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KOMMENTAR TIL HØRING SINNSPILL PÅ TILLEGGSVEDTAK I MARKED 3B
Telenorvisertil henvendelsefra Nkom 7. januar2019om mottattehøringssvarpåNkomsvarselom
tilleggsvedtaki Marked3b – Fastmobilt bredbånd.
Telenorregistrererat høringssvarene
fra GlobalConnect,NextGenTelog Fjordkrafttilkjennegir en
ulik virkelighetsforståelse
og vi kommenterernedenforkort enkelteforhold vi finner særskilt
urimelige.
Informasjonsomer markertmedgult er forretningshemmelighetersommåunntasoffentlighetog
innsyn.
GlobalConnectanføreri sitt høringsinnspillat Telenormåpåleggesenplikt til åtilby et
landsdekkende
grossistproduktfor FWA og ikke kun begrensettil derTelenorsegen
sluttbrukervirksomhetharanledningtil å tilby HBM/BBM. Det er somkjent
kapasitetsbegrensningene
i mobilnettetsomer styrendefor hvor Telenorkantilby HBM/BBM. I lys
av informasjonenom a
sluttkunderpåHBM/BBM
av avviklet trafikk i
Telenorsmobilnettet i november2019tilsier at påleggom enslik plikt GlobalConnectetterspører
åpenbarturimelig og uforsvarlig.
BådeNextGentelog GlobalConnectunnlaterånevneat deter tre mobiloperatøreri Norgesomalle
kantilby FWA og somharalle sagtat deskaltilby dette.En markedsanalyse
vil avdekkeat behovet
for tilgangskjøperepåFWA, i motsetningtil situasjonensomharværtfor kobber,er betydelig
lavereog muligvis helt overflødig.Anførslenefra NextGentelog GlobalConnectbærerprimært
pregav å forsvareegenkonkurranseposisjon
og ikke konkurranseni markedet.Det er detsistnevnte
Nkom skalhensynta.
GlobalConnecttar løsespekulasjonerom skreddersydde
tilbud til storkunderog tekniske
muligheterfor fremtidig mobilteknikkog hevderat Telenorgarantererfor hastighettil kundersom
etterspørdette. Detteleggesderettertil grunnfor henstillingom at kravettil FWA
tilgangsproduktetmåutvidesmedkvalitetsgarantierog prioritering.GlobalConnectunnlater
imidlertid ånevneat FWA verkeninngåri definisjonenav marked3aeller at detførstbørvurderes

hvilket sluttbrukermarked eventuelle særskilte tilbud til bedriftskunder tilhører (jf marked 4 eller
marked 3).
Global Connect fremstiller egne meninger om Telenors adferd som objektive fakta uten at Telenor
kan kjenne seg ikke igjen i beskrivelsene. Det argumenteres dernest at en streng prisforpliktelse må
settes hvis en tilgangsforpliktelse skal ha konkurransefremmende effekt fordi Telenor alltid vil
opptre opportunistisk og konkurransebegrensende. Global Connects konkrete innspill om at
prisregulering for grossistproduktet som minimum må være retail pris minus 50% illustrerer at
Global Connect bedriver regulatorisk «rent seeking».
Nkom må etter Telenors mening gjøre selvstendige (og nye analyser) av konkurransen i markedet
(jf Telenors høringsvar av 18. desember).
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