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 Offentlig versjon - Nordmøre Energiverk - konkurranseloven § 3-9 jf. 
§3-3 - dispensasjon til markedsdeling 
 
 
 
Vedtak 2004-2 
 
Vi viser til brev av 4. desember 2003, der det søkes om fornyet dispensasjon fra 
konkurranseloven (krrl) §§ 3-1 og 3-3 etter krrl § 3-9, for samarbeid mellom selskapene 
Nordmøre Energiverk AS, Sunndal Energiverk AS, Rauma Kraft AS, Nesset Kraft AS og AS 
Svorka Energiverk. 
 
De ovennevnte selskapene har i Konkurransetilsynets vedtak V98-118 og i vedtak av 2. juli 1996 
fått dispensasjon fra krrl §§ 3-1 og 3-3. 
 
Nærmere om samarbeidet 
Nordmøre Energiverk AS, Rauma Kraft AS, Nesset Kraft AS og AS Svorka Energiverk 
produserer og handler elektrisk kraft. Selskapene operer både i engros- og sluttbrukermarkedet for 
elektrisk kraft. Sunndal Energiverk AS har ikke egen kraftproduksjon. 
 

Selskap Nettområde Salg til sluttkunder Konsesjonskraft Egenproduksjon 

Nordmøre Energiverk 

Kristiansund, Averøy, 
Frei, Tustna, Smøla, 
Tingvoll, Aure 401 GWh (uten tap) 0 182 GWh 

Rauma Energi Rauma 130 GWh 32,6 GWh 106 GWh 
Svorka Surnadal, Rindal, Halsa 215 GWh 10 GWh 70 GWh 
Nesset Kraft Nesset 54 GWh 61 GWh 20 GWh 
Sunndal Energi Sunndal 99 GWh 65,3 GWh 0 
Sum  899 GWh 168,9 GWh 378 GWh 
 
Selskapene samarbeider om kraftinnkjøp og avregning mot Nord Pool og Statnett. Samarbeidet 
skjer gjennom selskapet Energi 1 Kraft AS, som er eiet av de fem samarbeidende selskapene. 
Energi 1 Kraft AS har selv ingen ansatte, men leier inn tjenester fra eierselskapene, i første rekke 
fra Nordmøre Energiverk. Nordmøre Energiverk fungerer blant annet som rådgiver for de øvrige 
selskaper med hensyn til hvordan det enkelte selskap skal agere i engrosmarkedet for kraft.  
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Selskapene unnlater som del av samarbeidet å konkurrere om salg av kraft til sluttbruker i 
samarbeidende energiverks nettområde.  
 
Forholdet til konkurranseloven 
Krrl § 3-3 forbyr ervervsdrivende å dele ett eller flere markeder mellom seg, slik at de avstår fra å 
selge konkurrerende varer eller tjenester til de samme kundene. Markedsdeling kan bestå i 
områdedeling, kundefordeling, kvotefordeling, spesialisering eller kvantumsbegrensninger.  
 
Selskapene avstår fra å konkurrere om kunder som befinner seg i de samarbeidende selskapenes 
nettområde. Denne områdedelingen er i strid med krrl § 3-3. 
 
Partene søkte opprinnelig om forlenget dispensasjon også fra krrl § 3-1. Dispensasjon fra krrl § 3-
1 ble gitt i 1998. Selskapene hadde på dette tidspunkt planer om felles kampanjer, markedsføring 
og salgstiltak. Slikt samarbeid finner ifølge Nordmøre Energiverk ikke sted. Samarbeid om 
kraftinnkjøp og avregning mot Nord Pool og Statnett er etter tilsynets oppfatning ikke forbudt 
etter krrl §§ 3-1 til 3-4. Samarbeidet rammes derfor ikke av krrl § 3-1 og dispensasjon er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Dispensasjon etter krrl § 3-9 
Konkurransetilsynet kan etter krrl § 3-9 ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra forbudene i 
§§ 3-1 til 3-4 dersom; 
 

a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked 
forsterkes,  

b) konkurransebegrensninger forventes å gi effektivitetsgevinster som mer enn 
oppveier tapet ved konkurransebegrensningen,  

c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning,  
d) det foreligger særlige hensyn. 

 
Det kan stilles vilkår for dispensasjonen. Dispensasjoner gjelder normalt for fem år, jf. krrl § 1-6. 
 
Det relevante marked 
Det er kun sluttbrukervirksomheten som er relevant i forhold til vår vurdering om dispensasjon. 
Det relevante produktmarkedet anses å være salg av kraft til sluttbruker. Det relevante 
geografiske markedet for salg av kraft til sluttbruker avgrenses i dette tilfellet til Norge. 
 
Konkurransetilsynets vurderinger 
Samarbeidet omfatter flere små selskaper. Selskapene kan gjennom å samarbeide samordne sine 
interne ressurser og trekke fordel av samarbeidende selskaps kompetanse ved kjøp av kraft.  
 
Markedsdeling i sluttbrukermarkedet vurderes å være en forutsetning for at selskapene skal kunne 
samarbeide om innkjøp av kraft. Dette har sammenheng med at selskapene som utfører tjenester 
gjennom Energi 1 Kraft får kunnskap om de øvrige selskapenes innkjøpspriser og posisjoner i 
engrosmarkedet. Dersom de aktuelle selskapene ble pålagt å konkurrere om kunder i 
sluttbrukermarkedet, kunne slik kunnskap gitt noen av selskapene fordeler i konkurransen med de 
øvrige selskapene.  
 
Samarbeid om kraftinnkjøp og avregning mot Nord Pool og Statnett forventes å gi 
effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, jf. krrl 3-9 b).  
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Konkurransetilsynets vedtak 
På bakgrunn av ovennevnte og med hjemmel i krrl § 3-9 bokstav b) fatter Konkurransetilsynet 
følgende vedtak: 
 

Nordmøre Energiverk AS, Sunndal Energiverk AS, Rauma Kraft AS, Nesset Kraft 
AS og AS Svorka Energiverk gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 til å 
fastsette markedsdeling. 

 
Vedtaket gis med fem års varighet frem til 31. desember 2008. 

 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell 
klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For 
øvrig vises det til vedlagte skjema ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for 
dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf.  krrl § 3-9 tredje ledd.  
 
 
 
Vedlegg: ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 
 
 
 
 
 
 


