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Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige
mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse Det vises til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) vedtak 1. juli 2016 i markedet for
tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett og til Nkoms
innstilling til Telenors klage på Nkoms vedtak 19. oktober i år. På bakgrunn av den siste
utviklingen i markedet har departementet behov for enkelte tilleggsopplysninger.
7. november i år ble det kjent at Telia kjøper det norske mobilselskapet Phonero. Phoneros
ekomtjenester retter seg først og fremst mot private og offentlige virksomheter i Norge.
Gjennom oppkjøpet styrker Telia sin posisjon i det norske bedriftsmarkedet. Oppkjøpet
fordrer imidlertid Konkurransetilsynets godkjennelse. I merknadene til M15-vedtaket fra
Eftas overvåkningsorgan ESA 13. juni 2016, ber ESA blant annet Nkom om å følge
grossistmarkedet svært nøye, herunder regelmessig å vurdere nøkkelindikatorer i
grossistmarkedet sånn som utvikling i antall tilbydere, markedsandeler med mer. På bakgrunn
av det varslede oppkjøpet og ESAs merknader, ber departementet om en tilleggsvurdering av
om oppkjøpet og eventuelt andre relevante markedsmessige forhold Nkom er kjent med,
endrer ved sentrale forutsetninger for markedsanalysen og vedtaket.
Departementet er videre kjent med at Telenor i fjor lanserte et tilgangsprodukt kalt "service
provider pluss" eller "tjenesteleverandør pluss". Det bes om Nkoms kommentar til hvordan en
slik type tilgang gir tjenesteleverandører mulighet til tjenesteinnovasjon, sammenliknet med
MVNO-tilgang. Vil et slikt tilgangsprodukt gjøre skillet mellom Tjenesteleverandør-tilgang
og MVNO-tilgang mindre, og i tilfelle i hvilken grad? Er dette hensyntatt i markedsanalysen
og M15-vedtaket?
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Departementet ber om Nkoms tilleggsuttalelse innen fredag 6. januar 2017. Ta gjerne kontakt
om noe er uklart eller det er behov for ytterligere avklaringer.
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