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Avgjørelse A2009-14 - Mediebedriftenes Klareringstjenste AS 
- Konkurranseloven § 12 jf. § 10 og § 11 – avslag på 
anmodning inngrep – klage fra Meltwater News AS

Konkurransetilsynet viser til brev av 24. februar 2009 hvor Meltwater News AS (Meltwater)
klager inn Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS (Klareringstjenesten) for brudd på 
konkurranselovens § 10 og § 11.

Sakens bakgrunn

I klagen fremføres det at Klareringstjenesten administrerer og gjennomfører en tjeneste som fører 
til at det foregår et prissamarbeid mellom norske nettaviser vedrørende innkrevning av vederlag for 
linking til nettavisenes artikler. Klareringstjenesten pålegger Meltwater å betale et standardvederlag 
til Klareringstjenesten for å sende ut linker til artikler i nettaviser som omtaler forhold av interesse 
for Meltwaters kunder. Klareringstjenesten driver slik inndrivning av vederlag etter fullmakt fra 
nettavisene og fordeler ut det innkrevde vederlag til nettavisene, etter fradrag for sine 
administrasjonskostnader. Meltwater anfører at Klareringstjenestens virksomhet, beskrevet 
ovenfor, er i strid med forbudet mot misbruk av dominerende markedsposisjon.

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. 
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Det er berammet domstolsbehandling i Oslo Tingrett av den ovennevnte saken 11. mars 2009. I 
forbindelse med domstolsbehandlingen har Meltwater anført at Klareringstjenestens virksomhet er i 
strid med forbudsbestemmelsen i konkurranselovens § 10. På denne bakgrunn finner tilsynet på det 
nåværende tidspunkt, ikke grunn til 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. 

Med hilsen

Henrik Magnus Lande  (e.f.)
seksjonsleder
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