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V2001-86 27.09.2001  
Særrisikokomiteen - konkurranseloven § 7-2 - opphevelse av dispensasjon fra prislovens 
forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser  
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i at Særrisikokomiteen er nedlagt, har Konkurransetilsynet opphevet Prisdirektoratets 
vedtak av 28. juni 1984. Vedtaket gjaldt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i prislovens 
forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, for samarbeidet mellom 
forsikringsselskapene i Særrisikokomiteen.  
 
  
 
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 20. mars 2001 der det opplyses at Særrisikokomiteen er 
nedlagt.  
 
Prisdirektoratet innvilget i brev av 28. juni 1984 dispensasjon fra § 1 i prislovens forskrifter av 1. juli 
1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, for virksomheten i Særrisikokomiteen. 
Særrisikokomiteen behandlet spørsmål om ekstrapremier for blant annet deltagelse i vitenskapelige 
ekspedisjoner, for reiser til og opphold i land med krig eller uro, samt for yrker med vesentlig høyere 
risiko enn vanlig. Direktoratet begrunnet dispensasjonen med at det foreligger "særlige forhold som 
berettiger dispensasjon". Dispensasjonens varighet ble ikke avgrenset i vedtaket. 
 
Det ble besluttet å nedlegge Særrisikokomiteen i fjor, og komiteen har ikke vært i virksomhet siden 
første kvartal 2000. Det er derfor ikke lenger behov for dispensasjon. 
 
Med hjemmel i krrl. § 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: 

Prisdirektoratets vedtak av 28. juni 1984 i forbindelse med Særrisikokomiteen 
oppheves. Direktoratets vedtak gjaldt dispensasjon fra § 1 i forskrifter av 1. juli 
1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser.  
 
Vedtaket trer i kraft straks.  

Vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. Tilsynet viser for øvrig til vedlagte 
klageskjema. 
 
 
  

til toppen 
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