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Avgjørelse - A2007-44 Konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 -
avslag på anmodning om å gripe inn mot Rana kommune

Konkurransetilsynet viser til brev fra Spenst av 28. februar 2007 med klage på Rana kommune.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for klagen er at Rana kommune i desember 2005 inngikk avtale med Friskhuset AS
(Friskhuset) om leie av treningssenterlokaler i Moheia Fritidspark samt tilleggsavtale i januar 2006 
om adgang for treningssenterets medlemmer til kommunens svømmeanlegg. Treningssenterlokalene 
og svømmeanlegget Moheia Bad er begge lokalisert i kommunens idrettsanlegg Moheia 
Fritidspark. 

Spenst er konkurrent til treningssenteret Friskhuset. Avtalen om leie av treningssenterlokaler 
mellom Friskhuset og Rana kommunen inneholder en bestemmelse om at partene også kan inngå en 
rabattavtale om adgang til kommunens svømmeanlegg. I Spenst sitt brev av 28. februar 2007 
skrives at avtalen om treningssenterlokalene isolert sett er inngått på normale forretningsmessige 
vilkår, men at Friskhuset har fått en gunstig svømmeanleggsavtale og tilbyr fri adgang til 
svømmeanlegget for sine medlemmer. Spenst viser til at de ikke har blitt tilbudt samme 
svømmeanleggsavtale som Friskhuset. På denne bakgrunn mener Spenst at svømmeanleggsavtalen 
mellom Rana kommune og Friskhuset har medført en konkurransevridning i treningssenterbransjen 
i Rana.

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 har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor 
samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner 
Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig 
samfunnsøkonomisk betydning.  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. 
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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

Henrik Magnus Lande (e.f.)
seksjonsleder

Tor Erik Tvedt
rådgiver
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