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Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og 
avanser av 1. juli 1960 
 
Sammendrag: 
Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser 
til Møbel Miljø AS og SM Møbler AS til å samarbeide om priser på møbler, oppheves. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Prisdirektoratets brev av 4. november 1986 hvor Møbel Miljø As og SM 
Møbel AS inntil videre fikk dispensasjon fra § 1 i forskrifter av 1. juli 1960 om konkurranse-
reguleringer av priser og avanser, slik at de to forretningene fikk anledning til å samarbeide om priser 
på møbler. Videre viser tilsynet til sitt brev av 15. september 1998 hvor det ble varslet om opphevelse 
av dispensasjonen beskrevet over.  
 
Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) trådte i kraft 1. januar 1994 og avløste 
prisloven av 1953 og forskrift av1. juli 1960. Vedtak i medhold av konkurranseloven skal i 
alminnelighet treffes for et bestemt tidsrom, jf § 1-6. I Ot. Prop. 41 (1992/93) forutsettes det at vedtak 
som er truffet med hjemmel i prisloven skal gjennomgås. I tråd med dette revurderer 
Konkurransetilsynet dispensasjoner gitt etter forskrift av 1. juli 1960. 
 
Etter de opplysninger Konkurransetilsynet har er Møbel Miljø AS og SM Møbler AS nedlagt. 
Prissamarbeidet er opphørt og behovet for dispensasjon skulle således ikke være til stede. 
 
Ifølge forvaltningsloven § 16 skal den et vedtak retter seg mot varsles og ha anledning til å uttale seg i 
saken før et eventuelt vedtak treffes. Konkurransetilsynet har derfor sendt vedtaket på høring til de som 
har vært berørt av dispensasjonen som nå oppheves. Tilsynet har ikke fått noen merknader til det 
varslede vedtaket. 
 
På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak med hjemmel i konkurranse-loven § 
7-2 annet ledd, jf kgl. res av 12. november 1993 nr 1022 og forskrift av 17. desember 1993 nr 1314, 
punkt I: 

Prisdirektoratets dispensasjon av 4. november 1986 fra forskrift av 1. juli 1960 om 
konkurransereguleringer av priser og avanser til Møbel Miljø AS og SM Møbler AS 
til å samarbeide om priser på møbler, oppheves. 
 
Vedtaket trer i kraft straks.

 
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage 
stiles Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For mer informasjon 
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vises det til vedlagt skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak". 
 
 
 
 
  

til toppen 
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