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Vedr. ny regulering av Marked 15
Ice Communication Norge AS (Ice) viser til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets (Nkom) vedtak om
ny regulering av Marked 15 datert 14. mai 2019, inkludert mulighet til å påklage vedtaket til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen fire uker fra vedtaksdato.
Nkoms markedsanalyse bekrefter de omfattende konkurranseproblemene som preger det norske
markedet og at det er ønskelig å etablere bærekraftig konkurranse gjennom blant annet etablering
av tre konkurransedyktige mobilnett. Reguleringen av Marked 15 legger føringer for vilkårene
Telenor, som dominerende markedsaktør, skal tilby for leie av sitt mobilnett og innplassering av
utstyr i sine mobilmaster. Med reguleringen som nå er på plass, strammes myndighetenes grep om
Telenor betydelig. Blant annet tvinges Telenor til å tilby prismodeller for utleie av sitt nett som ikke
straffer en nasjonal gjester som Ice, som investerer milliarder av kroner i egen infrastruktur. Samtidig
innføres det tydeligere regler og kontrollmekanismer for å sikre at Ice slipper raskt og effektivt
til i Telenors master.
Ice er godt i gang med utbyggingen av sitt nasjonale mobilnett for å ta opp kampen med de to
dominerende aktørene Telenor og Telia, som utgjør det norske teleduopolet. Som beskrevet av
Nkom og nylig formidlet til Stortinget gjennom Forbrukermeldingen, er konkurransen i det
norske mobilmarkedet svakere enn i de andre nordiske landene. Det fører bl.a. til at norske
forbrukere må betale mer for mindre data. Norge har også vært et av to land i Europa med kun to
landsdekkende mobilnett. Regjeringen og Stortinget har derfor over mange år bidratt til å legge til
rette for et tredje mobilnett, nettopp for å sikre bærekraftig konkurranse i markedet for
mobiltjenester.
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Tidligere i år vedtok Stortinget merknader til Forbrukermeldingen der det nok en gang ble enighet
om å stå ved målet om tre mobilnett, og å sikre nasjonal gjester rammevilkår som gjør det mulig å
konkurrere i utbyggingsperioden.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet,
Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Norge er et av to land i Europa med kun to
landsdekkende mobilnett. Følgen av svak konkurranse er unødvendig dårlige vilkår for
forbrukerne. Ved utgangen av første halvår 2019 sto de to etablerte aktørene for hele 91 pst.
av omsetningen i sluttbrukermarkedet. Mobilmarkedet preges av svak konkurranse med høye
priser og små datapakker. Hovedårsaken til det er, ifølge de regulatoriske myndighetene,
manglende infrastrukturkonkurranse. Flertallet viser til tidligere vedtak i Stortinget om
etablering av minst tre mobilnett og oppfordrer regjeringen til å ta i bruk tilgjengelige
regulatoriske virkemidler for å nå målet raskest mulig. Myndighetene bør gjennom
reguleringen av mobilmarkedet redusere etableringshindre, sikre samlokalisering av utstyr i
mobilmaster og åpne for prismodeller som gjør det mulig for en utbygger av et tredje
mobilnett å delta effektivt i konkurransen i utbyggingsperioden.
Marked 15 reguleringen er et avgjørende virkemiddel for å sikre en rask og effektiv utrulling av det
tredje nettet. Selv om Ice nå leverer inn en klage vil selskapet anerkjenne at den nye reguleringen er
vesentlig bedre enn den forrige, tar hensyn til mange av de reelle utfordringene og gjør det dermed
enklere å konkurrere mer effektivt mot duopolet samtidig med utbygging av egen infrastruktur, i tråd
med Stortinget og Regjeringens vedtatte mål og ikke minst Stortingets vedtak våren 2020 ved
behandling av Forbrukermeldingen.
Reguleringen er viktig og Ice forventer selvsagt at aktører som Telenor og Telia følger spillereglene.
Ice ønsker derimot å fremheve følgende fra Nkoms pressemelding når Marked 15-vedtaket ble
offentliggjort:
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gitt sin støtte til Nkoms analyse av markedssituasjonen i
Norge, men har også oppfordret Nkom til å følge markedet tett i de kommende årene. Dette
skal avdekke eventuelle tegn på såkalt stilltiende samarbeid mellom Telenor og Telia. I så fall
må Nkom vurdere hvorvidt de to veletablerte netteierne i Norge har en sterk markedsstilling
sammen. ESA har også støttet de regulatoriske forpliktelsene som Nkom nå pålegger Telenor,
blant annet Nkoms krav til prismodellen for datatrafikk som Telenor må tilby Ice.
Det at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) formidler et slikt budskap som den norske tilsynsmyndigheten
fremhever i sin kommunikasjon er et tydelig tegn på bekymringer for det norske markedet. Det er
derfor viktig at reguleringen er både presis og tydelig, for å oppnå det ønskede målet som vil bidra til
at markedet kan dereguleres. Ice har kun fire uker på å formulere en klage, og har på den tiden ikke
rukket å gjøre alle vurderinger av endelig regulering og Telenors nye standardavtale. Ice vil derfor
kunne komme med supplerende informasjon og synspunkter senere i prosessen.
Bulkprising
I endelig vedtak er det kun tilgangsformen nasjonal gjester som har krav på lineær prisingsmodell,
mens for øvrige tilgangsformer foreligger det ikke et slikt krav. Bulkprising
for tjenestetilbydere og MVNOer vil i praksis kunne fungere som lineær prising, hvilket ikke er
formålet med reguleringen med tanke på hvor man er på investeringsstigen. Ice har allerede
formidlet til departementet at selskapet støtter Telenors krav om utsatt iverksettelse av akkurat
denne delen av reguleringen da det er behov for nærmere evaluering. Denne problemstillingen er
derimot ikke gjeldende på samme måte for en nasjonal gjester.
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Garantier
Somenesteaktøri markedetbenytter Telenorsegi omfattendegradav garantierog korte
betalingsfrister.Telenorkreverdepositumi sinestandardavtalerfor tjenestetilgang,samtrafikk,samlokasjonetc. somenesteaktør i bransjen.Telenorsinteressefor åsikre segmot tap anerkjennes,
men Telenorsmarginalkostnadervedå tilby tilganger nærnull. Vedmanglendebetalingvil Telenor
såledesikkeha lidd et direkte økonomisktap, kun en tapt inntekt. Åvære utfordrer i mobilmarkedet
er sværtkapitalkrevende,og med dette hemmerTelenoreffektivt og bevisstutfordrernes
konkurransekraft.
Det endelige vedtaketble sliketter blant annetsubsidiærtforslagfra Ice:
194.Endominerendeaktør vil kunnebrukekravom sikkerhetsstillelse,
for eksempeli form av
bankgarantierog forskuddsbetaling,for å gjøredet unødvendigtyngendefor konkurrenterå
inngåavtaleeller for å økekostnadeneknyttet til avtaleforholdet.Samtidigvil Telenorha en
beskyttelsesverdig
interessei å kunnesikresegmot tap. Nkomanerkjennerderfor at Telenori
en vissutstrekningkanstille kravom sikkerhetsstillelse
for at avtalepartendekkerfor
eksempelløpendetrafikkostnader.
195.Eventuellekravfra Telenorom sikkerhetsstillelseitilknytningtil avtaleom regulert
tilgang skalværerimeligeog forholdsmessige.Det innebærer blant annetat kravettil
sikkerhetsstillelse
skalstå i forhold til denforretningsmessigerisikoenTelenorutsettesfor ved
å gi denkonkretetilgangen.Detinnebærervidereat et slikt kravskalstå i forholdtil
tilsvarendekravoverforandretilgangskjøpere.Vedvurderingenav om et kravom
sikkerhetsstillelse
er rimelig,vil det kunneværerelevantå sehentil nivåetTelenorbenytteri
tilsvarendeavtaleri andrenordiskeland.Vilkårom at selskapsomanmoderom tilgang både
må betaleforskuddfor leieog stille bankgarantier,vil normalt væreet uforholdsmessigkrav.

Iceber departementetom å forby Telenoråbruke kravom garantiergrunnet
fraværetav direkte økonomisktap for Telenor. Dersomdet derimot skaltillates, må kravfra Telenori
det minsteværebasertpå de reellevariabletrafikkostnadeneTelenorhar vedåha Icesomkundepå
nasjonalgjesting, og ikkebasertpå en muligtapt inntekt.
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Kanbruke SMS,minutter og data for å tilpassesegny regulering
I endeligvedtakspkt 7.5.8.3omtaleshvordanpriserfor tale, SMSog mobildataskal rettes hvisen
marginskvistestikkebestås.Reguleringenfremstårsomnoe tvetydigpå dette området.I 486heter
det «Dersomtesteneikkebestås,vil Telenorbli pålagt ågjøre endringeri prisenefor tale, SMSeller
mobildata,elleren kombinasjonav disse.»Viderestår det i 487«Påleggetpresiseresslik at Telenor
må foreta endringerbegrensettil prisfor ententale, SMSellermobildata.Det betyr at Telenorvedet
påleggom retting kanvelgeåendreprisen for tale, SMSellermobildata, elleren kombinasjonav
prisenefor dissetre tjenestene.»
Det vil ikkebli utført eksplisittemarginskvistesterfor tilgangsformennasjonalgjester, men
tilgangsprisenefor nasjonalgjestingreguleresmed utgangspunkti de regulerteprisenefor MVNOtilgang, somigjener knyttet til marginskvistestog regulertepriserfor tjenestetilbydere.
Somdiskutert i reguleringenhar en nasjonalgjesteret annetkjøpemønsterennMVNOerog
tjenestetilbydere,da en nasjonalgjesterprodusererdeler av trafikkenselv.Ennasjonalgjesterkan
ha forskjelliggradav egenproduksjonmellomtale, SMSog mobildata.For1. kvartal2020haddeIce
83%egenproduksjonavmobildatamot 37%egenproduksjonav tale

4

Icemener denneproblemstillingenikkei tilstrekkeliggrader hensyntatti reguleringenog må
innstrammes,samtat det tydeligeremå fremgåat Nkomkanpålegge,og Telenormå etterkomme,
rettin av ris s esifikt å henholdsvismobildata tale o SMS.

Laverepris til nasjonalgjester
Reguleringensikrerat Telenornå påleggeså tilby prisstrukturmed lineærprisingfor all utleie av eget
nett, og dermed ikke lenger skalkunne avkrevehøyerepris for de første megabytesmed data som
produseres.Dette skal kun gjelde nasjonal gjester som bygger eget mobilnett. Årsakener den
vesentlige forskjellen i behov og økonomiskeforutsetninger for en operatør som har investert
milliarder i egen infrastruktur sammenlignetmed en aktør som kjøper all trafikk og tjenester fra
Telenor.Sistnevntehar ingenegnekostnaderrelatert til egetkjernenett eller radionett.Det børderfor
væremuligfor en nasjonalgjesteråfå kjøpetrafikk til en lavereprisenntjenestetilbydereellerMVNO.
Icehar i høringsprosessene
bedt om å ikkebli belastetfor mer enn sinekonkurrenterved kjøpav den
sammeråvaren(mobildata),men det opplevesfremdelessom en diskrimineringav nasjonalgjester
når tjenestetilbyderefår de sammeprisenesomnasjonalgjesteruten å investerei egnesystemerog
nettverk. En slik prisstruktur begrenserogsåmulighetenen nasjonal gjester har for å konkurrerei
grossistmarkedet.
Marginskvistest
Icevisertil dialogenmellomNkomog ESAved notifiseringav vedtaket.ESAskriveri sitt brev datert
23. April 2020at overgangtil en ex ante reguleringkanansesav Nkomsomet reelt alternativi
fremtiden, hvisreguleringenvisersegå ikkeværetilstrekkeligdisiplinerende.ESAskriverderetter:
In relation to this possibility,the Authoritynotesthat in the pastTelenorhasfailedmost of
the marginsqueezetestsconductedby Nkom(e.g.all testsconductedin 2017and2018,
accordingto Nkom’smarketanalysis).Thatsaid,Nkom indicatesthat in the last roundof
marginsqueezetestingin November2019,it foundpositiveresultsfor both MVNOsandSPs,
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whichcouldpoint to a changeofbehaviour by Telenor.The!uthority considersthat Telenor’s
failure to meetthe marginsqueezetest seriouslyrisksunderminingthe effectivenessof the
regulationimposedby Nkom.Thisis becausemobilemarketscanbe characterisedby
relativelyfrequent retail pricechanges.In this context,a regulatoryframeworkthat detectsa
marginsqueezeonlyexpostwith a sixmonthtime lag maybe ineffective.Forthis reason,the
AuthorityinvitesNkomto includein its final measurethe possibilityof movingto an exante
marginsqueezetest in the eventof Telenorfailing the test on two consecutiveoccasions.
Iceforeslårat ESAsforslagimplementeres.
Øvrigepunkter
Vedtaket inneholder krav om at Telenormå gi tilgangskjøperetilstrekkelig informasjonog tid til å
tilpasse seg endringer i nettverket som er av betydning for tilgangskjøpers tilbud i
sluttbrukermarkedet, men det må presiseresat en tilgangskjøpermå kunne avstå fra tilsvarende
oppdateringerhvis dette påførertilgangskjøpervesentligekostnader.
Kravom prognoserfor dimensjoneringmå i størregradreflekteredet asymmetriskeforholdet mellom
Telenorogtilgangskjøper.Somtilbyder medsterkmarkedsstillinghar Telenormajoritetenavtrafikken
i Telenorsnettverk fra sinegensluttbrukervirksomhet, og avviki prognoserfra en tilgangskjøpervi ha
marginal påvirkning på den totale trafikken i Telenors nett, særlig for en nasjonal gjester som
produserermajoriteten av trafikken i eget nett. Det må derfor presiseresat avvikfra prognoserikke
kanha somkonsekvensen diskrimineringeller utestengningav tjenestenesomtilbys, slikTelenorhar
hatt i tidligere standardavtaler.
Pågenereltgrunnlagmå det presiseresat Telenorikkehar anledningtil åstengeute en tilgangskjøper
fra heleeller deler av tjenesteneller reduserekvalitet på tjenester.
Vedkrav om utsatt iverksettelse
Iceber departementetavviseeventuellekravom utsatt iverksettelseav helereguleringen.Det er
flere årsakertil det, men de viktigsteer:
1. Det vil skapeusikkerhetog potensieltskadefremdriften i utbyggingen.
2. Icevil i løpet av de nesteukeneog månedeneopparbeidenyttig erfaringmed hvordan
reguleringenfungereri praksis.Denerfaringenvil kunnebli sværtnyttig i videredialogmed
departementet.
3.
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___
Denne uttalelsen inneholder enkelte forretningshemmeligheter jf. forvaltningsloven § 13 første ledd
nr. 2. Slike opplysninger er merket med gul bakgrunn i denne uttalelsen og skal unntas offentlighet og
partsinnsyn, jf. hhv. offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 19. Vi ber om å bli kontaktet dersom
departementet ønsker begrunnelse for at de avmerkede opplysningene utgjør
forretningshemmeligheter, og uansett at det ikke gis partsinnsyn eller offentliggjøres opplysninger
markert som forretningshemmeligheter før Ice er gitt mulighet til å gi slikt innspill.
Med vennlig hilsen,
Eivind Helgaker
Administrerende direktør
Ice Communication Norge AS
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