
Benni's Musikk
Per Knutzen
Stovner Senter 3
0985 OSLO

DET KONGELIGE FORNYINGS-
OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

Deres refera~ Vår referanse

2009/513 200901975-/NIG
Dato

05.10.09

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-31 - Benni's Musikk Stovner

Det vises til Deres klage av 30. juni 2009 på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-31
av 24. juni 2009. Klagen er oversendt departementet ved Konkurransetilsynets brev av
7. juli 2009.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder MBO/Nordisk Film Distribusjon AS' avtale med Reitangruppen om
enerett på distribusjon og salg av DDEs nye CD "Ute av kontroll — med sola i auan",
som ble utgitt første uke i juni 2009. Benni's Musikk Stovner (Benni's Musikk) mener
at avtalen er i strid med konkurranseloven § 10 og § 11 om forbud mot hhv.
konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Benni's
Musikk viser til at tradisjonelle aktører innen musikkfaghandel og grossister som
leverer til både faghandel og andre utsalgssteder nektes levering av produktet Det
anføres at de tradisjonelle aktørene ikke kan leve med en situasjon hvor man risikerer
at tunge aktører i andre bransjer, i dette tilfellet dagligvarehandelen, bruker sin
markedsposisjon til å skaffe seg enerett på produktene og på denne måten kvitte seg
med konkurranse fra de tradisjonelle aktørene. Dette vil hindre, innskrenke og vri
konkurransen merkbart. Benni's Musikk viser til at den økonomiske bærebjelken i en
platebutikk er nye utgivelser med bred appell og stort volumpotensial. Det pekes videre
på at en CD er et unikt åndsverk, som det ikke finnes substitutter til.

Konkurransetilsynets vurdering
Konkurransetilsynet viser til at det mottar svært mange henvendelser om påståtte
overtredelser av konkurranseloven § 10 og § 11, og at tilsynet ikke har ressurser til å
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realitetsbehandle alle henvendelsene. På bakgrunn av klagen og de mottatte
opplysningene i saken finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at det foreliggende
forholdet er i strid med konkurranselovens forbudsbestemmelser. Tilsynet har derfor
ikke funnet å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken, og har avslått
anmodningen fra Benni's Musikk om pålegg etter konkurranseloven § 12 første ledd.

Departementets vurdering
Departementet vil peke på at Konkurransetilsynet har en betydelig skjønnsmessig
adgang til å vurdere hvilke saker det finner hensiktsmessig å ta opp til behandling.
Konkurransetilsynet har presumptivt størst kunnskap om markedet og
markedsaktørene, og er nærmest til å avveie sakens omfang og betydning sett i forhold
til lovens formål og antatte ressursbruk. Departementet vi likevel kunne gripe inn
dersom det i det konkrete tilfellet finner at særlige hensyn tilsier en nøyere vurdering
av et forhold.

Departementet finner ikke å kunne overprøve Konkurransetilsynets ressursprioritering
i den foreliggende saken.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har på denne bakgrunn fattet følgende
vedtak:

Klage fra Benni's Musikk Stovner påKonkurransetilsynet avgjørelse A2009-31 tas ikke til
følge.
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