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Samarbeidsavtale om tele- og infrastruktur på Fornebu. Konkurranseloven § 3-9, dispensasjon 
fra § 3-1  
 
Sammendrag: 
Samarbeidet mellom EAB, Eltele Øst og Telenor Nett tar sikte på å planlegge, tilrettelegge og bygge ut 
felles framføringsveier for kabler til Fornebu-området. Hovedhensikten med avtalen er at de aktører 
som i dag har konkrete planer om fysisk infrastruktur i området bygger felles fremføringsveier. 
Fordelen med dette er at hver aktør skal slippe å grave separert og ukordinert. EAB Tele AS, ElTele Øst 
AS og Telenor Nett AS gis dispensasjon til å opprettholde bestemmelser om fastsettelse av priser for 
infrastruktur på Fornebu. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 26. februar 1998 angående et planlagt samarbeid mellom 
EAB Tele AS (EAB), ElTele Øst AS (Eltele Øst) og Telenor Nett AS (Telenor Nett). Deres brev er en 
orientering om samarbeidet og bes oppfattes som en dispensasjonssøknad dersom punkter i den 
vedlagte avtale (avtalen) strider mot noen av konkurranselovens forbudsbestemmelser. 
 
Samarbeidet mellom EAB, Eltele Øst og Telenor Nett tar sikte på å planlegge, tilrettelegge og bygge ut 
felles framføringsveier for kabler til Fornebu-området. Samarbeidet vil omfatte nye felles 
rørfremføringer, kummer, kulverter, fremføringer i garasjeanlegg og tekniske rom, alle egnet til 
framføring av tele- og IT infrastruktur-kabler på det nye reguleringsområdet på Fornebu. Før 
anleggsperioden starter vil sameiet be samtlige interessenter om å melde sitt behov, slik at riktig 
dimendsjonerte fremføringsrør blir bygget. 
 
Hovedhensikten med avtalen er at de aktører som i dag har konkrete planer om fysisk infrastruktur i 
området bygger felles fremføringsveier. Fordelen med dette er at hver aktør skal slippe å grave separert 
og ukordinert.  
 
Forholdet til konkurranseloven 
I avtalen § 6.e) fastsettes at det legges opp til nær kostpris for kjøp av rett til fremføring i rør. Det legges 
opp til en trappefunksjon for prisen som vil være avhengig av når en bestilling tas opp. Desto tidligere 
en bestilling tas opp jo lavere blir prisen. Det skal utarbeides en prisliste med meterpris på 4-toms rør, 
på 32 mm og 40 mm subrør. Prislisten forandres en gang i kvartalet i tråd med trappefunksjonen. 
 
Konkurranseloven § 3-1 første ledd forbyr to eller flere ervervsdrivende for salg av varer eller tjenester 
ved avtale, samordnet praksis eller på annen måte som er egnet til å påvirke konkurransen å fastsette 
eller å søke å påvirke priser, avanser eller rabatter bortsett fra vanlig kontantrabatt. Siden 
samarbeidsavtalen § 6.e) gjelder priser for fremføring til parter utenfor samarbeidet antar 
Konkurransetilsynet at dette punktet strider mot konkurranseloven § 3-1. 
 
Konkurransetilsynet kan i følge konkurranseloven § 3-9 ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra 
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forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom: 
 
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, 
c) konkurransebegrensningen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn 
 
Konkurransetilsynets vurderinger og vedtak 
Den ovennevnte avtale har først og fremst til hensikt å spare kostnader i forbindelse med utbygging av 
fremføringsveier for telekommunikasjon til og innen Fornebu-området. De samarbeidende parter vil 
antageligvis spare betydelige beløp på å utbygge felles fremføringsveier fremfor å bygge eget. I tillegg 
til at partene vil spare betydelige beløp på å bygge felles fremføringsveier, legger avtalen opp til at 
tredjeparter skal kunne bestille kapasitet i fremføringsveiene til en lavere kostnad enn om de skulle 
bygge eget. 
 
For å få til riktig dimensjonering av fremføringsveiene er det lagt opp til et prissystem som som skal 
oppfordre tredjeparter til å melde sin interesse før anleggsperioden. Prissystemet er beskrevet i avtalens 
§ 6. Avtalen § 6e) har imidlertid den effekt at den bestemmer hvilken pris partene skal benytte overfor 
tredjeparter. Isolert sett antar Konkurransetilsynet at dette punktet begrenser konkurransen mellom 
partene i sammarbeidet. Tilsynet antar imidlertid at de kostnadsbesparelser som følger av samarbeidet 
mer enn oppveier tapet som følge av denne konkurransebegrensningen. 
 
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9, bokstav b, har Konkurransetilsynet fattet 
følgende vedtak: 

EAB Tele AS, ElTele Øst AS og Telenor Nett AS gis dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1, 1. ledd til å opprettholde § 6-e) i avtale av 24. februar 1998 
om fastsettelse av priser for infrastruktur på Fornebu. 
 
Vedtaket trer i kraft straks, og gjelder til 1.april .2003

 
Konkurransetilsynet kan trekke dispensasjonen tilbake dersom vilkårene for dispensasjonen ikke er 
oppfylt eller forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede. For ordens skyld opplyses at 
Konkurransetilsynets vedtak kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises til vedlagte skjema 
"Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak". 
 
 
 
 
  

til toppen 
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