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Avgjørelse A2011-30 - konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 - 

avslag på anmodning om å gripe inn mot Tussa Nett AS 

(1) Konkurransetilsynet viser til brev av 22. september 2010 hvor det på vegne av Småkraftforeninga 

gjøres gjeldende at Tussa Nett AS (”Tussa Nett”) har overtrådt konkurranseloven.
1
 I tillegg bes 

det om at tilsynet pålegger Tussa Nett å bringe overtredelsen til opphør. 

Sakens bakgrunn 

(2) Småkraftforeninga er en medlemsorganisasjon for grunneiere som har bygd ut eller ønsker å 

bygge ut småskala vannkraftverk. I brevet opplyses det at foreningens medlemmer er avhengige 

av tilkobling til nett for å kunne føre produksjonen ut til kunder. I Sogn og Fjordane og på Søre 

Sunnmøre er det byggestopp for nye kraftverk på grunn av manglende kapasitet i regional- og 

sentralnettet. Tussa Nett og Tafjord Kraftnett AS har fått konsesjon til å bygge nytt nett 

(Sulafjordsforbindelsen) som forventes å frigjøre nettkapasitet og kunne føre til lemping på 

byggestoppen på Søre Sunnmøre.  

(3) Småkraftforeninga har rettet forespørsler til Tussa Nett om å få opplyst hvorvidt 

Sulafjordsforbindelsen kan utløse nettkapasitet som kan brukes av småkraftverk på Søre 

Sunnmøre, og hvor mye ny produksjon som kan tilføres nettet. I klagen opplyses det at 

spørsmålene har blitt stilt flere ganger uten at Tussa Nett har gitt Småkraftforeninga et konkret 

svar.  

(4) Småkraftforeninga mener at Tussa Nett holder tilbake informasjon og at dette fører til at 

småskalaprodusenter i området holdes ute av markedet. Småkraftforeninga viser også til at tilliten 

til Tussa Nett sin nøytralitet svekkes, ettersom foretaket er tett forbundet med kraftprodusenten 

Tussa Energi AS. Videre gjør Småkraftforeninga gjeldende at Tussa Nett misbruker sin 

dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11. 

(5) Konkurransetilsynet har i forbindelse med saken vært i kontakt med Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). NVE håndhever energiloven
2
 med tilhørende forskrifter. NVE har 

mottatt en klage fra Småkraftforeninga på samme forhold, og har avsluttet saksbehandlingen uten 

å ha konstatert at det foreligger en overtredelse av energiloven. 

 

 

                                                      
1
 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 

(konkurranseloven). 
2
 Lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energiloven). 
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Konkurransetilsynets vurdering 

(6) 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.  

(7) 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. 

(8) Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere 

ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til 

sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om 

konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt 

den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling. 

(9) I tillegg er det lagt vekt på at forholdet som er beskrevet i brevet til tilsynet synes å være regulert i 

energiloven med tilhørende forskrifter. Det vurderes av tilsynet som mest hensiktsmessig at 

forholdet vurderes av NVE, og som tidligere nevnt, har NVE avsluttet saksbehandlingen uten å ha 

konstatert at det foreligger en overtredelse av energiloven.  

(10) 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 er således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken 

og eventuelt griper inn for å beskytte seg mot en overtredelse. 

(11) Konkurransetilsynet er, til tross for beslutningen om ikke å prioritere ytterligere ressurser til å 

forfølge denne saken, takknemlig for å motta henvendelser som kan bidra til å øke tilsynets 

markedskunnskap, herunder vise hvordan et marked fungerer. 

(12) Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell 

klage stiles til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, men sendes til 

Konkurransetilsynet. 

 

Med hilsen 

Vegard Aandal (e.f.) 

seksjonsleder  

 

Chrysi Papachristopoulou-Araujo 

rådgiver 

 

 

 

 

    

 


