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 Avgjørelse A2007-32 - konkurranseloven § 12 jf. § 11 - 
avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASA / 
Hafslund ASA 
 
Konkurransetilsynet viser til brev av 1. mars 2006 hvor Norsk Kabel-TV AS (NOKAB) klager 
inn Telenor ASA (Telenor) og Hafslund ASA (Hafslund) for brudd på konkurranselovens § 11. 
 
Sakens bakgrunn 
NOKAB anfører at Nittedalsnettet AS (Nittedalsnettet) har hengt opp fiberkabler i Hafslund Nett 
AS’ (Hafslund Nett) infrastruktur i strid med reglene for fellesføring i stolper. Reglene for 
fellesføring var regulert i fellesføringsavtalen mellom Hafslund Nett og Telenor Networks AS 
(Telenor Networks), administrert av sistnevnte. Hafslund sa opp fellesføringsavtalen med Telenor 
i brev av 7. september 2005, oppsigelsestiden var 12 måneder, avtalen ble dermed avsluttet 10. 
september 2006. 
 
I klagen opplyses det at de ulovlig opphengte kablene til Nittedalsnettet har medført at NOKAB 
ikke har kunnet vedlikeholde sine lovlig opphengte kabler på en teknisk forsvarlig måte. Klager 
anfører at Telenor Networks og Hafslund Nett manglende handling overfor Nittedalsnettes 
ulovlig opphengte kabler innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 11. 
 
Konkurransetilsynet har fått opplyst at Telenor Networks og Hafslund Nett ved flere anledninger 
har kommet med anmodninger til Nittedalsnettet om å utbedre feilaktig opphengte kabler, uten at 
noe har skjedd. I februar 2006 kjøpte Hafslund ASA opp Nittedalsnettet. 
 
Konkurransetilsynet har i telefonsamtaler med Odd Harald Knudsen i Hafslund Nett og Knut 
Gordon Nielsen i NOKAB 13. juli 2007 fått opplyst at den påståtte overtredelsen er opphørt. 
 
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.1  
 
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 

                                                      
1 Lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
(konkurranseloven).  



 

2

 

 

av en prioritetsvurdering, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd.2 Konkurransetilsynet har således 
en betydelig skjønnsmessig adgang til å prioritere sine ressurser og derved hvilke saker det finner 
hensiktsmessig å ta opp til behandling. 
 
Som nevnt har Konkurransetilsynet fått opplyst at Telenor Networks og Hafslund Nett ved flere 
anledninger har kommet med anmodninger til Nittedalsnettet om å utbedre feilaktig opphengte 
kabler og i telefonsamtaler med Odd Harald Knudsen i Hafslund Nett og Knut Gordon Nielsen i 
NOKAB 13. juli 2007 fikk tilsynet opplyst at den påståtte overtredelsen er opphørt.  
 
Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å 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. 
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2 Se bl.a. Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) side 227, og NOU 2003:12 side 160 og 234. 


