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Sammendrag: 
Norges Bilbransjeforbund er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å 
operere med et maksimalt beløp for egenandelen på kr. 500,- ved bilreparasjoner som faller utenfor 
kjøpslovens reklamasjonsrett, men som dekkes av bruktbilgarantien. 
  
 
 
Det vises til Deres brev av 21. januar 1998 med søknad om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 
3-1, slik at Norges Bilbransjeforbund (NBF) kan angi et maksimalt beløp for egenandelen i pkt. 6 i 
NBFs mønster bruktbilgaranti. 
 
NBFs mønster bruktbilgaranti er en garanti som gis ved bruktbilkjøp fra en NBF-forhandler. Garantien 
gis i tillegg til de rettigheter kunden har etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Den gjelder 
i 3 måneder regnet fra leveringsdato, eller for et nærmere angitt antall km kjøring dersom dette 
inntreffer først, jf garantiens punkt 1 og 2. 
 
Garantien forplikter selgeren til ved eget eller annet offentlig godkjent NBF-verksted å reparere 
fagmessig enhver feil som omfattes av garantien som blir registrert i garantiperioden, selv om feilen 
ikke var tilstede ved levering. Garantien omfatter både deler, materialer og arbeidskostnader, jf 
garantiens punkt 3 og 4. 
 
Ifølge garantiens punkt 5 skal utbedring av feil som omfattes av garantien fortrinnvis utføres av 
selgerens verksted. Setter kunden bilen inn for reparasjon av feilen ved annet offentlig godkjent NBF-
verksted enn selgerens, skal kunden ta kontakt med selgeren før reparasjonen igangsettes. Selgeren er i 
slike tilfelle bare forpliktet av garantien når han uttrykkelig har godkjent at reparasjonen utføres av det 
andre verkstedet. 
 
For reparasjoner som faller utenfor kjøpslovens reklamasjonsrett, men som dekkes av NBFs 
bruktbilgaranti og som presenteres for verkstedet som et samlet oppdrag, betaler kunden ved avhenting 
av bilen en egenandel på maks kr. 500,-, jf garantiens punkt 6. Det er for dette vilkåret NBF har søkt om 
dispensasjon. 
 
I Prisdirektoratets vedtak av 27. november 1989 fikk NBF dispensasjon fra § 1 i forskrifter av 1. juli 
1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, slik at NBF kunne utgi NBFs mønster 
bruktbilgaranti med angivelse av et maksimalt beløp ved bilreparasjoner som nevnt ovenfor. 
Dispensasjonen ble gitt til 1. desember 1992. Ved Prisdirektoratets vedtak av 25. januar 1993 ble 
dispensasjonen forlenget til 1. februar 1998.  
 
Bruktbilgarantien er ifølge NBF uforandret både med hensyn til beløp og innhold ellers. 
 
Konkurranseloven § 3-1 første punktum lyder: 
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"To eller flere ervervsdrivende må ikke for salg av varer eller tjenester ved avtale, samordnet praksis 
eller på annen måte som er egnet til å påvirke konkurransen, fastsette eller søke å påvirke priser, 
avanser eller rabatter bortsett fra vanlig kontantrabatt." 
 
Fastsettelsen av et maksimalt beløp for egenandel i pkt. 6 i NBF mønster bruktbilgaranti antas å være i 
strid med denne bestemmelsen. 
 
Konkurransetilsynet kan imidlertid gi dispensasjon fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4 med hjemmel i krrl. § 
3-9 første ledd dersom: 
"a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn." 
 
I sin første dispensasjonsvurdering, slik denne fremgår av Prisdirektoratets brev av 27. november 1987, 
antok direktoratet at samarbeidet om fastsettelsen av et maksimalt engangsbeløp ikke ville ha noen 
særlige uheldige konkurransemessige virkninger. Direktoratet antok også at en maksimalgrense for 
egenandelen i NBF mønster bruktbilgaranti kunne være fordelaktig for forbrukerne. 
 
De forannevnte vurderingene synes å ha gyldighet også i dag. 
 
På bakgrunn av ovennevnte har Konkurransetilsynet med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd bokstav c) 
fattet følgende vedtak: 

Norges Bilbransjeforbund gis dispensasjon fra krrl. § 3-1 til å operere med et maksimalt 
beløp for egenandelen på kr. 500,-, jf pkt. 6 i NBF mønster bruktbilgaranti, ved 
bilreparasjoner som faller utenfor kjøpslovens reklamasjonsrett, men som dekkes av 
garantien. 
 
Dispensasjonen gjelder til 1. februar 2003. 

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker, jf forvaltningsloven § 
29. En eventuell klage stiles til Arbeids- og Administrasjons-departementet, men sendes 
Konkurransetilsynet. 
 
Tilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom vilkårene for 
dispensasjonen ikke er oppfylt eller forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf krrl. § 
3-9 tredje ledd.  
 
 
  

til toppen 
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