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Avgjørelse A2009-31 - Benni's Musikk - konkurranseloven  
§ 12 - avslag på anmodning om å gripe inn mot MBO/Nordisk 
Film Distribusjon AS

Konkurransetilsynet viser til henvendelse av 11. juni 2009 hvor Benni’s Musikk klager inn 
MBO/Nordisk Film Distribusjon AS for brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11.

Sakens bakgrunn

Klager hevder at MBO/Nordisk Film Distribusjon AS har handlet i strid med konkurranseloven §§ 
10 og 11 ved å inngå en avtale som gir Reitangruppen enerett på distribusjon og salg av en cd
utgitt av DDE “Ut av kontroll – med sola i auan”. Albumet ble utgitt første uken i juni i 2009.

Klager hevder at avtalen er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11. Det vises til at tradisjonelle 
aktører innen musikkfaghandel, samt grossister som leverer både til faghandel og andre 
utsalgssteder nektes levering av produktet. Videre hevdes det at avtalen hindrer, innskrenker og vrir 
konkurransen merkbart i markedet. Benni’s Musikk Stovner anmoder Konkurransetilsynet om å 
gripe inn mot avtalen, slik at også tradisjonelle aktører og grossister får tilgang til produktet.

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. 

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den 
påståtte overtredelsen i foreliggende sak er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11.  
Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av
saken. 
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Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell klage 
stiles til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. 

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.

Med hilsen

Henrik Magnus Lande  (e.f.)
seksjonsleder

Inger Helene Sætre
førstekonsulent
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