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Avgjørelse A2011-17 - TrønderEnergi Nett AS - konkurranseloven §
12, jf. § 11 - avslag på anmodning om inngrep - Fjordkraft AS,
Trondheim Kraft AS og Midtnorge Kraft

Konkurransetilsynet viser til brev 31. mars 2011 hvor det på vegne av Fjordkraft AS
("Fjordkraft"), Trondheim Kraft AS ("Trondheim Kraft") og Midtnorge Kraft AS ("Midtnorge
Kraft") bes om at tilsynet vurderer om TrønderEnergi Nett AS ("TrønderEnergi Nett") eller
TrønderEnergi Marked AS ("TrønderEnergi Marked") har overtrådt konkurranseloven'.

Sakens bakgrunn

I brevet til Konkurransetilsynet er det vist til en vedlagt klage datert 31. mars 2011 som er inngitt
til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på vegne av de samme selskapene. I klagen
hevdes det at TrønderEnergi Nett har overtrådt nøytralitetsplikten nettselskapet er underlagt, jf.
§ 7-1 i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved
kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven2 og
håndheves av NVE. I brevet bes Konkurransetilsynet vurdere om også konkurranseloven er
overtrådt i forbindelse med det samme forholdet.

( )
I klagen er det redegjort nærmere for forholdene som hevdes å innebære en overtredelse av
nøytralitetsplikten. I forbindelse med at Midtnorge Kraft skal avvikles som strømleverandør vil
kundeporteføljen bli delt mellom eierne. Som ledd i overdragelsen av kundene, har det lokale
nettselskapet TrønderEnergi Nett blitt informert om dette. I klagen hevdes det at informasjonen
gitt til nettselskapet har kommet på avveie og blitt misbrukt av TrønderEnergi Marked til
salgsframstøt overfor kunder i Midtnorge Kraft. I klagen gis det også nærmere opplysninger om
et salgsfremstøt og en beskrivelse av TrønderEnergi Marked sin titgang til informasjon om
strømleverandørers kunder. Det gjøres i brevet til tilsynet gjeldene at informasjon som
urettmessig tilflyter strømleverandører i samme konsern som et nettselskap, går utover
konkurranseforholdene i strømarkedet.

(4) Konkurransetilsynet har i forbindelse med saken vært i kontakt med NVE som bekrefter å ha
mottatt klagen datert 31. mars 2011 og har denne til behandling.

I Lov av 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, overtbring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energiloven).
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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 vslå 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 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.

I tillegg er det lagt vekt på at forholdet som er beskrevet i henvendelsen synes å være omfattet av
sektorregulering som håndheves av NVE, jf. energiloven med tilhørende forskrifter. Det vurderes
av tilsynet som mest hensiktsmessig at NVE behandler denne saken.

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.

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.

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