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Tilleggtil klagepå vedtakmarked15 fra eRate
Visertil vedtakmarked15,ogvårklagedatert 11.juni ´20.
eRateber om at dette tilleggetunntasoffentligheteni sinhelhet,dainnholdetinneholder
forretningskritiskinformasjon,strategierog konsekvenserfor eRateog eRateskunder.
Dagenetter klagefristensutløptil vedtakom reguleringmarked15,presenterteTelenornyeavtaler,og
nyestandardpriserbasertpå ny regulering.Resultatetavde nyevilkåreneer det motsattei forhold til
intensjonenbakdennyereguleringen,åstimulere til konkurranse,og har behovfor åkommentere dette
ytterligere.
Deter uten tvil Tjenesteleverandørene
somstårfor konkurranseoglaverepriserfor sluttbrukermarkedet
i Norge,oger grunnentil at Telenorkjempermot alt avtiltak ogvilkårsomkangi eRateog
tjenesteleverandørene
stordriftsfordeler, og argumentererfor at det er et tredje mobilnett somvil skape
konkurransei sluttbrukermarkedeti Norge.
eRateer presentertfølgendeendringeri de nyeavtaleneogde nyestandardprisene.Detteer endringer
somkommertil åreduserekonkurranseni sluttbrukermarkedetbetraktelig,ogsomikkehar vært
hensiktenmeddenvedtattereguleringen.
•

Bulkprising–gir tjenesteleverandørerog MVNO´erstørrefleksibilitet til åutforme egneverdiforslag,
oger det viktigstenyeelementi ny regulering.
Telenorhar fått medholdi sinanmodningom utsettelseavinnføringavBulkprisi M15-vedtaket.
Utenbulkpriser dennereguleringenmedpå åsvekkekonkurransekraftenfra tjenesteleverandørene,
ogkonsentrererkonkurransentil åstå mellomnetteierne(Telenor,TeliaogIce), ogvil ikkekomme
sluttbrukertil gode.

•

Lineærvariabelpriser kunforbeholdtfor nasjonalgjesting.eRatehar værttydeligpå at dette må
tilbysalletilgangsformerfor åsikrestørre fleksibilitetogmulighetfor uavhengigprisingi
sluttbrukermarkedetslikat manunngårskjultesubstitutterfor fasteavgifter.Erfaringfra Danmark
ogSverigeviserat manhar funnet prismodellersomer tilnærmetlineærmodell.(Sefigurerpå neste
side)

•

ForeRatekandet seut somom Telenorhar tilpassetavtalenvedå leggeinn storebegrensningerde
vet får konsekvens
for åhindre konkurranse.Detteer
informasjonsom er delt i fortrolighet.
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•

•

•

Kort oppsummertinnebærerde nyevilk renefra Telenorstorekonkurransehemmende
endringerfor
tjenesteleverandører
. Prisenehar gått betrakteligopp,ogvilkåreneførertil motsatteffekt avdet somer
hensiktenmedreguleringen.
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Blir vilkårene stående kan vi konkludere med at reguleringen vil resultere i mindre konkurranse og økte
priser for sluttbrukermarkedet. Sannsynligheten for at det blir færre aktører som bidrar til konkurranse er
stor. Oligopolet opprettholdes gjennom en fiktiv konkurranse mellom MNO´ene Telenor og Telia som
bruker et tredje mobilnett som argument for økt konkurranse, men som i realiteten reduserer og
begrenser konkurransen. eRate har tidligere nevnt at et tredje nett ikke dessverre ikke er posisjonert til å
kunne spille en rolle i grossistmarkedet, og er heller ikke en viktig faktor i utviklingen av bærekraftig
konkurranse i det norske mobilmarkedet.
NKOM har vært tydelig i forarbeidet til ny regulering, samt i selve reguleringen, om at intensjonen er å
forbedre betingelsene for tjenesteleverandører og MVNO´er slik at kundene skal få priser og produkter på
et nivå med sammenlignbare land. Norske kunder har betalt, og betaler fortsatt vesentlig mer for mobile
tjenester enn i de andre Nordiske landene. Basert på den nye modellen for standardprising setter nå
Telenor prisen OPP til tjenesteleverandører og MVNO´er, noe som setter allerede pressede aktører i skvis.
Dette viser med all tydelighet at Telenor ikke lenger kan få sitte på muligheten til å definere prismodellen,
og heller ikke prisene, på en slik måte som maksimerer ulempen for tilgangskjøperne. Det er avgjørende
med forutsigbarhet og kontinuitet for å skape konkurranse og bærekraftig utvikling.
Dersom det skal være mulig å realisere målet om å få en mobilbransje med sunn konkurranse, rimelige
produkter til sluttkundene og flere aktører enn bare de tre netteierne, så må NKOM eller departementet
gripe inn og stanse Telenors forsøk på å utradere tjenesteleverandørene og MVNO´ene. Dersom dette blir
stående som utfallet av den nye reguleringen blir det krevende å forsvare Tjenesteleverandørers
tilstedeværelse i mobilmarkedet.
eRate ser behov for et møte med NKOM og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å forklare
sin klage nærmere, og utdype hvorfor Telenors tolkning av reguleringen slår uheldig ut overfor
tjenesteleverandør- og MVNO-tilgang og hvilke konsekvenser de nye vilkårene fra Telenor vil få for
konkurransen i sluttbrukermarkedet.
Med vennlig hilsen
eRate AS
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