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Avgjørelse A2010-7 - konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. §10 og 
§11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Moss Avis 

 
Konkurransetilsynet viser til brev av 20. januar 2010 hvor Moss Bymagasin AS klager inn Moss Avis AS 
for brudd på konkurranselovens § 10 og § 11. 
 
Sakens bakgrunn 
Moss Bymagasin AS er en gratisavis som distribueres i Moss og Rygge, mens Moss Avis AS er en 
regional/lokal avis som distribueres i Moss og omliggende kommuner. Klager opplyser den lokale 
ishockey klubben IL Kåkene og Moss Avis har inngått en samarbeidsavtale om gjensidig kjøp av 
tjenester. Videre opplyses det om at i avtalen inngår et punkt om at det forutsettes at IL Kråkene ikke 
inngår sponsor- eller annonseavtaler med andre aviser eller radiokanaler i avtaleperioden. Klager ber 
Konkurransetilsynet vurdere om punktet om ensidig eksklusivitet til fordel for Moss Avis innebærer en 
overtredelse av konkurranseloven § 10 og § 11, i det samarbeidsavtalen anses å begrense konkurransen i 
det lokale annonsemarkedet ved at IL Kråkene forbys å bruke alternative tilbydere  av avis- og 
radioannonsering i distriktet. 
 
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.  
 
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 
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beskytte seg mot en overtredelse. 

 

Med hilsen 

Henrik Magnus Lande (e.f.) 
seksjonsleder  
 

Roar Gjelsvik 
seniorrådgiver 
 

 
 

 

 

Kopi til: 
Moss Bymagasin AS Skogt 2 1530 MOSS 
    
Mottakere: 
Lunde, Robertsen & co Postboks 245 1501 MOSS 
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