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FORORD

Administrasjonsdepartementet og Nærings- og energidepartementet ga i notat av 25. januar
1996 Konkurransetilsynet og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) mandat for utredning av
behovet og mulighetene for en nærmere og systematisk samordning og samarbeid mellom
konkurransemyndighetene og energimyndighetene. I mandatet ba departementene etatene om å
legge fram en felles rapport som skulle inneholde følgende punkter:

• En beskrivelse av de to myndigheters sammenfallende kompetanseomrader. Beskrivelsen
bor dekke både de juridiske og praktiske sidene ved at det vil være to sett av
regler/fullmakter som kan benyttes overfor markedsaktørene i energisektoren.

• Forslag til en hensiktsmessig avgrensning av kompetanseområdene.
• En skisse til prosedyrer for samordning og samarbeid mellom de to myndighetene som

fremmer effektivt tilsyn med konkurranseforholdene i markedet.

Konkurransetilsynet og NVE satte ned en felles arbeidsgruppe til å utarbeide rapporten.
Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning:

fung. avdelingsdirektør Jon Sagen, NVE
seksjonsjef Gudrun Schneider. NVE
seksjonsjef Torfinn Jonassen. NVE
radgiver Torill Naustvoll, NVE
førstekonsulent Knut Dyrstad, NVE
førstekonsulent Magnus Kober, NVE
førstekonsulent Jorund Krogsrud, NVE

underdirektør Hege Haaland, Konkurransetilsynet
rådgiver Øyvind Christensen, Konkurransetilsynet
kontorsjef Jostein Skaar, Konkurransetilsynet
førstekonsulent Peder A vlund, Konkurransetilsynet

Administrasjonsdepartementet og Nærings- og energidepartementet la i mandatet opp til at
rapporten burde legges fram for dem innen 1. mai 1996. Etatene så seg på det tidspunkt ikke i
stand til alevere et produkt av tilfredsstillende kvalitet. Etter kontakt med departementene ble
derfor tidsfristen forlenget.
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn
I forarbeidene til energiloven (Ot.prp. nr. 43 (1989-90)) legges det opp til at det bør foretas en
avklaring av arbeidsdelingen mellom Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og
Konkurransetilsynet. Stortingets energi- og miljøkomite har også i forbindelse med
behandlingen av St. meld. nr. 11 (1995-96) om organisering av krafthandelen med Sverige.
bedt om en gjennomgang av rollefordelingen mellom NVE og Konkurransetilsynet.

Arbeidsgruppen konstaterer at det i visse tilfeller er klart at det har vaert og vil vre et
sammenfall i arbeidsområder mellom NVE og Konkurransetilsynet nar det gjelder tilsynet med
konkurranseforholdene i kraftmarkedet. Det er derfor viktig at de to lovverkene fungerer
sammen for å nå målet om effektiv konkurranse i markedet.

1.2 Utgangspunktet for beskrivelsen
Arbeidsgruppen legger til grunn at begrepet fullmakter i mandatet refererer seg til de
arbeidsoppgaver de respektive etater utforer med utgangspunkt i lovgivningen. ikke bare
formelle fullmakter. Det er derfor lagt vekt pa abeskrive etatenes sammenfallende
arbeidsoppgaver relatert til de saker som etatene til nå har behandlet.

Konkurranselovens formål (§ 1-1) er asorge for en effektiv bruk av samfunnets ressurser
gjennom alegge til rette for virksom konkurranse. Loven omfatter ervervsvirksomhet av alle
typer. uten hensyn til om den er offentlig eller privat. Konkurransetilsynet kan imidlertid ikke
fatte vedtak i strid med stortingsvedtak. jf konkurranseloven § 1-4.

Konkurransetilsynets oppgaver er nærmere beskrevet i konkurranseloven § 2-2 hvor det
fremgår at tilsynet skal føre tilsyn med konkurransen i de ulike markedene. Herunder skal
tilsynet:

a) kontrollere at lovens forbud og påbud overholdes og treffe vedtak om dispensasjon dersom
lovens formål tilsier dette.

b) foreta nødvendige inngrep mot konkurranseskadelig atferd og bedriftserverv.
c) iverksette tiltak for aoke markedenes gjennomsiktighet.
d) papeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. eventuelt ved afremme

forslag med sikte pa a forsterke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrener,
e) etter pålegg bistå andre myndigheter med akontrollere etterlevelsen etter andre regler er

overtredelser kan ha uheldige virkninger for markeds- og konkurranseforhold.

Energilovens formål ( § 1-2) er asikre at produksjon. overføring. omforming. omsetning og
fordeling av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. herunder skal det tas hensyn
til allmenne og private interesser som blir berørt. Loven gjelder for produksjon. omforming.
overforing. omsetning og fordeling av energi på det norske fastland.

I forarbeidene til energiloven (Ot.prp. nr. 43 (1989-90)) heter det blant annet som følger:

Konsesjon på omsetning av elektrisk energi skal være et virkemiddel som setter
myndighetene i stand til autove effektivt tilsyn og kontroll med kraftmarkedet. I dette
ligger pa den ene side et tilsyn med konkurransemessig adferd i markedet og på den
annen side kontroll av de naturlige monopolene i kraftsektoren.

Et av formålene med omsetningskonsesjonen vil være å sikre et rasjonelt samspill
mellom energiforvaltningen og prismyndighetene.
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Når det gjelder forholdet mellom konkurranseloven og andre lover. går det fram av Ot.prp. nr.
41 (1992-93) at konkurranseloven 8 1-4 annet ledd fastslar at fullmaktene i konkurranseloven
og andre lover er likestilte hvis en ikke har grunnlag for a anta noe annet. I forarbeidene til
energi loven heter det blant annet som folger:

Prismyndighetene har etter prisloven generell fullmakt til aovervake
konkurranseforholdene i et marked og til agripe inn ovenfor forhold som kan virke
konkurranseregulerende. Omsetningskonsesjonsordningen i den nye energiloven skal gi
hjemmel for afastsette regler for markedstilsyn og monopolkontroll spesielt for
energisektoren. Som fagetat for energisektoren skal NVE ha som oppgave apase at disse
hensynene i den nye energiloven blir ivaretatt. Den nærmere oppgavefordeling mellom
prismyndighetene og NVE maavklares naermere.

Arbeidsgruppen legger dermed til grunn at energiloven og konkurranseloven er likestilte.

A v ovenstaende folger at Konkurransetilsynet har det generelle ansvaret for tilsyn med
konkurranseforholdene i Norge. mens energimyndighetene har forvaltningsansvar for
kraftsektoren. herunder ansvar for markedstilsyn med kraftmarkedet.

Selv om det kan synes å være et meget stort sammenfall i arbeidsområder mellom de to etatene
på energisektoren, vil det for en rekke av bestemmelsene som er overlappende i utgangspunktet
antas aikke eksistere noen problemer: Dette fordi reglene kan handheves parallelt ( eller evt.
sekvensielt) uten at de kommer i konflikt med hverandre. ved at etatene behandler ulike
problemstillinger tilknyttet sakene. I slike tilfeller vil problemet kun vere agjore
markedsaktørene oppmerksom på hvilke problemstillinger de ulike etatene behandler og
eventuelt i hvilken rekkefølge dette gjøres.

På en del områder, som beskrivelsen vil vise, vil imidlertid etatenes kompetanse kunne dekke
samme problemsstilling i en sak. Det følger av mandatet at rapporten skal inneholde et forslag
til hensiktsmessig avgrensning av kompetanseområdene. Arbeidsgruppen har på dette punktet
oppfattet mandatet dithen at rapporten skal inneholde en hensiktsmessig arbeidsfordeling
mellom etatene på områder med overlappende kompetanse. En slik fortolkning samsvarer godt
med uttalelser i forarbeidene til energiloven om at den nærmere oppgavefordeling mellom
prismyndighetene og NVE må avklares nærmere. Arbeidsgruppen har kommet frem til en
hensiktsmessig arbeidsdeling på noen områder med overlappende kompetanse. mens det på
andre områder er lagt opp til en nær kontakt mellom etatene med forslag til samarbeidsrutiner
som kan sikre en samordning av etatenes praksis.

Arbeidsgruppen har valgt akonsentrere seg om de regelverk som i denne sammenheng anses
som mest sentrale i forhold til kompetanseoverlapping og -konflikt mellom etatene. På
konkurranserettens område har gruppen derfor kun behandlet relevante bestemmelser i
konkurranseloven. Dette innebærer at pristiltaksloven ikke blir gjennomgått selv om det kan
tenkes kompetanseoverlapping også i forholdet mellom pristiltaksloven og energiloven.

Arbeidsgruppen har valgt aikke behandle ulike sanksjonsbestemmelser i regelverkene.
Gruppen har videre valgt a holde ES-reglene utenfor framstillingen. da de antas aha liten
innvirkning pasamarbeidet mellom etatene.

1.3 Disposisjon

Arbeidsgruppen har valgt åta utgangspunkt i den praksis som har eksistert på de områder hvor
etatene har sammenfallende kompetanse. Det er definert tre ulike områder med behov for en
egen beskrivelse - private konkurransereguleringer. produksjon av regelverk og
monopolregulering. Arbeidsgruppen har lagt vekt på gjennomgang av innenlandske forhold.
Internasjonale saker tas opp under ett i kapittel 5.
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Private konkurransereguleringer omfatter samarbeid mellom aktorer. enkeltaktørers adferd som
pavirker konkurransesituasjonen samt sammenslåing av aktører. Underkapittelet kalt
Samarbeidsataler mellom aktorer i bransjen omhandler samarbeid om priser og
markedsdeling. det vil si samarbeid som vil være i strid med forbudsbestemmelsene i
konkurranseloven. Etter dette folger et underkapittel kalt vrige ilkar. avtaler og handlinger
som kan begrense konkurransen, som omhandler blant annet vertikale bindinger som ikke
rammes av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven. Som siste punkt under private
konkurransereguleringer omhandles hedr(ftserrerr i kapittel 2.3. Kapittelet om private
konkurransereguleringer er med dette disponert i henhold til disposisjonen i konkurranseloven.

Regelverkproduksjon er et annet område hvor etatene har overlappende kompetanse. I
beskrivelsen av regelverkproduksjon er det lagt vekt på NVEs regelverkproduksjon pa områder
som grenser opp mot konkurransemessige problemstillinger. Det droftes så hvorledes
Konkurransetilsynet deltar og bør delta i utformingen av regelverk på området.

Det tredje området arbeidsgruppen har valgt åta opp i denne rapporten er monopolregulering.
Når det gjelder monopolkontroll vil det bli lagt vekt pa abeskrive hvordan denne utføres av
NVE og hvilke konkurransemessige problemstillinger som monopolreguleringen kan reise.
Konkurransetilsynets rolle innefor monopolregulering drøftes også.

Arbeidsgruppen har sett det som hensiktsmessig agjore kort rede for enkelte internasjonale
problemstillinger i et eget kapittel. Grunnen er at gruppen oppfatter mandatet til først og fremst
agjelde innenlandske forhold.

Rapporten er forsøkt oppsummert i kapittel 6.

Lovhjemlene til de to etater behandles innledningsvis i forbindelse med de ulike
problemstillinger. nærmere bestemt under kapitlene 2.1, 2.2.1. 2.3. 3.1. 4.1 og 5.1.

2. Kontroll med private konkurransereguleringer
I det følgende vil ulike private konkurransereguleringer bli behandlet etter klassifikasjon. Først
tas ulike samarbeidsavtaler som vil være i strid med forbudsbestemmelsene i konkurranseloven
opp under kapittel 2.1, dernest ovrige vilkar, avtaler og handlinger som det kan være aktuelt for
myndighetene aregulere i kapittel 2.2 og til sist sammenslåing av aktører (bedriftserverv) i
kapittel 2.3.

2.1 Samarbeidsavtaler mellom aktører i bransjen
Bedrifter kan av ulike årsaker ønske å inngå samarbeid med andre bedrifter vedrørende en lang
rekke forhold. f.eks FoU, innkjop. markedsføring, salg m.m. For en stor del kan slikt samarbeid
være tjenlig både for bedriftene og samfunnet. Samarbeid om blant annet priser og deling av
markedet vil imidlertid kunne vere uheldig for prisutviklingen og for effektiv bruk av
samfunnets ressurser. Konkurranseloven $83-1 til 3-4 nedsetter derfor forbud mot ulike
samarbeidsformer som vanligvis antas aha slike negative effekter for samfunnet.

Konkurransetilsynets hjemler
Konkurranseloven 3-1 forbyr to eller flere ervervsdrivende asamarbeide om priser. avanser
og rabatter ved salg av varer eller tjenester. Forbudet gjelder også mot at en eller flere
leverandører fastsetter videresalgsprisene for sine avtakere. med unntak for en enkelt
leverandørs utarbeidelse av veiledende priser for sine avtakere.
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Konkurranseloven § 3-3 forbyr to eller flere ervervsdrivende aavtale markedsdeling ved salg
av varer eller tjenester. Markedsdeling kan ta form av områdedeling. kundedeling.
kvotefordeling. spesialisering eller kvantumsbegrensning. I paragrafens tredje ledd gis det
imidlertid unntak for at en enkelt leverandor kan avtale markedsdeling med eller fastsette
markedsdeling for sine avtakere.

Konkurranseloven § 3-4 forbyr videre sammenslutninger av ervervsdrivende a fastsette eller
oppfordre til reguleringer i strid med §§ 3-1 til 3-3.

I medhold til konkurranseloven § 3-9 kan Konkurransetilsynet gi dispensasjon fra forbudene i
§§ 3-1 til 3-4. Dispensasjon kan gis dersom
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i markedet forsterkes.
b) det forventes effektivitetsgevinster av samarbeidet som mer enn oppveier tapet ved

konkurransebegrensningen.
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning. eller
d) det foreligger serlige hensyn.

Som det gar fram vil tilsynet i dispensasjonsvurderinger legge vekt pa samarbeidets antatte
virkninger på konkurransesituasjonen og for øvrig muligheten til effektiv drift. Dispensasjoner
blir kun unntaksvis gitt som følge av serlige hensyn.

Nevnte regelverk vil i utgangspunktet gjelde alle typer horisontalt og vertikalt samarbeid som
innebærer samarbeid om priser eller markedsdeling, uavhengig av hvordan samarbeidet
organiseres. det vil si uavhengig av om salget foregår gjennom et felles eid selskap eller om
salget formelt sett foretas av den enkelte bedriften i samarbeidet. Det vil dermed være de
samme bestemmelser i konkurranseloven som gjelder for alle de former for samarbeid som
omtales under kapitlene 2.1.1 og 2.1.2 nedenfor.

NVEs hjemler
Energiloven:
Paragraf 3-1 (Konsesjon på anlegg): Anlegg for produksjon. omforming overføring og
fordeling av elektrisk energi med høy spenning, kan ikke bygges eller drives uten konsesjon.

Paragraf 3-2 (Omradekonsesjon): Innen et område kan konsesjon gis for bygging og drift av
anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenni1; opp til et niva som fastsettes av kongen.

Paragraf 4-1 (Konsesjon for omsetning av elektrisk energi): Uten konsesjon kan ingen andre
enn staten stå for omsetning av elektrisk energi.

Forskrift til ener iloven:
Paragraf 4-1. formål med omsetningskonsesjon: Konsesjonsordningen for omsetning av
elektrisk energi har som formål å være et virkemiddel til aivareta kundenes interesser
gjennom:
- asikre en økonomisk rasjonell omsetning av elektrisk energi

i et effektivt kraftmarked
- kontrollere nettfunksjonen som et naturlig monopol

For a na disse målene jobber NVE med å:
a) sikre nodvendig skille mellom konkurranseutsatte og monopolbaserte virksomheter i

everkene. og påse at nettfunksjonen er nøytral og ikke-diskriminerende på en måte som
fremmer konkurranse i kraftmarkedet.

b) fore tilsyn med markedsaktørene adferd og sette vilkår for organisering av selve
markedsfunksjonen i everkene. og

c) sette rammer og stille krav som fremmer kostnadseffektivitet i nettfunksjonen.
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Alle aktorer i kraftmarkedet må ha omsetningskonsesjon. det vere seg:
- produsenter
- omsetningsselskaper og andre som omsetter kraft
- selskaper som organiserer fysisk kraftomsetning
- netteiere

Naermere om kom etansen til anekte konses' on eller stille vilkar for konses'on
Konsesjon gis til "bestemt person. selskap. lag. kommune eller t\lkeskommune". jf
energiloven 8 2-3  tredje ledd. Konsesjonene etter energiloven er tidsbegrenset, og varigheten
varierer etter hvilke type konsesjon som gis. Omsetningskonsesjoner har kortere varighet enn
anleggs- og omradekonsesjoner.

NVE kan nekte anleggskonsesjon og omradekonsesjon etter $'3-I og  3-2  eller gi slik
konsesjon pa vilkår etter 3-4. Både i vurderingen av om konsesjon skal gis og ved fastsettelse
av konsesjonsvilkar legger NVE i skjønnsutøvelsen vekt på at konsesjonen i den konkrete sak
skal samsvare med formålet i energiloven 1-2. NVE kan nekte omsetningskonsesjon etter
energiloven 84-2 annet ledd eller gi konsesjon pa vilkar etter $ 4-3. Bade i vurderingene av om
konsesjon skal gis og ved fastsettelse av konsesjonsvilkår legger NVE i skjønnsutøvelsen vekt
pa at konsesjonen i den konkrete sak skal samsvare med formålet i energiloven § 1-2 og
omsetningskonsesjonens formål i forskriften § 4-1.

NVE har videre kompetanse til agripe inn overfor nye vedtektsbestemmelser eller liknende
avtaler som innebærer en rett eller plikt for fordelingsverk til adekke kraftbehovet i sitt område
med kraft fra konsesjonæren. Det fremgår av omsetningskonsesjonene at vilkårene i § 4-4 i
forskrift til energiloven gjelder for tillatelsen til å omsette kraft.

Forskriften § 4-4 c) sier at "konsesjonæren kan ikke innføre nye vedtektsbestemmelser eller
liknende avtaler som innebærer en rett eller plikt for fordelingsverk til a dekke kraftbehovet i
sitt område med kraft fra konsesjonæren." Bestemmelsen er fastsatt for aunnga at
fordelingsverk og kraftleverandører binder opp kraftleveransene i et område på en måte som
reelt sett vil fungere som en form for vertikal integrasjon. Dette er særlig aktuelt dersom
produsenter/engrosverk som eier regionalnett i en region langsiktig binder opp kraftleveransene
til de distribusjonsverkene som har områdekonsesjoner innen den samme regionen.

Med hjemmel i energiloven 7-3 forste ledd kan det fastsettes tvangsmulkt ved overtredelse av
konsesjonsvilkar. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren overtrer fastsatte
vilkar av vesentlig betydning eller dersom konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller
ufullstendige opplysninger. jf energiloven § 7-3 fjerde ledd. NVE kan også nekte afornye
omsetningskonsesjoner. jf energiloven $ 4-2. I særlige tilfeller kan NVE dessuten endre
konsesjonsvilkårene av hensyn til allmenne interesser. jf energiloven 87-4.

2.1.I Saker som Konkurransetilsynet mata til behandling og som NVE kan behandle
Generelt omfatter dette konkurransereguleringer som er i strid med forbudsbestemmelsene i
konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4 og som samtidig ikke utløser konsesjonsbehandling hos NVE.
Dette viI med andre ord være samarbeid der omsetningen formelt sett skjer i regi av den
enkelte deltaker i samarbeidet. NVEs behandling vil vaere noe forskjellig avhengig om
forholdet er rent horisontalt eller om det har innslag av vertikale forhold. Begge forhold vil fra
Konkurransetilsynets side bli vurdert i forhold til samme lovhjemler. selv om de
konkurransemessige virkningene av samarbeidet vil kunne vere noe forskjellig. Avtaler med
vertikale innslag og rene horisontale samarbeidsavtaler behandles under henholdsvis kapittel
2.1.1.1 0g 2.1.1.2 nedenfor.
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Samarbeidsavtaler som innebærer vertikale bindinger mellom
produksjon/omsetning og nett

Med "samarbeidsavtaler som innebærer vertikale bindinger" menes avtaler mellom
virksomheter pa ulike ledd i kjeden fra produksjon til konsum av kraft. Sa langt har slike saker
i stor grad tatt utgangspunkt i samarbeid mellom aktorer på samme nivå i verdikjeden. men har
blitt utvidet til samarbeid med aktører på annet nivå i verdikjeden. se eksempler nedenfor.

2.1.1.1

Hjemler
En ren vertikal avtale om kjøp og salg vil ikke være i strid med konkurranseloven med mindre
selger fastsetter eller soker apavirke kjøpers utsalgspriser. I et slikt tilfelle vil forholdet være i
strid med konkurranseloven $3-1 andre ledd. Konkurransetilsynet har imidlertid mulighet til a
gripe inn mot vertikale forhold etter konkurranseloven § 3-10. se kapittel 2.2.1.

Vertikale samarbeidsavtaler har vist seg i stor grad avaere forbundet med et horisontalt forhold.
Dette gjelder alle de eksempler som nevnes nedenfor. En slik avtale vil kunne betegnes som
horisontal med vertikale innslag. Den horisontale delen av et slikt samarbeid vil lett komme i
strid med konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3.

Det følger av omsetningskonsesjonene at vilkårene i § 4-4 i forskrift til energiloven gjelder for
tillatelsen til omsette kraft. Det følger videre av § 4-4 c) at konsesjonæren ikke kan innføre
nye vedtektsbestemmelser eller liknende avtaler som innebærer vertikale bindinger om
kraftkjøp. Når spesielle forhold tilsier det kan NVE i henhold til § 4-4 e) gjøre unntak fra
vilkårene i8 4-4 c ). Se for øvrig tidligere omtale av etatenes hjemler under kapittel 2.1.

Praksis  -  Stavanger Energi og Buskerud Energi
I noen saker har en produsent/engrosverk deltatt i samarbeid mellom distribusjonsverk.
Bakgrunnen har vært at produsenten har kunnskaper om engrosmarkedet (innkjop). mens
distribusjonsverkene har kunnskap/apparat for håndtering av salg/markedsføring til slutt-
kunder. Denne samarbeidsformen har dermed vertikale elementer. selv om samarbeidet i første
rekke er horisontalt. NVE har vært positivt til horisontalt samarbeid mellom distribusjonsverk.
men svært negativt når produsenter har deltatt i samarbeidet. Grunnen er at horisontalt
samarbeid mellom distribusjonsverk kan innebære effektivitetsgevinster. mens avtaler mellom
produsenter og distribusjonsverk medfører en form for vertikal integrasjon som anses uheldig.

NVE har vært høringsinstans i to dispensasjonssaker som gjelder horisontalt samarbeid mellom
distribusjonsverk med deltagelse av en produsent.

Stavanger Energi samarbeider med omkringliggende distribusjonsverk I og hadde på et
tidspunkt planer om å trekke produsenten Lyse Kraft med i samarbeidet. Dette gikk de senere
bort fra. Samarbeidet er ikke organisert i et eget selskap. men blir koordinert via en
administrativ styringsgruppe. Samarbeidet var dermed avhengig av dispensasjon fra
konkurranseloven. men ikke omsetningskonsesjon.

Dispensasjon fra konkurranseloven ble innvilget til 31. desember 1995 i tilsynets brev av
4. august 1994. Dispensasjonen ble i brev av 14. juli 1995 utvidet og forlenget til 31. desember
1999.

NVE ble i brev fra Prisdirektoratet av 30. desember 1993 anmodet om en uttalelse til
salgssamarbeidet mellom everkene i Rogaland. NVE stillte seg i svarbrevet datert 15. april
1994 hovedsakelig positivt til salgssamarbeid mellom mindre distribusjonsverk uten betydelig
egenproduksjon. men uttalte seg generelt negativt til samarbeidsavtaler mellom produsent og
distribusjonsverk. NVE ble ikke orientert eller anmodet om agi uttalelse vedrørende utvidelsen
og forlengelsen av dispensasjonen.

1 Dalane Elverk, Jaren Everk, Klepp Energi, Sandnes Energi , Sola Energi og Time Energi.
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En annen sak mr samarbeid mellom Buskerud Energi og fire distribusjonsverk i Buskerud?.
Buskerud Energi har kraftproduksjon og regionalnett. Buskerud Energi skulle stå for innkjøp
gjennom en felles innkjopspool. som distribusjonsverkene skulle være forpliktet til akjope all
kraft fra (tvungent innkjopssamarbeid). Buskerud Energi skulle dessuten ha fortrinnsrett til salg
til poolen pa ellers like vilkår. NVE var skeptisk til den vertikale binding mellom Buskerud
Energi og distribusjonsverkene. NVE anbefalte imidlertid at dispensasjon kunne gis for et
kortere tidsrom. Dispensasjon ble gitt i tilsynets brev av 20. juli 1995 med varighet til 1. august
1997.

Ingen av disse samarbeidsformene er underlagt konsesjonskrav. Det er ogsa viktig avaere klar
over at NVEs skepsis i den sistnevnte saken var knyttet til Buskerud Energis fortrinnsrett til
salg til poolen. og dette rammes ikke av konkurranselovens forbudsbestemmelser.
Konkurransetilsynet matte da enten gitt dispensasjon på vilkår eller grepet inn mot klausulen
ihht. $ 3-10.

Praksis  - Vestfold Kraft. .
I en annen lignende sak ble NVE ikke hørt. Den interkommunale kraftprodusenten Vestfold
Kraft og åtte distribusjonsverk i Vestfold 3 fikk i brev av 11. mars 1996 dispensasjon fra
konkurranseloven $8 3-1 0g 3-3 til asamarbeide om salg av kraft fram til 1. mars 1998.
Vestfold Kraft skulle i samarbeid med distribusjonsverkene ha ansvaret for kraftkjøp for
verkene. Distribusjonsverkene skulle pa sin side kjope alle sine kraftprodukter fra Vestfold
Kraft i henhold til felles utarbeidet prispolicy. Distribusjonsverkene skulle stå for
markedsføring. prising og salg i sine konsesjonsområder. men skulle bruke felles profilering og
salgskonsepter. Kraftsalget skjer med andre ord gjennom de enkelte distribusjonsverk.
Omsetningskonsesjon er dermed ikke påkrevet for selve samarbeidet.

Selv om distribusjonsverkene i utgangspunktet skal kjøpe alle sine kraftprodukter fra Vestfold
Kraft. ble det fra Vestfold Kraft sin side understreket at distribusjonsverkene står fritt til å
forkaste tilbud fra Vestfold Kraft.

2.1.1.2 Horisontale samarbeidsavtaler
Med horisontalt samarbeid menes en avtalemessig integrasjon mellom virksomheter på samme
nivå i verdikjeden fra produksjon til konsum av kraft. Eksempler kan være samarbeid mellom
kraftprodusenter eller omsetningsselskap. Samarbeid om nettdrift behandles under kapittel 4.

Hjemler
Et horisontalt samarbeid om salg vil i de fleste tilfeller være i strid med konkurranseloven
§§ 3-1 og 3-3. For at et slikt samarbeid skal være lovlig må partene dermed ha dispensasjon fra
forbudsbestemmelsene.

NVE kan stille vilkår i omsetningskonsesjonene som medfører restriksjoner mot
konsesjonarenes adgang til ainnga konkurransehemmende samarbeid. I særlige tilfeller kan de
fastsatte vilkårene endres også uten at konsesjonen er gjenstand for fornyelse. jf energiloven
$ 7-4. NVE har frem til nå ikke funnet det pakrevet astille vilkår i omsetningskonsesjonene
mot konkurransehemmende samarbeid. Se for ovrig den tidligere omtalen av etatenes hjemler
under kapittel 2.1.

-  Hurum Energiverk. Nedre Eiker Energi. Royken Energiverk og Ovre Eiker Energi.
3 Borre Energi. Hof Elverk. Larvik og Lardal Everk. Nord-Jarlsberg Energi, Notteroy og Tjøme Energi, Ramnes

Elverk. Sande Energiverk og Svelvik Everk. Sju av disse er eid av kommuner med medeierskap i Vestfold
Kraft.
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Pr aksis
Så langt har det ikke forekommet dispensasjonssaker med horisontalt samarbeid (uten vertikale
elementer) som ikke har vært formalisert gjennom et eget selskap. Det foreligger dermed ingen
praksis vedrorende samarbeid mellom Konkurransetilsynet og NVE ved denne typen saker.

Hosten 1992 foretok det som den gang var Prisdirektoratet kontrollbesok hos fem store
kraftprodusenter. Bakgrunnen var mistanke om samordnet opptreden på spotmarkedet etter at
prisene gikk kraftig opp rundt 1. oktober det året. Det var den gang jevnt kontakt mellom
direktoratet og NVE vedrørende prisøkningen og mulige årsaker til det. NVE ble imidlertid
ikke involvert i planleggingen eller gjennomforingen av selve kontrollen.

2.1.2 Saker b@de Konkurransetilsynet og NVE mabehandle

I enkelte tilfeller vil et samarbeid vere betinget av bade omsetningskonsesjon og dispensasjon
fra konkurranseloven. Dette gjelder avtaler som innebærer horisontalt salgssamarbeid og der
dette salget organiseres gjennom et felles salgsselskap.

Hjemler
Bestemmelsene i konkurranseloven vil være identiske som i de tilfeller salget ikke er organisert
gjennom et felles selskap. Denne typen samarbeid vil dermed i de fleste tilfeller være i strid
med konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3.

I tilfeller der flere energiverk samarbeider ved aga sammen om adanne et nytt selskap som
skal drive omsetning av kraft. har det oppstått et nytt rettssubjekt som skal operere med kjøp og
salg. og det kreves omsetningskonsesjon etter energiloven. Se for ovrig redegjorelsen om
etatenes hjemler under kapittel 2.1.

Praksis  -  OBT-Kraft og Sorkraft-sakene
Gjennom det felleseide selskapet OST-Kraft AS ønsket Oslo Energi AS. Bergenshalvøens
Kommunale Kraftselskap DA (BKK) og Trondheim Energiverk å samarbeide om blant annet
salg av kraft. Selskapene ønsket i den forbindelse blant annet å utarbeide retningslinjer for
prissettingen for dette salget. OBT-Krafts eiere har alle kraftproduksjon og regionalnett. Oslo
Energi og BKK driver i tillegg kraftomsetning hver for seg. Oslo Energi og Trondheim
Energiverk har distribusjonsnett.

Et samarbeid mellom de tre selskapene om retningslinjer for prissetting ved salg av kraft ville
være i strid med konkurranseloven § 3-1. OBT-Krafts retningslinjer inneholdt også
arbeidsdeling ved salg som ble antatt avere i strid med konkurranseloven § 3-3. Salget ville
skje i regi av selskapet OBT-Kraft. OST-Kraft var dermed avhengig av både dispensasjon fra
konkurranseloven og omsetningskonsesjon for akunne drive lovlig. OBT-Kraft søkte om
omsetningskonsesjon og dispensasjon samtidig. Det ble her avtalt mellom Konkurransetilsynet
og NVE at NVE skulle avvente sin konsesjonsbehandling til tilsynet hadde truffet sin
avgjørelse.

I Konkurransetilsynet ble saken behandlet parallelt med dispensasjonssøknaden fra Sørkraft
AS. Sørkraft er på samme måte som OBT-Kraft et felles selskap for salg av kraft. Sørkraft eies
av Aust-Agder Kraftverk. Kristiansand Energiverk. Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap.
Vest-Agder Energiverk og Vestfold Kraft. Alle eierne i Sørkraft har kraftproduksjon og
regionalnett. I tillegg driver alle eierne unntatt Aust-Agder Kraftverk hver for seg med
kraftomsetning og alle unntatt Vestfold Kraft har distribusjonsnett.

På samme måte som OST-Kraft trengte Sørkraft både dispensasjon og omsetningskonsesjon.
Sorkraft hadde imidlertid fått innvilget omsetningskonsesjon på et tidligere tidspunkt.
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Dispensasjonssoknadene fra OBI-Kraft og Sørkraft ble sendt ut på horing. NVE valgte aikke
avgi en offentlig horingsuttalelse. fordi dette kunne innebare en forhandsdom for OBT-Krafts
konsesjonssøknad. NOE avga heller ingen uttalelse i saken.

Det var stor grad av uformell kontakt mellom Konkurransetilsynet og NVE forut for vedtaket.
Det ble blant annet utarbeidet et internt notat om saken i NVE som Konkurransetilsynet fikk
presentert i et mote. Dispensasjonssøknadene ble avslått i tilsynets brev av 7. desember 1994.
OBT-Kraft trakk deretter søknaden om omsetningskonsesjon.

I forbindelse med integreringen i et felles norsk-svensk kraftmarked ble Sorkrafts
dispensasjonssoknad tatt opp til ny vurdering. Ogsa i den forbindelse ble det holdt uformell
kontakt mellom etatene. Sorkraft ble innvilget dispensasjon i tilsynets brev av I. april 1996.

2. 1.3 Forslag til samarbeidsform
Arbeidsgruppen anser det som mest hensiktsmessig at Konkurransetilsynet som hovedregel
behandler forhold som er i strid med forbudsbestemmelsene i konkurranseloven. og at NVE
normalt ikke setter vilkår i konsesjonene som overlapper med disse forbudsbestemmelsene.
Grunnen er at det virker unodvendig at NVE i konsesjonene forbyr eller fastsetter restriksjoner
ovenfor forhold som er forbudt etter konkurranseloven.

Når Konkurransetilsynet mottar dispensasjonssøknader oversendes kopi til NVE. I de tilfeller
der samarbeidet det sokes dispensasjon for inneholder vertikale elementer. vurderer NVE om
forholdet vil være i strid med forbudet i energilovforskriften § 4-4 c ). NVE gis anledning til a
uttale seg om de konkurransemessige sidene ved det aktuelle samarbeidet. Arbeidsgruppen
antar at dette forst og fremst vil være aktuelt dersom samarbeidet inneholder vertikale
elementer.

Arbeidsgruppen vil understreke viktigheten av dialog mellom tilsynet og NVE i saker
vedrørende vertikale samarbeidsavtaler der det inntas eneforhandler- eller eneleverandør-
klausuler. Konkurransetilsynet kan nekte agi dispensasjon for slike samarbeidsavtaler eller det
kan settes som vilkår for dispensasjon at den vertikale bindingen opphører. NVE har
sanksjonsmuligheter etter energiloven 8 7-3 ved overtredelse av forbudet i energilovforskriften

4-4 c ). NVE informerer tilsynet dersom NVE planlegger d gjore bruk av sanksjoner etter
energiloven $ 7-3 0g i tilfellet hvilke sanksjoner som vurderes iverksatt. Tilsynet gis anledning
til aavgi uttalelse om de konkurransemessige virkninger av samarbeidsavtaler med binding om
kraftkjøp.

I saker begge etater md behandle anses det som mest hensiktsmessig om den snevreste
problemstillingen avgjores forst og deretter kan andre forhold trekkes inn. Med andre ord bor
avgjørelser vedrørende de rent konkurransemessige sidene av saken tas først og mer allmenne
hensyn vurderes i andre omgang. Det anses dermed som hensiktsmessig at NVE venter med a
fatte vedtak vedrørende konsesjon til Konkurransetilsynet har fattet vedtak vedrørende
dispensasjon. Denne rekkefølgen vil samsvare med behandlingen av OBI-Kraft-saken. Det
legges til grunn at denne rekkefølgen i saksgangen bør etterstrebes uavhengig av hvilken
rekkefølge aktorene sender inn søknad om henholdsvis dispensasjon og konsesjon.

Tidsaspektet ved saksbehandlingen må imidlertid vektlegges av hensyn til aktørene. Etatene
bor derfor foreta en parallell behandling av slike saker. selv om vedtakene fattes sekvensielt.
Det anses som hensiktsmessig at det i slike saker avholdes et mote mellom Konkurranse-
tilsynet og NVE hvor saken diskuteres.

Ved mottakelse av henholdsvis dispensasjons- og konsesjonssøknader som gjelder private
konkurransereguleringer som må behandles av begge etater, oversendes kopi til den andre etat.
Tilsvarende oversendes kopi av vedtaksbrev.
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Etatene underretter hverandre om forhold i bransjen som antas akunne være i strid med
hverandres forbudsbestemmelser.

Arbeidsgruppen anser det ikke som naturlig at NVE som hovedregel involveres i forbindelse
med kontroll av eventuelle overtredelser av konkurranseloven. Konkurransetilsvnet underretter
NVE om forholdet kun i de tilfeller slik kontroll medfører at saken forfølges. Det kan
imidlertid være viktig for en effektiv kontroll at NVE stiller sin markedskunnskap til
disposisjon i slike saker.

2.2 ovrige vilkar, avtaler og handlinger som kan begrense konkurransen
Som nevnt innledningsvis i kapittel 2.1 kan samarbeid mellom ellers uavhengige aktører virke
uheldig for prisutviklingen og for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Som det vil ga fram
av kapittel 2.3 nedenfor. vil pa samme mate en sammenslaing av bedrifter kunne vere uheldig.
En tredje form for konkurransemessige problemstillinger står vi ovenfor i de tilfeller en aktør.
som folge av sin sterke posisjon i markedet generelt eller ovenfor en kundegruppe spesielt. har
en adferd som kan begrense konkurransen i markedet. Konkurransebegrensningen kan
eventuelt ta form som et samarbeid med andre aktører formalisert i en avtale. Dette vil være
konkurransereguleringer som ikke utløser konsesjonsbehandling i NVE og som ikke strider
mot forbudsbestemmelsene i konkurranseloven.

Typiske eksempler på slike konkurransereguleringer kan være vertikale bindinger mellom
selgere og kjøpere av kraft i form av eneleverandøravtaler, leveringsnektelser osv. Vi har tatt
utgangspunkt i tre ulike saker som kan illustrere saksbehandlingen på dette området:
Sunnhordland Kraftlag ( eneleverandoravtale). Fitjar Kraftlag (partiell leveringsnektelser) og
Bergen Lysverker (lang oppsigelsestid ved skifte av leverandør).

2.2.1 Hjemler
Etter konkurranseloven § 3-10 kan Konkurransetilsynet gripe inn mot vilkår. avtaler og
handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formal, virkning eller er egnet til abegrense
konkurransen i strid med formålet i loven. Dette omfatter bl.a vilkår. avtaler og handlinger som
kan opprettholde eller styrke en dominerende stilling i et marked ved hjelp av konkurranse-
hemmende metoder. eller begrense kunders valg. fordyre produksjon. distribusjon og
omsetning. stenge konkurrenter ute eller nekte forretningsforbindelse eller medlemskap i
sammenslutninger. Tilsynet har også anledning til a begrense bruken av slike bindinger
gjennom astille vilkår i forbindelse med andre vedtak som tilsynet fatter etter loven.

NVE har som hovedregel ikke kompetanse til å gripe inn ovenfor vilkår. avtaler og handlinger
av konkurransemessig betydning knyttet til salg av kraft (konkurransedelen). NVEs
kompetanse etter energilovforskriften § 4-4 gjelder vilkår. avtaler og handlinger vedrørende
fastsettelse av vilkår og tariffer for overføring av kraft (monopoldelen). NVEs hjemmel til å
sette vilkår i forbindelse med omsetningskonsesjoner gjelder i utgangspunktet både
konkurransedelen og monopoldelen av markedet. NVE har hittil ikke funnet det pakrevet a
stille konsesjonsvilkår for kunne gripe inn ovenfor vilkår, avtaler og handlinger av
konkurransemessig betydning tilknyttet salg av kraft.

Videre begrenser 84-4 c) i forskriften til energiloven konsesjonerens anledning til ainnga
avtaler som innebærer rett eller plikt for fordelingsverk til adekke kraftbehovet i sitt område
fra konsesjonæren. For øvrig vises til den tidligere gjennomgangen av NVEs hjemler under
kapittel 2.1.
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2.2.2 Praksis
Sunnhordland Kraftlag  -  eneleverandoratale
I 92/93 varslet Konkurransetilsynet inngrep mot produsenten Sunnhordland Kraftlags (SKL)
leveringsvilkar, som ga selskapet status som eneleverandor til sine eiere - de omkringliggende
distribusjonsverkene. En av eierne hadde klaget på vilkårene og ønsket at Sunnhordland
Kraftlag skulle utsettes for konkurranse i engrosmarkedet. mens flertallet blant eierne ønsket
nuværende ordning. Denne saken gjaldt således vertikal integrasjon mellom produsent og
distributor.

Etter Konkurransetilsynets varsel om inngrep forpliktet SKL seg til a fremme forslag på
generalforsamlingen om oppheving av distribusjonsverkenes bindinger til SKL som
kraftleverandør. Leveringsvilkårene ble opphevet på generalforsamlingen i selskapet. og eierne
fikk tilbud om frivillig inngaelse av rammeavtale enten som totalkjopsforpliktelse eller som
kjøp av et fast kvantum over en lengre periode. Disse ble av eierne betraktet som et tilbud til
markedsbaserte betingelser (flere av distribusjonsverkene avslo tilbudet om rammeavtale og
valgte abasere seg på innkjøp i markedet). Tilsynet konkluderte med at eierne nå hadde reell
frihet til avelge og anså på bakgrunn av dette saken som avsluttet.

NVE valgte aga videre og avslo søknad om fornyelse av omsetningskonsesjon. Dette p.g.a at
SKL hadde inngått rammeavtale med totalkjøpsforpliktelse med noen av eierne. og NVE mente
dette brot med forskriftenes § 4-4 c)- forbud mot bindinger på kraftkjøp. NVEs vedtak om
avslag ble påklaget til Nærings- og energidepartementet. som senere ga klager medhold på
grunn av at distribusjonsverkene hadde reell frihet til avelge andre tilbud.

Fitjar Kraftlag  -  partiell leveringsnektelse
I 1995/96 foretok Konkurransetilsynet en vurdering etter konkurranseloven 83-10 av et vedtak
fattet av Fitjar Kraftlags styre og vilkår for avregning etter standardtariffer (subsidiert kraftpris)
i Fitjar Kraftlags tariffhefte.

Konkurransetilsynet tolket vedtaket og vilkårene for avregning dithen at Fitjar Kraftlag ville
stille som krav for levering til standardtariffer at lokale kunder ikke skulle gå ut på det åpne
markedet og be om pris. og at de skulle henvende seg direkte til kraftlaget - ikke gjennom
megler. Tilsynet redegjorde i sitt brev av 11. august 1995 til kraftlaget om at det anses som en
viktig forutsetning for et velfungerende kraftmarked at sluttbrukere opptrer rasjonelt som
kjøpere. Videre ble det påpekt at er det viktig at bedrifter som har sin virksomhet fordelt på
flere geografiske områder kan utnytte potensielle gevinster ved asamordne sine innkjøp på
tvers av lokale everks konsesjonsomrader. Tilsynet var av den oppfatning at dersom lokale
everk opererer med vilkår som er egnet til astraffe kunder som opptrer som rasjonelle
markedsaktører. vil dette kunne virke konkurransebegrensende i kraftmarkedet. Dette er
tilfellet hvis everk bruker grad av aktiv tilbudsinnhenting enten på egenhånd eller gjennom
konsulent som kriterium for aavgjore om lokale kunder skal tilbys standardtariff eller ikke.

Saken fant sin løsning ved at Fitjar Kraftlag rettet seg etter en anmodning fra
Konkurransetilsynet om abekrefte at levering til standardtariffer ikke avhenger av at den lokale
kunden henvender seg direkte. det vil si utenom megler. samt om at siste ledd i setningen i
kraftlagets tariffhefte -" .... og som ikkje er ute på det åpne markedet og ber om pris" - strykes
ved forstkommende utgivelse av nytt tariffhefte.

NVE ble i denne saken på bakgrunn av en klage bedt om aavgjore den konkrete tvisten
mellom Postens Eiendomssenter og Fitjar Kraftlag som dannet bakgrunnen for
Konkurransetilsynets vurderinger. NVE oversendte klagen til tilsynet under henvisning til at
tvisten omhandlet forhold som ligger utenfor NVE sitt myndighetsområde. siden klagen gjaldt
vilkår i forbindelse med avtale om omsetning av kraft (konkurransedelen).
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Bergen Lyserker  -  lang oppsigelsestid ved skifte av leverandor
Hosten 1992 behandlet Konkurransetilsynet en klage på lang oppsigelsestid for en
naeringskunde hos Bergen Lysverker (BL). Tilsynet varslet inngrep med fastsettelse av
oppsigelsestiden til en måned. Dette ble tatt til folge og ble senere gjort til norm for hele
bransjen.

Saken ble opprinnelig klaget inn for NVE. Oppsigelsestiden var imidlertid ikke i strid med
energiloven. energilovforskriften eller vilkar satt med hjemmel i disse. NVE hadde dermed i
dette tilfellet ikke kompetanse til aregulere forholdet mellom partene. NVE tok derfor kontakt
med Konkurransetilsynet om saken.

NVE har imidlertid regulert profilavregnede kunders oppsigelsestid ovenfor netteier ved skifte
av leverandor. se kapittel 3.2. 1.

2.2.3 Forslag til samarbeidsform
Nar det gjelder vilkår. avtaler og handlinger som kan begrense konkurransen. har vi sett at
etatenes regelverk både kan overlappe og utfylle hverandre. Overlapping kan skje i forbindelse
med regulering av vilkar. avtaler og handlinger vedrorende drift av overforingsnettet. For
vilkar. avtaler og handlinger av konkurransemessig betydning tilknyttet salg av kraft. har ikke
NVE inngrepshjemler slik tilsynet har i konkurranseloven § 3-10. NVE kan imidlertid sette
vilkar i forbindelse med behandling av konsesjoner. Dette er så langt ikke gjort.

Arbeidsgruppen anser det som hensiktsmessig at Konkurransetilsynet ikke foretar inngrep mot
vilkar. avtaler og handlinger vedrorende drift av overføringsnettet. med mindre dette er avklart
med NVE. Motsatt anses det som hensiktsmessig at NVE som hovedregel ikke stiller
konsesjonsvilkår som regulerer vilkår, avtaler og handlinger av konkurransemessig betydning
tilknyttet salg av kraft.

De sakene hvor det synes å eksistere mest overlapping i kompetanse mellom etatene. vil være
saker vedrørende avtaler som innebærer en plikt eller en rett for et distribusjonsverk til akjope
kraft fra en produsent - det vil si eneleverandør- og eneforhandleravtaler. Det kan være naturlig
at Konkurransetilsynet kobles inn på et tidlig tidspunkt dersom NVE onsker avurdere en slik
avtale. Dette på bakgrunn av den praksis tilsynet besitter i avurdere konkurransemessige
virkninger av slike avtaler. Motsatt kan det også synes relevant for tilsynet akoble NVE inn i
en slik sak på et tidlig tidspunkt for a faavklart om det er hensiktsmessig at forholdet vurderes
pa bakgrunn av konkurranseloven § 3-10 eller at NVE i\·erksetter sanksjoner etter energiloven
§ 7-3 ved overtredelse av forbudet i § 4-4 c) i energilovforskriften.

Det er vanskelig atrekke klare konklusjoner vedrørende saksbehandling for denne typen vilkår.
avtaler eller handlinger. Det legges derfor opp til jevn kontakt mellom etatene når nye
problemstillinger dukker opp.

2.3 Bedriftserverv
Bedriftserverv kan være en effektiv måte å skape nye eller tilpasse seg endrede
markedsforhold. Det vil ofte vaere onskelig at små og/eller konkurransesvake bedrifter slår seg
sammen for a bedre sin konkurranseevne. Ved enkelte bedriftserverv vil imidlertid den
negative effekt pa konkurransen vere betydelig.

Konkurransetilsynets hjemmel til agripe inn mot bedriftserverv
Konkurranseloven § 3-11 gir Konkurransetilsynet hjemmel til agripe inn mot bedriftserverv
dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig
begrensning av konkurransen i strid med formålet i loven. Med bedriftserverv menes fusjon.
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erverv av aksjer eller andeler og delvis erverv av bedrift. Bedriftserverv er altså en
samlebetegnelse pa fullstendig fusjon og helt eller delvis oppkjøp.

For at Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn mot bedriftserverv. mafor det første
bedriftservervet forer til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. For det
andre maervervet vere i strid med formålet i lovens § 1-1. som er asorge for effektiv bruk av
samfunnets ressurser. Med andre ord må det ikke knytte seg effektivitetsgevinster til ervervet i
form av stordrifts- eller samdriftsfordeler som mer enn oppveier tapet som følge av
konkurransebegrensningen.

Konkurransetilsynet kan bare gripe inn mot et bedriftserverv dersom begge disse
inngrepsvilkårene er oppfylt. Særlige politiske hensyn som tilsier at det ikke skal gripes inn
mot erverv selv om disse inngrepsvilkarene er oppfylt. antas fortrinnsvis abli tatt hensyn til
under en eventuell klagebehandling. Dersom de nevnte inngrepsvilkarene ikke er oppfylt. har
ikke konkurransemyndighetene hjemmel til agripe inn mot bedriftserverv ut fra særlige
politiske hensyn.

Et inngrepsvedtak kan gå ut på å nedlegge forbud eller gi påbud. samt å gi tillatelse på vilkår.
Konkurransetilsvnet kan blant annet:

a) forby bedriftservervet og fastsette slike bestemmelser som er nodvendige for at
fhrmå/et medforhudet blir oppnådd.

b) paby avhendelse av aksjer eller andeler som er ervervet som ledd i bedriftservervet,
eller

c) selle slike vilkår som er nodvendige for amotvirke at bedriftservervet begrenser
konkurransen i strid med form@let om effektiv ressursbruk. jf. I-I.

.VVEs konsesjonshjemme/
Det fremgar av kommentarene til energiloven $ 2-3 tredje ledd i Ot.prp nr 43 1989-90 at det
kreves ny konsesjonsbehandling ved overdragelse av hele anlegg eller en hel virksomhet. Det
vil være tilfelle dersom et selskap som innehar en konsesjon fusjoneres inn i et annet selskap.
Erverv av aksjer eller andeler i selskapet utløser konsesjonsbehandling dersom overdragelsen
er så betydelig at det representerer en reell overdragelse av selskapets aktiva. Det er lagt til
grunn at det normalt foreligger en reell overdragelse av aktiva dersom mer enn 90 % av
aksjene. andelene eller stemmene overtas av en erverver. Et slikt erverv utløser ny
konsesjonsplikt. og NVE kan nekte ny konsesjon eller stille nye konsesjonsvilkår dersom det er
påkrevet. På bakgrunn av konsesjonssøknader foretar NVE en vid vurdering av ervervets
konsekvenser for eventuell nettutvikling. monopolkontroll og kraftmarkedet m.v.
Formålsbestemmelsene i energiloven og forskriften er utgangspunktet for hvilke hensyn det
legges vekt pa i vurderingen.

Ikke alle bedriftserverv i kraftbransjen er konsesjonspliktige etter energiloven. Ved erverv av
selskap som driver ren omsetning av kraft kan den nye eier unngå ny konsesjonsbehandling
dersom omsetningskonsesjon innehas av den overtakende fra før. Dessuten vil erverv av
mindre enn 90% av aksjene. andelene eller stemmene i et selskap normalt ikke utløse ny
konsesjonsbehandling. siden ervervet da som oftest ikke regnes som enn reell overdragelse av
selskapets aktiva.

NVE kan med hjemmel i energiloven  §  3-4 nr 8 sette som vilkår for områdekonsesjoner at
konsesjonen revurderes dersom €n eier erverver en andel som innebaerer at vedkommende
oppnar en vesentlig innflytelse i selskapet. Videre kan det settes som vilkår for
omsetningskonsesjon at den revurderes dersom konsesjonæren erverver en andel i et annet
kraftomsetningsselskap som innebærer en vesentlig innflytelse over selskapet. jf energiloven
§  4-3 nr 4. NVE har hittil ikke stilt slike vilkår verken i områdekonsesjoner eller
omsetningskonsesjoner. Bedriftserverv som ikke utløser konsesjonsplikt etter energiloven
behandles under et eget punkt 2.3.2 nedenfor.
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2.3.1 Saker som NVE må ta til behandling og som Konkurransetilsynet kan behandle

2.3.1.1 Horisontale bedriftserverv som utloser konsesjonsplikt etter energiloven
Med horisontale bedriftserverv menes fusjon, erverv av aksjer eller andeler og delvis erverv av
bedrift der selskapene tilhører det samme nivå i verdikjeden fra produksjon til konsum av kraft.

Det har vart liten grad av utvikling mot horisontal integrasjon i kraftsektoren. noe som skyldes
at vi langt pa vei har en vertikalt integrert kraftbransje. og at det hittil har vert liten bevegelse i
retning a\' selskapsmessig oppdeling i egne produksjons-. omsetnings og nettselskaper. Vi har
riktignok en del sma distribusjonsverk. men det har vert faeksempler pa fusjoner mellom dem.
Det har vaert vanligere at sma distribusjonsverk har gatt sammen i storre vertikale integrerte
enheter.

Praksis
Siden det ikke har foregått noe horisontal integrasjon av betydning i den norske kraftsektoren.
er det heller ikke praksis på samarbeid mellom NVE og Konkurransetilsynet i denne type
saker.

2.3.1.2 Vertikale bedriftserverv som utloser konsesjonsplikt etter energiloven
Med vertikale bedriftserverv menes her fusjon. erverv av aksjer eller andeler og delvis erverv
av bedrift som innebærer en integrering mellom produksjon eller omsetning av kraft og drift av
overforingsnett. Vertikale bedriftserverv kan foregå i mange varianter. Frem til nå har det vært
mest vanlig at selskaper med en vesentlig produksjon av kraft kjøper opp distribusjonsverk.
Det kan imidlertid være like aktuelt for rene distribusjonsverk å kjøpe seg inn i produksjons-
selskaper.

Generelt om vertikale bedriftserverv
I forarbeidene til energiloven (Ot.prp nr 43 1989-90) står det flere steder omtalt at vertikal
integrering ikke fremmer utviklingen av et effektivt kraftmarked. I uttalelsene fra kapittelet om
organisasjonsstruktur på side 41. fremgår følgende uttalelser: "Vertikal integrering fremmer
ikke et effektivt kraftmarked" og "i forbindelse med sammenslainger vil det være
hensiktsmessig askille ut kraftverk som egne selskaper uavhengig av fordelingsfunksjonen".
Det er altså klart innenfor energilovens formal a legge vekt på at ytterligere vertikal integrasjon
ikke bidrar til et effektivt kraftmarked.

Det er grunn til atro at produksjonsverk har sterke interesser i askjerme egen omsetning fra
konkurranse i sluttbrukermarkedet. Energiverk med både nett og konkurranseutsatt virksomhet
vil ha incentiver til abelaste nettvirksomheten med kostnader fra den konkurranseutsatte delen.
noe som vil føre til høyere nettkostnader som kan dekkes inn ved høyere overføringstariffer. På
den måten muliggjøres en kunstig lav kraftpris. og gjennom slik kryssubsidiering kan verket
gjore det vanskelig for alternative kraftleverandorer akonkurrere på pris. Ytterligere vertikal
integrasjon vil derfor kunne virke negativt på konkurransen i kraftmarkedet.

Det er vanskelig apavise kryssubsidiering i vertikalt integrerte selskaper. og en utvikling mot
ytterligere vertikal integrasjon svekker NVEs muligheter til autove en effektiv
monopolkontroll. Incentivregulering kan redusere. men ikke fjerne problemet med
kryssubsidiering.

De vertikalt integrerte selskapene med distribusjonsnett har i dag gjennomgående svært høy
markedsandel for energileveranser til kunder i sitt eget nettområde. Slike selskaper har ofte en
betydelig kapitalbase i egenskap av netteier. eventuelt også som produsent. Dersom en
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fremmed le\'erandor prm·er å etablere seg i de vertikalt integrerte selskapenes lokale
sluttbrukermarked, vil de kunne svare med asenke sine priser til et niva vesentlig under det
som kreves for aoppna en rimelig fortjenestemargin. Deres finansielle styrke vil på denne
maten representere en troverdig trussel om at et tilbud fra mulige konkurrenter vil bli møtt med
prisreduksjoner som om nodvendig kan opprettholdes over lang tid. Vertikal integrasjon vil
derfor ogsa kunne svekke den potensielle konkurransen i sluttbrukermarkedet.

Praksis  -  Akershus Energiverks oppkjop av Fet E/erk og Lorenskog Elektrisitetserk
Prisdirektoratet tok saken til behandling for ase om oppkjøpet kunne gi grunnlag for inngrep i
henhold til prislo\'en 42 a. som tilsvarer konkurranseloven 3-11. Akershus Energiverk
(AEV) har en betydelig egenproduksjon. og oppkjøpet av de to distribusjonsverkene ville
medføre en okt vertikal integrasjon i kraftmarkedet. Prisdirektoratet uttrykte at det var
konkurransebegrensende virkninger av AEVs oppkjop av Lorenskog Elektrisitetsverk. men
konkluderte med at oppkjopet ikke oppfyller krm·et om vesentlig begrensning av
konkurransen. Det ble særlig lagt vekt på at AEV har begrensede muligheter til autove
markedsmakt ovenfor sluttbrukermarkedet i Lorenskog.

Prisdirektoratet involverte NVE pa et tidlig tidspunkt i saken. Et mote ble avholdt med NVE
om saken den 19. mars 1993. NVE ble senere gitt anledning til aavgi uttalelse i saken. NVE
sendte en generell uttalelse som konkluderte med at ytterligere vertikal integrasjon i
kraftmarkedet ville være uheldig.

NVE tok senere til behandling AEVs søknad om utvidelse av områdekonsesjonen til å omfatte
de oppkjopte distribusjonsverkenes områder. NVE tildelte konsesjon med hovedsakelig den
samme begrunnelse som Prisdirektoratet brukte i sin beslutning om ikke agripe inn. NVE
henviste i konsesjonsvedtaket til Prisdirektoratets behandling av saken.

Praksis  - AEVs oppkjop av Oppegård Energiverk
AEV sokte 8. juli 1994 om områdekonsesjon og tjernvarmekonsesjon for kjøp av Oppegård
Energiverk (OEV). Konkurransetilsynet kom etter en foreløpig vurdering til at det ikke var
grunnlag for å gå videre med en nærmere vurdering av ervervet med tanke på et eventuelt
inngrep etter konkurranseloven. NVE avslo søknaden om utvidet områdekonsesjon med den
begrunnelse at oppkjøpet ville medføre økt vertikal integrasjon i kraftmarkedet. Vedtaket ble
påklaget til Nærings- og energidepartementet som opprettholdt avslaget med hovedsakelig den
samme begrunnelse som NVE.

NVE innhentet i brev datert 31. oktober 1994 en uttalelse fra Konkurransetilsynet før det ble
fattet vedtak i konsesjonssaken. Tilsynet viser i brev datert 8. desember 1994 til sin vurdering
av oppkjøpet av Lørenskog Elektrisitetsverk. Der ble det uttrykt skepsis til oppkjøpet ut fra
virkningen for engrosmarkedet og husholdningsmarkedet. samt faren for kryssubsidiering
mellom konkurranseutsatt virksomhet og avkastningsregulert nettvirksomhet. Tilsynet fant
imidlertid at ervervet ikke oppfylte kriteriene for inngrep. En av grunnene til det var at tilsynet
i sin vurdering la vekt på at de økte problemene med kryssubsidiering var knyttet til
reguleringssystemet som sådan og kunne således ikke legges til grunn for anvendelse av
konkurranselovens inngrepsfullmakter mot bedriftserverv.

Praksis  -  Oslo Energis oppkjop (I\' Sauda Energiverk
NVE avslo Sauda Energiverks søknad om område- og omsetningskonsesjon i forbindelse med
Oslo Energis oppkjøp av aksjene i Sauda Energiverk AS. Konkurransetilsynet hadde ikke på
forhånd behandlet oppkjøpet med tanke på inngrep etter konkurranseloven. NVEs avslag ble
begrunnet med at oppkjøpet ville medføre økt vertikal integrasjon ved at Oslo Energi. som har
en vesentlig produksjon av kraft. kjoper opp et distribusjonsverk. Et slikt oppkjøp ville
medføre negative virkninger for kraftmarkedet og for monopolkontrollen. mente NVE.
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Det ble ikke innhentet uttalelse fra Konkurransetilsynet før NVE traff vedtak i
konsesjonssaken.

Konkurransetilsynet fant ikke grunnlag for aforeta en nærmere vurdering av ervervet med
tanke på et eventuelt inngrep.

Opp.summering av praksis
Den forskjellen som avtegner seg i praksis mellom NVE og Konkurransetilsynet når det gjelder
standpunkt i saker om vertikale bedriftserverv. kan delvis forklares med etatenes forskjellige
lovgrunnlag for agripe inn.

I behandlingen av søknader om konsesjon foretar NVE en vurdering av konsekvensene for
nettutvikling. monopolkontroll og markedet m.v, mens Konkurransetilsynet foretar en
vurdering av de markedsmessige konsekvensene av vertikale bedriftserverv. Tilsynet kan
dessuten ikke gripe inn med mindre bedriftservervet fører til eller forsterker en "vesentlig
begrensning av konkurransen ... ". Det skal altså en del til før tilsynet griper inn mot
bedriftserverv.

2.3.2 Saker som både Konkurransetilsynet og NVE kan behandle
Begge etater kan ta opp til vurdering både horisontale og vertikale bedriftserverv som ikke
utløser konsesjonsplikt etter energiloven.

Hjemler
NVE kan med hjemmel i energiloven § 3-4 nr 8 sette som vilkår for områdekonsesjoner at
konsesjonen revurderes dersom en eier erverver en andel som innebærer at vedkommende
oppnår en vesentlig innflytelse i selskapet. Videre kan det settes som vilkår for
omsetningskonsesjon at den revurderes dersom konsesjonæren erverver en andel i et annet
kraftomsetningsselskap som innebærer en vesentlig innflytelse over selskapet jf energiloven
§ 4-3 nr 4. NVE har hittil ikke stilt slike vilkår verken i områdekonsesjoner eller
omsetningskonsesjoner. I særlige tilfeller kan de fastsatte vilkår endres. jf energiloven § 7-4.

Konkurransetilsynets inngrepsfullmakt gitt i konkurranseloven § 3-11 dekker alle former for
bedriftserverv uansett hvordan ervervet stiller seg i forhold til energiloven eller andre lover, se
nærmere redegjørelse under kapittel 2.3.1.

2.3.3 Forslag til samarbeidsform
Konkurransetilsynet orienterer NVE på et tidlig tidspunkt dersom et bedriftserverv tas til
behandling som en inngrepssak etter konkurranseloven. NVE gis anledning til aavgi uttalelse
om hvilke konsekvenser bedriftservervet kan ha i forhold til effektiviteten i kraftmarkedet.

Dersom tilsynet mottar melding om et erverv i henhold til konkurranseloven § 3-11 sjette ledd,
sendes kopi av meldingen til NVE.

Når NVE mottar en søknad om konsesjon for et bedriftserverv, sender NVE kopi av søknaden
til Konkurransetilsynet. Tilsynet gis anledning til aavgi uttalelse om de konkurransemessige
virkningene av ervervet.

Dersom NVE revurderer område- eller omsetningskonsesjoner med grunnlag i fastsatte vilkår
som omtalt under 2.3.2 eller energiloven§ 7-4 i forbindelse med bedriftserverv. orienteres
Konkurransetilsynet.

Derson NVE behandler konsesjoner i forbindelse med bedriftserverv og Konkurransetilsynet
behandler ervervet etter konkurranseloven 83-11, anses det som hensiktsmessig med parallell
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behandling av sakene. Det legges opp til god kontakt mellom etatene i slike tilfeller.
Rekkefolge for beslutninger/vedtak avtales i hvert enkelt tilfelle.

3. Regelverkproduksjon

3.1 Hjemmelsgrunnlag

Bade NVE og Konkurransetilsynet er tildelt kompetanse til agi generelle bestemmelser. I
konkurranseloven er tilsynet flere steder tildelt kompetanse til agi forskrifter. mens NVE flere
steder er tildelt kompetanse til agi retningslinjer. Tilsynet skal dessuten påpeke
konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. jf konkurranseloven § 2-2 d). Siden
tilsynet og NVE har hjemler som kan medføre overlappende eller motstridende regler. samt at
tilsynet har plikt til apapeke eventuelle konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak.
er det viktig med samarbeid om regelverkproduksjon.

Konkurransetilsynets hjemler
Konkurransetilsynet kan på nærmere bestemte vilkår i konkurranseloven § 3-9 gi forskrift som
dispenserer fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4. Tilsynet kan også gi forskrifter med hjemmel i
konkurranseloven 3-10.

Det folger av konkurranseloven § 4-1 første ledd at ervervsdrivende som selger varer i detalj til
forbruker så langt det er praktisk mulig skal informere om prisene slik at de lett kan ses av
forbrukeren. Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 4-1 annet ledd gi
forskrift om plikten til agi prisinformasjon til forbruker etter § 4-1 første ledd. For å lette
forbrukernes bedømmelse av priser og kvalitet på varer og tjenester. kan tilsynet videre påby
ervervsdrivende aiverksette tiltak utover det som følger av påbudet i
$ 4-I forste ledd.

NVEs hjemler
På flere steder i forskriften til energiloven er NVE tildelt kompetanse til agi retningslinjer. I
denne omgang vil behandlingen kun omfatte kompetansehjemmelen i forskrift til energiloven
4-4 b) tredje ledd siden den kan gi overlappende regelverk med Konkurransetilsynet og kan
resultere i regelverk med virkning for konkurransen i kraftmarkedet. Hjemler til ainnfore
regler som helt eller delvis opphever konkurransen (rasjoneringsbestemmelser) omtales ikke.

Etter forskriften § 4-4 b) tredje ledd gir NVE "nærmere retningslinjer for fastsettelse av
overforingstariffer". NVE har blant annet gitt retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning og retningslinjer for beregning av overføringstariffer. Den videre behandling
vil konsentrere seg om disse retningslinjene. siden øvrige retningslinjer gitt av NVE antas a
være av liten interesse for samarbeidet med Konkurransetilsynet.

3.2 Praksis  -  regelverkproduksjon
NVEs retningslinjer revideres en gang i året. Dersom det er forslag om større og prinsipielle
revisjoner sendes retningslinjene på høring. Konkurransetilsynet er en av flere
høringsinstanser. Den første tiden skjedde det hyppige regelendringer. siden regelverket var
nytt og praktiseringen av det avdekket mangler og behov for nye regler. Regelverket har nå
virket en stund. Det kan imidlertid fortsatt forventes hyppige endringer. siden NVE
kontinuerlig arbeider med regelverket for agjore monopolreguleringen mer effektiv.

+Veiledning om regnskapsrapportering. retningslinjer for beregning av overforingstariffer. retningslinjer for
måling og avregning av kraftomsetning og retningslinjer for systemansvar i kraftsystemet.
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Konkurransetilsynets arbeid med forskrifter om prisopplysning for salg av kraft til
husholdninger har foregått i samarbeid med NVE som bl.a har vært høringsinstans. Forskriften
vil bli hjemlet i konkurranseloven 4-1.

Bade Konkurransetilsynet og NVE utforer prisundersøkelser pa kraft. Mangel på dialog om
disse undersokelsene vil lett kunne fore til unodvendig dobbeltarbeid.

3.2. 1 Implikasjoner av tredjepartsadgangen
Som selger av elektrisk kraft er en avhengig av informasjon om hvor mye kraft ens kunder i det
enkelte nettområde har forbrukt hver time på døgnet. For nøyaktig informasjon om dette er det
nodvendig a timesmale samtlige kunder i et nettområde. dersom nettområdet har flere
leverandorer. Timesmaling av elektrisk energi er kostbart og NVE har kommet til at det i de
fleste tilfeller er samfunnsokonomisk uheldig atimesmale kunder som har et forbruk mindre
enn 500.000 k Wh i året.

Det er utviklet en metode for aberegne det timesvise forbruket til kunder som ikke timesmåles.
Denne metoden vil kunne fore til en liten feil mht i hvilken time forbruket har skjedd. Dette
medforer en liten usikkerhet for både sluttbruker og leverandor av strom. Det er NVEs
vurdering at denne usikkerheten for det første har en verdi som ligger langt under kostnaden
ved timesmåling. og for det andre at fordelen med okt konkurranse mer enn oppveier ulempen
som den nevnte usikkerheten medfører.

Metoden som brukes for aavregne strømkunder som ikke timesmåles kalles avregning på
grunnlag av justert innmatingsprofil. Denne metoden krever at en til enhver tid vet hvor stor
andel av de profilavhengige kundene som forsynes av den enkelte leverandør. Det er netteier
som har ansvaret for at denne fordelingen blir riktig. For ikke apalegge netteiere mer arbeid
enn det som er rimelig. har NVE begrenset de profilavregnede kundenes anledning til abytte
leverandør. De kan kun bytte leverandør fire ganger i året (hvert kvartal), og må da varsle
netteier samt ny og gammel leverandør en måned i forveien.

I prinsippet kan en tenke seg at Konkurransetilsynets fullmakter også kunne vært brukt for a
regulere de profilavregnede kundenes anledning til abytte leverandør. Det virker imidlertid lite
aktuelt for tilsynet å sette minimumsbestemmelser for oppsigelsestider ved skifte av leverandør.
Tilsynet har da heller ikke prøvet sine fullmakta på dette punktet.

3.2.2 Gebyr for leverandorbytte

Det er på det rene at når en sluttbruker skifter leverandør. påføres netteier kostnader som følge
av dette skiftet. NVE mener at denne kostnaden er synkende over tid fordi netteierne
opparbeider rutiner for ahandtere slike situasjoner. samtidig som netteiernes IT-løsninger på
sikt bør takle denne oppgaven automatisk.

NVE har fastsatt den maksimale transaksjonsgebyr netteier kan kreve av en kunde ved skifte av
leverandor til 200- kr (ekskl. m.v.a). NVE mener at et slik gebyr er nodvendig pr i dag. Som
nevnt over vil antageligvis kostnaden ved en sluttbrukers leverandorskifte synke over tid. Dette
gjor at NVE vurderer asenke dette gebyret i de nye retningsiinjene gjeldende fra 1. januar
1997. NVEs målsetning er at gebyret på sikt skal ytterligere ned.

I prinsippet kan en tenke seg at Konkurransetilsynets fullmakter også kunne vært brukt for å
regulere transaksjonskostnadene. Tilsynet har aldri prøvet sine fullmakter på dette punktet.
men har gjennom høringsuttalelser til NVE gitt uttrykk for at husholdningsmarkedet også bør
apnes opp for konkurranse.
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3.2.3 Leverandorers gebyr for tilgang til fordelingsnett
En netteier blir pålagt mer omfattende oppgaver. jo flere leverandører som leverer elektrisk
kraft i nettet. For hver leverandør må netteier overfore målerdata for alle leverandørens kunder.
Dette gjores som regel en gang i året. men må nødvendigvis gjøres selv om leverandøren ikke
leverer kraft hele året. Denne kostnaden er altså like stor uansett hvor stor del av året
leverandøren leverer kraft i nettet. Netteier må også ved utgangen av hvert kvartal oppdatere
den prosentvise fordelingen av profilavregnede kunder mellom leverandørene. Denne
kostnaden varierer over aret.

En netteiers merkostnad ved aha flere leverandorer i sitt nett har altsa bade elementer av
variasjon over året samt elementer som er uavhengig av hvor stor del av året det er levert strøm
i nettet. NVE har derfor valgt asette et gebyr palydende maksimalt kr 4 000 (eks mva) for hver
leverandor som leverer strom i nettet. Gebyrets storrelse er uavhengig av hvor stor del av aret
det leveres strom og hvor mye strom som leveres.

I prinsippet kan en tenke seg at Konkurransetilsynets fullmakter også kunne vært brukt for å
regulere gebyret for tilgang til fordelingsnett.

3.2.4 Prisinformasjon
NVE har gitt regler som gjelder netteiers informasjonsplikt om overføringstariffer og
beregningsgrunnlaget til kunder. andre netteiere og NVE. Konkurransetilsynet arbeider for
tiden med forskrift som skal gjelde leverandørers prisopplysning til husholdningskunder. Siden
regelverkene vil regulere ulike forhold, foreligger det ikke overlapping. Det kan imidlertid bli
overlapping dersom tilsynet og NVE endrer disse reglene uten at det skjer en samordning.

3.3 Forslag til samarbeidsform
Som nevnt tidligere skal Konkurransetilsynet påpeke konkurranseregulerende virkninger av
offentlige tiltak. Det er derfor naturlig om NVE legger opp til et nærmere samarbeid med
tilsynet ved endring eller produksjon av nye regler som kan ha betydning for konkurranse-
forholdene i markedet.

Det meste av NVEs regelverkproduksjon vil som oftest ikke ha noen direkte innvirkning på
konkurranseforholdene i kraftmarkedet så lenge det er fri tredjepartsadgang til nettet og
kraftleverandører behandles likt ved fastsettelse av overforingstariffer. Markedsadgang og
ikke-diskriminering er sikret gjennom forskrift til energiloven 4-4 b) første ledd og annet
ledd. Siden NVE driver en omfattende regelverkproduksjon og siden mye av det ikke har
direkte innvirkning på konkurranseforholdene i kraftmarkedet. anses det som hovedregel
tilstrekkelig at NVE fører videre dagens praksis med asende større og prinsipielle endringer av
regelverket på høring til Konkurransetilsynet.

Det legges imidlertid opp til en dialog om hvilke endringer i regelverket som bør oversendes
Konkurransetilsynet for kommentarer.

Dersom NVE endrer reglene som er omtalt i punktene 3.2.1 til 3.2.3 eller gir andre regler som
kan antas aha direkte konkurranseregulerende virkning. orienteres tilsynet på et tidlig
tidspunkt i saken. Tilsynet gis anledning til aavgi uttalelse om de konkurransemessige
virkningene av de nye reglene.

Dersom NVE eller tilsynet planlegger agi regler eller endre eksisterende regler om plikten til å
gi prisinformasjon til kunder m.v. innledes det et samarbeid mellom etatene om saken.
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Dersom tilsynet planlegger abruke andre hjemler til agi generelle regler for kraftbransjen enn
konkurranseloven § 4-1. orienterer tilsynet NVE på et tidlig tidspunkt under utredningen av
regelverket. NVE gis anledning til akomme med innspill og kommentarer til tilsynets planer.

4. Monopolregulering

4.1 Hjemmelsgrunnlag

Konkurransetilsynets hjemler
I relasjon til reguleringen av nettmonopoler. vil det være bestemmelsene i kl. § 2-2 d). hvor
tilsynet er gitt i oppgave apapeke eventuelle konkurranseregulerende virkninger av offentlige
tiltak. og konkurranseloven 83-10. som gir tilsynet hjemmel til agripe inn mot
konkurranseskadelig atferd. som danner grunnlaget for Konkurransetilsynets kompetanse.

NVE forvalter regelverk som bl.a. regulerer nettoperatørenes atferd. I den grad dette
regelverket påvirker konkurransen på kraftmarkedet faller dette naturlig inn under tilsynets
kompetanseområde. Videre vil det i tilfeller der nettoperatørene selv opererer sin virksomhet
på en måte som skader konkurransen. kunne være grunnlag for tilsynet selv aforeta inngrep.
Tilsynet har også fullmakter i henhold til $ 3-10 til å regulere ervervsdrivendes priser i tilfeller
der markedet ikke fungerer .

NVEs hjemler
NVEs monopolregulering omfatter både vedtak av generelle retningslinjer og vedtak i
enkeltsaker vedrørende nettdrift. Siden regelverkproduksjon er behandlet i foregående kapitteL
vil det ikke behandles her.

Gjennom område- og anleggskonsesjoner regulerer NVE hvem som skal få tillatelse til bygge
og drive anlegg for overføring av elektrisk kraft. Områdekonsesjonen gir konsesjonæren en
særlig rettighet til å bygge og drive nettanlegg for distribusjon av elektrisk kraft innen et
avgrenset geografisk område. Anleggskonsesjon er nødvendig for alle nettanlegg som ikke er
bygget med hjemmel i en områdekonsesjon. Bygging av parallelle nettanlegg er normalt ikke
økonomisk rasjonelt for samfunnet. NVE gir ikke konsesjoner til parallelle, konkurrerende
nettanlegg.

Omsetningskonsesjoner gis i prinsippet til alle anleggs- og omradekonsesjonerer, det vil si til
alle eiere av nettanlegg. Formålet med omsetningskonsesjonene er ikke a regulere hvem som
skal kunne eie og drive nettanlegg, men astille vilkår til eierne.

Forskriften til energiloven setter vilkår på følgende områder:
a) Intern organisering og regnskap
b) Overforingskapasitet og overføringstariffer
c) Vedtektsbestemmelser med bindinger om kraftkjøp
d) Konsesjonærens informasjonsplikt overfor myndighetene

Ved uenighet om vilk@r eller ved tvist om beregningsmaten for overforingstariffer og kapasitet.,
treffes avgjørelse av NVE. jf forskrift til energiloven § 4-4 b) sjette ledd.

Basert på innhentede opplysninger fra konsesjonæren. kan NVE i henhold til retningslinjene
for overforingstariffer palegge konsesjoneren aforeta endringer av tariffer og vilkår, jf
forskrift til energiloven 84-4 b) femte ledd.
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4.2 Praksis og vurderinger  -  monopolregulering
Formalet med monopolreguleringen er afremme samfunnsøkonomisk effektiv nettvirksomhet
som i henhold til energiloven betraktes som et naturlig monopol. Dette skjer ved at tariffene for
kraftoverforing reguleres i to henseende: Tariffniva reguleres for aunnga at nettmonopolene
padrar seg unodvendig hoye kostnader pa grunn av lav kostnadsbevissthet eller ved at
tariffnivaet settes sa hoyt at kapitalavkastningen blir urimelig stor. I tillegg reguleres
tariffstrukturen for a minimere effektivitetstapet som i praksis oppstår når netteierne skal dekke
inn sine totale nettkostnader via inntektene fra overforingstariffene.

En effektiv monopolregulering er dessuten en avgjørende forutsetning for et velfungerende
kraftmarked. Monopolkontrollen skal pase at alle omsetningskonsejonerer har separate
regnskaper for konkurranseutsatte forretningsområder og monopolfunksjoner og at det
utarbeides ikke-diskriminerende tariffer og vilkår for bruk av nettet. Kravet om ikke-
diskriminering gjelder ogsa for konsesjonærenes eget bruk av nettanleggene.

Monopolregulering er særlig viktig i det norske kraftmarkedet siden de fleste kraftselskaper og
energiverk driver både nettvirksomhet og kraftomsetning innenfor samme selskap. Over
bah-parten av kraftproduksjonen her i landet skjer i selskapet som også eier distribusjonsnett.
På den måten selger energiverkene selv kraft til de fleste av forbrukerne tilknyttet eget nett og
produserer selv en vesentlig andel av denne kraften i egne kraftstasjoner. Dette gir sterke
incentiver til kryssubsidiering og diskriminerende adferd med formal afavorisere egen
virksomhet.

NVEs monopolregulering skjer i alt vesentlig gjennom følgende virkemidler:
- retningslinjer og rundskriv som stiller krav til konsesjonærene og signaliserer hvilke

vurderinger NVE vil legge til grunn i enkeltvedtak hjemlet i energiloven.
- enkeltvedtak etter at NVEs kontroll har avdekket brudd på vilkår gitt i

omsetningskonsesjonene. og
- enkeltvedtak etter at NVE har behandlet tvist om tariffer eller vilkår for overføring

mellom en omsetningskonsesjonær og konsesjonærens kunder.

Saker om ikke-diskriminerende tariffer og adferd utgjorde en vesentlig del av NVE
saksbehandling de forste årene etter at energiloven trådte i kraft. I dag utgjør slike saker en
mindre del av saksmengden. Den vesentlige del av arbeidet med monopolregulering er i dag
relatert til målsetningen om å fremr:1t en effektiv nettdrift på kort og lang sikt.

Mulighetene til kryssubsidiering og konsekvensene av nye mulige bindinger mellom
nettvirksomhet. omsetning og produksjon innenfor geografisk avgrensede regioner gir likevel
grunn til bekymring for den framtidige utvikling av kraftmarkedet. Det er derfor viktig at
myndighetene stiller krav og setter rammer for utviklingen av organisasjonsstrukturen i
kraftsektoren. Disse spørsmålene er behandlet i rapportens kapittel 2 om private
konkurransereguleringer.

For øvrig arbeider NVE med nye reguleringsregimer som kan gi mer effektiv nettvirksomhet. I
hovedsak gar dette ut pa aforsoke a fabransjen til asamarbeide om nettdrift for aoppna
kostnadsbesparelser. Det etableres et reguleringsregime for fellesnett hvor det gis incentiver til
kostnadsbesparelser ved ala netteierne  få  sitte igjen med en del av denne gevinsten.

Det er imidlertid også aspekter ved det asoke å oppnå kostnadseffektivitet i kraftnettet som
ogsa i noen grad faller inn under Konkurransetilsynets arbeidsområde. Tilsynets skal sørge for
effektiv ressursbruk gjennom virksom konkurranse. Dersom det eksisterer markedssvikt og
regulering er det riktige for aoppna effektivitet. vil det også være tilsynets oppgave abidra til
at de områder med markedssvikt defineres på en korrekt måte. Dette innebærer at det vil være
en del av tilsynets oppgaver påpeke eventuelle områder som i dag ligger innenfor
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monopolreguleringen. men som etter en nærmere vurdering eventuelt kan gjøres til gjenstand
for konkurranse.

I tillegg har Konkurransetilsynet en viss erfaring fra abenytte sin hjemmel til aregulere priser
overfor aktører i markeder med fravær av konkurranse eller hvor det av andre hensyn har vist
seg nodvendig aregulere ervervsdrivendes priser. Videre vil det være slik at den kompetanse
som tilsynet besitter i forhold til avurdere konkurransemessige forhold også i noen grad kan
benyttes som grunnlag for avurdere reguleringer. Dette gir et generelt kompetansegrunnlag.
som kan utvides og benyttes til rådgiving overfor sektorspesifikke reguleringsmyndigheter.
ogsa i kraftmarkedet.

4.3 Forslag til samarbeidsform

Monopolreguleringen utgjor en stor del av NVEs saksmengde. Det anses derfor som lite
hensiktsmessig med et samarbeid med Konkurransetilsynet fra sak til sak. Tilsynet er som
nevnt palagt apapeke eventuelle konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. og
sitter inne med en del kunnskap om slike virkninger. Ved større og mer prinsipielle endringer i
reguleringen bør det derfor legges opp til utstrakt dialog mellom etatene. Konkurransetilsynet
må minimum gis mulighet til auttale seg om forslagene. Det anses som hensiktsmessig at
tilsynet blir orientert om slike endringer før saken sendes på ordinær høring.

5. Internasjonale saker
Fra 1.januar 1996gjennomforte Sverige en deregulering av kraftmarkedet. Samtidig ble
grensene åpnet for et felles norsk-svensk kraftmarked. Utviklingen går i retning innlemmelse
av Finland. Både Sverige og Norge har videre kabler for utveksling av kraft med Danmark.
Norge planlegger også kabler for utveksling av kraft med Nederland og Tyskland. Utvidelser
av markedet fra et nasjonalt til et multinasjonalt marked reiser nye problemstillinger
vedrørende de ulike myndigheters kompetanse.

5.1 Hjemmelsgrunnlag

Konkurransetilsynets hjemler
Det går fram av konkurranseloven § 1-5 at loven gjelder vilkår. avtaler og handlinger som har
virkning eller som er egnet til aha virkning i Norge. Konkurranselovens virkeområde bygger
dermed på den sakalte "effektdoktrinen". ved at loven gir Konkurransetilsynet fullmakt til a
gripe inn ovenfor blant annet avtaler mellom aktører i et annet land, så sant avtalen har
virkning eller er egnet til a ha virkning i Norge.

I praksis kan det være vanskelig agripe inn i forretningsforhold i et annet land. fordi tilsynet
ikke vil ha tvangsmidler ovenfor utenlandske aktører som ikke er representert i Norge.

Videre gir konkurranseloven § 2-2 d) Konkurransetilsynet i oppgave apapeke
konkurransebegrensende virkninger av offentlige tiltak. Offentlige rammebetingelser for
handelen med utlandet vil dermed være et tiltak tilsynet vil kunne ha interesse av auttale seg
om .

Nerings- og energidepartementets hjemler
Det kreves konsesjon for fysisk utveksling av kraft med utlandet. Innførsel og utførsel av kraft
til og fra Norge krever særskilt konsesjon av Nærings- og energidepartementet (NOE) etter
energiloven 84-2 sml $ 7-2.
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NOE kan stille konsesjonsvilkar for slike avtaler om utveksling av kraft med utlandet. jf
energiloven 34-3 punkt 3 og 4. Det kan blant annet stilles vilkar for a sikre en effektiv
kraftutveksling med utlandet og for a sikre at kraftutvekslingsavtaler med utlandet ikke har
konkurranseregulerende virkninger for det innenlandske markedet.

NVE har blitt tildelt oppgaven med akontrollere at konsesjonsvilkarene blir fulgt.

5.2 Praksis

Private konkurransereguleringer pa tvers av landegrenser
Til na har Konkurransetilsynet og NVE ikke hatt til behandling noen saker vedrorende
konkurransereguleringer pa tvers av landegrenser. Som en illustrasjon kan imidlertid nevnes
Statkrafts kjop av aksjer i svenske Sydkraft. Statkraft og Sydkraft har til sammen ca 25% av
kraftproduksjonen i Norge og Sverige. Dersom Statkraft og Sydkraft skulle utvikle et
samarbeid som tilsier at de ikke lenger kan anses som konkurrenter. vil det innebære at
konsentrasjonen i det norsk-svenske kraftmarkedet vil oke. I en sak som denne vil
Konkurransetilsynets hjemler gitt i konkurranseloven gjelde på lik linje som ved et tilsvarende
samarbeid innenfor Norges grenser.

Krafiutveksling i det norsk-svenske markedet
NOE har gitt Statnett SF konsesjon til aadministrere en ordning med omsettelige kvoter for
eksport av kraft til Sverige. De samlede årlige kvotene som kan tildeles norske
kraftprodusenter har ligget på rundt 5 TWh/ar. Disse kvotene tildeles kraftprodusentene i
forhold til deres produksjonskapasitet. Det trengs ikke særskilt konsesjon for eksport innenfor
denne kvoteordningen. NOE har ikke tildelt kvoter for 1999 eller senere.

All fysisk kraftutveksling med Sverige, utover eksisterende fysiske bilaterale avtaler og
eventuelle nye avtaler basert på kvoter tildelt innenfor 5 TWh/år-ordningen. skal utveksles via
Statnett Markeds kraftbørs.

Statnett SF og Statnett Marked AS har konsesjon for å organisere og tilrettelegge kortsiktig
utveksling av kraft i det norsk-svenske markedet. Konsesjonen omfatter ikke fysiske leveranser
av kraft med varighet lengre enn neste dogn. Det er meningen at all fysisk krafthandel med
Sverige på sikt skal gå via den norsk-svenske kraftbørsen.

Det fremgar av konsesjonen at Statnett SF og Statnett Marked AS plikter årette seg etter de
bestemmelser NOE treffer med hensyn til tariffering og disponering av overforings-
forbindelsene til andre land som deltar i markedet. Videre skal NOE godkjenne avtaler mellom
Statnett Sf og systemansvarlige i andre deltagende land som regulerer samdriften av de
nasjonale kraftsystemer.

NVE skal kontrollere at bestemmelsene i konsesjonen blir fulgt opp for asikre en effektiv
kraftutveksling.

Mest mulig like vilkår og tariffer for overføring innad og mellom landene vil gi en mer effektiv
konkurranse i et flernasjonalt marked. NVE må samarbeide med Nærings- og
teknikutvecklingsverket (NUTEK) i Sverige. og tilsvarende etater i andre land som etterhvert
kan bli deltagere. for akoordinere landenes monopolregulering.

5 Dersom konkurransebegrensninger påvirker handelen mellom EOS-land, vil EØS-reglene komme til anvendelse
safremt storrelsen pa de involverte bedrifter overstiger visse mimumskrav vedrorende markedsandel og
omsetning. Juridisk sett kan både de norske reglene og EØS-reglene anvendes i slike saker.
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Konkurransetilsynet og det svenske Konkurrensverket har innledet dialog om håndtering av
saker som berorer konkurransen i det felles norsk-svenske markedet.

Praksis for krafutveksling med andre land
Det er inngatt flere avtaler mellom norske og utenlandske aktorer om langsiktig utveksling av
kraft. Det er gitt konsesjon for en ut\'ekslingsavtale mellom Statkraft SF som norsk operatør og
ELSAM i Danmark for levering via Skagerak-kabelen. Statkraft SF har fatt konsesjon for en
utvekslingsavtale med Preussen Elektra for leveranser gjennom Skagerak-kabelen. Det er også
gitt konsesjon for en utvidelse av leveransene med 600 MW når ny kabel til Tyskland står
ferdig i 2003. For ovrig har Statkraft SF fatt konsesjon for kraftutveksling med SEP i
Nederland som forst begynner alope 2001. Eurokraft Norge AS har fatt konsesjon for en
liknende avtale med tyske Eurostrom Trading GmbH som begynner a lope fra 2003. I tillegg er
det gitt konsesjon til noen faavtaler av kortere \·arighet mellom norske og utenlandske aktører.

NVE skal kontrollere at kabelforbindelsene ikke skal kunne benyttes til autove markedsmakt i
det innenlandske markedet. Det fremgår av konsesjonene at konsesjonæren underkaster seg de
bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelse av
vilkarene. Kontrollen gjelder kommersielle avtaler som er taushetsbelagt og gradert i henhold
ti l beskyttelsesinnstruksen.

5.3 Forslag til samarbeidsform
NVE orienterer Konkurransetilsynet om større samarbeidsprosjekter for asamordne tariffer og
vilkar for overforing mellom landene.

NVE tar nærmere kontakt med Konkurransetilsynet om konkurransemessige virkninger som
langsiktige utvekslingsavtaler med utlandet kan ha for det innenlandske markedet.

Det legges opp til at Konkurransetilsynet informerer NVE om pågående saker med
internasjonal karakter. NVE gis mulighet til auttale seg formelt eller uformelt om eventuelle
betenkelige forhold.

Konkurransetilsynets representanter i arbeidsgruppen foreslår også at Nærings- og
energidepartementets arbeid med regelverk for kraftutveksling med andre land omfattes av
forslaget til samarbeidsform ved at NOE informerer Administrasjonsdepartementet så tidlig
som mulig om sakene.

6. Oppsummering og forslag til samarbeidsform

6.1 Om overlappende kompetanse

Av foranstående beskrivelse av de to myndigheters kompetanseomrader og praksis fra
behandling av saker i kraftmarkedet. framgår det at energiloven med forskrifter og
konkurranseloven gir overlappende kompetanse.

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at et formalisert samarbeid og ansvars- og arbeidsfordeling
mellom de to etatene er nodvendig for asikre et effektivt tilsvn med kraftmarkedet. samt
rimelig grad av forutsigbarhet for aktorene i markedet. Effektivt tilsyn vil innebere at saker der
myndighetene har sammenfallende kompetanse ikke behandles dobbelt hvis dette bør og kan
unngås. Samtidig vil det være viktig asikre at det ikke blir uklar rollefordeling som gjør at
sakene faller mellom to stoler.

Effektivt tilsyn forutsetter en rask og kvalifisert saksbehandling. Arbeidsgruppen har søkt å
finne fram til samarbeidsløsninger som vil sikre en tilstrekkelig, men ikke unødig komplisert
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samordning og ansvars- og arbeidsfordeling mellom myndighetene. Samarbeidet bør sikre at
myndighetene får anvendt sin kompetanse innen henholdsvis energisektoren og generell
konkurransepolitikk. og at alle relevante aspekter ved sakene blir vurdert. Samtidig må
hensynet til markedsaktørene tilsi at framdrift i sakene tillegges vekt.

Arbeidsgruppen har kommet til at de rammer energiloven og konkurranseloven gir innebærer
at de to myndighetene vil kunne supplere hverandre ved at de har forskjellige vurderingstema
og virkemidler. Arbeidsgruppen vil i den forbindelse understreke viktigheten av et godt
samarbeidsklima mellom etatene som en forutsetning for akunne utnytte de respektive etaters
tilsynsressurser optimalt.

Arbeidsgruppen har på enkelte områder med overlappende kompetanse funnet det
hensiktsmessig aforesla avgrensninger av etatenes arbeidsoppgaver i forhold til hverandre.
Slike avgrensninger tas opp hver for seg nedenfor. På andre omrader med overlappende
kompetanse foreslår gruppen en nær kontakt mellom etatene. og samarbeidsrutiner som kan
sikre en samordning av etatenes saksbehandling. Arbeidsgruppen mener at forslaget til
arbeidsdeling og den skisse til samarbeidsløsninger som foreslås under kapittel 6.2 nedenfor.
vil gi en tilfredsstillende løsning på de problemer som den overlappende kompetanse mellom
etatene kan medføre.

6.2 Overlappende kompetanse  -  forslag til avgrensning og rutiner i saksbehandlingen

6.2.I Samarbeidsavtaler mellom aktorer i bransjen
Salgssamarbeid mellom aktører på samme nivå i verdikjeden vil normalt komme i strid med
konkurranseloven§§ 3-1 og 3-3. Denne typen samarbeid vil dermed være betinget av
dispensasjon etter bestemmelsene i konkurranseloven§ 3-9. Konkurransetilsynet kan stille
vilkår for slik dispensasjon. jf§ 3-9 tredje ledd. Formålet med energiloven kan gi grunnlag for
asette konsesjonsvilkår blant annet for konsesjonærens samarbeid med andre aktører. Et
salgssamarbeid vil videre være betinget av egen omsetningskonsesjon dersom samarbeidet
organiseres gjennom et felles salgsselskap.

Ved behandling av saker som vil være betinget både av dispensasjon fra konkurranseloven og
konsesjon etter energiloven har arbeidsgruppen kommet fram til at det avholdes møte mellom
etatene hvor saken diskuteres. Det legges videre opp til at slike saker. av hensyn til
tidsaspektet. behandles parallelt i de to etater. Det legges imidlertid opp til at vedtak fattes først
av Konkurransetilsynet og deretter av NVE. Grunnen er at arbeidsgruppen ser det som
hensiktsmessig at den snevreste problemstillingen avgjøres først og at NVE deretter kan trekke
inn andre forhold enn de rent konkurransemessige.

Ved behandling av saker om samarbeid som ikke utløser konsesjonsbehandling legger
arbeidsgruppen opp til at NVE normalt ikke setter vilkår i konsesjonene som overlapper med
forbudsbestemmelsene i konkurranseloven. og at slike samarbeidsavtaler som hovedregel kun
behandles av Konkurransetilsynet som dispensasjonssak.

I tilfeller hvor ct horisontalt samarbeid inneholder eneleverandor- og/eller eneforhandleravtaler
gjennom vertikale bindinger mellom produksjon/omsetning og distribusjonsverk. anser
arbeidsgruppen det som særlig viktig med dialog mellom de to etater. Forskrift til energiloven
§ 4-4 c) setter forbud mot at konsesjonæren innfører nye vedtektsbestemmelser eller liknende
avtaler som innebærer vertikale bindinger om kraftkjøp. Når Konkurransetilsynet mottar
dispensasjonssøknad for forhold som innebærer vertikale elementer, oversendes kopi til NVE
som vurderer om forholdet vil være i strid med nevnte forbud. NVE informerer tilsynet dersom
det planlegges bruk av sanksjoner mot forholdet. NVE gis videre anledning til auttale seg om
de øvrige konkurransemessige sidene ved saken. Konkurransetilsynet kan avslå
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dispensasjonssoknad for avtaler med vertikale elementer. eller det kan settes som vilkår for
dispensasjon at vertikale bindinger opphører. Etatene kan anale at eventuelle uonskede
vertikale bindinger elimineres ved at det stilles vilkar for dispensasjon fra konkurranseloven.

Arbeidsgruppen anser det ikke som naturlig at NVE som hovedregel involveres i forbindelse
med kontroll av eventuelle overtredelser av konkurranseloven. Det kan imidlertid være viktig
for en effektiv kontroll at NVE stiller sin markedskunnskap til disposisjon i slike saker. For
ovrig underretter Konkurransetilsynet NVE om kontroller kun i de tilfeller sakene vil bli
forfulgt videre.

Konkurransetilsynet sender NVE kopi av alle dispensasjonssoknader for samarbeid i
kraftmarkedet. NVE sender tilsynet kopi av konsesjonssoknader som gjelder private
konkurransereguleringer. Det samme gjelder vedtaksbrev. Etatene underretter hverandre om
forhold i bransjen som antas a kunne vre i strid med hverandres forbudsbestemmelser.

6.2.2 Øvrige vilkår, avtaler og handlinger som kan begrense konkurransen
Etter konkurranseloven § 3-10 kan Konkurransetilsynet gripe inn mot vilkar. avtaler og
handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formål. virkning eller er egnet til å begrense
konkurransen i strid med formålet i loven. NVEs kompetanse etter energilovforskriften § 4-4
til agripe inn mot vilkår. avtaler og handlinger begrenser seg til agjelde i forbindelse med
tariffering og fastsettelse av vilkår for overføring av kraft (monopolvirksomheten).

NVE har hjemmel til asette vilkår for omsetningskonsesjoner når dette er påkrevet. Dette
gjelder bade konkurransedelen og monopoldelen av markedet. Arbeidsgruppen anser det som
hensiktsmessig at Konkurransetilsynet ikke foretar inngrep mot vilkår. avtaler og handlinger
vedrorende drift av overføringsnettet. med mindre dette er avklart med NVE. Motsatt anses det
som hensiktsmessig at NVE som hovedregel ikke setter vilkår i konsesjoner ovenfor vilkår.
avtaler og handlinger av konkurransemessig betydning tilknyttet salg av kraft.

I tilfeller hvor et samarbeid kun omfatter eneleverandør-/eneforhandleravtaler. kommer ikke
forbudsbestemmelsene i konkurranseloven til anvendelse. I slike tilfeller kan Konkurranse-
tilsynet gripe inn etter konkurranseloven § 3-10. Paragraf 4-4 c) i forskriften til energiloven
begrenser konsesjonærens anledning til ainnga avtaler som innebærer rett eller plikt for
fordelir..gswrk til adekke kraftbehovet i sitt område fra konsesjonæren. Det vil vere i slike
saker etatene i størst grad vil ha overlappende kompetanse. Arbeidsgruppen legger opp til at en
etat som vurderer denne typen saker tar kontakt med den andre etat pa et tidlig tidspunkt for a
få avklart om det er hensiktsmessig at forholdet vurderes på bakgrunn av konkurranseloven
$ 3-10 eller at NVE iverksetter sanksjoner etter energiloven $ 7-3.

For ovrig legger arbeidsgruppen opp til at etatene kobler inn den andre etat på et tidlig
tidspunkt i saken når nye problemstillinger dukker opp.

6.2.3 Bedriftserverv
Konkurranseloven 3-11 gir Konkurransetilsynet hjemmel til agripe inn mot bedriftserverv
dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil fore til eller forsterke en vesentlig
begrensning av konkurransen i strid med formålet i loven.

Ved overdragelse av hele anlegg eller en hel virksomhet kreves ny konsesjonsbehandling.
Erverv av aksjer eller andeler i selskapet utløser konsesjonsbehandling dersom overdragelsen
er så betydelig at det representerer en reell overdragelse av selskapets aktiva. Erverv som ikke
regnes som enn reell overdragelse av selskapets aktiva utløser ikke ny konsesjonsbehandling.
Det gjør heller ikke erverv av selskap som driver ren omsetning av kraft dersom omsetnings-
konsesjon innehas av den overtakende fra før.
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Arbeidsgruppen legger opp til god kontakt mellom etatene ved vurderinger av bedriftserverv.
Det gjelder spesielt dersom begge etater velger åta opp en sak til vurdering. Rekkefølge for
beslutninger/vedtak avtales da i hvert enkelt tilfelle.

Når NVE mottar en søknad om konsesjon for et bedriftserverv. sender NVE kopi av søknaden
til Konkurransetilsynet. Tilsynet gis anledning til aavgi uttalelse om de konkurransemessige
virkningene av ervervet. Dersom NVE revurderer område- eller omsetningskonsesjoner med
grunnlag i fastsatte vilkår som omtalt under kapittel 2.3 .2 eller energiloven § 7-4 i forbindelse
med bedriftserverv. orienteres Konkurransetilsynet.

På samme måte orienterer Konkurransetilsynet NVE på et tidlig tidspunkt dersom et
bedriftserverv tas til behandling som en inngrepssak etter konkurranseloven. NVE gis
anledning til aavgi uttalelse om hvilke konsekvenser bedriftservervet kan ha i forhold til
effektiviteten i kraftmarkedet. Dersom tilsynet mottar melding om et erverv i henhold til
konkurranseloven 83-11 sjette ledd. sendes kopi av meldingen til NVE.

6.2.4 Regelverkproduksjon
Både NVE og Konkurransetilsynet er tildelt kompetanse til agi generelle bestemmelser. I
konkurranseloven er tilsynet flere steder tildelt kompetanse til agi forskrifter. mens NVE flere
steder er tildelt kompetanse til agi retningslinjer. Tilsynet skal dessuten påpeke
konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, jf konkurranseloven § 2-2 d).

Siden NVE driver en omfattende regelverkproduksjon og siden mye av det ikke har direkte
innvirkning på konkurranseforholdene i kraftmarkedet. anser arbeidsgruppen det som
hovedregel tilstrekkelig at NVE fører videre dagens praksis med asende større og prinsipielle
endringer av regelverket på høring til Konkurransetilsynet. Det legges imidlertid opp til en
dialog om hvilke endringer i regelverket som bør oversendes Konkurransetilsynet for
kommentarer.

Dersom NVE endrer eller gir nye regler som kan antas aha direkte konkurranseregulerende
virkning. orienteres Konkurransetilsynet på et tidlig tidspunkt i saken. Tilsynet gis anledning til
aavgi uttalelse om de konkurransemessige virkningene av de nye reglene.

Arbeidsgruppen forutsetter at det innledes et samarbeid mellom etatene dersom en av etatene
planlegger å gi nye eller endre eksisterende regler om plikten til agi prisinformasjon til kunder.

Arbeidsgruppen legger videre opp til at Konkurransetilsynet orienterer NVE på et tidlig
tidspunkt dersom tilsynet planlegger å gi generelle regler for kraftbransjen med hjemmel i
konkurranseloven §§ 3-9 eller 3-10. NVE gis i slike tilfeller anledning til å komme med
innspill og kommentarer til tilsynets planer.

6.2.5 Monopolregulering
Det er vanlig askissere grensedragningen mellom Konkurransetilsynets og NVEs arbeide med
at NVE tar hand om saker vedrorende monopoldelen av kraftmarkedet, mens tilsynets
kompetanse først og fremst begrenser seg til tilsyn med konkurranseforholdene innen
produksjon og omsetning av kraft. Som vi har sett er ikke grensen mellom etatenes kompetanse
sa klar.

Gjennom område- og anleggskonsesjoner regulerer NVE hvem som skal få tillatelse til å bygge
og drive anlegg for overføring av elektrisk kraft. Områdekonsesjonen gir konsesjonæren en
særlig rettighet til bygge og drive nettanlegg for distribusjon av elektrisk kraft innen et
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avgrenset geografisk område. Anleggskonsesjon er nødvendig for alle nettanlegg som ikke er
bygget med hjemmel i en områdekonsesjon.

Omsetningskonsesjoner gis i prinsippet til alle anleggs- og områdekonsesjonærer. det vil si til
alle eiere av nettanlegg. Formålet med omsetningskonsesjonene er ikke å regulere hvem som
skal kunne eie og drive nettanlegg. men astille vilkar til eierne.

NVE kan i henhold til retningslinjene for overføringstariffer pålegge konsesjonæren å foreta
endringer av tariffer og vilkår.

Konkurranseloven 82-2 d) palegger Konkurransetilsynet a papeke eventuelle
konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. Videre gir konkurranseloven 83-10
tilsynet hjemmel til agripe inn mot konkurranseskadelig atferd.

NVE forvalter regelverk som bl.a. regulerer nettoperatorenes atferd. I den grad dette
regelverket pavirker konkurransen på kraftmarkedet. faller dette naturlig inn under tilsynets
kompetanseområde. Videre vil tilsynet ha kompetanse til a foreta inngrep i tilfeller der
nettoperatorene opererer sin virksomhet pa en måte som skader konkurransen. Tilsynet har
ogsa fullmakter i henhold til $ 3-10 til å regulere ervervsdrivendes priser i tilfeller der
markedet ikke fungerer.

Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at monopolregulering i det alt vesentligste vil
tilligge NVE. Monopolreguleringen utgjør da også en stor del av NVEs saksmengde.
Arbeidsgruppen anser det derfor som lite hensiktsmessig med et samarbeid med
Konkurransetilsynet fra sak til sak.

Konkurransetilsynet er som nevnt palagt a papeke eventuelle konkurranseregulerende
virkninger av offentlige tiltak, og sitter inne med en del kunnskap om slike virkninger. Ved
større og mer prinsipielle endringer i reguleringen bør det derfor legges opp til utstrakt dialog
mellom etatene. Konkurransetilsynet må minimum gis mulighet til å uttale seg om forslagene.
Arbeidsgruppen anser det som hensiktsmessig at tilsynet blir orientert om slike endringer før
saken sendes på ordinær høring.

6.2.6 Internasjonale saker
Det kreves konsesjon for fysisk utveksling av kraft med utlandet. Innførsel og utforsel av kraft
til og fra Norge krever særskilt konsesjon av Nærings- og energidepartementet (NOE) etter
energiloven § 4-2 sml § 7-2. NOE kan stille konsesjonsvilkår for avtaler om utveksling av kraft
med utlandet jf energiloven § 4-3 punkt 3 og 4. Det kan blant annet stilles vilkår for a sikre en
effektiv kraftutveksling med utlandet og for a sikre at kraftutvekslingsavtaler med utlandet ikke
har konkurranseregulerende virkninger for det innenlandske markedet. NVE har blitt tildelt
oppgaven med akontrollere at konsesjonsvilkårene blir fulgt.

Det går fram av konkurranseloven 8 1-5 at loven gjelder vilkår. avtaler og handlinger som har
virkning eller som er egnet til a ha virkning i Norge. Loven gir dermed Konkurransetilsynet
fullmakt til agripe inn ovenfor blant annet avtaler mellom aktører i et annet land. så sant
avtalen har virkning eller er egnet til aha virkning i Norge.

Videre gir konkurranseloven§ 2-2 d) Konkurransetilsynet i oppgave apapeke
konkurransebegrensende virkninger av offentlige tiltak. Offentlige rammebetingelser for
handelen med utlandet vil dermed være et tiltak tilsynet vil kunne ha interesse av auttale seg
om.

Arbeidsgruppen legger opp 'l at NVE orienterer Konkurransetilsynet om større
samarbeidsprosjekter vedrørende samordning av tariffer og vilkår for overføring mellom
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landene. NVE tar også kontakt med Konkurransetilsynet om konkurransemessige virkninger
som langsiktige utvekslingsavtaler med utlandet kan ha for det innenlandske markedet.

Arbeidsgruppen legger videre opp til at Konkurransetilsynet informerer NVE om pågående
saker med internasjonal karakter. NVE gis mulighet til auttale seg formelt eller uformelt om
eventuelle betenkeligheter.

6.2. 7 Oppsummering rutiner i saksbehandlingen
Gjennomgangen ovenfor viser at arbeidsgruppen legger opp til utstrakt kontakt mellom etatene
ved behandling av saker som angar kraftmarkedet. Samarbeidet og informasjonsutvekslingen
kan ved forste øyekast virke omfattende. men er etter arbeidsgruppens mening nødvendig for å
sikre effektivt tilsyn med konkurranseforholdene i kraftmarkedet.

Ved enkelte av punktene gir ikke arbeidsgruppens forslag til samarbeidsform klare
retningslinjer for saksbehandlingen. En av grunnene til det er at det vil kunne variere fra sak til
sak hva som vil være hensiktsmessig samarbeidsform. Videre vil behovet for samarbeid og
koordinering kunne endre seg over tid. Arbeidsgruppen ser det på denne bakgrunn som
hensiktsmessig at etatene etablerer et felles forum for utveksling av synspunkter og
informasjon om samarbeidet generelt og enkeltsaker spesielt.

Arbeidsgruppen anbefaler at slike møter bør avvikles ofte nok til at det sikres kontinuitet i
samarbeidet. men samtidig ikke oftere enn det som vil være nødvendig for å opprettholde en
tilstrekkelig kontaktflate mellom etatene. Arbeidsgruppen foreslår at slike møter avvikles
halvårlig. De halvårlige møtene kommer i tillegg til eventuelle møter i forbindelse med
enkeltsaker.

Rapporten omhandler i det vesentlige forslag til samarbeidsform mellom NVE og
Konkurransetilsynet. Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at rapporten også danner
utgangspunkt for samarbeidsformer som omfatter de respektive departementer.

AVKLARING A V TILSYNET MED KONKURRANSEFORHOLDENE I KRAFTMARKEDET Side  32


