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 Sjoa Adventure AS - Raftingselskapene på Sjoa Elv - 
konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 - avslag på anmodning om å gi 
pålegg om opphør 
 
Avgjørelse A2005-16 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 7. juli 2004 og senere korrespondanse i saken. Sjoa 
Adventure AS har gjennom sin advokat kontaktet Konkurransetilsynet fordi selskapet nektes 
adgang til Sjoa elv av de etablerte raftingselskapene på Sjoa. De etablerte raftingselskapene er 
organisert gjennom enheten ”Raftingselskapene på Sjoa Elv” (RSE). 
 
RSE består av Sjoa Rafting AS, Norwegian Wildlife & Rafting AS, Villmarken kaller Rafting AS, 
Heidal Rafting AS og Gorafting.no AS. Disse selskapene har gjennom RSE inngått en avtale med 
Sjoa Elveeigarlag AL. Avtalen gir medlemmene i RSE eksklusiv rett på tilgang til elvesportbasene 
som er regulert av Sel kommune for elvesportformål.  
 
Sjoa Adventure hevder i sin klage til Konkurransetilsynet at avtalen og opptredenen 
medlemsselskapene i RSE utøver gjennom RSE hindrer og innskrenker konkurransen i strid med 
konkurranseloven § 10. Sjoa Adventure hevder videre at medlemmene i RSE samlet har en 
dominerende stilling i markedet og at opptredenen derfor også er i strid med § 11.   
 
I henhold til konkurranseloven § 10 er enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av 
foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, 
innskrenke eller vri konkurransen, forbudt. Konkurranseloven § 11 sier videre at et eller flere 
foretaks utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling er forbudt.  
 
Avtalen mellom Sjoa Elveeigarlag og RSE gjør at det ifølge Sjoa Adventure ikke er mulig for nye 
aktører å slippe til på elva. Bruken av Sjoa som raftingelv er imidlertid regulert av Sel kommune. 
Som følge av denne reguleringen er det kun et begrenset antall elvesportbaser det er lov å benytte i 
kommersielt øyemed.  
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Konkurransetilsynet må foreta en prioritering av hvilke saker som underlegges nærmere 
vurderinger. Hensynet til denne sakens karakter og dens mulige økonomiske betydning 
sammenholdt med de undersøkelser som må gjøres for å vurdere saken nærmere, gjør at tilsynet 
ikke finner grunnlag for å prioritere saken. 
 
Det gjøres oppmerksom på at avslaget på anmodningen om å behandle saken nærmere kan 
påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell klage stiles til 
Moderniseringsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet.  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 
 
 
Kopi til: 
Sel Kommune  Botten Hansensgate 9 2670 Otta  
Raftingselskapene på Sjoa Elv v/Cato 
Bergnord 

 2677 Nedre Heidal  

Sjoa Elveeigarlag v/Odd Rindhølen  2676 Heidal  
 
 


