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Avgjørelse A2010-1 - Telenor ASA - konkurranseloven § 12 - avslag 
på anmodning om pålegg om opphør

Konkurransetilsynet viser til klage fra Lenvik Kabel-TV AS mottatt 15. oktober 2009. Lenvik Kabel-TV 
AS klager inn Telenor ASA for brudd på konkurranselovens § 11.

Sakens bakgrunn

Lenvik Kabel-TV AS leverer kabel-TV, bredbånd og telefoni i Silsand og på Finnsnes. Telenor ASA har 
planlagt utbygning av bredbånd med fiber som framføringsmedium i Lenvik Kabel-TV AS sitt 
dekningsområde. I denne forbindelse har Telenor ASA inngått kontrakt med sluttbrukere i det ovennevnte 
området om leveranse av bredbånd over fiber. Telenor ASAs utbygning av bredbånd i Lenvik Kabel-TV
AS’ dekningsområde har imidlertid blitt utsatt. I perioden fram til utbygning av fibernettet vil finne sted 
tilbyr Telenor ASA gratis stasjonært bredbånd over kobberaksess eller mobilt bredbånd til de ovennevnte 
sluttbrukerne. I sin klage anfører Lenvik Kabel-TV AS at Telenor ASAs adferd er i strid med 
konkurranselovens § 11.

På bakgrunn av klagen hadde Konkurransetilsynet et møte med Telenor ASA 6. januar 2010, vedrørende 
selskapets tilbud om gratis bredbånd i områder hvor selskapets fiberutbygning har blitt utsatt. Under møtet 
opplyste Telenor ASA om at selskapet hadde kommet i en spesiell situasjon og at gratistilbudet var gitt til 
et begrenset antall kunder. Det ble også fremhevet at tilbudet ble gitt som kompensasjon for forsinket 
levering og ikke til nye kunder i markedsføringsøyemed.

Konkurransetilsynets vurdering

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

Konkurransetilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte overtredelser av konkurranseloven § 
11. Tilsynet 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.
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På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger fra Telenor ASA finner Konkurransetilsynet det 
tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. 
Ved vurderingen har tilsynet lagt vekt på at tilbudet om gratis bredbånd er gitt i begrenset utstrekning og 
som kompensasjon for forsinket levering. Konkurransetilsynet finner dermed 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 § 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

Mottakere:
Lenvik Kabel-TV AS Postboks 33 9370 SILSAND


