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Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer 
av priser og avanser - avtale om valutering av blankettbaserte bankgirotransaksjoner og sjekker 
 
Sammendrag: 
Bankforeningens Servicekontors dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i forskrift av 1. juli 1960 
om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves, da valutering ved godskriving og belastning 
av konto nå vil reguleres i den nye finansavtaleloven. 
  
 
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. mai 2000. Det vises også til Prisdirektoratets 
dispensasjonsvedtak av 12. desember 1988 og Konkurransetilsynets brev av 20. mars 2000 til 
Finansnæringens Hovedorganisasjon om at tilsynet gjennomgår dispensasjonen. 
 
Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet av 11. juni 1993 nr. 65 (konkurranseloven) trådte i kraft 1. 
januar 1994 og avløste prisloven av 26. juni 1953 med forskrifter. I Ot. prp. nr. 41 (1992-93) forutsettes 
det at vedtak som er truffet med hjemmel i prisloven og videreført i henhold til krrl. § 7-2 annet ledd, 
skal gjennomgås. I tråd med dette vurderer Konkurransetilsynet nå dispensasjoner gitt etter prisloven 
med forskrifter, herunder forskriftene av 1. juli 1960. Vedtak truffet i medhold av konkurranseloven 
skal i alminnelighet treffes for et bestemt tidsrom, jf konkurranseloven § 1-6. 
 
Prisdirektoratets vedtak av 12. desember 1988 om dispensasjon fra § 1 i forskrifter av 1. juni 1960 om 
konkurransereguleringer av priser og avanser gjelder for avtale mellom medlemsbankene i 
Bankforeningens Servicekontor om valutering av blankettbaserte bankgirotransaksjoner og sjekker slik 
den fremkommer i notat datert 29. november 1988. 
 
Det fremgår av Deres brev av 3. mai d.å. at valutering ved godskriving og belastning av konto reguleres 
i den nye finansavtaleloven § 27 og at grunnlaget for dispensasjon derfor er falt bort.  
 
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. Bankforeningens Servicekontor er i dag innlemmet i 
Finansnæringens Hovedorganisasjon. Dette som følge av fusjonen mellom Den norsk Bankforening og 
Forsikringsforbundet. Ved brev av 20. mars 2000 sendte Konkurransetilsynet derfor vedtaksvarsel til 
Finansnæringens Hovedorganisasjon.  
 
På bakgrunn av grunnlaget for dispensasjon er bortfalt, har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak 
med hjemmel i konkurranse-loven § 7-2 annet ledd, jf kgl. res. av 12. november 1993 nr. 1022, punkt II 
og forskrift av 17. desember 1993 nr. 1314, punkt I: 

Prisdirektoratets vedtak av 12. desember 1988 rettet mot Bankforeningens 
Servicekontor, om dispensasjon fra forskrift av 1. juli 1960 om 
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konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves. 
 
Vedtaket trer i kraft straks.

 
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 om klageadgangen vises det til vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over 
forvaltningsvedtak". 
 
 
 
 
  

til toppen 
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