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1 MELDER 

1.1 Selskap som erverver kontroll 

Navn:  Kraftfire AS 

Organisasjonsnummer:  925 638 153 

Adresse: Retirovegen 4, 6019 Ålesund 

Kontaktperson:  Deloitte Advokatfirma AS 

v/advokat Torgeir Overøye 

Ansvarlig partner: Geir A. Melby 

Adresse:   Strandsvingen 14, 4066 Stavanger 

Postadresse:  Postboks 287 

Telefon:  957 91 458 / 913 64 186  

E-post:  toveroye@deloitte.no

1.2 Selskap som erverver kontroll 

Navn:  Tafjord Kraft AS 

Organisasjonsnummer:  976 726 626 

Adresse: Retirovegen 4, 6019 Ålesund 

Kontaktperson:  Deloitte Advokatfirma AS 

v/advokat Torgeir Overøye 

Ansvarlig partner: Geir A. Melby 

Adresse:   Strandsvingen 14, 4066 Stavanger 

Postadresse:  Postboks 287 

Telefon:  957 91 458 / 913 64 186  

E-post:  toveroye@deloitte.no

1.3 Selskap som erverver kontroll 

Navn:  Sogn og Fjordane Energi AS 

Organisasjonsnummer:  984 882 092 

Adresse: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane 

Kontaktperson:  Deloitte Advokatfirma AS 

v/advokat Torgeir Overøye 

Ansvarlig partner: Geir A. Melby 

Adresse:   Strandsvingen 14, 4066 Stavanger 

Postadresse:  Postboks 287 

Telefon:  957 91 458 / 913 64 186  

E-post:  toveroye@deloitte.no

1.4 Selskap som erverver kontroll 

Navn:  Tussa Kraft AS 

Organisasjonsnummer:  916 929 641 

Adresse: Langemyra 6, 6160 Hovdebygda 

Kontaktperson:  Deloitte Advokatfirma AS 

v/advokat Torgeir Overøye 
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Ansvarlig partner: Geir A. Melby 

Adresse:   Strandsvingen 14, 4066 Stavanger 

Postadresse:  Postboks 287 

Telefon:  957 91 458 / 913 64 186  

E-post:  toveroye@deloitte.no

1.5 Selskap som erverver kontroll 

Navn:  Sognekraft Mor AS 

Organisasjonsnummer:  925 904 937 

Adresse: Røysavegen 1, 6893 Vik i Sogn 

Kontaktperson:  Deloitte Advokatfirma AS 

v/advokat Torgeir Overøye 

Ansvarlig partner: Geir A. Melby 

Adresse:   Strandsvingen 14, 4066 Stavanger 

Postadresse:  Postboks 287 

Telefon:  957 91 458 / 913 64 186  

E-post:  toveroye@deloitte.no

2 ØVRIGE INVOLVERTE FORETAK 

2.1 Målselskap 

Navn:  Sognekraft Kraftomsetning AS 

Organisasjonsnummer:  924 619 252 

Adresse: Røysavegen 1, 6893 Vik i Sogn 

Kontaktperson:  Administrasjonssjef Berit Larsen  

3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Foretakssammenslutningen går ut på at Kraftfire AS («Kraftfire») erverver aksjene i Sognekraft 

Kraftomsetning AS («SK») fra Sognekraft Mor AS («Sognekraft»), hvoretter Sognekrafts krav på 

vederlag konverteres til egenkapital i Kraftfire mot at Sognekraft får utstedt 364 066 aksjer i Kraftfire 

(gjelds-konvertering). 

Etter gjennomføring av transaksjonen vil dermed Sognekraft sammen med Tafjord Kraft AS («Tafjord»), 

Sogn og Fjordane Energi AS («SFE») og Tussa Kraft («Tussa»), samlet benevnt «Partene», eie aksjene 

i Kraftfire. Eierandelene i Kraftfire vil etter transaksjonen være fordelt på følgende måte: 

Aksjonær Eierandel (ca.)

Tafjord   38,07 %

SFE    27,50 %

Tussa      19,03 %

Sognekraft 15,40 %

Sum 100,00 %

Kraftfire vil etter transaksjonen eie Partenes tidligere eneeide datterselskaper SK, Tafjord Marked AS 

(«TM»), SFE Kraft AS («SFEK») og Tussa-24 AS («T24»), samlet benevnt «Kraftomsetnings-

virksomhetene». 
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Opprettelsen av Kraftfire, hvor Tafjord, SFE og Tussa samlet sine respektive datterselskaper TM, SFEK 

og T24, ble meldt inn til Konkurransetilsynet ved melding datert 3. juli 2020. Det er integrasjonen av SK 

under Kraftfire og Sognekrafts inntreden som aksjonær i Kraftfire som meldes inn ved denne meldingen. 

I meldingen datert 3. juli ble det redegjort for at Kraftomsetningsselskapene på sikt skulle fusjoneres 

inn i ett felles eid selskap (Kraftfire). Dette er ennå ikke gjennomført, men det er fortsatt planen at 

denne integrasjonen skal gjennomføres ila de neste månedene. 

Gjennomføringen av transaksjonen medfører at det skjer en endring (kvantitativt og kvalitativt) av 

kontroll i tre ledd:  

i) Kraftfire AS erverver 100 % av aksjene i Sognekraft Kraftomsetning AS.  

ii) Sognekraft Mor AS erverver felles kontroll over Kraftfire AS. 

iii) Det skjer en kvalitativ endring i den felles kontrollen for eksisterende aksjonærer i Kraftfire 

AS.1

Det foreligger dermed en meldepliktig foretakssammenslutning i tråd med konkurranseloven § 18, jf. § 

17 ettersom omsetningen til de involverte foretak for minst to foretak overstiger MNOK 100 og 

Sognekraft/SK, Tafjord, Tussa og SFE til sammen har en omsetning over 1 milliard kroner i Norge.2

Partene har signert en transaksjonsavtale som overordnet forplikter Partene til gjennomføring av 

foretakssammenslutningen i sin helhet. I transaksjonsavtalen er aksjeoverdragelsen fra Sognekraft til 

Kraftfire regulert, i tillegg til Sognekraft inntreden på eiersiden i Kraftfire. Aksjonæravtale vedrørende 

Kraftfire er inntatt som vedlegg til transaksjonsavtalen. Gjennomføring av avtalene er betinget av 

Konkurransetilsynets negative godkjenning av foretakssammenslutningen.  

Vedlegg 1: Signert transaksjonsavtale med tilhørende vedlegg 

4 INVOLVERTE FORETAKS VIRKSOMHET OG STRUKTUR 

4.1 Tafjord-konsernet 

4.1.1 Tafjord Kraft AS (Tafjord) 

Tafjord-konsernet er et energikonsern med hovedkontor i Ålesund. Konsernet har sin hovedvirksomhet 

innen vannkraftproduksjon, strøm, energigjenvinning, telekom og kraftnett gjennom datterselskapene 

Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Connect AS (80 % eierandel) og Mørenett 

AS (53,66 % eierandel), i tillegg til eierandelen i Kraftfire AS og i tråd med organisasjonskartet 

nedenfor:3

1 EU Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations 
between undertakings (2008/C 95/01), avsnitt 87 og avsnitt 143
2 EU Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations 
between undertakings (2008/C 95/01), avsnitt 139 
3 «Større markedsselskap strøm» er Kraftfire AS. 
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Tafjord Kraft AS sin hovedvirksomhet er å sørge for god eierstyring over øvrige selskaper i Tafjord-

konsernet, samt å tilby administrative tjenester til datterselskapene i konsernet, herunder økonomi, IKT, 

HR, innkjøp og utleie av fast eiendom. 

Tafjord er eid av følgende aksjonærer: 

Aksjonær Eierandel 

Ålesund kommune 52,6 % 

BKK AS 43,1 % 

Fjord kommune 4,3 % 

SUM: 100 % 

Tafjord Kraft AS har 28 fast ansatte. Samlet for konsernet er det ca. 150 ansatte, med tillegg av 140 

ansatte i Mørenett AS. Tafjord hadde en omsetning (ikke konsolidert) på MNOK 46,307 i 2019, og et 

driftsresultat på MNOK –14,131. 

Tafjord er medlem av blant annet bransjeorganisasjonene Energi Norge og Avfall Norge Fjernvarme.  

4.1.2 Tafjord Kraftproduksjon AS 

Tafjord Kraftproduksjon AS har virksomhet innen produksjon og salg av elektrisk kraft (til engros-

markedet). Selskapet eier og drifter åtte kraftverk i Norddal kommune, to i Stranda kommune og ett i 

Stordal kommune. I tillegg er Tafjord Kraftproduksjon AS medeier med 12% andel i Grytten Kraftverk i 

Rauma kommune og 21% i kraftverkene Øyberget (Øvre Otta DA) og Framruste i Skjåk kommune (Øvre 

Otta DA). Tafjord Kraftproduksjon AS har videre en eierandel i Svelgen Kraft Holding AS på 34 %. 

Total kraftproduksjon (inkl. deleide kraftverk og andel av Svelgen Kraft AS) var på . 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 893,897 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 245,268. 
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4.1.3 Tafjord Kraftvarme AS 

Tafjord Kraftvarme AS driver virksomhet innen energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og 

varmekraft, samt distribusjon av fjernvarme. Selskapet leverte  i fjernvarme og h kraft i 

2019, og behandlet  avfall. 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 143,411 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 16,498. 

4.1.4 Tafjord Connect AS 

Tafjord Connect AS er leverandør av telekomrelatert produkter/tjenester basert på fiberinfrastruktur.  

Selskapet sørget for at  kunder hadde bredbånd i 2019. Tafjord Connect AS hadde en omsetning 

på MNOK 205,282 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 34,387. 

4.1.5 Mørenett AS 

Mørenett AS drifter og eier distribusjons- og regionalnettet på Sunnmøre. Selskapet er felleseid av av 

Tafjord Kraft AS med 53,66 % eierandel og Tussa Kraft AS med 46,34 % eierandel. Mørenett AS består 

av de to tidligere nettvirksomhetene til Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS, i en transaksjon som ble 

meldt inn til Konkurransetilsynet 03.06.2014. Selskapet er underlagt Norges vassdrags- og 

energidirektorat sin monopolregulering av nettvirksomhet i Norge. 

Mørenett AS har om lag  kunder i distribusjonsnettet, og dekker 11 kommuner på Sunnmøre. I 

2019 ble det levert  til sluttbrukere gjennom distribusjonsnettet. Selskapet hadde ved 

utgangen av 2019 140 fast ansatte. 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 619,2 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 139,1. 

4.1.6 Minoritetsinteresser 

Tafjord har noen ytterligere eierandeler i selskaper enn det som fremgår av dette punkt 4.1. Den viktigste 

gjelder eierandelen i Kraftfire AS, som nærmere beskrevet i punkt 4.5 nedenfor. Utover dette er flere  

av selskapene Tafjord har minioritetsinteresser i er lokale selskaper med samfunns- eller idrettsmessige 

formål. Ett unntak fra dette er BKK Enotek AS, hvor Tafjord eier 12,34 %. BKK Enotek AS tilbyr 

elektroentreprenørtjenester på hele Vestlandet, hvor BKK AS har majoriteten av aksjene med eierandel 

på 77 %. Et annet unntak er Vestavind Offshore AS, hvor Tafjord eier 15 % av aksjene. Vestavind 

Offshore AS er et vindkraftselskap med hovedkontor i Bergen kommune. 

4.2 SFE-konsernet 

4.2.1 Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) 

SFE er et energikonsern med hovedvirksomhet innen vannkraftproduksjon, krafthandel og kraft-

overføring gjennom de heleide datterselskapene SFE Produksjon AS og Linja AS, i tillegg til eierandelen 

i Kraftfire AS. SFE har noe aktivitet innenfor bredbånd begrenset til en minoritetspost i Enivest AS (38,74 

%).4 SFE sin hovedvirksomhet er å tilby administrative tjenester til datterselskapene i konsernet, 

herunder økonomi, IKT, HR, innkjøp og utleie av fast eiendom. Organisasjonskart er tatt inn nedenfor: 

4 Sunnfjord Energi AS er majoritetsaksjonær (52,51 %) i Enivest AS. 
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SFE er eid av følgende aksjonærer: 

Aksjonær Eierandel 

Sogn og Fjordane Holding AS 49,51 % 

BKK AS 36,80 % 

Kinn kommune 4,64 % 

Gloppen kommune 3,45 % 

Bremanger Eiendom AS 2,47 % 

Stad kommune 1,57 % 

Askvoll kommune 1,48 % 

Sunnfjord kommune 0,08 % 

Naustdal kommune 0,08 % 

SUM: 100 % 

Sogn og Fjordane Energi AS har sitt hovedkontor i Sandane i Gloppen kommune i Vestland fylke, og har 

ca. 40 ansatte. Samlet for konsernet er det 243 ansatte. SFE hadde en omsetning (ikke konsolidert) på 

MNOK 67,153 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 0,571. 

SFE er medlem av blant annet bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. 

4.2.2 Linja AS (tidligere SFE Nett AS) 

Linja AS eier og drifter distribusjonsnettet i Nordfjord og Sunnfjord, samt regional- og sentralnett. 

Nettvirksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat sin monopolregulering av 

nettvirksomhet i Norge. Linja AS sin hovedoppgave å sørge for at nettkundene har strømforsyning. 

Selskapet eier også fiber som leies ut til bredbånd- og teleaktører. Per 2019 hadde Linja AS  

nettkunder gjennom et strømnett som strekker seg rundt 4000 km.  
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Selskapet har 140 ansatte. Linja AS hadde i 2019 en omsetning på MNOK 408,945, og et driftsresultat 

på MNOK 100,909.  

4.2.3 SFE Produksjon AS 

SFE Produksjon AS produserer elektrisk kraft og selger elektrisk kraft på engrosmarkedet gjennom Nord 

Pool sin kraftbørs. SFE Produksjon AS har til formål å eie, drive og investere i kraftproduksjonsvirksomhet 

og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. 

Selskapet driver 25 av 27 vannkraftanlegg som SFE-konsernet helt eller delvis eier:5

Samlet årlig midlereproduksjon (per 2019) er  for SFE Produksjon AS og underliggende, 

innkonsoliderte datterselskaper. Selskapet har 63 ansatte. SFE Produksjon AS hadde i 2019 en 

omsetning på MNOK 1 178,775 og et driftsresultat på MNOK 300,048. 

SFE Produksjon AS forvalter SFE-konsernet sin samlede produksjonsportefølje fra heleide, deleide og 

leide kraftverk med fysisk krafthandel på Nordpool Spot og finansiell krafthandel på Nasdaq OMX 

Commodities. 

SFE Produksjon AS har eierandeler i flere vann- og vindkraftselskaper, herunder: 

 Lutelandet Energipark AS (100 %) 

 Bremangerlandet Energipark AS (100 %) 

 Firdakraft AS (100 %) 

 Svelgen Kraft Holding AS (58 %) (morselskap til Svelgen Kraft AS)  

 Jølstra Kraft DA (50 %) 

 Innvik Kraftverk AS (30 %) 

 Fossheim Energiverk AS (30 %) (eid indirekte via Firdakraft AS) 

 Gloppen Energi AS (30 %) 

 Falck Renewables Wind AS (11,36 %) 

 Vestavind Offshore AS (6,5 %) 

5 Oversikt over vannkraftverk som SFE Produksjon AS drifter. 
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4.2.4 Trolleskjæret Næringsbygg AS 

Trolleskjæret Næringsbygg AS leier ut fast eiendom til Linja AS, og har ingen annen virksomhet. Det er 

heller ingen ansatte i selskapet. Selskapet hadde en omsetning på MNOK 2,941 i 2019, og et 

driftsresultat på MNOK 0,076. 

4.2.5 Flikk AS 

For tiden er det ingen aktivitet i Flikk AS. Selskapet hadde til formål å utvikle egen smarthus-applikasjon, 

et prosjekt som foreløpig er utsatt. Selskapet har ingen ansatte. Flikk AS hadde en omsetning på MNOK 

0 i 2019, og et driftsresultat på MNOK -5,952. 

4.2.6 Minoritetsandeler 

SFE har noen ytterligere eierandeler i selskaper enn det som fremgår av dette punkt 4.2. Den viktigste 

gjelder eierandelen i Kraftfire AS, som nærmere beskrevet i punkt 4.5 nedenfor. Øvrige eierinteresser 

antas ikke å ha betydning for denne meldingen. Som eksempel kan SFEs eierskap i Fjord Invest Sørvest 

AS (6,10 % eierandel) nevnes, som er et investeringsselskap som investerer i såkorn- og vekstbedrifter 

i Vestland, Rogaland og Agder. 

4.3 Tussa-konsernet 

4.3.1 Tussa Kraft AS (Tussa) 

Tussa er et energikonsern med hovedvirksomhet innen vannkraftproduksjon, krafthandel og kraft-

overføring gjennom datterselskapene Tussa Energi AS og Mørenett AS, i tillegg til eierandelen i Kraftfire 

AS. I tillegg har Tussa virksomhet innen IKT og elektroentreprenørvirksomhet gjennom datterselskapene 

Tussa IKT AS og Tussa Installasjon AS. Organisasjonskart for Tussa-konsernet fremgår nedenfor:6

Tussa Kraft AS er konsernspissen i Tussa-konsernet, og yter tjenester innen økonomi, finans, innkjøp, 

personal og kommunikasjon til datterselskapene.  

Tussa er eid av følgende aksjonærer: 

6 Eierandel i Kraftfire AS er 19,03 % etter gjennomføring av foretakssammenslutningen, og 22,50 % før gjennomføring av foretaks-
sammenslutningen. 
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Aksjonær Eierandel 

Ørsta kommune 34,8 % 

Herøy kommune 16,9 % 

Volda kommune 16,0 % 

Kommunal Landspensjonskasse 15,0 % 

Hareid kommune 6,6 % 

Vanylven kommune 6,5 % 

Ulstein kommune 2,9 % 

Sande kommune 0,9 % 

Hornindal Kraftlag 0,4 % 

SUM: 100 % 

Tussa Kraft AS har hovedkontor i Ørsta kommune. Det var 22 fast ansatte i selskapet ved utgangen av 

2019. Samlet for konsernet er det 193 fast ansatte. Tussa Kraft AS hadde en omsetning (ikke 

konsolidert) på MNOK 32,338 i 2019, og et driftsresultat på MNOK -5,741. 

Tussa er medlem av blant annet bransjeorganisasjonene Energi Norge, NHO og Abelia (Tussa IKT). 

4.3.2 Tussa IKT AS 

Tussa IKT AS produserer og selger kommunikasjonstjenester og IT-tjenester til privatpersoner og 

bedrifter. 

Tussa IKT AS sitt bredbåndsnett dekker hele søre Sunnmøre, og selskapet satser mot husholdninger og 

bedriftsmarkedet. Parallelt med dette blir det satset sterkt på IT-tjenester til næringslivet, primært i 

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men også til andre deler av landet.  

Tussa IKT AS har hovedkontor i Hovdebygda i Ørsta, og en avdeling i Ålesund. Selskapet hadde 59 fast 

ansatte ved utgangen av 2019.  

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 198,2 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 26,2. 

4.3.3 Tussa Energi AS 

Tussa Energi AS produserer kraft, bygger ut og driver vannkraftverk, og selger kraft på den nordiske 

kraftbørsen, Nord Pool. 

Tussa Energi AS eier og driver 20 kraftverk, i tillegg til å drive to kraftverk for Sunnmøre Energi AS, et 

annet datterselskap i Tussa-konsernet. Kraftverkene har en samlet gjennomsnittlig produksjonskapasitet 

på om lag  i året. I tillegg til vannkraftproduksjon har Tussa Energi AS et biobrenselanlegg i 

Ørsta sentrum. 

Selskapet er aktør på den nordiske kraftbørsen NordPool Spot, og handler også på terminmarkedet 

Nasdaq OMX. 

Tussa Energi AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune, og hadde 21 fast ansatte ved utgangen 

av 2019. Tussa Energi AS produserte  elektrisk kraft i 2019. 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 305,3 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 99,8. 
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4.3.4 Tussa Installasjon AS 

Tussa Installasjon AS leverer elektroentreprenørtjenester innenfor de fleste elektrotekniske fag-

områdene som for eksempel sterkstrøm, svakstrøm, automasjon, tele og data.  

Selskapet leverer tjenester både til private og til industri/næring. Tussa Installasjon AS har hovedkontor 

i Ørsta og avdeling i Ulsteinvik og Fosnavåg. Selskapet hadde 79 fast ansatte ved utgangen av 2019. 

Tussa Installasjon AS hadde en omsetning på MNOK 112,4 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 2,2. 

4.3.5 Mørenett AS 

Det vises til beskrivelsen i punkt 4.1.6. 

4.3.6 Sunnmøre Energi AS 

Sunnmøre Energi AS driver innenfor virksomhetsområdet produksjon av elektrisk kraft, og er et reint 

produksjonsselskap med to mindre kraftverk som opereres av Tussa Energi AS. Selskapet har ingen 

ansatte. 

Sunnmøre Energi AS hadde en omsetning på MNOK 20 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 11,1. 

4.3.7 Istad AS 

Istad AS er morselskapet i et energikonsern tilhørende i Romsdal og på Nordmøre, hvor Tussa har en 

eierandel på 36 % og er nest største eier. Istad-konsernet produserer og selger kraft gjennom 

datterselskapet Istad Kraft AS og har nettvirksomhet gjennom Istad Nett AS. 

Istad-konsernet hadde en omsetning på MNOK 689 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 82 MNOK. 

4.3.8 Minoritetsinteresser 

Tussa har en rekke minoritetsinteresser i selskaper, hvor flere av disse eierinteressene er knyttet til 

regionale utviklingsprosjekter og mindre kraftselskaper. Den viktigste gjelder eierandelen i Kraftfire AS, 

som nærmere beskrevet i punkt 4.5 nedenfor. De viktigste minoritetsinteressene anses å være i BKK 

Enotek AS (10,7 %), som tilbyr elektroentreprenørtjenester i Bergen og omegn, hvor BKK AS har 

majoriteten av aksjene med eierandel på 77 %.  

4.4 Sognekraft-konsernet 

4.4.1 Sognekraft Mor AS (Sognekraft) 

Sognekraft er et energikonsern med hovedvirksomhet innen virksomhetsområdene produksjon av kraft, 

krafthandel og kraftoverføring. I tillegg har Sognekraft-konsernet virksomhet innen IKT/Fiber. 

Sognekraft-konsernet er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av konsernstrukturen for å 

møte krav fra NVE om selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. For ordens 

skyld inkluderes derfor et organisasjonskart som viser konsernstruktur på tidspunkt for innsendelse av 

denne meldingen, men det presiseres at flere av datterselskapene «står tomme» i påvente av planlagte 

konserninterne transaksjoner og fisjoner.  

Organisasjonskart per januar/februar 2021: 
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Sognekraft Mor AS vil etter omorganiseringen skifte navn til Sognekraft AS og være konsernspissen i 

Sognekraft-konsernet, og vil tilby administrative tjenester og eiendomstjenester til datterselskapene. 

Per i dag er både virksomhetsområdene fiber og salg av strøm til sluttbrukere integrert i Sognekraft AS, 

som etter omorganiseringen vil skifte navn til Sognekraft Produksjon AS. For ordens skyld gjennomgås 

de ulike virksomhetsområdene i påfølgende punkter. 

Sognekraft Mor AS er eid av følgende aksjonærer: 

Aksjonær Eierandel 

BKK AS 44,45 % 

Vik kommune 19,79 % 

Sogndal kommune 15,98 % 

Luster Energiverk AS 12,91 % 

Luster kommune 6,88 % 

SUM: 100 % 

Sognekraft Mor AS har hovedkontor i Vik kommune. Selskapet er et nystiftet selskap i forbindelse med 

omorganiseringen av Sognekraft-konsernet, og det er per i dag ingen ansatte i Sognekraft Mor AS. 

Samlet for konsernet er det 120 fast ansatte. Sognekraft-konsernet hadde en omsetning (konsolidert) 

på MNOK 635 i 2019 etter fradrag for konserninterne transaksjoner, og et driftsresultat på MNOK 175. 

Sognekraft er medlem av blant annet bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. 

4.4.2 Virksomhetsområdet salg av strøm 

Virksomhetsområdet for salg av strøm til sluttbrukere er vært en integrert del av virksomheten til 

Sognekraft AS. Som ledd i nevnte omorganisering skal denne virksomheten overdras til et heleid 

datterselskap, Sognekraft Kraftomsetning AS, som før Kraftfire AS sitt erverv av aksjene skal skifte navn 

til Sognekraft Straum AS. 

Sluttbrukervirksomheten leverer strøm til kunder over hele Norge, med et fokus på hjemmemarkedet i 

Sogn. I 2019 hadde selskapet  kunder og en kraftomsetning på . Det er 4 ansatte knyttet 

til dette virksomhetsområdet. 
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I 2019 hadde sluttbrukervirksomheten en omsetning på MNOK 325 og et driftsresultat på MNOK 7. 

4.4.3 Virksomhetsområdet produksjon av kraft 

Virksomhetsområdet for produksjon og salg av elektrisk kraft vil etter omorganiseringen utøves av 

Sognekraft AS (org.nr. 916 069 634), som vil skifte navn til Sognekraft Produksjon AS, og underliggende 

kraftverk. Samlet produksjon for 2019 utgjorde . Det er 21 ansatte tilknyttet dette 

virksomhetsområdet. 

Sognekraft AS har eierandeler i flere vannkraftverk og vannkraftselskaper, herunder: 

 Vadheim Kraft AS (100 %) 

 Offerdal Kraftverk AS (80 %) 

 Feios Kraftverk AS (70 %) 

 Nydalselva Kraft AS (50 %)  

 Leikanger Kraft AS (50 %) 

 Vikfalli kraftverk (12 %) 

 Svelgen Kraft Holding AS (10 %) (morselskap til Svelgen Kraft AS)  

I tillegg til dette har Sognekraft AS driftsansvaret for 6 kraftverk uten å ha eierandeler i disse 

kraftverkene.7

Omsetningen for den samlede produksjonsvirksomheten i 2019 var på MNOK 451 og driftsresultat på 

MNOK 98. 

4.4.4 Virksomhetsområdet drift av nett og distribusjon av strøm 

Virksomhetsområdet for drift av nett og distribusjon av nett utøves av Sygnir AS, et heleid datterselskap 

av Sognekraft. Nettvirksomheten var tidligere en integrert del av Sognekraft. Det ble levert til sammen 

 til  kunder (målepunkt) i 2019. Virksomheten hadde 52 fast ansatte per utgangen av 

2020, med tillegg av 4 lærlinger.  

Nettvirksomheten hadde i 2019 en omsetning på MNOK 104 og et driftsresultat på MNOK 23.  

4.4.5 Virksomhetsområdet fiber og internettaksess  

Sognekraft AS har de siste årene investert i fiberinfrastruktur, og tilbyr gjennom datterselskapene 

Sognekraft Fiber AS og Sognenett AS fiber- og bredbåndtilgang til sluttbrukere og internt i Sognekraft-

konsernet. Sognekraft Fiber AS eier og bygger ut fiberinfrastruktur, og leier dette ut til Sognenett AS 

som igjen tilbyr bredbånd til sluttkunder. Det er ingen ansatte i Sognekraft Fiber AS og 18 ansatte i 

Sognenett AS. Virksomhetsområdet hadde ca.  bredbåndskunder i 2019. 

Omsetning i 2019 utgjorde MNOK 10 og MNOK 48 for virksomhetene i hhv. Sognekraft Fiber AS og 

Sognenett AS, mens driftsresultat endte på MNOK 5 og MNOK 7.  

4.4.6 Minoritetsinteresser og øvrige virksomhetsområder 

I tillegg til de virksomhetsområdene som er nevnt ovenfor har Sognekraft gjennom nettvirksomheten 

forestått drift og vedlikehold av veilys i eierkommunene. Dette er imidlertid en helt marginal virksomhet, 

som kun utføres ved overskuddskapasitet, og som i 2020 omsatte for NOK 500 000. 

Minoritetsinteresser innen virksomhetsområdet kraftproduksjon er listet opp i punkt 4.4.3 ovenfor. 

Utover dette har Sognekraft AS eierinteresser i Vik Industrier Eiendom AS (100 % - utleie av fast 

eiendom), SEIS AS (45 %), Leikanger Næringshage AS (1,97 %), Validér AS (1,18 %) og Vestavind 

Offshore AS (1 %), uten at disse eierinteressene er relevante for denne meldingen.  

7 Dette omfatter mindre kraftverk i og rundt Fjærland og Vetljefjorden i Sognefjorden, hvor samlet produksjon for alle kraftverkene 
utgjør . 
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4.5 Kraftfire AS 

4.5.1 Kraftfire AS 

Kraftfire AS har per i dag begrenset virksomhet, men har 48 ansatte som leies ut til datterselskapene 

TM, T24 og SFEK. Ansatte ble overtatt med virkning fra 1. januar 2021, og var alle tidligere ansatte i 

TM, T24 og SFEK. På sikt er det Partenes intensjon at Kraftfire skal fusjoneres med Kraftomsetnings-

virksomhetene for å danne ett felleseid selskap som leverer strøm til sluttbrukere i Norge.  

 

 Det vises for øvrig til melding 

datert 3. juli 2020 punkt 4.4 og punkt 8 om Partenes strategiske begrunnelse bak opprettelsen av 

Kraftfire AS. 

Kraftfire er eid av følgende aksjonærer: 

Aksjonær Eierandel 

Tafjord Kraft AS 45,00 % 

Sogn og Fjordane Energi AS 32,50 % 

Tussa Kraft AS 22,50 % 

SUM: 100 % 

Kraftfire har hovedkontor i Ålesund kommune. Selskapet ble stiftet 19. august 2020 har ingen omsetning 

eller driftsresultat for 2020 å vise til. 

4.5.2 Tafjord Marked AS 

Tafjord Marked AS er leverandør av strøm til sluttbrukere i hele Norge, med et fokus på hjemmemarkedet 

på Sunnmøre hvor forretningsadresse er i Ålesund kommune. I 2019 hadde selskapet ca.  kunder 

og en kraftomsetning på . Selskapet har ingen ansatte, og er 100 % eid av Kraftfire AS. 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 455,099 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 16,498. 

4.5.3 SFE Kraft AS 

SFE Kraft AS er leverandør av strøm til sluttbrukere i hele Norge, med et fokus på hjemmemarkedet i 

Nordfjord og Sunnfjord hvor forretningsadresse er i Gloppen kommune. I 2019 hadde selskapet ca. 

kunder og en kraftleveranse på ca. . Selskapet har ingen ansatte, og er 100 % eid av 

Kraftfire AS. 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 365,219, og et driftsresultat på MNOK 12,917. 

4.5.4 Tussa-24 AS 

Tussa-24 AS leverer strøm til sluttbrukere i Norge, med et fokus på hjemmemarkedet på søre Sunnmøre. 

I 2019 hadde selskapet ca. kunder og leverte strøm til sluttbrukere på . Tussa-24 AS 

har hovedkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune. Selskapet har ingen ansatte, og er eid 100 % av 

Kraftfire AS. 

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 278,1 i 2019, og et driftsresultat på MNOK 4,5. 
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5 INVOLVERTE FORETAKS OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT FOR 2019 

Melder Omsetning (MNOK)8 Driftsresultat (MNOK) 

SFE (konsern) 1 685 668

Tafjord (konsern) 1 606 366

Tussa (konsern) 1 134 205

Sognekraft (konsern) 635 175

6 MARKEDER SOM BERØRES AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

6.1 Innledning 

Foretakssammenslutningen innebærer at Kraftfire AS overtar aksjene i Sognekraft Kraftomsetning AS, i 

tillegg til at Sognekraft Mor AS blir aksjonær i Kraftfire AS. Det er kun markedet for salg av strøm til 

sluttbrukere som således er del av foretakssammenslutningen og nærværende integrasjon. I tillegg til 

dette har Partene virksomhet innen drift av nett og distribusjon av strøm og produksjon av elektrisk 

kraft. Sognekraft, Tafjord og Tussa har også fiber- og bredbåndsvirksomhet. Det foreligger imidlertid 

ingen berørte markeder ettersom Partenes samlede markedsandeler i hvert av markedene er under 20 

%, jf. konkurranseloven § 18a bokstav e). 

Foretakssammenslutningen leder følgelig ikke til negative konkurransemessige virkninger. I tillegg til en 

redegjørelse av markedet for salg av strøm til sluttbrukere, vil vi nedenfor for ordens skyld også 

redegjøre for de markeder og virksomhetsområdene som Partene har til felles til tross for at disse ikke 

omfattes av foretakssammenslutningen.  

6.2 Virksomhetene som slås sammen: salg av strøm til sluttbrukere – ingen berørte 

markeder 

6.2.1 Generelt – relevant produktmarked og geografisk marked 

Sognekrafts kraftomsetningsvirksomhet vil ved gjennomføringen av foretakssammenslutningen eies av 

det felleseide selskapet Kraftfire AS, og derved slås sammen med de øvrige Partenes tidligere 

Kraftomsetningsvirksomheter. Kraftomsetningsvirksomhetene er alle aktive innenfor markedet for 

salg/omsetning av strøm til sluttbrukere. Sluttbrukerne vil i seg selv kunne variere i størrelse, alt fra 

privatpersoner og offentlig sektor til bedriftskunder.  

Når det gjelder det relevante markedet så har EU-kommisjonen lagt til grunn at det foreligger et separat 

produktmarked for salg av strøm til sluttbrukere.9 EU-kommisjonen har videre vurdert om dette 

markedet må inndeles i separate markeder avhengig av størrelsen på sluttkunden, herunder etter i) 

store industrielle og kommersielle sluttbrukere, ii) små industrielle og kommersielle sluttbrukere, eller 

iii) private sluttbrukere (husholdningskunder).10 I andre saker har EU-kommisjonen antydet at det kan 

trekkes et skille mellom i) store kunder tilkoblet høyspennings- og mellomspenningsnett og ii) mindre 

industrielle og kommersielle kunder og husholdningskunder tilkoblet lavspenningsnettet.11 Det bemerkes 

her at sakene som legger til grunn et tredeling av produktmarkedet er av nyere dato enn sakene som 

legger til grunn en todeling av produktmarkedet. Markedsdefinisjonen er også avhengig av hvordan det 

nasjonale markedet er regulert og hvor liberalisert kraftmarkedene er. En kan dermed ikke uten videre 

8 2020-tall er ikke ferdigstilte på tidspunktet for innsendelse av meldingen. 
9 Se f.eks. COMP/M.5827 – ELIA/IFM/50HERTZ, avsnitt 10, COMP.M/5793 – DALKIA/CZ/NWR ENERGY, avsnitt 40, og COMP/M.5512 
– Electrabel/E.ON avsnitt 14 
10 COMP/M.5979 – KGHM/ TAURON/WYTWARZANIE/ JV avsnitt 25, COMP/M.5224 – EDF/BE 
11 COMP/3440 – ENI/EDP/GDP avsnitt 73 
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legge til grunn EU-kommisjonens markedsdefinisjon uten å ta hensyn til organiseringen av det nasjonale 

markedet. 

I Norge synes Konkurransetilsynet å ha lagt til grunn at det foreligger ett produktmarked for salg av 

strøm til sluttbrukere. I Vedtak V2000-24 deler Konkurransetilsynet markedet i et engrosmarked og et 

sluttbrukermarked. Skillet begrunnes med at sluttbrukerne er for små til å handle på engrosmarkedet.12

Engrosmarkedet har normalt sett blitt ansett for å være i samme produktmarked som produksjon av 

elektrisk strøm, ref. punkt 6.4 nedenfor.13

Når det gjelder det geografiske markedet har Konkurransetilsynet i nevnte vedtak V2000-24 lagt til 

grunn at markedet for salg av strøm til sluttbrukere er nasjonalt. Dette er også lagt til grunn i EU-

kommisjonens praksis.14 Denne markedsavgrensningen har bakgrunn i at sluttbrukerne fritt kan velge 

strømleverandører uavhengig av hvor i landet kundene bor eller strømleverandøren holder til. Selv om 

strømleverandører gjerne har sitt regionale tilholdssted som sitt hovedsakelige nedslagsfelt, vil enhver 

strømleverandør være utsatt for nasjonal konkurranse om kundene. 

Markedet er preget av stor konkurranse, hvor sluttbrukerne enkelt kan bytte til ny strømleverandør av 

de totalt 91 strømleverandørene i Norge.15 Bytte av strømleverandør er kostnadsfritt for sluttbrukerne, 

og den nye strømleverandøren håndterer alt det praktiske rundt leverandørbyttet. Sammenlignings-

tjenester som elskling.no har gjort det enkelt for sluttbrukere å sammenligne strømleverandører og å 

foreta bytte. Strømleverandørene på sin side benytter seg av mer tradisjonelle salgskanaler som 

telefonsalg og reklame via e-post og nettsider. Innføringen av AMS-målere (automatisk strømmåler) og 

sanntidsdata for strømforbruket har medført et økt fokus på innovasjon i markedet, og åpnet muligheter 

for nye produkter og tjenester for kontroll av energiforbruk og «smarte» hus. Det er dermed et stadig 

større fokus på teknologisk utvikling og innovasjon i markedet. En ser også at markedet åpner mer for 

samarbeid om sammensatte tjenester.  

 

  

Markedet har ingen særskilte etableringshindre, noe som illustreres av det høye antallet (nye) 

strømleverandører. For å selge strøm i Norge er en avhengig av en omsetningskonsesjon fra NVE, som 

er relativt lett oppnåelig, samt kapital til å handle kraft på engrosmarkedet.  

Markedet for salg av strøm til sluttbrukere har flere markedsaktører, hvor Fjordkraft og Fortum 

(Hafslund, NorgesEnergi mfl.) er de største aktørene. Pareto gjorde i 2019 en analyse av kraftbransjen 

for 2018, som illustrerer størrelsen til flere av markedsaktørene:16

12 V2000-24 punkt 5 tredje avsnitt 
13 Se f.eks. COMP/M.5979 – KGHM/ TAURON/WYTWARZANIE/ JV avsnitt 15 
14 COMP/M.3268 – SYDKRAFT/GRANINGE avsnitt 80 flg., COMP/M.6984 – EPH/STREDEOSLOVENSKA ENERGETIKA avsnitt 18, 
COMP/M.8855 - OTARY / ENECO / ELECTRABEL / JV avsnitt 30 
15 https://www.bytt.no/strom/stromleverandorer
16 Utsnittet er hentet fra Paretos analyse av kraftsektoren for 2018: 
http://paretosec.com/corp/A%20financial%20overview%20of%20the%20power%20sector.pdf
Tallene gjelder for kraftbransjen generelt, og ikke bare omsetning av strøm til sluttbrukere. Etter Partenes oppfatning er imidlertid 
oppstillingen egnet til å gi en indikasjon på konkurransesituasjonen i markedet. 



17

Sammenslåingen av Sognekraft AS sin kraftomsetningsvirksomhet med Kraftfires tre Kraftomsetnings-

virksomheter fører ikke til høye markedsandeler i markedet for salg av strøm til sluttbrukere. 

Navn Markedsandel antall 

kunder17

Markedsandel GWh 

levert18

Markedsandel 

omsetning19

Foretakssammenslutningen innebærer at Partene bare har begrensede markedsandeler i markedet for 

salg av strøm til sluttbrukere, og foretakssammenslutningen medfører ingen negative virkninger på 

konkurransen, jf. konkurranseloven § 16. Det foreligger følgelig ikke et berørt marked i relasjon til 

konkurranseloven § 18a første ledd bokstav e. 

  
 

 
19 Basert på nasjonale 2017-tall, så markedsandeler i 2019 vil være lavere enn angitt i tabellen 
20 Sognekraft AS’ kraftomsetningsvirksomhet er i slutten av 2020 besluttet utfisjonert til Sognekraft Kraftomsetning AS, som ved 
gjennomføring av fisjonen vil få navnet Sognekraft Straum AS (illustrert i organisasjonskart)
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6.2.2 Tafjord Marked AS 

Nedenfor gis en oversikt over Tafjord Markeds fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når 

det gjelder salg av strøm til sluttbrukere, jf. konkurranseloven § 18a bokstav e). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp 

(%) 

Navn Andel 

salg (%) 

Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Tafjord Markeds konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av strøm til sluttbrukere. 

6.2.3 SFE Kraft AS 

Nedenfor gis en oversikt over SFE Krafts fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det 

gjelder salg av strøm til sluttbrukere, jf. konkurranseloven § 18a bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%)

Navn Andel 

salg (%)
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Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for SFE Krafts konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av strøm til sluttbrukere. 

6.2.4 Tussa-24 AS 

Nedenfor gis en oversikt over Tussa-24s fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det 

gjelder salg av strøm til sluttbrukere, jf. konkurranseloven § 18a bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg 

(%) 

Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Tussa-24s konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av strøm til sluttbrukere. 

6.2.5 Sognekraft Kraftomsetning AS 

Nedenfor gis en oversikt over SKs fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder 

salg av strøm til sluttbrukere, jf. konkurranseloven § 18a bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp 

(%) 

Navn Andel 

salg 

(%) 
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Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Sognekrafts konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av strøm til sluttbrukere. 

6.3 Drift av nett og distribusjon av strøm – ingen berørte markeder 

6.3.1 Relevant produktmarked og geografisk marked 

Partenes nettvirksomhet inngår ikke i foretakssammenslutningen, og vil drives på samme måte som før 

gjennomføring av foretakssammenslutningen. Partene er likevel aktive på markedet for drift og 

vedlikehold av strømnett, og distribusjon av strøm gjennom strømnett. Det er imidlertid ingen overlapp 

mellom Partenes nettvirksomhet, siden nettene utgjør naturlige monopoler regulert av Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE). Strømnett kjennetegnes ved at de forskjellige strømnettene ikke 

overlapper hverandre, slik at det enkelte strømnett utgjør et naturlig monopol.  

Markedet for nettvirksomhet og distribusjon av strøm har blitt vurdert i en rekke saker av EU-

kommisjonen. Når det gjelder produktmarkedet har EU-kommisjonen konkludert med at drift av 

strømnettet og distribusjon og overføring av strøm gjennom strømnettet utgjør et eget produktmarked.21

Ettersom strømnett ikke overlapper med hverandre, har EU-kommisjonen konkludert med at det 

geografiske markedet for drift av strømnett og distribusjon og overføring av strøm gjennom strømnettet 

er det geografiske området som hvert strømnett dekker.22

SFE og Sognekraft eier sine egne nettselskap, Linja AS og Sygnir AS, mens Tussa og Tafjord sammen 

kontrollerer Mørenett AS. Partene er således aktive i samme produktmarked, men ikke i samme 

geografiske marked. 

Det foreligger dermed ingen overlappende virksomhet mellom partene hva gjelder nettvirksomheten, jf. 

konkurranseloven § 18a bokstav d). 

6.4 Produksjon og salg av elektrisk kraft – ingen berørte markeder 

6.4.1 Relevant produktmarked og geografisk marked 

Partenes produksjonsvirksomhet inngår ikke i foretakssammenslutningen, men det redegjøres likevel i 

korte trekk for markedet i dette punkt 6.4. Alle Parter er gjennom sine datterselskaper aktive innen 

produksjon av strøm og omsetning av strøm på grossistmarkedet. Det er dermed et horisontalt overlapp 

mellom Partenes aktiviteter på dette markedet. 

EU-kommisjonen har lagt til grunn at det foreligger et eget produktmarked for produksjon og grossist-

salg av elektrisitet.23 I Norge (og Norden) skjer det hovedsakelige av grossistsalget til kraftbørsen 

NordPool. Når det gjelder den geografiske avgrensningen er det lagt til grunn av EU-kommisjonen at 

markedet minst er nasjonalt i utstrekning.24

21 Se f.eks. COMP/M.8270 - EDF/CDC/RTE avsnitt 10, COMP/M.5707 - TENNET/E.ON avsnitt 6, COMP/M.5793 DALKIA/CZ/NWR ENERGY 
avsnitt 34 flg. 
22 COMP/M.5793 DALKIA/CZ/NWR ENERGY avsnitt 35
23 COMP/M.8855 - OTARY/ENECO/ELECTRABEL/JV avsnitt 20, COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, avsnitt 15 
24 COMP/M.5793 DALKIA/CZ/NWR ENERGY avsnitt 56, COMP/M.8855 - OTARY/ENECO/ELECTRABEL/JV avsnitt 24, 
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Det foreligger dermed et horisontalt overlapp for hva gjelder produksjon og salg av elektrisk kraft 

(engrosmarkedet) mellom Partene. 

Det ble produsert ca. 133 386 GWh elektrisk kraft i Norge i løpet av 2019.25 Basert på dette kan Partenes 

markedsandel oppstilles på følgende måte: 

Navn Markedsandel – produsert GWh 

Det presiseres igjen at markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet) ikke 

omfattes av foretakssammenslutningen, og at hver Parts produksjonsvirksomhet vil forbli selvstendige 

foretak etter gjennomføring av foretakssammenslutningen. 

6.4.2 Tafjord Kraftproduksjon AS 

Nedenfor gis en oversikt over Tafjords fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder 

markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet), jf. konkurranseloven § 18a bokstav 

d). 

Konkurrenter27 Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 

25 Kilde:https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/#produksjon-og-forbruk
26  

 
 

  
27 Det presiseres at markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet) har særskilte markedskarakteristikker ved 
at produksjon og salg meldes inn til Nord Pool, og hvor produsentene deretter får den til enhver tid gjeldende børsprisen. Det er 
således ikke en «følbar» konkurransesituasjon til forskjell fra f.eks. markedet for salg av strøm til sluttbrukere. Partene har dermed 
oppgitt sine fem største konkurrenter etter en skjønnsmessig vurdering. 
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Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Tafjords konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet). 

6.4.3 SFE Produksjon AS 

Nedenfor gis en oversikt over SFEs fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder 

markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet), jf. konkurranseloven § 18a bokstav 

d).28

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 

Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for SFEs konkurrenter, kunder og leverandører 

i markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet). 

6.4.4 Tussa Energi AS 

Nedenfor gis en oversikt over Tussas fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder 

markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet), jf. konkurranseloven § 18a bokstav 

d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 

28  
29  
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Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Tussas konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet). 

6.4.5 Sognekraft (Produksjon) AS 

Nedenfor gis en oversikt over Sognekrafts fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det 

gjelder markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet), jf. konkurranseloven § 18a 

bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 

Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Sognekrafts konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft (engrosmarkedet). 

6.5 Fiber- og bredbåndsvirksomhet – ingen berørte markeder  

6.5.1 Relevant produktmarked og geografisk marked 

Tafjord, Sognekraft og Tussa har virksomhet innen salg av fiber og overføringskapasitet gjennom 

datterselskapene Tafjord Connect AS, Sognenett AS og Tussa IKT AS.30 Tafjord Connect AS og Sognenett 

AS sin virksomhet er begrenset til fiber- og bredbåndsvirksomhet, mens Tussa IKT yter et bredt spekter 

av IT-tjenester til bedriftsmarkedet i tillegg til fiber- og bredbåndsvirksomheten. Tafjords, Sognekrafts 

og Tussas fiber- og bredbåndsvirksomhet inngår ikke i foretakssammenslutningen, men det vil for ordens 

skyld redegjøres for dette markedet i korte trekk i dette punkt 6.5. Det foreligger ikke et berørt marked 

for hva gjelder elektroentreprenørvirksomhet.31

30 SFE har ikke slik virksomhet i konsernet. Det presiseres imidlertid at Enivest AS, hvor SFE har en minoritetsandel på 38,74 %, har 
slik virksomhet. Enivest AS anses imidlertid ikke å være under SFEs konkurranserettslige kontroll og er ikke et involvert foretak for 
denne meldingen. 
31 Tussa og Sognekraft, gjennom hhv. Tussa Installasjon AS og nettvirksomheten (Sygnir AS) / Sognekraft Fiber AS, yter visse 
elektroentreprenørtjenester. Tussa Installasjon AS er redegjort for i punkt 4.3.4 og omsetter for over MNOK 100 i året. Sognekraft 
tilbyr, dersom det er overskuddskapasitet i nettvirksomheten, visse entreprenør- og vedlikeholdstjenester knyttet til veilys (bygging 
og vedlikehold) i eierkommunene. Dette er imidlertid en helt marginal virksomhet, som i 2020 omsatte for NOK 500 000. Tussa og 
Sognekraft forestår også utbygging av egen fiberinfrastruktur, begrenset til eget nettområde. 

Tussa og Sognekraft har samlede markedsandeler langt under 15 %, og det redegjøres derfor ikke nærmere for dette eventuelle 
overlappet i produktmarkedet ettersom dette ikke utgjør et berørt marked, jf. konkurranseloven § 18 a bokstav e). 
Virksomhetsområdet er heller ikke del av foretakssammenslutningen. 
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Tussa IKT AS, Sognenett AS og Tafjord Connect AS er alle aktive i markedet for utleie av 

overføringskapasitet i fibernett, som består av grossistsalg av overføringskapasitet (begrenset omfang 

for partene) og ulike innholdstjenester til sluttbrukere som blant annet internettaksess, TV- og 

telefonitjenester og andre tilleggstjenester som strømming av film og musikk. 

Tussa tilbyr et bredt TV/streaming-tilbud til sine kunder gjennom en samarbeidsavtale med Get (Telia), 

og Tafjord gjør det samme gjennom en samarbeidsavtale med Get (Telia). Sognenett har tilsvarende 

samarbeidsavtale med Telia/Get. 

Konkurransetilsynet har i tidligere praksis definert et eget marked for salg av internettaksess til 

bedriftskunder, og et eget marked for salg av internettaksess til privatkunder.32 Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i en analyse fra 2018 lagt til grunn at det ikke er grunnlag for å 

skille mellom internettaksess for privatkunder og næringskunder.33 Det er også vurdert å foreligge et 

separat marked for salg av overføringskapasitet over 8 Mbit/s til grossistkunder (store tele- og 

internettaktører som Telenor og Global Connect AS). For markedet for salg av internettaksess la 

Konkurransetilsynet til grunn i V2012-8 at markedets geografiske utstrekning begrenses til 

utstrekningen av aksessnettet.34

Partene antar at man for denne meldingens formål kan behandle grossist- og sluttbrukermarkedet 

samlet.35 Uansett hvordan markedet behandles eller deles inn har Tussa IKT AS, Sognenett AS og Tafjord 

Connect AS så lave markedsandeler at det uansett ikke merkbart vil påvirke konkurransen. Partene har 

i all hovedsak virksomhet knyttet til internettaksess mot sluttbrukere. 

Tafjord, Sognekraft og Tussa er av den oppfatning at de ikke konkurrerer i samme marked, da partene 

har ulikt geografisk nedslagsfelt (henholdsvis nordre Sunnmøre, Sogn og søre Sunnmøre), og ettersom 

fibernettene ikke overlapper hverandre, jf. Konkurransetilsynets vedtak V2012-8. Det er imidlertid flere 

gode grunner til å anse markedet som nasjonalt, ettersom i) det er flere landsdekkende aktører i 

markedet (Telenor, Global Connect, Get mfl.), ii) en internettaksessleverandør kan levere 

internettaksess uten selv å eie infrastrukturen ved å leie fibernettilgang fra andre eiere av 

fiberinfrastruktur, og iii) Nkom legger til grunn et nasjonalt marked.36 Partene legger i det følgende til 

grunn et nasjonalt marked. 

I Norge var det ved utgangen av 2019 i overkant av 1 220 000 internettabonnement via fiber.37 Basert 

på dette kan Tussas, Sognekrafts og Tafjords markedsandeler stilles opp på følgende måte: 

Navn Markedsandel – Antall kunder Omsetning38

32 Herunder vedtak V2012-8 og V2005-6. 
33 Analyse av grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) og grossistmarkedet for sentral tilgang til faste 
aksessnett (Marked 3b), datert 20. desember 2018, side 20 flg: https://www.nkom.no/ekom-markedet/markeder/marked-3a-og-3b-
lokal-og-sentral-tilgang-til-faste-aksessnett/_/attachment/download/90978ba2-503b-493d-9f7d-
d3173fa93e91:514828a430cb44ea3ed0e1378948bb28914868d4/Vedlegg%201%20Analyse%20av%20M3a%20og%20b_offentlig.p
df
34 Vedtak V2012-8, avsnittene 4.4.3 og 4.5.3. 
35 Tussa IKT AS og Tafjord Connect AS har bare begrenset omsetning i grossistmarkedet, og har det vesentligste av sin omsetning 
rettet mot privatkunder og deretter bedriftskunder (internettaksess). I tillegg er ikke dette virksomhetsområdet en del av 
foretakssammenslutningen, og uansett ikke et berørt marked, jf. konkurranseloven § 18a bokstav e).
36 Analyse av grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) og grossistmarkedet for sentral tilgang til faste 
aksessnett (Marked 3b), datert 20. desember 2018, side 94 flg. Nkoms konklusjon gjelder grossistmarkedet, men bygger på analyse 
av nettenes utstrekning og sluttbrukermarkedet. 
37 Samlet 
omsetning for internettabonnement via fiber var 5,83 milliarder kroner. Kilde: 
https://ekomstatistikken.nkom.no/#/statistics/service?servicearea=Fast%20bredb%C3%A5nd
38 Ved å behandle grossistmarkedet og sluttbrukermarkedet (privat og bedrift) samlet vil oppgitte markedsandeler kunstig forhøyes 
for sluttbrukermarkedet (hvor partene har sin hovedsakelige virksomhet) enn dersom en hadde delt markedet etter grossist og 
sluttbruker. Uansett er dette egnet til å illustrere partenes samlede lave markedsandeler innenfor disse markedene.
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Det foreligger dermed ikke et berørt marked, jf. konkurranseloven § 18a bokstav e), og det presiseres 

at Tafjord, Sognekrafts og Tussas fiber- og bredbåndsvirksomhet vil forbli selvstendige foretak etter 

gjennomføring av foretakssammenslutningen.  

6.5.2 Tafjord Connect AS 

Nedenfor gis en oversikt over Tafjords fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder 

markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i fibernett, jf. konkurranseloven § 18a 

bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 

Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Tafjords konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i fibernett. 

6.5.3 Tussa IKT AS 

Nedenfor gis en oversikt over Tussas fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det gjelder 

markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i fibernett, jf. konkurranseloven § 18a 

bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 



Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Tussas konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i fibernett. 

6.5.4 Sognenett AS 

Nedenfor gis en oversikt over Sognenett AS fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører når det 

gjelder markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i fibernett, jf. konkurranseloven § 

18a bokstav d). 

Konkurrenter Leverandører Kunder 

Navn Estimert 

markeds-

andel 

Navn Andel 

kjøp (%) 

Navn Andel 

salg (%) 

Foretakssammenslutningen antas ikke å få noen virkning for Sognenetts konkurrenter, kunder og 

leverandører i markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i fibernett. 

7 VERTIKALE FORHOLD 

Partenes relasjoner med det felleseide foretaket Kraftfire AS er redegjort for i punkt 4.5, hvor Partene 

kraftproduksjonsvirksomheter vil kunne være leverandører av kraft til Kraftfire AS og underliggende 

Kraftomsetningsvirksomheter. Tussa Energi AS og Tafjord Kraftproduksjon AS har vertikale relasjoner 

med Mørenett AS (deleid av Tussa og Tafjord) som følge av nettselskapets monopolstilling i regionen, 

slik som tekniske overvåkningstjenester av nettet. 

Utover dette har Tussa IKT AS og Tafjord Connect AS et vertikalt overlapp når det gjelder markedet for 

utleie av overføringskapasitet gjennom fibernettet. Dette vertikale overlappet forekommer når f.eks.  

Tafjord Connect AS tilbyr internettaksess til sluttbrukere utenfor det geografiske området for egen 

fiberinfrastruktur, og innenfor området til Tussa IKT AS. Tafjord Connect AS leier da fibertilgang av Tussa 

IKT AS for å kunne tilby sluttbrukere på søre Sunnmøre bredbåndtilgang.  

Overlappet er imidlertid svært begrenset.  

 

. 
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Det foreligger uansett ikke et berørt marked, da partenes markedsandeler samlet sett er under 30 %, 

jf. konkurranseloven § 18a bokstav e). For en nærmere beskrivelse av markedet vises det til punkt 6.5 

ovenfor. 

8 OPPSUMMERING - EFFEKTIVITETSGEVINSTER 

Gjennomgangen ovenfor viser at Partenes Kraftomsetningsvirksomheter samlet sett etter foretaks-

sammenslutningen har begrensede markedsandeler i et nasjonalt marked for salg av strøm til 

sluttbrukere. Foretakssammenslutningen vil dermed ikke hindre effektiv konkurranse eller påvirke 

markedet negativt på noen måte. 

Det samme gjelder øvrige markeder som ikke er en del av foretakssammenslutningen, herunder 

markedet for nettvirksomhet (punkt 6.3), markedet for produksjon og salg av elektrisk kraft 

(engrosmarkedet) (punkt 6.4), og markedet for salg av internettaksess og overføringskapasitet i 

fibernett (punkt 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går ikke nærmere inn på effektivitetsgevinster i denne meldingen, da transaksjonen uansett ikke i 

betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i det berørte markedet. 

9 TILSYN FRA ANDRE MYNDIGHETER 

Foretakssammenslutningen er ikke underlagt tilsyn fra andre konkurransemyndigheter eller andre 

myndigheter. Det vil være nødvendig å søke om ny omsetningskonsesjon fra NVE for Sognekraft Kraft-

omsetning AS.39

10 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsberetning og årsregnskap (årsrapport) for 2019 for Partene er tilgjengelig på Partenes hjemmesider, 

som angitt i lenken nedenfor. Årsberetning og årsregnskap for øvrige foretak i involverte foretaks 

konsern er tilgjengelig i Regnskaps-registeret.  

Tafjord Kraft AS: 

http://reports.123.no/docs/default-source/tafjord-dokumenter/2019/tafjord-arsrapport-

2019.pdf?sfvrsn=0

Tussa Kraft AS:  

https://www.tussa.no/rapportar/2019/complete_pdf/Tussa_aarsrapport_2019.pdf

Sogn og Fjordane Energi: 

https://sfe.no/globalassets/sfe.no/finans-og-eigarinfo/arsmelding-2019.pdf

Sognekraft AS: 

39 https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/omsetningskonsesjon/
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https://nett.sognekraft.no/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/sognekraftaarsmelding2019.pdf

11 TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER 

Meldingen inneholder forretningshemmeligheter, jf. konkurranseloven § 18b. Forslag til offentlig versjon 

hvor taushetsbelagte opplysninger er markert er vedlagt, samt begrunnelse for anmodning om unntak 

fra offentlighet.  

Vedlegg 2: Forslag til offentlig versjon 

Vedlegg 3: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

Med vennlig hilsen, 

For Deloitte Advokatfirma AS 

Torgeir Overøye 

Advokat 


