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Høring – forslag om lovforbud mot prispåslag ved videresalg av 
billetter til kultur- og idrettsarrangement. 
 
Norsk Rockforbund har mottatt høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet vedr. 
lovforbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement. 
 
Norsk Rockforbund viser til flere møter, presseutspill og konkret samarbeid med 
Kultur og Kirkedepartementet i forbindelse med forslaget om lovforbund mot 
svartebørssalg av billetter. Vi har også avgitt høringssvar til arbeidsgruppen i KKD, 
august 2004. Norsk Rockforbund er fornøyd med at våre innspill er tatt til etterretning 
i det endelig forslaget. Vi redegjør derfor ikke på nytt våre argumenter for et 
lovforbud mot svartebørsforslag, men nevner kort de viktigste punktene under.  
 
Norsk Rockforbund støtter forslaget fra Kultur og Kirkedepartementet om 
lovforslaget mot svartebørs. 
 
Norsk Rockforbund og situasjonen nå 
Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og representerer 
rundt 200 festivaler, studentarrangører, blues og rockeklubber. 
 
Norsk Rockforbund har i flere år argumentert for et lovforbud mot svartebørssalg av 
billetter. Norsk Rockforbund mener at det er urimelig at folk skor seg på 
svartebørssalg. Det blir dyrere for publikum, og forbrukerrettighetene er sterkt 
svekket ved refusjonsbehov. Et i hovedsak frivillig basert kulturliv har etter NRF s 
mening ikke bruk for ”snyltere” av denne sorten.  
 
Våre medlemmer har vært observert en økende tendens til organisert videresalg av 
billetter til overpris, med de uheldige konsekvensene det medfører, både for arrangør 
og publikum. Dette gjelder spesielt organiserte internettselskaper som livnærer seg 
ved å videreselge billetter til langt høyere pris enn arrangørene opprinnelige setter for 
arrangementet.  
 
Konsertarrangører har i noen tilfeller opplevd å mistolke etterspørselen av en konsert, 
på grunn av store oppkjøp fra svartebørsselskapene, og har satt opp ekstrakonsert(er) 
det ikke har vært marked for. Ekstrakonsertene har gått for halvtommer saler og 
arrangørene har tapt store penger. 
 
Konsertarrangørene har de siste årene lagt ut ekstra billetter for salg i døra samme dag 
som arrangementet, for å omgå svartebørshaiene. Likevel fortsetter denne uetiske 
forretningsvirksomheten. 
 



 
 
Norsk Rockforbund støtter Norges Fotballforbunds høringssvar i denne saken 
(likelydende konklusjon): 
 
Det viktigste for Norsk Rockforbund har vært å høyne bevisstheten blant forbrukerne, 
samt å sørge for at det finnes en mulighet for å stoppe videresalg i vinnings hensikt. I 
så måte oppfyller det foreslåtte lovforbudet Norsk Rockforbund behov. 
 
Et lovforbud mot svartebørssalg vil innebære et forbud mot markedsføring av billetter 
til overpris, noe som i seg selv vil være et effektivt virkemiddel for å redusere denne 
virksomheten.  
 
Norsk Rockforbund støtter derfor forslaget om et lovforbud som innebærer at politiet 
kan stanse slik virksomhet. 
 
 
 
Vi takker nok engang Kultur og Kirkedepartementet for arbeidet med denne viktige 
saken, og ser frem til at forbudet trer i kraft. 
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