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Avgjørelse A2010-4 – konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 11 - 
avslag på anmodning om å gripe inn mot Lyse Elnett AS/Lyse AS 

 
Det vises til e-post av henholdsvis 30. september 2009 og 1. oktober 2009 fra Jadar Eiendom AS hvor 
Lyse Elnett AS/Lyse AS klages inn for brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11. 
 
Sakens bakgrunn 
Klager anfører i e-posten av 30. september 2009 at Lyse Elnett AS/Lyse AS trenerer bytte av 
strømleverandør. I e-posten av 1. oktober 2009 anfører klager at det hos Lyse Elnett AS/Lyse AS ikke er 
mulig å registrere anleggsopplysninger i forbindelse med bytte av strømleverandør uten å samtidig bestille 
strøm av Lyse AS. 
 
Konkurransetilsynets vurdering  
Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense 
konkurransen. Konkurranseloven § 11 fastsetter at et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av 
dominerende stilling er forbudt.  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. 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. 
 
Konkurransetilsynet har kontaktet klager per telefon 17. desember 2009 og per e-post 18. desember 2009. 
Klager ble i denne sammenheng opplyst om at for å bestille strøm, må det tas kontakt med den 
strømleverandøren en ønsker å kjøpe strøm av. Videre opplyste Konkurransetilsynet at klager kan rette sin 
henvendelse vedrørende eventuelle hindringer for bytte av strømleverandør satt av Lyse Elnett AS/Lyse 
AS til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som behandler klager på nettselskap, og/eller til 
Elklagenemda, som behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder. 
Konkurransetilsynet har sendt kopi til NVE av sin e-post til klager av 18. desember 2009.  
 
På bakgrunn av klagene og de mottatte opplysninger, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning lite 
sannsynlig at det foreligger brudd på konkurranseloven i denne saken. Konkurransetilsynet finner det på 
bakgrunn av det ovennevnte ikke hensiktsmessig å prioritere ressurser til videre behandling av saken. 
 
Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell klage stiles 
til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. 
Konkurransetilsynet gjør for øvrig oppmerksom på at foretak som mener seg rammet av en overtredelse 
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av 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 

Ingunn Bruvik (e.f.) 
seksjonsleder  
 

Lars Erik Omland 
rådgiver 
 

 
 

 

 

 
Mottakere: 
Jadar Eiendom AS Brislingveien 33 4085 HUNDVÅG 
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