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Innledning

Advokater:

Det vises til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ("Nkom") vedtak 1.
september 2020 om endring av vedtak 14. mai 2020 om utpeking av
tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i
markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige
mobilkommunikasjonsnett ("endringsvedtaket").
Telenor påklager med dette forpliktelsen til å tilby bulkpris slik denne er
fastsatt i endringsvedtaket. I endringsvedtaket er fristen for å klage fastsatt
til 22. september 2020. Klagen er således rettidig.
Det er positivt at Nkom har endret kravet til bulkpris i forhold til slik dette
kravet var utformet i vedtaket av 14. mai 2020. Slik Telenor forstår den
endelige utformingen av kravet i Nkoms endringsvedtak, vil forpliktelsen
imidlertid fortsatt ha tilsvarende negativ effekt som krav om lineære priser
for alle tilgangskjøpere. I tillegg er ordlyden i endringsvedtaket utformet
på en uforutsigbar måte som gjør det meget vanskelig å sikre etterlevelse
av vedtaket.
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Kort oppsummert mener Telenor at kravet om å tilby bulkpris må fjernes
da det ikke er egnet til å insentivere tilbud av større datapakker i
sluttbrukermarkedet, samtidig som det vil få urimelige og
uforholdsmessige effekter for alle netteiernes investeringsinsentiver.
Kravet er i tillegg utformet uklart og uforutsigbart, og påfører dermed
Telenor en unødvendig og høy regulatorisk risiko.
Vi vil i det følgende utdype klagen ytterligere, samt beskrive hvilke
effekter utformingen av krav om å tilby bulkpris vil ha for Telenor, og i
markedet. Endringene av vedtaket fra 14. mai 2020 vil bare i begrenset
grad kunne avhjelpe de virkningene Telenor har fremholdt i begjæringen
av utsatt iverksettelse av 29. mai 2020 og i klagen på vedtaket av 14. mai
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2020,og somvar grunnlagetfor at KMD gautsattiverksettelseav forpliktelsenog at Nkom endret
vedtaket.
Forutenforeliggendeklagevisesdettil Telenorsklage11. juni 2020samtanmodningom utsatt
iverksettelse29. mai 2020fra Telenor.Det visesogsåtil anmodningom utsattiverksettelseav 22.
september2020.
Telenorsklageinneholderkonkurransesensitiv
informasjonsomskalunntasfra offentlighetog
partsinnsyn
, jf. offentleglova§1 3, jf. forvaltningsloven§1 3. Denneinformasjonener merketmed
[UOFF].
2

Kravet om å leverebulkpris for tjenesteleverandørerog MVNO må fjernes

Det visestil anmodning om utsattiverksettelseav endringsvedtakethva gjelderbulkprisfor
tjenesteleverandører
og MVNO av 22. september2020.
I endringsvedtaketpunkt2.3 påleggerNkom Telenorå imøtekommerimeligeanmodningerfra
tilgangskjøpereom åtilby regulerttilgangbasertpåbulkpris,hvor endefinertmengdetrafikk
(datatrafikk,tale,SMS/MMS)skalkunnebenyttesfor helekundemassen.
I avsnitt518fremgårdet at ethvertkjøp i bulk somet minimummåinnebæreat kostnadenfor
kjøpetblir lavereennvedkjøp etterstandardav
talen.Nkom menerat dettemågjeldeuavhengigav
størrelsenpåbulkkjøpet,menjo størrekjøpeter, destostørremårisikokompensasjonen
være.
Gjennomsnittligpris perminutt, SMSeller MB i bulken,skalsåledesværefallendevedøkende
volum. Det er Telenor somharbevisbyrdenfor at kostnadenblir lavereennvedkjøp under
standardavtalen.
Viderefremgårdetav premissenei endringsvedtaket
at Nkom harfjernetfotnote66, slik at den
overordnedeterskelenfor ethvertbulkkjøper at kostnadenfor anmoder ikke skalbli høyereennved
kjøp etterstandardavtalen.
Men deretterpresisererNkom at ensammenlikningmot tilgangskjøpers
kostnadetterstandardavtalen
kun er enterskel,og et kjøp i bulk måinneholdeen
risikokompensasjon
somgjør dettealternativet til et reeltvalg. VidereleggerNkom til grunnat
bortfall av fotnote66 ikke vil få vesentlignegativvirkning påenhetspriseni bulkkjøpetsåfremt
ikke tilgangskjøperei økendegradrettersitt kjøp mot åtilby smådatapakker.Det følgervidereav
premisseneat formåletmedforpliktelsentil åtilby bulkkjøpog innretningenpådenneer å
insentiveretil å tilby størredatapakkeri sluttbrukermarkedet.
Viderefølgerdetav premisseneat
Nkom forventerdermedat tilgangskjøperesomutgangspunktikke vil vri salgetmot mindrepakker.
EtterNkomssynvil størrelsenpårisikokompensasjoneni bulkenværeviktig for tilgangskjøpers
insentivertil åvelge bulkkjøpog åøke volumeti sitt bulkkjøpog dermedogsårettesalgetmot
størredatapakker.
Vedtaketlegger pådennebakgrunnopptil at prisenfor bulk vil værepånivå medresultatetav
fotnote66 i og medat bortfalletav fotnotenifølge endringsvedtaket
ikke skalfå vesentli
innvirknin åenhetsprisen.
Konsekvensenav detteer at prisenfor bulk vil
somvist i figur side5 i vår anmodningom utsattiverksettelse29. mai 2020.Dettevar
ogsånoeav bakgrunnenfor at detble gitt utsattiverksettelseav forpliktelsenog slik Telenorforstår
det,noenav grunnentil at Nkom harendretvedtaketav 14. mai 2020.
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Det forhold at bulkpriseneventueltskalhensyntaat tilbyder i økendegradrettersitt tilbud mot små
datapakker,vil imidlertid ikke skjefør «bulkperiode»harutløpt,detvil si etter12 måneder,jf.
vedtaketpunkt521. Innendentid er detrimelig å forventeat nytt prisnivåalleredeer etablerti
markedet,medugjenkalleligeffekt pålønnsomhetenfor nettverksutbygging.Samtidig vil en
bulkprisgi reduserteller negativlønnsomhetav å tilby storedatapakker,og dervedikke gi
insentivertil åtilby storedatapakker.Bulkpris kanikke bådeopprettholdeprisnivåfor desmå
datapakkene,
og samtidiggi insentivtil å tilby storedatapakker.Sidendetikke er noendirekteog
umiddelbarsammenheng
mellomprisenpåbulk og hvilken kundedetselgestil, vil bulkprisslik
dener utformeti vedtakethamangeav desammeeffektenesomlineærvariabelpris.
Når Nkom i premisseneleggertil grunnat prisenfor bulk skalligge pånivå medfotnote66,
innebærerdetat maksimalgjennomsnitts
pris i bulkavtalenfor datavil tilsvaredenpris somkan
beregnesbasertpåTelenorsvolum slik detteinngåri Nkomsmarginskvistest.Videreskal
gjennomsnittsprisen
perminutt, SMSeller MB værefallendevedøkendevolum. Konsekvensene
av
dette er desammesompåpekti Telenorsbegjæringom utsattiverksettelseav 29. mai 2020.For
ordensskyld visesfigurenpånytt her:
[UOFF:

Somdetfremgårvil endringsvedtaket
medføreenbetydeligprisreduksjoni tilgangsprisenefor data
for
.ePrisreduksjonenvil varierefra
g viderenedmot
.Detteinnebærerat effektenav bulkpriser densammesomforslagettil lineær
variabelpris i utkastetfra desember2019,somNkom senerehargåttbort i fra pågrunnav
effektenedetteville fått påinvesteringsinsentiver.
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Ifølge endringsvedtaketpunkt521er ett av hovedformålenevedå påleggeTelenoråtilby bulkpris
at prisstrukturener særligvelegnettil å gi insentiverog mulighettil åtilby størredatapakkeroverfor
sluttkundene.Detteer imidlertid ikke korrekt.Selvmedendringenesomer gjort i forhold til
vedtaketav 14. mai 2020vil enbulkprisgi reduserteller negativlønnsomhetav å tilby store
datapakker,og dervedikke gi insentivertil å tilby storedatapakker.Bakgrunnenfor detteer i all
hovedsakat en ennomsnittli bulk ris årundt
vil medføreen
, og for destørstedatavolumenevil kundenes
betalingsvillighetvær
Detteinnebærerat bulkprisreguleringenikke vil gi insentivertil åtilby størredatapakkertil
sluttkundene.Sammenlignetmeddeteksisterendestandardtilbudettil Telenorvil fortsatt
gjennomsnittprisenfor destørredatapakkeneværehøyeremedbulk og dermedhamotsatteffekt av
detNkom leggertil grunn.Detteer vist i nedenstående
figur somogsåfremgikkav Telenors
anmodningom utsattiverksettelse29. mai 2020, somillustrererdataprisenfor deulike
datavolumenemedenvariabelpris og enbulkpris.
[UOFF:

Somdetfremgårav figurenvil bulkprisenligge underdenvariableprisen
Akkumulertvil bulkprisenværelavereennvariabelpris
Deretter
vil tilgangskostfor hverkundesombrukermer enn
månedværelaveremedvariabel
pris i forhold til enbulkpris.
Endringsvedtaketkanforståsslik at ovennevnteeffekt skalavhjelpesvedstørrelsenpå
risikokompensasjonen
vedbulkkjøp, ettersomNkom leggertil grunnat deter dennerabattensom
vil væreviktig for tilgangskjøpersinsentivtil åøke volumeti bulkkjøpetog dermedinsentiveretil å
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tilby størredatapakker.Men deter likevel slik at tilbyder vil fortsatthainsentivtil å selgedetøkte
volumetderdetgir størstavkastning, altså
nDeneneste
måtenå sikreat tilgangskjøperbenytterbulkentil å tilby størredatapakker,og ikke derhvor detgir
mestavkasting,er å stille krav til antallkunderbulkenkanbenyttespå.Detteharikke Telenor
anledningtil peri dag,og fremstårhellerikke somønskeligfra myndighetenessideslik vi har
forståttdet.
Kravetom å tilby bulkprisslik det
aket
medførersomvist enbetydelig
reduksjoni tilgangsprisenfor data
eog detkanforventesat denne
prisreduksjonenvil resulterei enprisreduksjoni
i tsluttbrukermarkedet.
EttersomIce harenstorandelav sinekunderi
tvil kravetom å tilby bulkpris
kunneredusereIces lønnsomhetbetydelig.Dettevil viderekunnef konsekvenserfor Ices
mulighetertil å investerei nettutbygging.Kravetom å tilby bulkprispådevilkår somfølgerav
vedtaketvil dermedmotvirkeformåletmedreguleringenom å leggetil rettefor økt
infrastrukturkonkurransegjennomå insentiveretil utbyggingav et tredjelandsdekkende
nett.
I tillegg er ordlydeni endringsvedtaket
utformetpåenuforutsigbarmåtesomgjør detmeget
vanskeligå sikreetterlevelseav vedtaket.Det er for eksempelikke gitt noenmetodefor hvordan
rabatt-verdienav risiko vedkjøp av bulk skalberegnes,deter hellerikke angittnoenmetodefor å
sammenligneavtalermedog utenbulk. Telenorharhellerikke noenmulighetfor å sikreat bulkpris påkundensvolum/bruksmønster
alltid vil gi laverepris ennstandardavtalen.
Pådennebakgrunner påleggetom bulkprisugyldig. Begrunnelsenfor detteer kort oppsummer
t at
endringsvedtaket
byggerpåfeil faktum,er uklart og uforutsigbart, samtikke egnettil å oppnådet
formåletforpliktelsener mentå ivaretaog medførerurimeligeog uforholdsmessige
effekterpå
netteieresinsentivertil å investerei nett.
***
Telenorberom vet møtemeddepartementet
i anledningsaken.I tillegg besdetom løpende
partsinnsyni sakensdokumenter.
Med vennlighilsen
GroupLegal

Kaja Wølneberg
Advokat
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