
Postadresse:
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 8, Bergen
H. Heyerdahls gate 1, Oslo

Telefon:
Telefaks:

+47 55 59 75 00
+47 55 59 75 99

post@konkurransetilsynet.no
www.konkurransetilsynet.no

Freidig Sportsklubb
Jacob Stang
Postboks 4642 Valentinlyst
7451  Trondheim

Deres ref.: Vår ref.: 2007/418 - 4
MAB KALA 563

Saksbeh.: Karin Stakkestad Laastad Dato: 28.06.2007

Avgjørelse A2007-26 - Freidig Sportsklubb 
konkurranseloven § 12 jf. § 11 - avslag på anmodning om å 
gripe inn mot Galdhøpiggen Sommerskisenter
Konkurransetilsynet viser til klage av 23. april 2007 hvor Freidig Sportsklubb ved Jacob Stang 
klager inn Galdhøpiggen Sommerskisenter for brudd på konkurranselovens §§ 10 og/eller 11.

Sakens bakgrunn
Klager viser til at det på innklagedes hjemmeside http://www.gpss.no/lag.htm gis 100 kroner i 
rabatt på heiskort for lag og klubber, dersom de bor på utvalgte overnattingssteder som har bidratt 
til å finansiere snøproduksjon. Klager viser videre til at ikke alle aktuelle overnattingssteder får 
anledning til å delta i denne avtalen. 

Klager mener at det er tale om et konkurranseskadelig samarbeid så lenge ikke alle aktuelle 
overnattingssteder får delta i avtalen. Videre anføres at det er tale om misbruk av dominerende 
stilling så lenge det bare finnes ett skianlegg i dette området. Klager viser også til at det er misbruk 
av dominerende stilling å tvinge overnattingssteder til å finansiere snøproduksjon i skianlegget for 
at overnattingskundene skal få rabatt på heiskort. 

Klager anfører at ovennevnte forhold innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 10 og/eller 
§ 11.

Konkurransetilsynets vurdering
Konkurransetilsynet kan pålegge foretak eller sammenslutninger av foretak som overtrer forbudene 
i konkurranseloven § 10 og § 11 å bringe overtredelsen til opphør, jf. konkurranseloven § 12 første 
ledd. 

Konkurransetilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte overtredelser av 
konkurranseloven § 10 og § 11. Konkurransetilsynet har ikke ressurser til å realitetsbehandle alle 
disse henvendelsene, og har adgang til å avslå en anmodning om påbud om opphør på bakgrunn av 
en prioritetsvurdering, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. Konkurransetilsynet har således en 
betydelig skjønnsmessig adgang til å prioritere sine ressurser og derved hvilke saker det finner 
hensiktsmessig å ta opp til behandling. 

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den 
påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning.  
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Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av 
saken. 

Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell klage 
stiles til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. 

Konkurransetilsynet gjør for øvrig oppmerksom på at personer som mener seg rammet av en 
overtredelse i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 selv kan forfølge saken ved å reise sak for 
domstolene. Man er således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken og 
eventuelt griper inn for å beskytte seg mot en overtredelse.

Med hilsen

Magnus Gabrielsen (e.f.)
seksjonssjef

Karin S. Laastad
rådgiver
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