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Get AS - konkurranseloven § 11 - monopolstilling - klage fra 
Jan Halvorsen
Konkurransetilsynet viser til klage fra Jan Halvorsen mottatt 16. april 2009 hvor Get AS (Get) 
klages inn for tilsynet for brudd på konkurranseloven. 

Sakens bakgrunn
Som følge av en tvist med Get vedrørende størrelsen på klagers telefonregning ble klagers 
telefonlinje og internettaksess stengt av selskapet i begynnelsen av januar 2009. Den ovennevnte 
tvisten er lagt frem både for Brukerklagenemda for telesaker og Post- og teletilsynet. 

Klager ønsker å skifte leverandør av de ovennevnte tjenestene. Get er imidlertid ifølge klager, i en 
monopolsituasjon i forhold til beboerne av Sørhellinga Borettslag hvor klager har bosted. I klagen 
blir det hevdet at det ikke er mulig for beboerne i borettslaget å benytte andre leverandører av 
telefoni og Internett, siden Get eier kabelnettet utenfor borettslaget. Videre anføres det at det er i 
strid med den frie konkurranse at Get ikke gir andre tilbydere tilgang til sitt kabelnett, slik at disse 
kan levere tjenester til beboerne av Sørhellinga Borettslag. Ved en eventuell behandling av saken 
ville det vært nærliggende å vurdere om den ovennevnte atferden til Get kan antas å være en 
utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 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. 

Saken er fremmet både for Brukerklagenemda for telesaker og Post og teletilsynet. Det vil dermed 
bli prøvet om det ovennevnte forholdet er i strid med generell kontraktsrett og sektorspesifikk ex-
ante konkurranseregulering. På denne bakgrunn finner tilsynet ikke grunn til 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

Even Tukun
rådgiver
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