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Avgjørelse A2009-20 – Statkraft AS – Agder Energi AS –
Statkraft Agder Energi Vind DA – konkurranseloven § 16 –
ikke aktuelt med inngrep mot foretakssammenslutning

Det vises til fullstendig melding om foretakssammenslutning mellom Statkraft AS (”Statkraft”) og 
Agder Energi AS (”Agder Energi”) ved opprettelse av fellesforetaket Statkraft Agder Energi Vind 
DA (”Statkraft Agder Energi Vind”), mottatt av Konkurransetilsynet 2. februar 2009, tilsynets 
varsel av 9. mars 2009 om at inngrep kan bli aktuelt, samt øvrig korrespondanse og kontakt i 
anledning saken.

Ved etablering av Statkraft Agder Energi Vind skal det i henhold til opplysninger
Konkurransetilsynet har mottatt fra partene overføres 22 onshore vindkraftprosjekter fra 
morselskapene til fellesforetaket. Etablerte vindparker som i dag eies av morselskapene skal ikke 
overføres til fellesforetaket. 

Det følger av konkurranseloven § 16 første ledd at Konkurransetilsynet skal gripe inn mot en 
foretakssammenslutning dersom tilsynet finner at den ”vil føre til eller forsterke en vesentlig 
begrensning av konkurransen i strid med lovens formål”. I henhold til konkurranseloven § 1 første 
ledd er lovens formål ”å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av 
samfunnets ressurser”.

Med dette informeres om at Konkurransetilsynet ikke finner det aktuelt å gripe inn mot 
foretakssammenslutningen, og at tilsynet derfor innstiller sin saksbehandling. 

Konkurransetilsynet har ved behandlingen av saken lagt til grunn opplysninger inngitt av partene i 
fullstendig melding, i møter og gjennom øvrig informasjonsinnhenting fra partene om at Statkraft 
Agder Energi Vind vil være felleskontrollert av Statkraft og Agder Energi, og at selskapet skal 
operere som en selvstendig markedsaktør innen eierskap, planlegging, utvikling, utbygging, drift og 
vedlikehold av vindparker, samt salg av kraft fra vindparker. 

Tilsynets vurderinger er videre basert på opplysninger inngitt av melder om at Statkraft Agder 
Energi Vind vil ha en egen daglig ledelse og tilføres tilstrekkelige ressurser og kompetanse, 
herunder ansatte, til å ivareta den operative ledelsen og styringen av selskapet. Kjøp av tjenester fra 
morselskapene skal skje på normale kommersielle vilkår og forutsetter at morselskapene tilbyr 
tjenester på markedsmessige vilkår. 
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Videre har tilsynet basert sine vurderinger på opplysninger inngitt av partene om at den første 
vindparken i fellesforetaket tidligst vil være i drift og produsere kraft i 2011. Selskapets virksomhet 
de første årene vil være begrenset til planlegging, utvikling og utbygging av vindparker. Tilsynet 
legger på grunnlag av partenes opplysninger til grunn at felleforetaket vil være selvstendig 
fungerende og det foreligger således en foretakssammenslutning, jf. konkurranseloven § 17 annet 
ledd.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dersom fellesforetaket Statkraft Agder Energi Vind 
ikke etableres som et selvstendig fungerende fellesforetak, kan fellesforetaket anses å være et 
samarbeid mellom uavhengige foretak som kan være i strid med konkurranseloven § 10. Etablering 
av et selvstendig fungerende fellesforetak kan også føre til samordning av fortsatt uavhengige 
selskapers konkurranseatferd. 

Det er partenes ansvar å tilpasse seg slik at deres opptreden ikke er i strid med konkurranseloven § 
10 om konkurransebegrensende avtaler mellom foretak og/eller § 11 om utilbørlig utnyttelse av 
dominerende stilling. 
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