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Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960 
- standardkontrakt for salg av rørleggertjenester til forbrukere - Norske Rørleggerbedrifters 
Landsforening - VVS 
 
Sammendrag: 
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS' dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i 
forskrifter etter prisloven oppheves. Foreningens standardkontrakt for salg av rørleggertjenester til 
forbrukere anses ikke å være i strid med konkurranselovens bestemmelser. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til brev av 15. juni 1998 der Norske Rørleggerbedrifters Landsforbund (NRL) 
søker om dispensasjon til å distribuere bransjens forbrukerkontrakt, samt til tilsynets brev av 10. juni 
1998.  
 
Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) ble sanksjonert 11. juni 1993. Denne 
loven avløste lov av 26. juni 1953 nr 4 om kontroll og regulering av priser, utbytte og 
konkurranseforhold (prisloven). Konkurranseloven trådte i kraft 1. januar 1994. Samtidig ble 
Prisdirektoratet og Statens pristilsyn nedlagt, og Konkurransetilsynet ble opprettet som ny etat. 
Enkeltvedtak i medhold av prisloven med forskrifter er gyldige i den perioden som er forutsatt i 
vedtakene inntil de eventuelt blir endret eller opphevet i medhold av konkurranseloven, jf § 7-2 annet 
ledd. Kgl. res. av 12. november 1993 nr 1022 og forskrift av 17. desember 1993 nr 1314, punkt I gir 
Konkurransetilsynet fullmakt til å treffe vedtak etter konkurranseloven § 7-2.  
 
Forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960 (1960-forskriften) ble 
vedtatt med hjemmel i prisloven §§ 24 og 42. Forskriften § 1 forbød sammen-slutninger eller grupper 
av ervervsdrivende for salg av varer eller for utføring av tjenester å fastsette ervervs-drivendes priser, 
avanser, tilgifter eller rabatter. NRL ble ved vedtak av 4. april 1991 innvilget dispensasjon fra § 1 i 
1960- forskriften. 
 
I følge forvaltningsloven § 16 skal den et vedtak retter seg mot varsles og ha anledning til å uttale seg i 
saken før et eventuelt vedtak treffes. På bakgrunn av dette ble NRL i brev av 10. juni 1998 varslet om at 
tilsynet ønsket å vurdere dispensasjonen fra 1960-forskriften § 1 gitt til NRL i brev av 4. april 1991. I 
dispensasjonssøknad fra NRL av 15.06.98 fremgår det at søknaden er i tråd med tidligere søknad av 
19.03.91. Konkurransetilsynet har vurdert om forbrukerkontrakten inneholder klausuler som rammes av 
konkurranselovens forbudsbestemmelser og funnet at kontraktsformularet ikke inneholder klausuler 
som er i strid med forbudene i konkurranseloven. Det er således ikke behov for dispensasjon for å 
distribuere forbrukerkontrakten. 
 
På denne bakgrunn og 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 har Konkurransetilsynet fattet 
følgende vedtak: 
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Prisdirektoratets vedtak av 4. april 1991 rettet mot Norske Rørleggerbedrifters 
Landsforening -VVS om dispensasjon fra forskrifter om konkurranse-reguleringer av 
priser og avanser av 1. juli 1960 § 1 oppheves. 
 
Vedtaket trer i kraft straks. 

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

til toppen 
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