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Avgjørelse A2007-34 - Konkurranseloven § 12 jf. § 11 –
avslag på anmodning om å gripe inn mot VG Nett
Konkurransetilsynet viser til brev av 24. juli 2007 hvor Persontreff.no (Persontreff) klager inn
VG Nett for brudd på konkurranselovens § 11.
Sakens bakgrunn
Konkurransetilsynet mottok også 2. april 2005 en tilsvarende klage på VG Nett, men valgte å
nedprioritere saken. Klager ber i sin nye henvendelse om at tilsynet revurderer saken basert på ny
tilkommet informasjon. Konkurransetilsynet oppfordres til å komme med en endelig uttalelse
ettersom saken nå er avvist hos flere andre klageinstanser.
Persontreff driver nettbasert kontaktformidlingstjeneste. Selskapet har klaget inn VG Nett fordi
de mener VG Netts markedsføring av konkurrenten Møteplassen bryter med konkurranseloven.
Klager anfører for det første at markedsføringen utformes som nyhetsartikler. For det andre
påpekes det at markedsføringsmetoden ikke er tilgjengelig for alle aktørene i markedet.
Klager anfører at de nevnte forhold innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 11.
Konkurransetilsynets vurdering
Konkurransetilsynet kan pålegge foretak eller sammenslutninger av foretak som overtrer
forbudene i konkurranseloven § 10 og § 11 å bringe overtredelsen til opphør, jf.
konkurranseloven § 12 første ledd.
Konkurransetilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte overtredelser av
konkurranseloven § 10 og § 11. Konkurransetilsynet har ikke ressurser til å realitetsbehandle alle
disse henvendelsene, og har adgang til å avslå en anmodning om påbud om opphør på bakgrunn
av en prioritetsvurdering, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. Konkurransetilsynet har således
en betydelig skjønnsmessig adgang til å prioritere sine ressurser og derved hvilke saker det finner
hensiktsmessig å ta opp til behandling.
Konkurransetilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor
samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner
Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig
samfunnsøkonomisk betydning. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne
prioritere ressurser til videre behandling av saken.
Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell
klage stiles til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet.
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Konkurransetilsynet gjør for øvrig oppmerksom på at personer som mener seg rammet av en
overtredelse i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 selv kan forfølge saken ved å reise sak for
domstolene. Man er således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken og
eventuelt griper inn for å beskytte seg mot en overtredelse.
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