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Kommentarertil klagerpå endringavvedtakM15 14.mai 2020
Visertil endretvedtakmarked15 medfrist for åkommentereandreaktørersklagerinnenfristen14.
oktober2020.
Tekstsomskalunntasoffentligheter markertmedgul farge.
Forutenkommentarenei dette dokument,henvisesdet til eRateshøringssvar,kommentarer,klageretc.
knyttet til reguleringsprosessen.
eRateoppleverat resultatavnytt vedtakMarked15nå gåri motsattretningavhvasomer den
overordnedehensiktenmedvedtaket,en skjerpetreguleringfor økt konkurransei det norske
mobilmarkedet.
Generelter det ikkenoenytt i klagenefra Telenorog Icei forhold til det somer gitt tidligerei prosessen.
Iceber i sinklageom at departementetvidereføretidligerevedtakom utsatt iverksettelseavbulkpris
frem til sakener tilstrekkeligbelyst.eRatemenersakener tilstrekkeli bel sto menerbulk risen slik
dener skisserti det endredevedtaket ørdet
Icestøtter
Telenorsutsettelsesanmodning
om iverksettelseavbulkpris,og vil meddette hindreat
tjenesteleverandørerog MVNOfår tilgangtil bulkprisslikat mankanredusererkonkurransentil åstå
mellomMNO´ene.
Telenormenerat kravetom å tilby bulkprismåfjernesdadet ikkeer egnettil å insentiveretilbud av
uttbrukermarkedet.Utfordringentil Telenorer at de i dagensmodellhar en så
på hverenkeltbruker,somikkeblir muligåopprettholde medbulkpris.I forrige
regulerin ble det innført forbud mot fastav ift er bruker.Somet resultatavdette satt Telenoro
rise
SlikeRateserdet, såer det
bortfall avden«skjulte»månedsavgiftenTelenorer reddfor åmiste. Vi registrererat Telenor
argumenterermedat manmedbulkpriskanforventeet nytt lavereprisnivåfor smådatapakker,og små
insentiverfor å tilby størredatapakker.Detteer barevikarierendeargumenterfor åverneom denskjulte
månedsavgiftensomikkeer lov, og somhindrersluttbrukerei å få bedrepriser.Dettemåikkevurderes
somøkonomisktap for Telenor,menet stegi riktig retningfor bærekraftogkonkurranseevnehos
Tjenesteleverandør
ogMVNO´er.eRatemenerat pris,prismodellerogvilkårikkekansettesavTelenor
alene.
eRatetror hellerikkedette kommertil å få noenurimeligeller uforholdsmessigeffekt på
investeringsinsentivene
til netteiere, hellermotsatt. Bakgrunnfor dette er at dentotale trafikkenvil være
densammeog vil trengerobustenettverk.Fungerendekonkurransei markedetmedmangetilbyderevil
stimuleretil ekstrainvesteringerfor åopprettholde konkurransedyktige
verdiforslag.Etoligopol,hvor
netteiernekonkurrerersegimellom,vil senkeinvesteringsviljenfra operatørene
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eRatemenermanbør gåtilbaketil slikbulkprisble beskreveti opprinneligvedtakhvor det varskissertat
manskullekunnekjøpeen definert mengdetrafikk for heleeller deleravkundemassen.Dettevil gjøre
det muligfor tjenesteleverandørerog MVNOtil åkonkurrerepålikerevilkårenndet somer muligi
gjeldenderegulering.
Somet resultatavregulerin svedtaketav14.mai2020har Telenorfjernet
i
standardavtalen.Dette
, il an sleverandører
eRatetilrettele erfor o
konkurranseni sluttbrukermarkedeti Norge.Endringe
noesomvil føretil høyerepriserfor sluttkundero redusertkonkurranseo s ledes

Dersomen eventuellklagebehandlinggisutsatt iverksetting,stilleskravenetil
alternativeprisstrukturerogbulkprisi berofrem til klagener endeligavgjort.Dettemåogsågjeldefor
endrin ersom
standardavtalentil Telenor. Detvil si at Telenormå
frem til klageneer endeliger avgjort.
Dersomdet skalværemuligårealiseremåletom å få en mobilbransjemedsunnkonkurranse,rimelige
produktertil sluttkundeneog flere aktørerennbarede tre netteierne,såmåNKOMeller departementet
gripeinn og stanseTelenorsforsøkpå åskviseut tjenesteleverandørene
ogMVNO´ene.Dersomdette blir
ståendesomutfallet avdennyereguleringenblir det krevendeåforsvareTjenesteleverandørers
og
MVNO´erstilstedeværelsei mobilmarkedet.
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