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Tillegg til klage på reguleringen av mobilmarkedet (Marked 15)
Ice Communication Norge AS (Ice) viser til vedtak fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) av 1.
september 2020 med endringer av opprinnelig vedtak fra 14. mai 2020 med klagefrist 22. september
2020, samt klage fra Ice datert 11. juni 2020 som fremdeles er til behandling i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD).
Telelosji
I klagen datert 11. juni presiserte Ice viktigheten av at reguleringen er både presis og tydelig, for å oppnå
det ønskede målet som igjen vil bidra til at markedet kan dereguleres. Ice varslet også at det ville kunne
komme supplerende informasjon og synspunkter senere i prosessen. Blant annet klaget ikke Ice på den
delen av reguleringen som omtaler innplassering av utstyr (telelosji) hos Telenor.
Ice har de siste månedene forhandlet med både Telenor og Telia om en ny nasjonal gjestingsavtale, og
har nå en pågående prosess med Telenor om ny rammeavtale for telelosji. Ice har ikke kunnet signere på
en rammeavtale (telelosji) som selskapet mener er i strid med reguleringen. Ice ønsker å fullføre
samtalene med Telenor, og ber derfor KMD om å få tillatelse til å ettersende eventuelle gjenstående
uenigheter, der Ice og Telenor tolker reguleringen forskjellig. Det vil kunne gi KMD verdifull innsikt i
klageprosessen og mulighet til å justere reguleringen dersom den åpner for feiltolkning.
Bulkprising
I endelig markedsvedtak datert 14. mai 2020 var det kun tilgangsformen nasjonal gjester som hadde
krav på lineær prisingsmodell. Dette fordi reguleringen skulle stimulere til økt infrastrukturbasert
konkurranse. Usikkerheten knyttet til bulkprising medførte at Ice skrev følgende i sin klage:

«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.»
Ice registrerer at Nkom har gjort endringer i hvordan bulkprising gjøres tilgjengelig for tjenestetilbydere
og MVNOer, men kan ikke se hvordan dette har blitt evaluert. Ice ber derfor departementet om å
videreføre tidligere vedtak om utsatt iverksettelse frem til saken er tilstrekkelig belyst.
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