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Utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester - Høring

Vi viser til høring av 28.februar 2011.

Forskriften foreslås å erstatte prisopplysningsforskrifter om varer, tjenester, gravferds-
tjenester, overnattings- og serveringstjenester, tannlegetjenester og transport og salg av
elektrisk kraft. Vi vil imidlertid påpeke at elementer av de foreslåtte bestemmelsene om
prisopplysning allerede er etablert i tjenesteloven.

Tjenesteloven § 20 første ledd fastsetter bl.a. at:

"Tjenesteyteren skal uten særskilt forespørsel opplyse tjenestemottaker om ( ...)
g) prisen for tjenesten, hvis den er fastsatt på forhånd i en prisliste eller på an-
nen måte".

I  § 20 annet ledd heter det:

"Tjenesteyteren skal på forespørsel fra tjenestemottakeren opplyse om:
a) prisen for tjenesten dersom den ikke er fastsatt på forhånd eller, om det ikke
er mulig å gi nøyaktig pris, et prisoverslag eller oversikt over hvordan prisen
beregnes"

Deler av pliktene om prisopplyning som foreslås er derfor allerede etablert i tjeneste-
loven og Fjelder både overfor forbrukere og næringsdrivende.

Tjenesteloven § 20 implementerer tjenestedirektivet artikkel 22.  I  artikkel 22 nr. 5 er det
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fastsatt at informasjonspliktene etter artikkel 22 kommer i tillegg til andre informa-
sjonsplikter fastsatt i andre rettsakter og at medlemsstatene står fritt til å innføre ytter-
ligere informasjonsforpliktelser. Forholdet mellom eksisterende prisopplysningsfor-
skrifter og tjenesteloven er kort berørt i Ot.prp. nr. 70 (2008-2009).

Tjenestedirektivet og tjenesteloven er ikke til hinder for de forslag som er fremmet i
høringen. Det vil imidlertid være en overlappende regulering på dette området. Forhol-
det mellom loven og de foreslåtte forskriftene samt eventuelle ulemper knyttet i en
dobbeltregulering bør vurderes før den foreslåtte forskriften eventuelt fastsettes.
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