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V1999-59 03.09.99  
Omgjøring etter forvaltningsloven § 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 - inngrep etter 
konkurranseloven § 3-10 mot TONOs regelverk - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av 
vedtaket 
 
Sammendrag: 
Konkurransetilsynet har i V99-33 pålagt TONO blant annet å endre forvaltningskontrakten slik at 
rettighetshavere kan trekke ut nærmere bestemte kategorier av verk og/eller utnyttelsesformer. Fristen 
for å foreta endringene ble satt til 1. september 1999. Etter anmodning fra TONO, som trengte mer tid 
for å gjennomføre tilsynets pålegg, vedtok tilsynet å utsette fristen for gjennomføring av denne delen av 
vedtaket til 1. november 1999.  
  
 
 
 
Konkurransetilsynet fattet 3. juni 1999 med hjemmel i konkurranseloven § 3-10 følgende vedtak 
overfor TONO: 

TONOs dispensasjoner av 4. mars 1961 og 22. desember 1980 oppheves. 
 
TONO pålegges å tillate at rettighetshaverne som har eller ønsker å inngå forvaltningskontrakt 
med TONO, ikke må overlate utnyttelsen av både nåværende og fremtidige verk innenfor alle 
kategorier av verk og utnyttelseformer til TONO, slik at rettighetshaverne kan utelate eller 
trekke ut nærmere bestemte kategorier av verk og/eller utnyttelsesformer. TONO pålegges å 
utarbeide verks- og/eller utnyttelseskategorier slik at dette kan gjøres innen 1. september 1999. 
Kategoriene skal godkjennes av Konkurransetilsynet.  
 
TONO pålegges å endre forvaltningskontrakten innen 1 mnd etter at ovennevnte kategorier er 
godkjent av Konkurransetilsynet, i tråd med pålegget knyttet til total forvaltning, og innen 
samme frist gjøre rettighetshaverne kjent med disse endringene.  
 
TONO pålegges å endre § 7, pkt 2 i selskapets vedtekter slik at kravet for å bli andelshaver 
innebærer at minst 25 prosent av rettighetshaverne innen hver kategori rettighetshavere 
oppfyller kravet til å bli andelshaver. Frist for endringene blir 1. september 1999. De nye 
bestemmelsene skal godkjennes av Konkurransetilsynet. 

 
Med unntak av de frister som fremgår av vedtaket, trådte vedtaket i kraft straks. Siste avsnitt av 
vedtaket ble påklaget av TONO ved brev av 22. juni og 12. juli 1999. I brev av 12. august 1999 fra 
Konkurransetilsynet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet besluttet Konkurransetilsynet i 
medhold av forvaltningsloven § 42 å utsette iverksettelsen av den påklagede delen av vedtaket inntil 
klagen er ferdigbehandlet. Denne beslutningen gjorde ingen endring i forhold til iverksettelsen av de 
øvrige deler av vedtaket. 
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TONO har gjennom telefonsamtale med tilsynets Torhild Henriksen, og ved brev av 1. september 1999 
anmodet om at fristen i vedtaket som ble satt til 1. september 1999 forlenges til 30. november 1999. 
Dette begrunnes med at et så omfattende pålegg krever betydelig organisasjonsmessig behandling i 
TONOs råd og utvalg samt i komponistenes fagorganisasjoner, og at møteplanlegging vanskeliggjøres 
av de involvertes reisevirksomhet. 
 
Konkurransetilsynet har forståelse for at endringene i TONOs vedtekter som følger av de deler av 
vedtaket som skal iverksettes 1. september krever omfattende behandling i TONOs organer, og at dette 
nødvendigvis må ta noe tid. Tilsynet er derfor innstilt på å gi noe utsettelse av tidsfristen som ble satt til 
1. september 1999. Tilsynet påpeker imidlertid at vedtaket ble truffet 3. juni 1999, slik at TONO 
allerede har hatt god tid til arbeide med disse endringene, herunder har TONO hatt tid til å fastsette en 
møteplan slik at problemene knyttet til deltakernes reisevirksomhet kunne tas hensyn til. 
Konkurransetilsynet finner derfor ikke å kunne imøtekomme TONOs anmodning fullt ut, men vil 
omgjøre fristen for den del av vedtaket som ikke er påklaget fra 1. september 1999 til 1. november 
1999.  
 
Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil en slik utsettelse av fristen som var satt til 1. september 1999, 
og som gjelder de deler av vedtaket som ikke er påklaget, ikke være til skade for noen som vedtaket 
retter seg mot eller direkte tilgodeser. En omgjøring av vedtaket for så vidt gjelder denne fristen kan 
derfor skje i medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a).  
 
På denne bakgrunn, og med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a) har 
Konkurransetilsynet derfor omgjort andre avsnitt av vedtak V99-33 til å lyde som følger: 

TONO pålegges å tillate at rettighetshaverne som har eller ønsker å inngå forvaltningskontrakt 
med TONO, ikke må overlate utnyttelsen av både nåværende og fremtidige verk innenfor alle 
kategorier av verk og utnyttelseformer til TONO, slik at rettighetshaverne kan utelate eller 
trekke ut nærmere bestemte kategorier av verk og/eller utnyttelsesformer. TONO pålegges å 
utarbeide verks- og/eller utnyttelseskategorier slik at dette kan gjøres innen 1. november 1999. 
Kategoriene skal godkjennes av Konkurransetilsynet. 

 
Omgjøringsvedtaket, det vil si at fristen utsettes fra 1. september til 1. november 1999, kan påklages 
innen tre uker. En klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes til 
Konkurransetilsynet. Det vises til vedlagte skjema: "Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak".  
 
 
  

til toppen 
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