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Konkurransetilsynet viser til Deres henvendelse av 29. mars 2004, hvor det hevdes at
110-Telemarks praksis, der det tilbys trygghetsalarmtjenester i tillegg til
brannvarslingstjenester uten ekstra vederlag, medfører en konkurransebegrensning i
markedet for mottak og formidling av trygghetsalarmer.
I Deres henvendelse til Konkurransetilsynet ble det bedt om at Konkurransetilsynet
foretar en vurdering av lovmessigheten av 110-Telemarks atferd i forhold til forbudet i §
11 mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Konkurransetilsynet fant det mer
hensiktsmessig å gi 110 Telemark en påpekning i medhold av konkurranseloven § 9
første ledd bokstav e enn å vurdere forholdet etter § 11.
På denne bakgrunn sendte Konkurransetilsynet et brev til 110 Telemark av 22. november
2004, der de konkurransebegrensende virkninger av 110-Telemarks prispraksis på
trygghetsalarmer ble påpekt.
Styret i 110-Telemark svarte på vegne av kommunene i Telemark på vår påpekning ved
brev av 14. januar 2005. Av svarbrevet fremgår det at 110- Telemark ikke vil endre sin
praksis i tråd med Konkurransetilsynets anbefalinger. Kommunenes begrunnelse for dette
er at Telemarks 18 kommuner er både 110- sentralens eiere og hovedbrukere, og at
mottak og formidling av trygghetsalarmer er tjenesteproduksjon i egen regi. Med
bakgrunn i dette fant ikke 110-Telemark eller alarmsentralens eierkommuner grunn til å
endre sine gjeldende vedtekter eller praksis.
Blant annet fordi denne saken berører offentlige virksomheter, er det uklart hvorvidt
konkurranselovens forbudsbestemmelser kan anvendes. Konkurransetilsynet må foreta en
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prioritering av hvilke saker som underlegges en nærmere vurdering. Av hensyn til sakens
karakter og mulige økonomiske betydning, sammenholdt med de undersøkelser som må
gjøres for å vurdere saken nærmere, finner tilsynet at det ikke vil kunne prioritere videre
behandling av saken.
Det gjøres oppmerksom på at dette avslaget på anmodningen om å påby opphør etter
konkurranseloven § 12, jf. § 11, kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12
tredje ledd. En eventuell klage stiles til Moderniseringsdepartementet, men sendes
Konkurransetilsynet.

