
Postadresse:
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 8, Bergen Telefon:

Telefaks:
+47 55 59 75 00
+47 55 59 75 99

post@konkurransetilsynet.no
www.konkurransetilsynet.no

Hårberg Elektro

Refsneshagen
7110 FEVÅG  

Deres ref.: Vår ref.: 2010/840  
MAB KJBR 528.4

Dato: 01.11.2010

Avgjørelse A2010-25 – Canal Digital Norge AS - konkurranseloven  
§ 12 jf. § 10 og § 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør
(1) Konkurransetilsynet viser til klage 15. oktober 2010 hvor Hårberg Elektro gjør gjeldende at Canal 

Digital Norge AS har brutt konkurranseloven1 § 10 og § 11.

Sakens bakgrunn

(2) Hårberg Elektro er en godkjent forhandler som selger og monterer anlegg for RiksTV AS, Viasat 
AS og Canal Digital Norge AS.  

(3) I klagen fremgår det at Hårberg Elektro har hatt lite salg av Canal Digital produkter det siste året, 
og at Hårberg Elektro som følge av dette ikke lenger får ha en forhandleravtale med Canal Digital 
Norge AS. Det opplyses i klagen at Hårberg Elektro sin salgsreduksjon av Canal Digital 
produkter skyldes markedsfremstøt fra RiksTV AS og at de fleste nye kunder foretrekker RiksTV 
produkter. Klager fremholder videre at Hårberg Elektro, som TV-forhandler, må ha mulighet til å 
tilby Canal Digital produkter til sine kunder. Bakgrunnen for anførselen er at noen kunder ønsker 
Canal Digital produkter, og uten en forhandleravtale med Canal Digital Norge AS, blir Hårberg 
Elektro skadelidende som følge av at disse kundene henvender seg til andre TV-forhandlere. 

(5) Videre anfører klager at Hårberg Elektro har et reklamasjonsansvar overfor eksisterende Canal 
Digital Norge AS kunder som Hårberg Elektro fortsatt må yte service til. Bakgrunnen for 
reklamasjonsansvaret er utført monteringsarbeid av Canal Digital anlegg, og uten en 
forhandleravtale med Canal Digital Norge AS må Hårberg Elektro igjennom en omstendelig 
prosess for å få tak i nødvendige deler for å utføre reparasjonsarbeid og slik gjennomføre 
reklamasjonsansvaret.

(4) Klager anfører at de ovennevnte forhold innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 10 og 
§ 11.

Konkurransetilsynets vurdering
(5) 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

  
1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger
(konkurranseloven).
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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 som antas hensiktsmessig å ta opp til behandling.

(6) Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere 
ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet lagt vekt på at 
det ut fra de opplysninger som er gitt i klagen er usikkert om det foreligger en overtredelse av
konkurranseloven § 10 og/eller § 11, og at det vil være for ressurskrevende å ta endelig stilling til 
hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også 
sett hen til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.

(7) Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at personer/foretak som mener seg rammet av en
overtredelse i strid med konkurranseloven § 10 og § 11 selv kan forfølge forholdet ved å reise sak 
for domstolene. Klager således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken og 
eventuelt griper inn for å kunne beskytte seg mot en overtredelse.

(8) Konkurransetilsynet er, til tross for beslutningen om ikke å prioritere ytterligere ressurser til å
forfølge denne saken, takknemmelig for å motta henvendelser som kan bidra til øke tilsynets
markedskunnskap, herunder vise hvordan et marked fungerer.

(9) Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell
klage stilles til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, men sendes til
Konkurransetilsynet.
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