordi den nye grønlandske retsplejelov, hvori Retten i Grønland etableres, ligeledes 
har ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2010. 

  


