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Sammendrag: 
Northern Craft har klaget over Konkurransetilsynets avgjørelse av 22. mars 1999 om ikke å ville gripe 
inn mot Mediahuset AS' nektelse av å teste gitarer fra Northern Craft i tidsskriftet Musikkpraksis. 
Klagen avvises. 
  
 
 
Det vises til tidligere korrespondanse i saken.  
 
I Konkurransetilsynets brev av 22. mars 1999 er det gjort rede for de oppgaver tilsynet er pålagt etter 
konkurranseloven. Blant annet er De blitt orientert om konkurranseloven § 3-10 og vilkåret for inngrep 
etter denne bestemmelsen. Konkurransetilsynet opplyser videre i brevet at det etter tilsynets vurdering 
er vanskelig å påvise at Musikkpraksis' avvisende holdning til å teste gitarer fra Northern Craft er egnet 
til å begrense konkurransen på en måte som gir grunnlag for videre vurdering av saken etter 
konkurranseloven. På dette grunnlaget har Konkurransetilsynet ansett saken som avsluttet. 
 
Northern Craft kommer i brev av 26. mars og telefaks av 6. april 1999 med nye anførsler i saken. Siden 
Konkurransetilsynet oppfatter henvendelsene som en klage over tilsynets beslutning om å anse saken 
som avsluttet, vil vi få bemerke: 
 
Konkurransetilsynet har fritt skjønn med hensyn til om vedtak etter konkurranseloven § 3-10 skal 
treffes eller ikke, jf. begrepet "kan". Tilsynet har ingen plikt til å behandle anmodninger om bruk av 
fullmakten, og den som anmoder om slik bruk har ingen rett til å få prøvet om det er grunnlag for å 
bruke den. Hovedformålet med konkurranseloven er å ivareta den offentlige interessen i virksom 
konkurranse, og å hindre begrensninger i denne. Det er ikke lovens formål å beskytte ervervsdrivende 
eller løse tvister dem imellom. 
 
Konkurransetilsynets avgjørelse om ikke å gripe inn etter konkurranseloven § 3-10 er ikke å anse som 
et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b) og gir følgelig heller ingen klagerett etter 
forvaltningsloven § 28, da klagerett forbeholdes de avgjørelser som karakteriseres som enkeltvedtak. 
Dette er stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Videre har Sivilombudsmannen gitt 
sin tilslutning til dette synspunkt i sak 95/1421 og sak 95/1463. På bakgrunn av en henvendelse fra 
Norske Annonsørers Forbund i sak 97/848 er ombudsmannen bedt om å vurdere sine synspunkter på 
ny. Sivilombudsmannen har i den forbindelse uttalt at en ikke finner grunn til å ta opp denne 
problemstillingen til ny behandling.  
 
På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 

Klagen fra Northern Craft over Konkurransetilsynets avgjørelse av 22. mars 1999 
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om ikke å ville gripe inn mot Mediahuset AS' nektelse av å teste gitarer fra 
Northern Craft i tidsskriftet Musikkpraksis, avvises. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. For øvrig vises til vedlagte 
klageskjema.  
 
 
 
  

til toppen 
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