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VEDTAK V2003-64 Norske Filmbyråers Forening - Opphevelse av
konkurransetilsynets vedtak V2003-30
Konkurransetilsynet viser til vedtak V2003-30 i brev av 30. april 2003, der Konkurransetilsynet
gav Norske Filmbyråers Forening (NFF) midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf.
§ 3-1 for gjeldende kollektive filmleieavtaler. Videre viser tilsynet til EFTAs overvåkingsorgans
behandling av sakene COM 020.178 og COM 020.192.
Bakgrunn
Norske Filmbyråers Forening (NFF) og Kommunale Kinematografers Landsforbund (nå:
Film&Kino (F&K)) inngikk 15. januar 2002 fire filmleieavtaler. Disse fire avtalene gjelder
Bergen kino og Trondheim kino, B+-kinoer, B-kinoer og C-kinoer. Samme tid begynte
Konkurransetilsynet sin behandling av to dispensasjonssøknader fra NFF og F&K for
filmleieavtalene. Oslo Kinematografer klaget i brev av 8. mars 2002 filmleieavtalene inn til
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for brudd på EØS-avtalens artikkel 53. I påvente av resultatet av
ESAs saksbehandling ga tilsynet filmleieavtalene midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven
fram til 1. januar 2004 i ovennevnte vedtak.
ESA sendte ut en innsigelseserklæring mot filmleieavtalene 18. desember 2002. På bakgrunn av
ESAs behandling av sak COM 020.192 har NFF og F&K sagt opp filmleieavtalene for Bergen og
Trondheim kino og B+-kinoer med virkning fra 1. oktober 2003, og B-kinoer og C-kinoer med
virkning fra 19. oktober 2003.
Videre har ESA godkjent en ny innkjøpsavtale som F&K har notifisert. Innkjøpsavtalen gjelder
for kinoer som har under 130 000 besøkende i året.
På bakgrunn av at filmleieavtalene er opphevet finner Konkurransetilsynet at grunnlaget for å
opprettholde vedtak V2003-30 er bortfalt.
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Opphevelse av vedtak
Forvaltningsloven1 § 35 regulerer omgjøring av vedtak uten klage. Det heter i første ledd at et
forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom a) endringen ikke
er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. I foreliggende tilfelle
gjelder det en opphevelse av et vedtak. Konkurransetilsynet mener at bestemmelsen om
omgjøring også må kunne benyttes ved opphevelse av vedtak, dersom kriteriene i den aktuelle
bestemmelse i forvaltningsloven § 35 er oppfylt.2 I dette tilfellet er opphevelsen ikke til skade for
noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser.
På dette grunnlag har Konkurransetilsynet med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd a)
fattet følgende vedtak:
Konkurransetilsynets vedtak V2003-30 av 4. april 2003 oppheves.
Vedtaket trer i kraft straks.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og
administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. For øvrig vises det til vedlagte
skjema om klageadgang.
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Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Eckhof, ”Forvaltningsrett” 1994 s. 515.

