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Terminering av tale i mobilnett (marked 2) - informasjon om
videre regulering
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til gjeldende vedtak 27. november 2017 om
utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene
for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 2).
Gjeldende regulering av mobiltermineringspriser
I gjeldende vedtak for terminering av tale i mobilnett ble maksimal termineringspris fastsatt til
3,2 øre per minutt fra 1. januar 20201. Denne maksimalprisen gjelder frem til nytt vedtak om
prisregulering er fattet, eventuelt at prisreguleringen oppheves.
Nkom skal ifølge ekomloven § 9-3 annet ledd, sende et begrunnet forslag til ny markedsanalyse
av det relevante markedet til EFTA Surveillance Authority (ESA) innen tre år fra dato for
gjeldende vedtak i markedet. I særlige tilfeller kan imidlertid fristen forlenges.
Pågående arbeid i EU
Kommisjonen arbeider nå med nytt regelverk som skal fastsette et felles pristak for terminering
både i mobil- og fastnett for medlemslandene. Det nye regelverket skal vedtas innen 31.
desember 20202. Foreløpig forslag innebærer en nedtrappingsmodell for
mobiltermineringspriser hvor et pristak på 0,2 Eurocent per minutt er foreslått å innføres som
maksimalpris fra 2024.
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Vedtaket og andre dokumenter i saken finnes på Nkoms hjemmeside: https://www.nkom.no/ekom-

markedet/markeder/marked-2-terminering-av-tale-i-mobilnett
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-delegated-act-setting-single-maximum-union-wide-voice-

termination-rates
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Samtidig arbeider Kommisjonen med ny anbefaling om relevante markeder for sektorspesifikk
regulering. Ny anbefaling skal vedtas innen 21. desember 2020.3 Ettersom pristak for
terminering vil bli fastsatt i eget regelverk, vil termineringsmarkedene antakelig bli fjernet fra
listen over relevante markeder.
Nkom følger begge prosessene gjennom arbeid i BEREC.
Regulering av terminering i mobilnett fremover i Norge
EUs regelverk som fastsetter maksimalpriser for terminering vil være EØS-relevant og aktuell
for innlemming i EØS-avtalen, men det er foreløpig usikkert når dette vil skje. Det kan også
forventes at ESA vil fastsette en tilsvarende anbefaling om relevante markeder for EØS EFTAlandene, slik som ved tidligere utgaver av anbefalingen.
På bakgrunn av usikkerhet rundt det endelige innholdet i EUs regelverk for terminering, har
Nkom ikke startet prosessen med nytt vedtak i marked 2. Nkom har etter samtale med ESA
konkludert med at pågående arbeid i EU, samt det forhold at norske mobiltermineringspriser
allerede er lavere enn EUs foreløpige nedtrappingsplan frem til 2024, gir grunnlag for å utsette
arbeidet med nytt markedsvedtak for terminering, slik ekomloven § 9-3 annet ledd gir mulighet
til. Gjeldende vedtak for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett,
herunder pristaket på 3,2 øre per minutt, vil således videreføres inntil videre.
Regulering av terminering i fastnett
Gjeldende vedtak for terminering av tale i fastnett (marked 1) ble fastsatt 19. mars 20194.
Informasjon om fremtidig regulering i dette markedet vil komme på et senere tidspunkt.

Med hilsen
Inger Vollstad

Marit Mathisen

seksjonssjef

seniorrådgiver
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-revision-recommendation-relevant-markets
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Vedtaket og annen relevant informasjon finnes på Nkoms hjemmeside: https://www.nkom.no/ekom-

markedet/markeder/marked-1-terminering-av-tale-i-fastnett
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