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Innledning

Head of Group Legal:
Siri Birgitte Bang Berge

Det vises til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ("Nkom") vedtak 2.
september 2020 om tilleggsvedtak i marked 3b om tilgang til fast
trådløstbredbånd.

Advokater:

Telenor påklager med dette forpliktelsen til å offentliggjøre
standardtilbudet. I vedtaket er fristen for å klage fastsatt til 24. september
2020. Klagen er således rettidig.
I vedtaket punkt 5.2 jf. 9.4 pålegger Nkom Telenor å offentliggjøre
standardtilbudet for fast trådløst bredbånd. Plikten omfatter ikke en plikt
til å offentliggjøre priser eller detaljert dekningsinformasjon.
Telenors klage inneholder konkurransesensitiv informasjon som skal
unntas fra offentlighet og partsinnsyn, jf. offentleglova § 13, jf.
forvaltningsloven § 13. Denne informasjonen er merket med gult.
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Krav til offentliggjøring av standardtilbudet

Nkom har i markedsanalysen i vedtaket ikke nevnt eller vurdert
konkurransesituasjonen innen tilbud av fast trådløst bredbånd basert på
mobilteknologi i grossistmarkedet. Telenors konkurrenter ved tilbud av
dette produktet i grossistmarkedet per i dag er primært Telia, men etter
hvert også Ice. Et eksempel på dette er at Telia nylig offentliggjorde at de
har inngått avtale om å levere grossisttilgang til fast trådløst bredbånd til
NextGenTel. Nkom har i vedtaket verken vurdert eller kommentert
Telenors anførsler knyttet til dette i høringsrunden. Nkom synes heller å
legge til grunn at konkurransesituasjonen i bredbåndsmarkedene er
upåvirket av dette og at Telenor har samme markedsposisjon her som
innen tilbud av kobberbasert tilgang.
En offentliggjøring av Telenors standardtilbud om Fast Trådløst bredbånd
vil gi konkurrerende tilbydere av tilsvarende produkter innsyn i detaljer i
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Telenorsprodukttilbud somdeikke besitterkjennskaptil fra før og somer av betydningfor
konkurranseni markedet.Detteskiller FastTrådløstbredbåndfra eksisterendegrossistprodukter
hvor deter flere konkurrerendetilbydere,for eksempeleksisterendegrossisttilbudi mobilmarkedet,
vedat produkteter helt nytt og hvor detåpenbarter av interessefor Telia åkjennetil detaljerved
Telenorsproduktetsamtvilkår i avtalenTelenortilbyr. Det vil væreenkonkurransefordelfor Telia
å kjennetil Telenorstilbud
tDet harformodningen
mot segat innsyni Telenorsbetingelservil værefordelaktigfor konkurranseni markedet.En
offentliggjøringav dettevil etterTelenorssynkunnehasammenegativeeffekteri markedetsom
offentliggjøringav priser.
EtterTelenorssyn er detviderevanskeligåse at detskal værenoenfordelervedoffentliggjøring.
En aktørsomønskeråkjøpe eller vil vurdereåkjøpe et slikt produktvil uansettmåttekontakte
Telenorfor åfå innsyni prisene.Telenorharalleredepresentertproduktetfor et trettitallsaktører,
og deter ingengrunntil å tro at desomharbehovfor informasjonenikke skal få tilgangtil den.
EtterTelenorsvurderinggårvidereforpliktelsenlengerenndetsomer nødvendigfor åoppnå
formåletmedden.Telenorer pålagtåutarbeideet standardtilbud,og vil dermedoversendedettetil
aktørersomanmoderom det.Denenkelteaktørsomvurdereråkjøpe produktetvil såledesikke bli
skadelidendevedat standardtilbudetikke offentliggjøres,menvil hellerfå informasjonendirekte
tilsendt.I tillegg vil hellerikkekonkurransenbli skadelidendevedenslik tilnærming.Detteer for
øvrig ogsåslik Telenorfrem til nåhartilbudt produktet,slik at detklart fremgårav Telenor
wholesalesineinternettsiderat Telenortilbyr produktet, og at priserog nærmerevilkår kanfåsved
henvendelsetil Telenor.I denforbindelsevil aktørensomanmoderom vilkår og priserinngåen
konfidensialitetsavtale
somhinderat informasjonentilflyter Telenorskonkurrenterinnentilbud av
fasttrådløstbredbånd.Telenorharperi daggoddialogmedsamtligegrossistkundersomkjøper
tilgangtil bredbåndoverkobberom fasttrådløstbredbåndsproduktet.
Det sammegjelderandre
aktørersomer interesserti produktet.
Pådennebakgrunner påleggetom åoffentliggjøre standardtilbudetugyldig og måoppheves
.
Begrunnelsenfor detteer kort oppsummer
tat enoffentliggjøringvil værenegativtfor
konkurransen.Det er videreikke vurdertav Nkom hvilke effekterdetvil hafor
konkurransesituasjonen
at opplysningeneoffentliggjøres.I tillegg er vedtaketpådettepunkt
uforholdsmessigvedat detgårlengerennnødvendigfor åoppnåformåletmedforpliktelsene.
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