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Marked 15 – Kollektiv SMP og reguleringsforpliktelser innen samlokalisering   

1. Bakgrunn 
Nkom har igangsatt ny analyse av konkurransen i mobilmarkedet med sikte på å fatte nytt vedtak 
om sterk markedsstilling (SMP) i 2019. I dag er Telenor regulert som innehaver av SMP i markedet 
for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (heretter samlet grossist-
markedet), jf. Nkoms markedsanalyse og vedtak av 1. juli 2016 og Samferdselsdepartementets 
klagevedtak av 9. mars 2018 der Nkoms vedtak stadfestes. Vedtaket pålegger Telenor plikt til å gi 
tilgang til følgende tjenester på nærmere spesifiserte vilkår: 

• Nasjonal gjesting, 
• MVNO, 
• Tjenesteleverandører, og 
• Samlokalisering. 

I tillegg er det knyttet til ulike forpliktelser knyttet til ikke-diskriminering, publisering av tilbud, 
tilgangsvilkår og priser samt regnskapsmessig skille. Tjenestene Telenor er forpliktet å tilby i 
grossistmarkedet er av noe ulik art, der nasjonal gjesting, MVNO- og tjenestetilbydertilgang er 
tilgang til telenettet på ulike nivåer for produksjon av teletrafikk1 i Telenors nett, mens 
samlokalisering gjelder leie av plass på Telenors (og Norkrings) siter for plassering av basestasjoner. 

I forbindelse med den nye analysen sendte Nkom spørsmål til aktørene i markedet 28. august 2018. 
Ice besvarte spørsmålene i brev av 21. september 2018 og kommenterte også behovet for regulering 
i møter med Nkom 11. oktober og 23. november 2018. Et spørsmål som ble tatt opp i Nkoms 
spørsmål til aktørene er om det foreligger kollektiv SMP i grossistmarkedet.  

I det følgende vil Ice drøfte om vilkårene for kollektiv SMP er oppfylt i grossistmarkedet. Særlig vil 
det drøftes om vilkårene er til stede når det gjelder tjenester knyttet til samlokalisering. Videre vil 
Ice knytte noen bemerkninger til konkretisering av reguleringsforpliktelsene hva gjelder sam-
lokalisering. 

                                                 

1 Med teletrafikk menes her både tale- og datatrafikk samt meldinger som SMS og MMS. 
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Som vi viser i det følgende er vilkårene for kollektiv SMP oppfylt for Telenor og Telias tilbud av 
samlokaliseringstjenester i grossistmarkedet. Ices erfaringer under gjeldende regulering viser videre 
at det er behov for konkretisering og tilstramming av de forpliktelsene operatørene pålegges i 
reguleringen av markedet. Dessuten viser erfaringer fra dagens marked 15-regulering at 
håndhevingen må skjerpes. Det er behov for aktivt tilsyn med at regulerte operatører innordner seg 
etter pålagte forpliktelser og behandlingstiden for klager må ned, både hos Nkom og Samferdsels-
departementet som klageorgan. Endelig må overtredelser sanksjoneres effektivt og være av en 
størrelsesorden som har tilstrekkelig avskrekkende virkning på de som ilegges sanksjoner.  

2. Kollektiv SMP 

2.1 Kollektiv SMP har nær sammenheng med vurdering av kollektiv dominans og 
koordinerte virkninger under konkurranseretten 

Kollektiv SMP tilsvarer begrepet kollektiv dominans i konkurranseretten2 og har igjen nær 
sammenheng med analysen av koordinerte virkninger i fusjonskontrollen. En situasjon med kollektiv 
dominans oppstår når de sentrale aktørene i et konsentrert marked (oligopol) gjennom gjentatt 
markedsinteraksjon finner at de er bedre tjent med å avstå fra å konkurrere aktivt om hverandres 
kunder, og erstatter konkurranse med en fredelig sameksistens som ivaretar oligopolets felles 
interesser.  

Gjennom konkurranseretten er vilkårene for vurdering av kollektiv dominans (og dermed kollektiv 
SMP) fremkommet gjennom rettspraksis. Airtours-dommen peker på sentrale kriterier for at 
kollektiv dominans skal kunne foreligge, mens Impala II-dommen peker på betydningen av at 
aktørene i det dominante oligopolet vil kunne nå frem til en felles forståelse for koordinerings-
betingelsene i markedet. I sum er de sentrale vilkårene for at kollektiv dominans/SMP skal kunne 
oppstå følgende:3 

• Koordineringsbetingelsene: Markedsforholdene må legge til rette for at aktørene i oligopolet 
finner mekanismer for å koordinere markedsatferden. I motsetning til situasjoner der 
aktørene samarbeider (f.eks. i ulovlige karteller) må aktørene kunne finne frem til 
koordineringsbetingelsene gjennom gjentatt interaksjon i markedet, f.eks. gjennom et 
fokuspunkt (eng «focal point»), dvs. et felles referansepunkt som aktørene kan forholde seg 
til. 

• Transparens: En koordinert likevekt forutsetter at aktørene har mulighet til å overvåke at 
de andre aktørene i det dominerende oligopolet følger samme strategi. I koordinerte like-
vekter vil den enkelte aktøren kunne ha motiv til å «undergrave» det implisitte 
samarbeidet, og dermed oppnå større omsetning og større fortjeneste. Med tilstrekkelig 
transparens kan de enkelte medlemmene i det dominerende oligopolet forsikre seg om at 
felles strategi følges.  

• Sanksjoner: For å forsikre seg om at de enkelte aktørene i oligopolet ikke avviker fra den 
koordinerte likevekten (og dermed øker egen fortjeneste på bekostning av de øvriges) må 
det også foreligge tilstrekkelig avskrekkende mottrekk (sanksjoner), som medfører at det 
for den enkelte over tid ikke vil være mer lønnsomt å velge en avvikende strategi. 

                                                 

2 Se Europakommisjonens “Guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the EU 
regulatory framework for electronic communications networks and services” (heretter retningslinjene), punkt 65.  
3 Jf. retningslinjene pkt. 66-68. 
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Sanksjonsmekanismene kan være både i samme marked (ved at de øvrige aktørene i det 
dominerende oligopolet også konkurrerer aggressivt) eller i andre markeder der aktørene 
møtes (f.eks. markeder nedstrøms eller beslektede nabomarkeder).  

• Utenforstående trusler: Det dominerende oligopolet må ha tilstrekkelig markedsstyrke til at 
en felles strategi er lønnsom, tatt i betraktning konkurransen fra øvrige aktører i markedet 
eller kundenes eventuelle kjøpermakt.  

I analysen av koordinerte virkninger i fusjonskontrollen gjøres tilsvarende analyse, der kriteriet er 
om foretakssammenslutningen vil hindre effektiv konkurranse, blant annet gjennom at det legges til 
rette for at aktørene kan koordinere markedsatferden. Konkurransetilsynet beskriver vurderings-
kriteriet slik i inngrepsvedtaket mot Telia i forbindelse med kjøpet av Tele2:4 

«(412) Konkurransetilsynet har vurdert hvorvidt endringen i markedsstrukturen som følge 
av foretakssammenslutningen, vil legge til rette for at de to gjenværende MNOene som 
tilbyr mobiltelefonitjenester, TeliaSonera og Telenor, etter foretakssammenslutningen 
kan koordinere sin markedsadferd i sluttbrukermarkedet, og da særlig i privatsegmentet. 
Med koordinerte virkninger menes en situasjon der konkurrenter opptrer i en fredelig 
sameksistens og således konkurrerer mindre hardt mot hverandre. Uten å inngå en 
eksplisitt avtale om å begrense konkurransen oppnår aktørene en parallell atferd og 
fredelig sameksistens som innebærer redusert konkurranse. Insentivene til en slik 
koordinert atferd oppstår når partene blir oppmerksomme på deres felles interesser og 
vurderer det som mulig og økonomisk lønnsomt å realisere den parallelle atferden. 

(413) På kort sikt kan imidlertid partene, hver for seg, ha insentiv til å bryte ut av en slik 
koordinert atferd for å kapre kunder og øke sine markedsandeler og profitt. Det er derfor 
nødvendig å vurdere om koordineringen er stabil. 

(414) Kommisjonens retningslinjer for horisontale foretakssammenslutninger gir et 
analytisk rammeverk for å analysere koordinerte virkninger. De lister opp fire kumulative 
vilkår som må være oppfylt: i) aktørene må stilltiende kunne enes om koordinerings-
betingelsene, ii) markedet må være tilstrekkelig gjennomsiktig til at aktørene kan 
avdekke avvik, iii) avvikene må kunne straffes og iv) utenforstående aktører må ikke 
kunne true den parallelle markedsatferden. Slike utenforstående aktører vil være aktuelle 
og potensielle konkurrenter, samt kunder.» 

Som det fremgår av sitatet over er vurderingskriteriene dermed sammenfallende med vurderings-
kriteriene for kollektiv SMP etter retningslinjene.5 På et punkt skiller imidlertid SMP-vurderingen seg 
fra konkurranseretten. Mens en i konkurranseretten vil legge sektorregulering til grunn for 
vurderingen, skal en i SMP-vurderingen ta utgangspunkt i et modified greenfield approach, dvs. at 

                                                 

4 Konkurransetilsynets vedtak V2015-1 – TeliaSonera AB (publ) – Tele2 Norge AS/Network Norway AS. Tilgjengelig fra: 
https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2018/08/2014-0289-355-vedtak-v2015-1-offentlig-versjon.pdf 
5 Kommisjonens horisontale retningslinjer som Konkurransetilsynet viser til viser også til Airtourssaken (som også gjaldt en 
foretakssammenslutning) som kilde for analysen av koordinerte virkninger (men er skrevet i 2004 før Impala II-dommen som 
kom i 2008), se punkt 41. De horisontale retningslinjene er tilgjengelig her: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0205%2802%29  
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en skal tenke bort gjeldende SMP-regulering ved vurderingen av SMP.6 Ice har i det følgende lagt 
dette til grunn.  

2.2 Individuell SMP er ikke til hinder for at det kan foreligge kollektiv SMP 

I Nkoms markedsanalyse av 1. juli 2016 drøftes ikke kollektiv SMP. I analysens avsluttende avsnitt 
(punkt 636) skriver Nkom kort: «Eksistensen av enkeldominans utelukker muligheten for å 
konstatere kollektiv dominans. Denne analysen inneholder dermed ikke noen vurdering av kollektiv 
dominans». Ice deler ikke denne vurderingen, og mener individuell SMP og kollektiv SMP må 
vurderes parallelt.  

For det første ser en gjennom konkurransemyndighetenes praksis, f.eks. Konkurransetilsynets 
vedtak i ovennevnte sak (Telia/Tele2) at ensidig utøvelse av markedsmakt og koordinerte virkninger 
kan oppstå i ett og samme marked. F.eks. skriver Konkurransetilsynet i dette vedtaket: «Etter en 
konkret og detaljert vurdering har Konkurransetilsynets kommet til at den foreliggende foretaks-
sammenslutningen vil føre til både ensidige og koordinerte effekter i sluttbrukermarkedet.»7 
Tilsvarende konkluderte Konkurransetilsynet med at konkurransen i grossistmarkedet ble begrenset 
ut fra en vurdering av både ensidige og koordinerte virkninger. I Europakommisjonens vedtak i saken 
Hi3G/Wind legges tilsvarende til grunn, og Kommisjonen drøfter sammenhengen mellom ensidige 
virkninger (non-coordinated effects) og koordinerte virkninger, og konkluderer: «the two 
competitive mechanisms at work are distinct and do not depend on each other»8 Det faktum at det 
foreligger individuell dominans eller SMP kan derfor ikke lede til konklusjonen at det ikke kan 
foreligge kollektiv SMP i samme marked. 

For det andre omfatter reguleringen av marked 15 ulike tjenester, der det særlig kan skilles mellom 
tilgang til produksjon av trafikk (gjesting, MVNO og tjenestetilbydertilgang) på den ene siden og 
tjenester knyttet til samlokalisering på den andre. Tjenestenes art er ulik og tjenestene er ikke 
substituerbare. For en aktør som ønsker tilgang er dermed ikke samlokalisering et reelt alternativ til 
trafikktjenester. For aktører som benytter tjenestetilbyder- eller MVNO-tilgang er samlokalisering 
ikke noe alternativ. For en aktør som Ice, som er i ferd med utbygging av det tredje landsdekkende 
nettet, er imidlertid tjenestene i utgangspunktet komplementære ved at en i utbyggingsfasen både 
har behov for samlokalisering for effektiv utbygging av nett og nasjonal gjesting for å tilby en 
landsdekkende tjeneste.  

Aktørenes markedsposisjon og incentiver til å koordinere er derfor ikke nødvendigvis de samme for 
de ulike tjenestene. Dermed kan også dominansvurderingen få ulikt resultat. F.eks. kan én aktør 
finnes å ha individuell SMP innen tilbud av trafikktjenester i grossistmarkedet, mens flere aktører 
sammen finnes å ha kollektiv SMP innen samlokaliseringstjenester.  

2.3 Nkom må gjøre uavhengige vurderinger av individuell og kollektiv SMP 

Nkom må gjennomføre separate analyser av individuell og kollektiv SMP i grossistmarkedet i den nye 
markedsanalysen, og også vurdere om SMP-vurderingen kan være ulik for de ulike tjenestene i 
grossistmarkedet. I gjeldende markedsanalyse av 1. juli 2016 konkluderte Nkom med at Telenor har 

                                                 

6 Retningslinjene punkt 17 
7 Premiss 480. 
8 Kommisjonens sak M.7758 – Hutchison 3G / Wind, premiss 1211. Tilgjengelig fra: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7758_2937_3.pdf  
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individuell dominans i grossistmarkedet (marked 15) samlet sett, herunder markedet for 
samlokalisering. Ice deler oppfatningen om at Telenor innehar SMP i grossistmarkedet generelt 
(herunder innen samlokalisering). Ices erfaringer som kunde i samtrafikkmarkedet er at Telenor og 
Telia dessuten har kollektiv SMP innen tilbud av tjenester innen samlokalisering. Ice vil redegjøre 
nærmere for dette i det følgende.   

3. Konkurransetilsynet har tidligere konkludert med at forholdene for 
kollektiv dominans er til stede i alle deler av mobilmarkedet 

Konkurransetilsynet har i de senere årene vurdert konkurransen i mobilmarkedet i forbindelse med 
behandling av foretakssammenslutninger. I forbindelse med Telias kjøp av Tele2 i 2015 vurderte 
Konkurransetilsynet virkninger på konkurransen i grossistmarkedet og i sluttbrukermarkedene for 
private kunder og bedriftskunder. I alle disse markedene fant tilsynet at forholdene lå til rette for 
koordinerte atferd. I forbindelse med Telias kjøp av Phonero i 2017 ble det ikke fattet endelig 
inngrepsvedtak, men i Konkurransetilsynets varsel ble det lagt til grunn at foretakssammen-
slutningen la til rette for koordinerte virkninger i bedriftsmarkedet.  

I tilsynets vedtak i Telia/Tele2 analyseres konkurranseforholdene i grossistmarkedet. Konkurranse-
tilsynet fant at konkurransen er vesentlig begrenset både som følge av ikke-koordinerte og 
koordinerte virkninger. I analysen av koordinerte virkninger trekker tilsynet frem at verken Telenor 
eller Telia vil «se seg tjent med å tilby tilgangskjøpere så gode tilgangsvilkår på grossistnivå at de 
blir en konkurransetrussel i sluttbrukermarkedet».9 Tilsynet legger til grunn at et samlingspunkt 
kan være at Telia tilpasser seg Telenors priser og at forholdene vil «ligge godt til rette for at 
TeliaSonera og Telenor stilltiende vil kunne enes om hvordan markedsadferden kan koordineres»10. 
Tilsynet finner at markedet er tilstrekkelig transparent til at avvik kan oppdages, at det foreligger 
effektive sanksjonsmekanismer og at reaksjoner fra utenforstående virksomheter ikke vil kunne true 
en koordinert markedsatferd.  

I analysen av sluttbrukermarkedene11 i samme vedtak finner tilsynet også at både ikke-koordinerte 
og koordinerte virkninger begrenset konkurransen. Tilsynets analyse av koordinerte virkninger tar 
utgangspunkt i at sluttbrukermarkedet er sterkt konsentrert, at Telia og Telenor lett kan enes om 
koordineringsbetingelsene,12 at markedet er transparent, blant annet som følge av offentlig prising 
og data tilgjengelig om bevegelser fra NRDB, at det foreligger troverdige trusler om sanksjoner og at 
andre aktører i markedet ikke kunne sette koordineringen i fare. Tilsynet konkluderer derfor med at 
forholdene etter foretakssammenslutningen ville ligge til rette «for en koordinert likevekt mellom 
TeliaSonera og Telenor, og at denne vil være stabil over tid».13 

                                                 

9 Premiss 555. 
10 Premiss 558. 
11 Tilsynet analyserte sluttbrukermarkedene samlet i vedtaket. Tilsynet la til grunn at «en del momenter» taler for at det er 
separate markeder for salg til bedrifts- og privatkunder, men konkluderte ikke da det fant at det ikke hadde betydning for 
utfallet om en så disse markedene samlet eller hver for seg; se premiss 128. 
12 Herunder peker tilsynet på at en forenkling av prisstrukturen mot fastprisprodukter bidrar til å legge rette for koordinert 
markedsatferd, se premiss 458.  
13 Premiss 482. 
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I varselet om forbud i forbindelse med Telias kjøp av Phonero i 2017 analyseres bedriftsmarkedet 
separat.14 Til tross for at priser og betingelser i bedriftsmarkedet er mindre transparent enn i 
sluttbrukermarkedet kom tilsynet til samme konklusjon i dette varselet, dvs. at tilsynet fant at 
forholdene lå til rette for koordinert atferd. Tilsynet analyserer koordineringsmekanismer, 
transparens, sanksjonsmekanismer og utenforstående trusler, og fant at betingelsene for 
koordinering var oppfylt og at foretakssammenslutningen ville «legge til rette for en koordinert 
likevekt mellom Telia og Telenor, og at denne vil være stabil over tid både når det gjelder 
bedriftskunder som kjøper mobiltjenester basert på standardiserte kontrakter og bedriftskunder 
som kjøper mobiltjenester basert på individuelle kontrakter». 

4. Kollektiv SMP innen samlokalisering 

4.1 Utgangspunkter 

Utbygging av det tredje mobilnettet med nasjonal dekning krever et stort antall basestasjoner.15 
Etter det Ice er kjent med har Telenor ca. 9000 basestasjoner i sitt mobilnett, mens Telia har ca. 
6000. Ice har per 1. januar 2019 utbygget XXXX basestasjoner,16 og antallet er i rask vekst.  

Ice har i perioden fra 2015 bygget eget nett til en situasjon der Ice per januar 2019 har XXXXXXX 
befolkningsdekning i eget nett. Ice har en målsetning om å nå XXXX befolkningsdekning innen XXXX. 
Slik dekning er beregnet å kreve XXXXXXX basestasjoner totalt.  

Ved utbygging av mobilnett er det en stor kostnadsfordel ved å leie plass til basestasjoner på 
eksisterende siter, da en unngår duplisering av faste kostnader knyttet til f.eks. mast, bygning og 
samband. En slik samlokalisering av siter er ofte også ønsket eller krevet av grunneiere og 
planmyndigheter da det reduserer antall master i terrenget. Samlokalisering er derfor ofte både 
kostnadseffektivt og en nødvendighet.  

Siden Ice overtok frekvensressurser i 800-, 900- og 1800 MHz-båndene har Ice i raskt tempo bygget 
ut eget nett. Ice kjøpte i 2015 et antall basestasjoner fra Tele2 i forbindelse med at selskapet ble 
kjøpt av Telia. Ice hadde også et begrenset antall basestasjoner knyttet til selskapets MBB-nett som 
frem til overtakelsen av de nye frekvensene kun benyttet ressurser i 450 MHz-båndet. I utbyggingen 
av Ices nett har en så langt fokusert på utnyttelse av disse basestasjonene. Dette «varelageret» er 
nå imidlertid i ferd med å tømmes, slik at Ice i tiden fremover er avhengig av å bygge basestasjoner 
på siter der en ikke allerede har en tilgang. Tilgang til samlokalisering på rimelige vilkår vil derfor 
være av stor og økende betydning for Ice i tiden fremover.  

De viktigste tilbyderne av tjenester innen samlokalisering er klart Telenor (inkl. Norkring) og Telia. 
På enkelte steder kan det være andre tilbydere, som Bane Nor og Nødnett. Alternativet til 

                                                 

14 Varsel om forbud av 27. februar 2017. Konkurransetilsynet godkjente til slutt foretakssammenslutningen, jf. tilsynets 
avgjørelse A2017-1 av 7. april 2017. Tilsynet drøfter ikke koordinerte virkninger i avgjørelsen, men kommenterer kun kort at 
det «etter en samlet vurdering» har funnet at det «ikke er tilstrekkelige holdepunkter for at foretakssammenslutningen vil 
føre til en stilltiende koordinering mellom den fusjonerte enheten og Telenor i bedriftssegmentet». Avgjørelsen er 
tilgjengelig her:  
https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2018/08/a2017-1-telia-company-ab-phonero-as-konkurranseloven-20-
jf.-16-underretning-om-henleggelse-av-saken.pdf  
15 Med «basestasjon» siktes det i det følgende til den enkelte mobiloperatørs sendeutstyr på en lokasjon, mens det med 
«site» menes en lokasjon der sendeutstyr er montert, f.eks. på en mast eller et hustak. Det kan således være flere 
basestasjoner fra ulike operatører på én og samme site.  
16 Ice hadde per 1. januar 2019 tegnet kontrakt for bygging av totalt XXXX basestasjoner 
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samlokalisering er å bygge egen site, der lokale grunn- og gårdeiere (kommunale og private) er 
viktigste tilbydere. Ices XXXX aktive siter per 1. januar 2019 kan fordeles på følgende vis: 

Ice egne master   XXX 

Samlokalisering Telenor/Norkrings master XXX 

Samlokalisering Telias master XXX 

Samlokalisering Nødnetts master XXX 

Samlokalisering andre master (Bane Nor, 

e-verk mv.) 

XXX 

Annet (hustak, tuneller, kjøpesenter mv.) XXXX 

Totalt siter Ice (januar 2019)  XXXX 

 
Ice understreker at tallene over er basert på en situasjon der Ice har hatt et «varelager» som kan 
utnyttes og der Ice har prioritert utbygning i tett befolkede områder, og derfor ikke er beskrivende 
for den situasjonen Ice står overfor fremover når det gjelder betydning av ulike tilbydere. XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ice planlegger å bygge XXXXXXX nye 
basestasjoner i løpet av perioden 2019 til XXXX. Ice anslår at XXXXXX av disse mest effektivt kan 
bygges gjennom samlokalisering, hvor Telenor/Norkring og Telia vil være de klart viktigste 
tilbyderne (anslagsvis XXXXXXX). Øvrige basestasjoner vil Ice bygge ut som egne siter på bygninger 
o.l. og som nye master.  

Som redegjort for Nkom i møtene 11. oktober og 23. november 2018 opplever Ice flere utfordringer 
knyttet til samlokalisering av siter hos Telenor og Telia. Oppsummert er det særlig problemer 
knyttet til følgende: 

• Udokumenterte og høye krav om anleggsbidrag, 
• Krav om lite kostnadseffektive løsninger, 
• Ice må betale kapasitetsutvidelser, men får ikke eierskap til de innretninger 

selskapet bekoster, 
• Krav om beste plassering, bekostet av Ice, 
• Høye leiekostnader som ikke dokumenteres, 
• Lang behandlingstid hos Telenor, særlig hos Norkring. 

4.2 Telenor og Telia har sterke motiver til å hindre Ice tilgang til samlokalisering 

Duopolet Telenor og Telia har en meget sterk markedsstilling i Norge, med rundt 90 % markedsandel 
eller mer i sluttbrukermarkedet, uansett om en ser på antall abonnenter, trafikkvolum eller 
omsetning:  

Markedsandeler – abonnement Markedsandeler – omsetning 
Første halvår, 2018 Total Privat Bedrift Total Privat Bedrift
Telenor 49,1 % 44,6 % 63,1 % 57,1 % 52,2 % 67,5 %
Telia 38,2 % 40,2 % 32,0 % 34,8 % 37,9 % 28,0 %
Telenor + Telia 87,4 % 84,8 % 95,2 % 91,9 % 90,2 % 95,5 %
Ice 7,4 % 8,9 % 2,8 % 5,3 % 6,6 % 2,4 %
Andre 5,3 % 6,3 % 2,0 % 2,9 % 3,3 % 2,0 %

Kilde: Nkom, Ekomstatistikken – bearbeidet 
Note: Telia er medregnet Phonero, Get, TDC og NextGenTel privat
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Statistikk fra Nkom viser dessuten at Telenor og Telia har mulighet til å ta høyere priser i markedet 
enn mindre aktører som Ice og aktører uten eget nett. Ved å se på forholdet mellom omsetning og 
antall abonnenter, ser en at disse aktørene har betydelig høyere omsetning per abonnent enn andre 
aktører i markedet: 

 
Kilde: Nkom, Ekomstatistikken – bearbeidet 
Note: Telia er veid snitt av Telia, Phonero, Get, TDC og NextGenTel privat, «Andre» er veid snitt av andre aktører i 
markedet. 

Høye markedsandeler og høyere inntekter per abonnent enn andre aktører medfører at Telenor og 
Telia har svært gode fortjenestemarginer. Offentlige regnskaper viser at Telenor i Norge har en 
EBITDA-margin godt over 40 %, mens tilsvarende for Telia er godt over 30 %.17 Også om en ser på 
resultatmargin etter avskrivninger (tatt i betraktning at selskapene har en betydelig andel faste 
kostnader), er denne meget god. 

  Telenor 2016 Telenor 2017 Telia 2016 Telia 2017
Driftsinntekter 24 669 000 24 606 000 9 091 000 9 300 000
EBITDA 10 282 000 10 757 000 3 033 000 3 216 000
Ned- og avskrivninger -3 635 000 -3 888 000 -1 033 000 -1 020 000
Driftsresultat 6 647 000 6 869 000 2 000 000 2 196 000
EBITDA-margin 41,7 % 43,7 % 33,4 % 34,6 %
Resultatmargin 26,9 % 27,9 % 22,0 % 23,6 %

Kilde: Proff Forvalt – bearbeidet 
 

Telenor og Telia har dermed (i) svært høye markedsandeler, (ii) de mest lønnsomme kundene og 
(iii) svært gode driftsmarginer.  

Telia og Telenor har som mobiloperatører en kostnadsstruktur med et betydelig innslag av faste 
kostnader knyttet til bygging og drift av mobilnettet. Dette er kostnader som i begrenset grad 
avhenger av trafikkvolumet. Bortfall av kunder vil dermed i utgangspunktet lede til at inntekten 

                                                 

17 Telenor Norges EBITDA-margin var i 2016 40,0 % og i 2017 41,8 %. For Telia var marginen 34,0 % i 2016 og 33,3 % i 2017.  
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reduseres mens kostnadene i mindre grad påvirkes.18 Om kunder tapes til aktører basert på 
tjenestetilbyder- eller MVNO-tilgang vil imidlertid tapet av en kunde i sluttbrukermarkedet i 
betydelig grad kunne kompenseres ved at det genererer nye inntekter i grossistmarkedet. Tapet av 
en kunde til en tredje mobiloperatør med eget nett vil imidlertid i mindre grad kompenseres 
gjennom inntekter i grossistmarkedet, og i mindre grad jo mer denne aktørenes eget nett er 
utbygget.  

Sterkere konkurranse fra en tredje mobiloperatør som i hovedsak har all trafikk i eget nett vil også 
påvirke konkurransen i markedet, da Telenor og Telia får sterkere konkurranse fra en aktør med 
liknende kostnadsstruktur, dvs. høye faste kostnader og lave marginalkostnader. Ofcoms 
økonometriske studie av betydningen av konkurranse fra en ytterligere mobiloperatør i markedet19 
har vist at én ytterligere mobiloperatør i markedet kan lede til en reduksjon i sluttbrukerprisen på 
7-9 %. Dersom denne operatøren følger en disruptiv markedsstrategi vil det gi ytterligere 
prisreduksjon i størrelsesorden 11-12 %. Slike prisreduksjoner vil føre til sterk nedgang i resultatene 
til Telenor og Telia. 

Telenor og Telia har derfor felles interesse i å hindre eller forsinke fremveksten av en tredje 
mobiloperatør i markedet. Selv om selskapene ikke lykkes i å hindre det tredje mobilnettet i å 
etableres vil en forsinkelse ha stor økonomisk betydning, gitt de svært gode fortjenestemarginene 
selskapene oppnår i dagens markedssituasjon.  

Ettersom tilgang til samlokalisering er sentralt for rask og kostnadseffektiv utbygging av et tredje 
nett har dermed Telia og Telenor sterke og sammenfallende incentiver til å hindre Ice tilgang til 
samlokalisering, f.eks. gjennom å nekte tilgang, høye tilgangskostnader eller lang håndteringstid av 
tilgangssøknader.  

Telenor og Telia har svake incentiver til å avvike fra en kollektiv samforstand om å forsinke, fordyre 
eller hindre tilgang til samlokalisering. Selv om den enkelte tilbyderen (Telenor eller Telia) gjennom 
avvik kanskje vil kunne oppnå økt volum og leieinntekter fra samlokalisering, vil dette imidlertid gå 
på bekostning av selskapenes inntekter fra sluttbrukermarkedet som beskrevet. De individuelle 
motivene til avvik fra en koordinert markedssituasjon er dermed svakere enn de vil være i et 
marked der kollektiv dominans oppstår som følge av motiv til å opprettholde størst mulig 
fortjeneste i det samme markedet. Dette har betydning for SMP-vurderingen, da betydningen av 
transparens og muligheten for sanksjonering av avvik blir mindre når incentivene til avvik i 
utgangspunktet er svake.20 Konkurransetilsynet løfter frem tilsvarende poeng i sin vurdering av 
koordinerte virkninger i grossistmarkedet i Telia/Tele2-saken: 

«Utsiktene til økt profitt gjennom avvik fra en koordinert adferd i grossistmarkedet vil 
være begrenset fordi gode tilgangsvilkår oppstrøms vil føre til økt konkurranse og 
reduserte marginer nedstrøms til skade for en avvikende grossisttilbyder. Siden sistnevnte 

                                                 

18 Dette i motsetning til aktører som er avhengig av å kjøpe trafikk, hvor tap av en kunde også innebærer reduserte 
kostnader til kjøp av trafikk. 
19 Tilgjengelig her: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/74107/research_document.pdf  
20 I denne sammenhengen vises det til Retningslinjene, der det i punkt 68 med henvisning til EU-domstolens dom i Impala II-
saken fremgår: «At the same time, [the Court] indicated the necessity to avoid a mechanical approach involving the 
separate verification of each of those criteria taken in isolation, while taking no account of the overall economic 
mechanism of a hypothetical tacit coordination». 
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også vil ta i betraktning at den konkurrerende oppstrømsaktøren vil kunne straffe avvik 
gjennom aggressiv prising i sluttbrukermarkedet, fremstår det som lite sannsynlig at avvik 
vil forekomme i utgangspunktet.»21 

4.3 Telenor og Telia kan lett finne mekanismer for å koordinere atferden innen 
samlokalisering 

Verken Telenor eller Telia vil være tjent med at Ice vokser frem som et tredje mobilnett med full 
eller tilnærmet full dekning i eget nett. Som drøftet over vil konkurranse fra et tredje 
konkurrerende mobilnett kunne ha særlig negativ virkning for Telenor og Telias fortjenestemarginer 
ved at selskapenes inntekter går ned mens kostnadene i mindre grad endres samtidig som dette ikke 
kompenseres ved økte trafikkinntekter i grossistmarkedet.  

Telenor og Telia kan finne flere samlingspunkter for koordinering av tilbudet av samlokalisering. 
Etter det Ice kjenner til kjøper selskapene samlokalisering av hverandre i et betydelig omfang. 
Selskapene kan derfor lett få informasjon om den andres tilbud. Et samlingspunkt kan derfor være 
at én av aktørene, f.eks. Telia, velger en følgerstrategi, der en tilpasser seg og legger seg tett opp 
mot den andres vilkår. Dette kan gjelde vilkår som leiepriser, anleggsbidrag, behandlingstid og ulike 
krav som stilles til leietaker ved samlokalisering, f.eks. plassering i mast ved utvidelser.  

Publisering av standardvilkår, slik Telenor gjør i dag,22 kan også bidra til å etablere et samlings-
punkt, ved at en av aktørene legger seg opp mot den andres publiserte tilbud. Publisering av 
standardvilkår kan videreføres også uten regulering, og vil ikke være i strid med konkurransereglene 
dersom aktørene velger å gjøre dette på eget initiativ uten eksplisitt samordning. Et samlingspunkt 
kan i prinsippet også være at Telenor og Telia nekter andre operatører tilgang til samlokalisering for 
andre operatører eller begrenser tilgjengelig kapasitet til behandling av anmodninger om 
samlokalisering slik at tilgangen begrenses.   

4.4 Transparens og sanksjoner 

Tilgang til samlokalisering er preget av at det er to store tilbydere – Telenor og Telia – og én 
betydelig kunde – Ice. Dette forholdet bidrar til at den ene aktørens overvåkning av den andres 
aktiviteter forenkles. Telenor og Telia har mulighet til å observere hverandres vilkår. Priser, 
rabattbetingelser og andre vilkår kan som beskrevet over publiseres på selskapenes nettsider, og vil 
da være enkelt å observere. Aktiviteter på siter og videre utbygging av Ices nett og økt 
dekningsgrad vil kunne observeres.  

Avvik fra koordinert atferd kan straffes gjennom aggressiv konkurranse i sluttbrukermarkedet eller 
andre markeder der Telia og Telenor møtes. I Konkurransetilsynets vedtak i Telia/Tele2-saken 
premiss 563 der tilsvarende legges til grunn når tilsynet konkluderer med at det oppstår koordinerte 
virkninger i grossistmarkedet: «Når det gjelder en mulig koordinering i grossistmarkedet, mener 
Konkurransetilsynet at aggressiv markedsopptreden i sluttbrukermarkedet gjennom bruk av pris- og 
produktkampanjer kan brukes som straffemekanisme.» Etter tilsynets behandling av Tele2-kjøpet 
har Telia også kjøpt Phonero og Get, noe som medfører at Telenor og Telia er største aktører i flere 
markeder i ekomsektoren, og dermed har flere muligheter til å sanksjonere avvik fra en koordinert 

                                                 

21 Premiss 564.  
22 Telenor publiserer i dag riser, rabattbetingelser, andre vilkår og prosedyrer åpent på nett på følgende nettsted:   
https://www.telenorwholesale.no/produkter/telelosji/  
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opptreden innen samlokalisering. Straff kan f.eks. skje i sluttbrukermarkedet der bruk av intense 
kampanjer og «fighting brands»23 kan benyttes som straffemekanisme. 

Som drøftet i 4.2 over har både Telenor og Telia i utgangspunktet svake motiver til å avvike fra 
koordinert atferd i grossistmarkedet – og særlig når det gjelder samlokalisering. Det er derfor lite 
sannsynlig at det vil være behov for å straffe avvik.  

4.5 Reaksjoner fra utenforstående tilbydere av samlokalisering 

Telenor og Telia er de eneste aktørene med omfattende og landsdekkende nett av siter som kan 
benyttes for innplassering av basestasjoner. I enkelte områder kan det finnes andre muligheter – 
f.eks.Bane Nor, Nødnett eller eiere av bygninger egnet for plassering av basestasjon. Siste utvei vil 
være å bygge en egen site som alternativ til samlokalisering, så sant det er mulig å inngå leieavtale 
med grunneier og få nødvendige tillatelser.  

Ved planlegging og optimalisering av nettverksutbyggingen vil en ha behov for innplassering av 
sendeutstyr hos flere aktører for å kunne bygge et godt nett raskest mulig og til lavest mulig 
kostnad. Bruk av alternativer til ønsket lokalisering av en basestasjon vil derfor være fordyrende og 
kan lede til mindre optimal lokalisering (og dermed dårligere dekning eller behov for å bygge flere 
basestasjoner for å oppnå samme dekning, se dagens marked 15-vedtak premiss 153).  

En samforstand hos Telenor og Telia om å nekte eller forsinke tilgang til samlokalisering og/eller å 
belaste høye tilgangspriser vil derfor i liten grad bli truet av utenforstående tilbydere i den grad 
slike eksisterer for den enkelte lokasjonen.  

4.6 Konklusjon 

I gjennomgangen over har Ice vist at Telenor og Telia har sterk og sammenfallende interesse i å 
hindre Ices utvikling av det tredje mobilnettet gjennom å fordyre, forhindre eller nekte hindre 
tilgang til samlokalisering. Telenor og Telia kan lett finne frem til effektive koordinerings-
betingelser. Markedet er tilstrekkelig transparent og sanksjoneringsmekanismene tilstrekkelige 
effektive til å avskrekke avvik fra koordinert atferd. Telenor og Telia har dessuten svake incentiver 
til å avvike fra slik atferd. En koordinert strategi om å hindre tilgang til samlokaliseringstjenester vil 
også være effektiv, da tilbudet fra utenforstående alternativer ikke er tilstrekkelig til å kunne 
disiplinere Telenor og Telia.  

Som tilbydere av samlokaliseringstjenester har Telenor og Telia derfor en kollektivt dominerende 
stilling og dermed også kollektiv SMP. Denne konklusjonen gjelder uavhengig av om legger et 
modified greenfield approach til grunn eller tar utgangspunkt i gjeldende regulering av Telenor.  

5. Regulering av samlokalisering 

5.1 Dagens regulering og behov for klarhet i pålagte forpliktelser 

Telenor er i dagens marked 15-regulering underlagt forpliktelse til å tilby samlokalisering jf. Nkoms 
vedtak av 1. juli 2016. Pålegget fremkommer av vedtakets punkt 8, der de sentrale elementene 
knyttet til samlokalisering er: 

                                                 

23 F.eks. Talkmore, OneCall, Dipper eller Phonero. 
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• Plikt til å imøtekomme enhver rimelig anmodning om samlokalisering og plikt til å 
begrunne eventuelle avslag (8.1) 

• Plikt til å tilby ikke-diskriminerende tilgang (8.2) 
• Plikt til offentliggjøring av standardavtale (8.3) 
• Krav om kostnadsorienterte priser og kostnadsregnskap (8.5) 

Forpliktelsene drøftes nærmere i vedtakets punkt 7 (Redegjørelse for valg av særskilte forplik-
telser). Slik vedtaket er utformet kan det være vanskelig presist å avgrense hva som strengt er 
omfattet av de pålagte forpliktelsene og hva som er drøfting rundt forpliktelsene, til tross for 
Samferdselsdepartementets klargjøring i klageavgjørelsen av 9. mars 2018 om at kapittel 7 og 8 må 
«leses i sammenheng». Ice viser i denne sammenhengen til Borgarting Lagmannsretts dom av 12. 
desember 201824 der hjemmelsspørsmål og klarhet i forpliktelsene i tidligere marked 15-vedtak 
drøftes i dommens avsnitt 3.2. Lagmannsretten tar utgangspunkt i at det er et krav til klarhet i 
forpliktelsene som pålegges: «Lagmannsretten legger til grunn at det må stilles visse krav til 
innholdsmessig klarhet og presisjon i de forpliktelsene som pålegges i medhold av ekomloven 
kapittel 4, jf. § 3-4.» Retten skriver videre:  

«Lagmannsretten legger til grunn at en særskilt forpliktelse etter ekomloven kan 
formuleres som en skjønnsmessig standard, men at standarden må ha et tilstrekkelig 
presist innhold. Presiseringer kan følge av selve vedtaket, av loven eller av andre 
rettskilder.»  

Lagmannsretten tar ikke endelig stilling til om vilkåret som var omhandlet i den aktuelle saken var 
gyldig, men oppsummerer drøftingen med følgende: 

«Selv om det ikke er avgjørende, vil lagmannsretten nevne at konteksten for avsnitt 197 i 
Marked 15-vedtaket kan styrke inntrykket av en forpliktelse med et noe uferdig innhold. 
Således heter det at tilsynet «mener» at «avtalene ikke skal inneholde klausuler som 
utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å skifte vertsoperatør». Videre er avsnitt 197 
som nevnt plassert i kapittel 7 om «Redegjørelse for valg av særskilte forpliktelser», uten 
nærmere konkretisering i kapittel 8 om «Pålegg av særskilte forpliktelser» som ifølge 
vedtaket selv skulle angi «det konkrete innholdet i pliktene». 

Samlet er lagmannsretten i en viss tvil om Marked 15-vedtaket avsnitt 197 kan anses som 
et gyldig pålegg av en særskilt forpliktelse etter ekomloven § 3-4, jf. § 4-1, og dermed om 
avsnitt 197 overhodet kan danne grunnlag for avtaleugyldighet etter ekomloven § 10-11» 

Ice viser også til at Samferdselsdepartementet i klagevedtaket av 9. mars 2018 fant grunn til å 
tydeliggjøre enkelte av forpliktelsene som drøftes i Nkoms marked 15-vedtak kapittel 7 ved å føye 
disse til vedtakets definerte forpliktelser i kapittel 8. 

For å sikre effektiv regulering og forutberegnelighet, både for foretak underlagt regulering og for 
aktører som skal benytte seg av de tjenestene som vedtaket omfatter, er det derfor avgjørende at 
et nytt vedtak utformes slik at de forpliktelsene som pålegges aktører med SMP i størst mulig grad 

                                                 

24 Borgarting lagmannsretts dom i Telenor mot Telia (SIM-kortavgiftsaken), 12. desember 2018, LB-2017-72236. 
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-72236  
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tydeliggjøres som konkrete forpliktelser fremfor en drøfting slik gjeldende vedtak er utformet. Etter 
Ices vurdering er det betydelig rom for klargjøring og tilstramming av forpliktelsene, og vil i det 
følgende fremme enkelte forslag til hvordan dette kan gjøres. 

5.2 Forpliktelser som må klargjøres i nytt marked 15-vedtak 

5.2.1 Plikt til å tilby samlokalisering 

Plikten til å tilby samlokalisering til kostnadsorienterte priser må videreføres i et nytt marked 15-
vedtak. Ved kollektiv SMP må alle aktører med SMP pålegges de samme pliktene.  

Tidsfaktoren er kritisk ved behov for samlokalisering. Forsinkelser i tilgangen til samlokalisering 
forsinker utbygging av det tredje mobilnettet, noe som gir de etablerte operatørene Telenor og 
Telia en betydelig strategisk og økonomisk gevinst ved å trenere anmodninger om samlokalisering. 
Derfor må tilgangsforpliktelsen være klar og tydelig i marked 15-vedtaket, også hva angår hvordan 
anmodning om tilgang skal behandles. I dagens regulering er det drøftet at anmodning om 
samlokalisering skal behandles uten ugrunnet opphold, men det er ikke fastsatt noen behandlingstid 
(jf. avsnitt 7.1.5.3). Ice mener dette legger til rette for uthaling av tiden og forsinkelser fra 
operatørenes side og at et vilkår som ikke setter en spesifikk frist er vanskelig å håndheve. For å 
sikre effektiv regulering må plikt til å tilby samlokalisering derfor også inkludere følgende 
forpliktelser: 

• Anmodning om tilgang skal besvares uten ugrunnet opphold, og senest innen fire 
uker. 

• Besvarelse skal inneholde all relevant informasjon for den som anmoder om tilgang 
(jf. punkt 157 i dagens regulering), herunder teknisk informasjon, geografisk 
informasjon og mastetegninger og særskilte kostnader og krav om anleggsbidrag. 

• Bestilling av samlokalisering skal behandles uten ugrunnet opphold og minst like 
raskt som egen virksomhet gjennom hele forløpet til komplettert installasjon av 
utstyr. 

5.2.2 Samlokalisering som krever kapasitetsutvidelse 

I dagens marked 15-vedtak følger det av avsnitt 7.1.5.1 at samlokalisering kan pålegges der en 
«etter en helhetsvurdering anser anmodningen som rimelig». Samferdselsdepartementet fant grunn 
til å tilføye dette til vedtakets operative del i sitt klagevedtak av 9. mars 2018 gjennom følgende 
tillegg: «En anmodning om samlokalisering som krever kapasitetsutvidelser i infrastrukturen vil 
etter en helhetsvurdering kunne anses som rimelig».  

Ice mener det er viktig at det i et nytt marked 15-vedtak må tydeliggjøres og strammes til, slik at 
det er klart at anmodning om samlokalisering normalt vil anses som rimelig med mindre sterke 
hensyn tilsier annet. Operatøren må i tilfelle ha ansvar for å godtgjøre at slike «sterke hensyn» 
foreligger ved avslag på anmodning. Manglende kapasitet kan ikke være et slikt hensyn så sant det 
er mulig å gjennomføre tiltak som gjør innplassering mulig.  

Ice oppfatter her Nkoms drøfting i dagens marked-15-vedtak som utydelig og for lite forpliktende. 
Nkom peker på flere vurderingsmomenter og avveininger som gir liten rettslig sikkerhet for både 
tilbyder og tilgangskjøper. Se f.eks. vedtakets punkt 152 der Nkom viser til at det ved behov for 
kapasitetsutvidelse som krever mastebytte vil veie tyngre at det ikke er tilgjengelig kapasitet og må 
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avveies mot tilgjengelige alternativer og muligheten til å konkurrere med Telenor. Ice ser ingen 
grunner til ikke å pålegge aktører med SMP å tilby samlokalisering, selv om dette krever maste-
bytte, så lenge aktøren som anmoder om samlokalisering dekker de faktiske kostnadene knyttet til 
dette. Aktøren som ønsker samlokalisering vil i slike tilfeller da være den nærmeste til å foreta 
avveiningen mellom kostnader ved mastebytte mot eventuelle tilgjengelige alternativer.  

Tilsvarende mener Ice at krav om antennebytte for å gi plass til samlokalisering bare skal kunne 
danne grunnlag for å nekte samlokalisering (eller kreve kapasitetsutvidelse) når dette medfører 
klare og dokumenterbare ulemper for eier av siten og eventuelt andre brukere. Operatøren må i så 
tilfelle fremlegge dokumentasjon for slike ulemper for den som anmoder om samlokalisering.   

Oppsummert mener Ice at dagens plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger må videreføres og 
tilstrammes, slik at: 

• Anmodning om samlokalisering vil normalt være rimelig, også om slik samlokalisering 
krever kapasitetsutvidelse 

• Anmodning som krever antennebytte vil normalt være rimelig dersom dette ikke 
påfører eier eller andre brukere klare ulemper 

• Ved krav om kapasitetsutvidelse må operatøren begrunne hvorfor det ikke er 
kapasitet i eksisterende infrastruktur og hvilke rimeligere tiltak som er vurdert og 
begrunnelse for at disse ikke er valgt.  

• Avslag på anmodning av begrunnet i manglende kapasitet skal dokumenteres og 
begrunnes konkret i hvert enkelt tilfelle. I en slik begrunnelse skal det fremgå hvilke 
alternativer som er vurdert og hvorfor disse alternativene ikke er gjennomførbare.  

5.2.3 Bestilling av kapasitet  

Det fremgår av dagens marked 15-vedtak punkt 7.1.5.4 at Telenor har praktisert en 12 måneders 
reservasjonsrett, og at slik reservasjonsrett skal praktiseres ikke-diskriminerende. 

Ice opplever Telenors praksis for reservasjoner av plass som problematisk for konkurransen. Telenor 
reserverer plass for (eventuell) fremtidig utbygging, med det resultat at Ice får en dårlig plassering i 
masten eller må bekoste mastebytte/-utvidelse når Ice anmoder om samlokalisering. Etter det Ice 
er kjent med fremgår ikke adgangen til reservasjon i Telenors standardavtaler for eksterne aktører 
om telelosji. Det er ikke klart for Ice hvor stor andel av Telenors egne reservasjoner som faktisk 
benyttes innenfor reservasjonsperioden, og dermed er reelle, og hvor stor andel som reserveres for 
potensielt fremtidig behov. Ice oppfatter Telenors praksis som et betydelig problem som forsinker 
og fordyrer utbyggingen av det tredje nettet. 

Bruk av reservasjoner for å sikre plass for et mulig fremtidig behov hindrer muligheten til kostnads-
effektiv fremtidig utbygging av det tredje mobilnettet og åpner for misbruk. Adgangen til å gjøre 
reservasjoner bør derfor ikke videreføres i nytt marked 15-vedtak. Nkom bør imidlertid regulere 
prosedyrer for bestilling av plass (som i tråd med prinsippet om ikke-diskriminering må gjelde både 
operatørens interne og eksterne bestillinger). For å hindre misbruk mener Ice følgende prosedyrer 
bør gjelde: 

• Etter anmodning har operatøren en frist på fire uker med å gi tilbud om innplas-
sering. 
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• Tilbudet har en regulert akseptfrist, f.eks. fire uker. 
• Bindende bestilling må skje innen akseptfristen. Hvis ikke faller tilbudet bort og 

andre aktører kan bestille samme plass. Ved krav om anleggsbidrag skal anmoder i 
denne perioden også ha adgang til å foreslå mindre kostnadskrevende tiltak eller 
underleverandører, jf. punkt 5.2.6 under. Operatøren skal ha en frist på nye fire 
uker på å svare på slike innspill.   

• Operatør skal klargjøre siten for innplassering uten ugrunnet opphold. Leie påløper 
ikke før siten er klargiort for innplassering og dette er meddelt den som har anmodet 
om samlokalisering. 

• Det reguleres en frist for å ta plassen i bruk, f.eks. seks måneder fra bestilling. Hvis 
ikke plassen er tatt i bruk kan andre aktører søke om den samme plassen. Utsettelse 
kan bare gis dersom den som har bestilt plassen kan dokumentere at uforutsette 
forhold utenfor aktørens kontroll har medført at bestilt plass ikke er benyttet i 
perioden og maksimalt for en gang av tre måneder. 

• Aktør med SMP skal føre register over anmodninger, tilbud og bestillinger og kunne 
fremlegge dette for Nkom for tilsyn, blant annet for å dokumentere at det ikke skjer 
diskriminering mellom interne og eksterne anmodninger. 

5.2.4 Enkleste og rimeligste alternativ 

I dagens marked 15-vedtak fremgår det av punkt 152 at «enkleste og rimeligste» alternativ «som 
utgangspunkt» skal velges ved kapasitetsutvidelser der flere tiltak kan være aktuelle. Dette er et 
helt sentralt krav, som Ice gjentatte ganger opplever at ikke etterleves. F.eks. har Ice erfart at 
Telenor krever utvidelse av bygning for plassering av utstyr, selv om Ices behov fullt ut kan dekkes 
ved å plassere et skap eller anneks på bygningens yttervegg til betydelig lavere kostnad, og at 
Telenor ved spørsmål om dette kun har vist til at det er selskapets generelle policy ikke å tillate 
skap på yttervegg.  

Krav om at enkleste og rimeligste alternativ skal velges ved kapasitetsutvidelse må derfor 
videreføres i et nytt marked 15-vedtak som en eksplisitt forpliktelse. Videre må aktører med SMP 
forpliktes til å dokumentere nødvendigheten av tiltaket og hvilke rimeligere alternativer som er 
vurdert (og forkastet) ved spørsmål til dette. En slik begrunnelse må være konkret for det enkelte 
tilfellet, og kan ikke være henvisning til en generell policy.  

Det må også eksplisitt klargjøres at «enkleste og rimeligste» alternative utvidelse innebærer at 
kapasiteten ikke kan kreves utvidet mer enn det som er strengt nødvendig for den aktuelle 
anmodningen om samlokalisering. Eventuell ytterligere utvidelse f.eks. for av hensyn til mulig 
fremtidig behov må dermed skje for eiers regning, jf. dagens vedtak punkt 355. Dagens vedtak 
punkt 357 åpner imidlertid for at kapasiteten utvides ut over det som er nødvendig: «Nkom legger i 
denne sammenheng til grunn at den som anmoder om en innplassering som innebærer 
endringstiltak, må dekke den totale kostnaden for tiltaket, selv om tiltaket skulle medføre at det 
også blir noe ledig kapasitet på den aktuelle lokasjonen.» Ice mener denne formuleringen er 
uheldig, særlig sett sammen med det forhold at den som betaler for utvidelsen i dagens regulering 
ikke får noe eierskap til den utvidede kapasiteten (se nærmere om dette under). Eier av siten har 
derfor et sterkt incentiv til å kreve kapasiteten utvidet mer enn det som er strengt nødvendig og 
belaste kostnaden for dette til tilgangskjøper.  

I fremtidig marked 15-regulering bør derfor følgende tydeliggjøres: 
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• Enkleste og rimeligste alternativ skal benyttes ved kapasitetsutvidelse, 
• Det kan ikke kreves anleggsbidrag for utvidelse ut over det som er strengt nødvendig 

for å imøtekomme den aktuelle anmodningen om samlokalisering, 
• Inntekter fra intern eller ekstern utleie av eventuell overskuddskapasitet ved 

utvidelser finansiert tilgangskjøper skal tilfalle tilgangskjøperen. 

5.2.5 Plassering ved kapasitetsutvidelse 

Ved behov for kapasitetsutvidelse i form av forlengelse eller utskifting av mast har Ice opplevd at 
Telenor krever plassering i den delen av masten som er utvidet eller høyere enn eksisterende mast. 
Dette regnes normalt som en bedre plassering da høyere plassering normalt gir bedre deknings-
egenskaper. I tillegg har Ice opplevd at Telenor i slike tilfeller krever dekket kostnader til ny kabling 
av Telenors utstyr.  

I gjeldende vedtak punkt 358 fremgår det at «den som anmoder og betaler for endringstiltaket, må 
ta den plassen som blir ledig som følge av kapasitetsutvidelsen», og videre at «eksisterende 
operatører beholder sine opprinnelige plasseringer». Ice oppfatter at Telenors praksis som 
beskrevet over derfor er i strid med gjeldende vedtak. Forpliktelsen i dagens vedtak bør derfor 
klargjøres i et nytt vedtak, slik at det tydelig fremgår at den som dekker kostnaden ved utnyttelsen 
har rett og plikt til å benytte den plassen som blir ledig som følge av utvidelsen og videre at en ikke 
har noen plikt til å dekke eventuelle kostnader knyttet til flytting eller tilpasning av utstyr 
tilhørende eksisterende operatører med mindre dette samlet sett gjør utvidelsen rimeligere. 

Ice foreslår derfor at følgende forpliktelser inntas i ny marked 15-regulering: 

• Ved kapasitetsutvidelser har den som anmoder og betaler for endringstiltaket rett og 
plikt til å benytte den plassen som blir ledig som følge av kapasitetsutvidelsen. 

• Kostnader knyttet til flytting og tilpasning av utstyrt utplassert av eksisterende 
brukere kan bare kreves dersom dette er nødvendig og samlet sett gjør utvidelsen 
rimeligere.  

5.2.6 Anleggsbidrag 

I gjeldende vedtak punkt 7.5.7.1 drøftes anleggsbidrag ved kapasitetsutvidelser. Ice anser det 
rimelig at tilgangskjøper må dekke anleggskostnader ved samlokalisering der kapasitetsutvidelse er 
nødvendig. Det er imidlertid flere problemstillinger knyttet til dagens ordning og dens praktisering. I 
utgangspunktet har operatøren ingen incentiver til å holde kostnadene nede ved kapasitets-
utvidelser, verken når det gjelder valg av løsning eller når det gjelder bruk av effektive 
underleverandører. Kostnadene dekkes ikke av operatørens egen lomme, men overveltes fullt ut til 
den som ønsker samlokalisering. Operatøren kan dessuten ha incentiv til å utvide kapasiteten mer 
enn nødvendig uten å bære kostnaden ved dette, f.eks. knyttet til fremtidige egne behov eller 
reduserte vedlikeholdskostnader. Slik Ice ser det er imidlertid den viktigste problemstillingen at 
operatøren vil ha incentiv til at kostnadene blir så høye som mulig for tilgangskjøper, da det kan 
fordyre og forsinke utbyggingen av konkurrerende mobilnett (jf. dagens marked 15-vedtak punkt 
346).  

Ice opplever også at løsningen praktiseres på en måte som i mange tilfeller effektivt hindrer tilgang 
til samlokalisering. For det første oppleves kostnadene faktisk avkrevd av Telenor ved kapasitets-
utvidelser som svært høye. Ice har egne siter der tilsvarende arbeid er utført, f.eks. forlengelse 
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eller skifte av mast, og erfarer at kostnadene er vesentlig lavere enn Telenors krav om anleggs-
bidrag i tilsvarende situasjoner. For det andre nekter Telenor å utlevere dokumentasjon og 
kostnadsgrunnlag for de anleggsbidrag som avkreves. Det gjør det umulig å verifisere kostnader som 
kreves dekket. Det gjør det også vanskelig for Ice å foreslå alternative og mindre kostnadskrevende 
tiltak. Telenor har bl.a. argumentert for at utlevering av kostnadsgrunnlag gir innsyn i de avtalene 
Telenor har med sine underleverandører. Ice kan imidlertid ikke se at slikt innsyn kan ha skadelige 
konsekvenser for Telenor (eller Telia) eller entreprenørene. For det tredje gis tilgangskjøper som 
faktisk betaler for investeringen ingen eiendomsrett til denne, ingen reduksjon i leie for bruk av 
infrastruktur som er betalt av tilgangskjøper og heller ikke andel av inntekt som investeringen kan 
generere, f.eks. om investeringen også gir kapasitet som leies ut til tredjeparter (se nærmere 
drøfting av det siste punktet nedenfor).  

I ny marked 15-regulering må det derfor innføres krav til aktører med SMP som i størst mulig grad 
reduserer incentivproblemene og bedrer muligheten til å føre kontroll med at enkleste og rimeligste 
alternativ velges. Det viktigste i denne sammenhengen er at operatøren må forpliktes til å 
fremlegge kostnadsdokumentasjon ved krav om anleggsbidrag. Dette må inkludere både estimat gitt 
av underleverandør (ekstern eller intern) ved behandling av forespørsel om samlokalisering og 
fakturagrunnlag når arbeidet er utført og anleggsbidraget innkreves. Videre må den som ønsker 
tilgang gis adgang til å foreslå mindre kostbare tiltak eller bruk av alternative underleverandører 
der det kan gi en besparing.  

Følgende forpliktelser bør derfor inntas i ny marked 15-regulering: 

• Operatør som fremmer krav om anleggsbidrag etter anmodning om samlokalisering 
skal fremlegge relevant dokumentasjon og kostnadsgrunnlag til grunn for kravet om 
anleggsbidrag ved fremleggelse av tilbud. 

• Ved fakturering av anleggsbidrag skal all relevant dokumentasjon fremlegges, 
herunder faktura fra underleverandører og oversikt over eventuelle interne påløpte 
kostnader. 

• Anmoder har rett til å foreslå mindre kostnadskrevende tiltak eller alternative 
underleverandører. Operatør kan bare avvise slike forslag dersom det fastslås of 
dokumenteres at foreslåtte tiltak eller underleverandør er uegnet, f.eks. fordi 
forslaget ikke tilfredsstiller allmenne tekniske krav, sikkerhetskrav, regulatoriske 
krav eller er i strid med begrensninger i operatørens avtale med grunneier. 

5.2.7 Eierskap til infrastruktur betalt av tilgangskjøper  

Det følger av gjeldene marked 15-vedtak at kostnader dekket av anleggsbidrag skal balanseføres og 
avskrives. Det vil dermed være operatøren med SMP som tar eierskap til den utvidede 
infrastrukturen til tross for at denne er betalt av en annen aktør. Ice mener dette leder til lite 
effektive løsninger. 

Dette innebærer at aktører med behov for samlokalisering må gjøre betydelige investeringer uten at 
dette aktiveres i egen balanse. Videre innebærer det en subsidiering av operatøren dersom 
investeringen leder til overskuddskapasitet (som kan leies ut til andre aktører) eller andre 
forbedringer som reduserer driftskostnader eller behov for vedlikehold. Aktivering av anleggs-
bidraget i operatørens regnskap (jf. gjeldende vedtak punkt 359) innebærer også føring av en større 
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kapitalbase i kostnadsregnskapet som kan danne grunnlag for høyere beregnede kapitalkostnader 
med kalkulatorisk rente.   

I et nytt marked 15-vedtak må det derfor vurderes forpliktelser som innebærer at aktør som betaler 
anleggsbidrag i størst mulig grad beholder eierskap til den delen av infrastrukturen som er betalt av 
inngangskjøper, og videre at den som betaler for utvidelse av infrastruktur mottar leie dersom 
utvidelsen også gir rom for innplassering fra andre aktører (også fra operatøren selv). 

5.2.8 Leiepriser og kostnadsorientering 

Telenor er i dagens marked 15-vedtak underlagt kostnadsorientering og plikt til å føre kostnads-
regnskap. Plikten gjelder Telenor og Norkrings siter samlet, ikke for den enkelte site. Forpliktelsene 
drøftes i punkt 7.5.7 i gjeldende vedtak.  

Ice anser at det er sentralt at forpliktelsen om kostnadsorientering videreføres. Ice mener imidlertid 
at krav om kostnadsorientering må gjelde for den enkelte site. Hvis det legges til grunn at en ikke 
ubetydelig del av kostnadene ved en site er uavhengig av antall brukere/mengde sendeutstyr vil det 
gi en kostnadsfordel å plassere sendere fra flere mobiloperatører i samme mast og gjennomsnitts-
kostnad per bruker av siten blir lavere. Krav om kostnadsorientering i SMP-operatørens nett samlet 
innebærer dermed at aktører som kjøper samlokalisering subsidierer SMP-operatørens siter der det 
ikke er samlokalisering. Følgende forenklede eksempel kan illustrere situasjonen: 

Anta at det er to operatører (en med og en uten SMP) og to siter; Site 1 benyttes kun av 
SMP-operatøren og Site 2 benyttes av begge. Totalkostnaden ved Site 1 uten samlokali-
sering er 80 og Site 2 med samlokalisering er 100. Ved kostnadsorientering i nettet totalt 
vil kostnad for samlokalisering kunne beregnes til 180/3=60. Ved kostnadsorientering per 
site/lokasjon vil kostnad for samlokalisering beregnes til 100/2=50. Kostnadsorientering i 
nettet innebærer dermed at aktør som kjøper tilgang må bære en del av kostnadene for 
siter en ikke kjøper tilgang til.  

Ved utforming av regulering og tilsyn med aktørene er det videre sentralt at det sikres 
likebehandling av interne og eksterne brukere. Det vil si at det må føres tilsyn med at all intern 
bruk av operatørens siter medregnes ved fordeling av kostnader i kostnadsregnskapet på samme 
måte som tredjeparters bruk.  

Kravet om kostnadsorientering bør også innebære krav om at identifiserbare kostnader i størst mulig 
grad benyttes for den enkelte innplassering og at den som anmoder om tilgang har krav på å 
gjennomføre tiltak for å identifisere kostnader. F.eks. opplever Ice at Telenor beregner kostnader 
til strøm etter en mal og ikke tillater installering av strømmåler som gjør at tilgangskjøper 
faktureres for faktisk strømforbruk. Ice opplever at kostnader til strømforbruk i egne master fordelt 
per operatør er vesentlig lavere enn fakturert kostnad til strømforbruk ved samlokalisering hos 
Telenor.    

Videre mener Ice det må presiseres at krav om kostnadsorientering må gjelde separat for løpende 
bruk og etablering av samlokalisering. Operatøren vil typisk ha incentiv til omfordeling av inntekter 
fra løpende bruk til etablering for på den måten velte en større del av kostnadene fra operatøren 
selv, som det må formodes står for den overveiende del av bruken av operatørens nett, til aktører i 
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utbyggingsfasen. Det må også tydeliggjøres at krav om anleggsbidrag ved samlokalisering må være 
kostnadsorientert for hver enkelt etablering. 

Det bør også i et nytt marked 15-vedtak også klargjøres at det er bokførte verdier som skal benyttes 
for beregning av kalkulatorisk rente, og ikke andre former for verdivurdering av kapital, f.eks. gjen-
anskaffelseskostnad.  

5.2.9 Ikke-diskriminering 

Telenor er underlagt en forpliktelse om ikke-diskriminering ved anmodning om samlokalisering 
(vedtaket punkt 8.2). Ved håndtering av innplassering av sendeutstyr har en operatør sterke 
incentiver til å prioritere egen virksomhet. For å ivareta hensynet bak reguleringen bør det i nytt 
marked 15-vedtak derfor fremgå at kravet gjelder både priser for tilgang så vel som tid for 
behandling av anmodning om innplassering/samlokalisering, prioritering av anmodninger, 
prioritering i prosesser frem mot ferdigstilt innplassering og krav om anleggsbidrag og andre 
kostnader ved samlokalisering. Videre bør det stilles krav om at operatør med SMP utarbeider 
interne rutiner for å sikre at krav om ikke-diskriminering etterleves og at slike rutiner må kreves 
fremlagt for Nkom.  

5.2.10 Kostnadsregnskap må utarbeides og oversendes Nkom for tilsyn 

Nkom fører i dag nøye kontroll med marginskvistest for aktører som kjøper tilgang til nett for 
produksjon av trafikk, mens tilsynet med Telenors kostnadsregnskap for samlokalisering etter det 
Ice kjenner til har vært fraværende, i hvert fall de siste 5-10 årene. Slik Ice ser det er det 
nødvendig at det føres aktivt tilsyn med kostnadsregnskapet for å sikre at det føres i 
overenstemmelse med et nytt vedtaks forpliktelser og at de regulerte virksomhetene faktisk 
overholder de ulike forpliktelsene. Samlokalisering og kostnader knyttet til dette er svært viktig for 
operatører i utviklingsfasen og dermed viktig for utbyggingen av det tredje nettet som kan bidra til 
styrket konkurranse i markedet. Samtidig ser en at konkurransen fra aktører med MVNO- eller 
tjenestetilbydertilgang er svært begrenset, og at ingen aktører basert på slik tilgang har lykkes i å 
etablere et varig konkurransepress mot Telenor og Telias duopol. Nkom bør derfor prioritere 
ressurser til løpende tilsyn med at krav om kostnadsorientering og ikke-diskriminerende tilgang til 
samlokalisering følges. 

Ved tilsyn med kostnadsregnskapet bør selvsagt regnskapet som sådan kontrolleres. Minst like viktig 
er det imidlertid at det føres tilsyn med regnskapet er korrekt ført i henhold til vedtaket. Forhold 
det da er viktig å kontrollere er bl.a. at kostnader og kapital allokeres etter samme prinsipper 
mellom interne og eksterne brukere, at det ikke føres kostnader eller kapital til kostnadsregnskapet 
som ikke er relevant for bruken av basestasjonene, at avskrivninger føres i henhold til fastsatte 
prinsipper og at kapitalkostnader beregnes i henhold til bokførte verdier, ikke gjenanskaffelses-
kostnad eller annet prinsipp.    

Ice mener forpliktelse til å oversende kostnadsregnskap også må suppleres med rapporteringsplikt. 
En rapport bør dekke forhold som kan belyse at aktørens forpliktelser i henhold til vedtaket, 
herunder likebehandlingskravet, etterleves, f.eks. statistikk over gjennomsnittlig behandlingstid for 
anmodninger og oversikt over krav om anleggsbidrag mv. per aktør.    

Det må derfor innføres krav om periodisk oversendelse av kostnadsregnskap og aktivitetsrapport om 
samlokalisering.  
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5.3 Det må føres aktivt tilsyn med at aktører med SMP opptrer i overensstemmelse med de 
pålagte forpliktelser 

Etter det Ice er kjent med har Nkom ikke ført tilsyn med de forpliktelsene under marked 15-
reguleringens punkt om samlokalisering med mindre det er kommet inn formell klage. Den siste 
klagesaken Ice kjenner til var ferdigbehandlet av Samferdselsdepartementet i 2015 etter klage i 
2013 og forutgående meklingsprosess som ikke førte frem.25 Etter det Ice kjenner til har det ikke 
vært ført tilsyn med om Telenor tilfredsstiller kravet om kostnadsorientering. Telenor har hatt 
problemer med å innordne seg etter prisreguleringen for trafikkprodukter i grossistmarkedet,26 noe 
som tilsier at det kan være grunn til å føre aktivt tilsyn med om kravet til kostnadsorientering for 
samtrafikk er oppfylt. Som påpekt over bør det også føres aktivt tilsyn med at øvrige forpliktelser 
knyttet til samlokalisering er oppfylt. En årlig rapporteringsplikt kan danne godt utgangspunkt for 
løpende tilsyn, og vil også kunne virke skjerpende overfor de som er pålagt samlokaliserings-
forpliktelser.  

Det er også av vesentlig betydning at eventuelle klager behandles raskt av regulerings-
myndighetene. Utbygging er tidskritisk, hvor en ikke har tid til å avvente langvarig klagebehandling. 
En må derfor i praksis se seg om etter alternative lokasjoner dersom klagebehandlingen ikke er 
effektiv, selv om som anmoder om samlokalisering mener avslag eller høye krav om anleggsbidrag er 
i strid med de pålagte forpliktelsene. I slike tilfeller får klagebehandlingen derfor mest prinsipiell 
betydning. Det er derfor viktig at Nkom og Samferdselsdepartementet som klagemyndighet 
bestreber seg på effektiv behandling av klager. I den sammenhengen er det sentralt at eventuelle 
klager over Nkoms vedtak om å rette overtredelse ikke gis oppsettende virkning, da det i seg selv gir 
operatøren motiv til å påklage vedtak. 

Ekomloven § 10-13 om overtredelsesgebyr legger til grunn at det ved utmåling «særlig [skal] legges 
vekt på overtredelsens grovhet, overtredelsens varighet, utvist skyld og foretakets omsetning», og 
peker på at det kan gis forskrift om utmåling av gebyr. Det er avgjørende at brudd på regulerings-
forpliktelsene sanksjoneres effektivt. Ettersom operatørene kan ha betydelige gevinster i å forsinke 
utbyggingen av et tredje nett må sanksjonene være av en størrelsesorden som avskrekker atferd i 
strid med reglene. I ovennevnte sak ble Telenor i 2013 ilagt gebyr på NOK 500 000 for overtredelse 
av plikten til å dokumentere og begrunne avslag på anmodning.27 Etter Ices vurdering er gebyr i 
denne størrelsesorden ikke nærheten av å kunne ha en tilstrekkelig avskrekkende virkning, sett opp 
mot den gevinsten operatørene har i å forsinke utbygging av det tredje nettet. Telenor Norge hadde 
i 2017 en omsetning på NOK 24,6 mrd. og et driftsresultat på NOK 6,9 mrd. Et gebyr på NOK 500 000 
utgjør dermed 0,002 % av omsetningen og 0,007 % av driftsresultatet. Tatt i betraktning at styrket 
konkurranse fra en tredje aktør kan bidra til en reduksjon i prisene på opp mot 20 %,28 er gebyr på 
dette nivået ikke i nærheten av å kunne ha tilstrekkelig avskrekkende virkning.  

Telenor er senere ilagt gebyr på MNOK 7 for ulovlig winback og MNOK 4 for feilrapportering av 
opplysninger til Nkom. Selv om dette er et noe høyere nivå, er gebyrene fortsatt ikke i nærheten av 

                                                 

25 Se punkt 145 i dagens marked 15-vedtak. 
26 Se f.eks. Nkoms varsel til Telenor av 23. november 2018 om at Telenors priser ikke tilfredsstilte marginskvistesten.    
27 Til sammenlikning ble bloggeren Anna Rasmussen («Mamma til Michelle») høsten 2018 ilagt gebyr på NOK 100 000 for brudd 
på markedsføringsloven etter å ha arrangert konkurranser på Facebook uten å trekke vinnere. Se DNs omtale: 
https://www.dn.no/markedsforing/blogg/anna-rasmussen/forbrukertilsynet/anna-rasmussens-onske-om-a-redusere-gebyr-
pa-100000-kroner-avvises/2-1-440874  
28 Jf. Ofcoms analyse referert til over. 
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tilstrekkelig nivå for å avskrekke atferd som kan gi store strategiske gevinster ved å hindre 
fremvekst av sterkere konkurranse (det største gebyret utgjør 0,1 % av Telenors driftsresultat i 
2017).  

Til sammenlikning ila Konkurransetilsynet Telenor et gebyr på MNOK 788 for misbruk av 
dominerende stilling i juni 2018, og uttalte i den sammenhengen:  

«Dominerende selskap har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer 
skjerpet konkurranse. Konkurransetilsynet har i sitt vedtak konkludert med at Telenor 
misbrukte sin dominerende stilling i perioden 2010–2014. 

Telenor ilegges et gebyr på 788 millioner kroner, det høyeste gebyret gitt av 
Konkurransetilsynet noensinne. 

– Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Telenor 
har en betydelig omsetning i markedet, og dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, 
noe som gjenspeiles i gebyrets størrelse, sier Sørgard.»29 

Nkom bør derfor i forbindelse med nytt marked 15-vedtak klarlegge prinsipper for fastsettelse av 
gebyr ved overtredelser av ekomloven og vedtak fattet i medhold av loven. Ice mener et godt 
utgangspunkt kan være forskrift for fastsettelse av overtredelsesgebyr under konkurranseloven.30   

                                                 

29 Konkurransetilsynets pressemelding av 21. juni 2018. Vedtaket er foreløpig ikke offentliggjort. Pressemeldingen er 
tilgjengelig her: https://konkurransetilsynet.no/788-millioner-i-gebyr-til-telenor/  
30 Forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr av 17. desember 2013, FOR-2013-12-11-1465, tilgjengelig her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1465  


