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Avgjørelse A2009-29 - Salsa Site - konkurranseloven § 12 jf.
§§ 10 og 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Salsa
Kompaniet AS
Konkurransetilsynet viser til e-post av 23. april 2009 hvor Salsa Site Reyza Qullassi Hoepers
klager inn Salsa Kompaniet AS for overtredelse av konkurranseloven §§ 10 og 11.
1. Sakens bakgrunn
Salsasite Reyza Qullassi Hoepers driver kursvirksomhet innen latinamerikansk pardans samt
nettbutikk med relaterte produkter. Foretaket opplyser å ha sitt hovedmarked i Oslo-området.
Klager hevder at foretaket Salsa Kompaniet AS i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 tilbyr
gratis salsakurs hver åttende uke. Det anføres også at innklagede har kopiert klagers nettsider,
kursvirksomhet m.v. Klager opplyser at innklagede har sitt hovedmarked i Oslo-området.
2. Konkurransetilsynets vurderinger
Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å
begrense konkurransen. Konkurranseloven § 11 fastsetter at et eller flere foretaks utilbørlige
utnyttelse av dominerende stilling er forbudt. 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. Tilsynet 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 finner etter en samlet
vurdering ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.
Avgjørelsen kan påklages, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. Klagefristen er tre uker. Reglene i
forvaltningsloven kapittel VI gjelder så langt de passer. En eventuell klage skal stiles til Fornyingsog administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet.
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Konkurransetilsynet gjør for øvrig oppmerksom på at foretak som mener seg rammet av en
overtredelse av 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.
Med hilsen

Henrik Magnus Lande (e.f.)
seksjonsleder
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