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Vedtak V2019-18 – offentlig versjon – Sector Alarm AS/Isanor 

Invest AS – ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 

§ 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53  

(1) Konkurransetilsynet viser til varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 17. juni 2019 

(Varselet) til Sector Alarm AS/Isanor Invest AS. Frist for å inngi merknader til varselet ble 

satt til 2. september 2019.  

(2) Sector Alarm AS (Sector) kontaktet Konkurransetilsynet 21. juni 2019, og informerte om at 

foretaket ønsker å vedta overtredelsesgebyret. Samme dag la Sector ut en pressemelding om at 

de vedtar gebyr fra Konkurransetilsynet.  

Vedlegg 1 Pressemelding 21. juni 2019 

(3) Sector innga merknader til Konkurransetilsynet 28. juni 2019. Det fremgår av merknadene at 

Sector ønsker å vedta overtredelsesgebyret. Sector mener at kontakten og 

informasjonsutvekslingen mellom selskapene ikke utgjør et brudd på konkurransereglene, og 

at hensikten med dialogen mellom selskapene har vært å bidra til at bransjen oppleves som 

troverdig og seriøs. Etter å ha gjennomgått varselet ser Sector at noe av kontakten kan forstås 

på en uheldig måte. Etterrettelighet er en av Sectors viktigste verdier og selskapet søker alltid 

å opptre i tråd med dette. Sector opplever at det etter varselet kan stilles spørsmål ved om 

selskapet fullt ut har levd opp til denne forutsetningen, og de ønsker derfor å avslutte saken så 

raskt som mulig, legge saken bak seg og fokusere på daglig drift, herunder gjenopprette tillitt 

blant kundene. Det fremgår av merknadene at Sector er gjort kjent med og har hatt anledning 

til kontradiksjon i tråd med forvaltningsloven § 16 første ledd.  

Vedlegg 2 Tilsvar fra Sector Alarm AS/Isanor Invest AS 28. juni 2019 

(4) Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn besluttet å fatte vedtak mot Sector Alarm 

AS/Isanor Invest AS i tråd med saksfremstillingen som er lagt til grunn i Varselet. Varselet 

med vedlegg følger som vedlegg til dette vedtak, og anses som en del av dette. 

Vedlegg 3 Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 17. juni 2019  

(5) Konkurransetilsynet bemerker at fristen for Verisure AS/Verisure Midholding AB merknader 

ikke er utløpt, og at saken mot dette foretaket ikke er avsluttet ved herværende vedtak. 

Vedtaket retter seg alene mot Sector Alarm AS/Isanor Invest AS, og tar ikke stilling til 

hvorvidt Verisure AS/Verisure Midholding AB har overtrådt konkurranseloven § 10 og EØS 

avtalen artikkel 53. 

(6) Basert på faktum og de rettslige vurderingene som fremkommer av Varselet finner 

Konkurransetilsynet det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at Sector har overtrådt 
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konkurranseloven § 10. For den nærmere faktumfremstilling og tilsynets rettslige vurderinger 

vises til Varselet. 

(7) I Varselet ble overtredelsesgebyrets størrelse på 665,8 millioner kroner nedjustert til 424,8 

millioner kroner ettersom gebyret ville overskride maksimalgrensen på ti prosent, jf. forskrift 

om overtredelsesgebyr § 2 annet ledd. Justeringen var basert på Sector-konsernets samlede 

salgsinntekt for regnskapsåret 2017. Det fremgikk av Varselet at i forbindelse med et eventuelt 

vedtak ville gebyrets størrelse justeres i henhold til det enkelte foretaks samlede salgsinntekt 

for det siste regnskapsår på vedtakstidspunktet.  

(8) Sector-konsernets samlede salgsinntekt i 2018 var 4 673 754 000 kroner. På dette grunnlaget 

utmåles et overtredelsesgebyr for Sector/Isanor Invest på 467,3 millioner kroner. 

Vedtak   

(9) På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 

53, har Konkurransetilsynet fattet vedtak med følgende slutning:  

Sector Alarm AS og Isanor Invest AS ilegges solidarisk et overtredelsesgebyr på 

467,3 millioner kroner – fire hundre og sekstisju millioner tre hundre tusen 

kroner - for overtredelse av konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53. 

(10) Det følger av konkurranseloven § 29 tredje ledd annet punktum at overtredelsesgebyret 

forfaller til betaling to måneder etter at vedtaket er mottatt. Overtredelsesgebyret vil bli 

fakturert av Konkurransetilsynet. Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, 

jf. konkurranseloven § 29 tredje ledd tredje punktum. 

(11) Fristen for å klage på vedtak om overtredelsesgebyr etter § 29 første ledd er seks måneder fra 

partene mottok vedtaket, jf. konkurranseloven § 39 første ledd. Dersom foretaket klager til 

Konkurranseklagenemnda eller går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes 

tvangskraften. 

(12) Søksmål om Konkurransetilsynets vedtak kan ikke reises med mindre adgangen til å klage til 

Konkurranseklagenemnda er benyttet. Søksmål kan likevel reises når det er gått seks måneder 

fra klage første gang ble fremsatt og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at 

klageinstansens vedtak eller avgjørelse ikke foreligger, jf. konkurranseloven § 39 annet ledd. 

(13) Konkurransetilsynet har med hjemmel i konkurranseloven § 26 annet ledd, jf. 

forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav b og annet ledd bokstav c gjort unntak for innsyn i 

enkelte opplysninger i vedtaket og/eller i vedlagte dokumenter. Disse opplysningene er 

sladdet. 

 

 

 

Med hilsen 

 
Hanne Dahl Amundsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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 3 

 

 

Vedlegg 1 Pressemelding 21. juni 2019 

Vedlegg 2 Tilsvar fra Sector Alarm AS/Isanor Invest AS 28. juni 2019 

Vedlegg 3 Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 17. juni 2019 

 

  



 4 

 

 

Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 

Norge 

Håkon Cosma Størdal 

hcst@wiersholm.no 
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Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 
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Haugsdal 

elha@wiersholm.no 

 


