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Oversendelse

av anmodning

fra Tele2

Det vises til vedlagtebrev fra Tele2og NetworkNorway19.september2011med
vedtak 11.mai 2011
anmodingom omgjøringav Samferdselsdepartementets
vedrørendereguleringav termineringspriserog fastsettelseav nye maksimalpriserfor
perioden 1.januar 2011til og med 31. desember 2013.Vedlagter også rapporten"3
eller 2,75mobilnetti Norge?"av ØysteinForos og Frode Steen som Tele2 og Network
oversendte5. oktober d.å. til støtte for sin anmodning.
Bakgrunn

Høsten2007inngikkTele2 avtalemed NetworkNorwayom kjøpav halvpartenav
aksjenei nettselskapetAMI,senere MobileNorwayAS.Det ble samtidigkjent at Tele2
og NetworkNorway,gjennomdet felleseidenettselskapet,villebygge et tredje
mobilnetti Norge.
Post-og teletilsynetfattet 17.november2008vedtak om utpekingav tilbyderemed
sterk markedsstillingog ileggelseav særskilteforpliktelseri marked 16 (nå marked 7).
Vedtaketble påklaget.Samferdselsdepartementetfastholdttilsynetsvedtakoverfor
øvrigetilbyderevedtaketrettet seg mot, men endret 19.mai 2009glidebanen
for NetworkNorwayog Tele2.Til grunn for departementets
(maksimalprisutviklingen)
mer lempeligeprisreguleringav de to nye nettutbyggernevar ønske om å legge til rette
for etableringenav et tredje mobilnettsom kan være en reell konkurrenttil dagens to
nettilbydere.
Post-og teletilsynetfattet 27. september2010nytt vedtaki marked 7. Vedtaketble
påklaget.Departementetstadfestettilsynetsvedtak 11.mai 2011(vedtaket),med
unntak av en justering av glidebanenfor NetworkNorwayog Tele2.Begrunnelsenfor
departementetsendring av termineringsprisenevar hensynet til forutsigbarhetog
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behovet for å sikre at selskapene ble gitt mulighet til å opptjene merinntekt tilsvarende
investeringskostnaden som ble lagt til grunn i 2009-vedtaket.
Den 12. september d.å. ble det kjent at Tele2 har kjøpt Network Norway. Gjennom
oppkjøpet oppnår Tele2 100 prosent eierskap i nettselskapet Mobile Norway.
Begrunnelsen

for anmodningen

Tele2 og Network Norway begrunner anmodningen om omgjøring hovedsakelig med at
forutsetningene lagt til grunn for departementets vedtak i 2009 og 2011 er endret. Tele2
og Network Norway har nå vedtatt en plan om å bygge et tredje landsdekkende
mobilnett med 98 prosent befolkningsmessig dekning, og ikke 75 prosent dekning slik
Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i sine tidligere vedtak. Bakgrunnen for
beslutningen er at et mobilnett med befolkingsmessigdekning på 75 prosent, etter
Tele2 og Network Norways vurdering, ikke er tilstrekkelig for å utgjøre et tredje
konkurransedyktig mobilnett. Et konkurransedyktig tredje mobilnett må, slik Tele2 og
Network Norway ser det, være så stort at det ikke lenger er avhengig av tilgang til
NetCom og/eller Telenors mobilnett. Dette nødvendiggjør en ytterligere utbygging
utover 75 prosent.
Tele2 og Network Norway viser til at det blant annet vil bero på om departementet
endrer den vedtatte prisreguleringen, om planen om en ytterligere utbygging skal
gjennomføres. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved en eventuell endring av
termineringsprisene for Tele2 og Network Norway, vil etter selskapenes vurdering
oppveies helt —og overgås vesentlig —av de gevinster som samfunnet oppnår med et
sterkere tredje mobilnett. Det pekes blant annet på at de positive gevinstene for
forbrukerne og for grossistmarkedet ved sterkere innovasjonstakt og priskonkurranse.
Den siste tids hendelser med flere utfall av de to etablerte mobilnettene, illustrerer etter
selskapenes oppfatning også at det tredje nettet har sikkerhetsmessige aspekter ved
seg. Videre vil etablering av et tredje nett bidra til oppnåelse av formålet med
ekomloven og samtidig redusere behovet for å opprettholde den særnorske
reguleringen av tidligere marked 15 (tilgang til mobilnett).
Departementets

vurdering

Målet om å få etablert et tredje mobilnett som kan være en fullverdig konkurrent til
dagens to nettilbydere, har lenge vært viktig i norsk mobilregulering. I departementets
termineringsprisvedtak fra mai 2009, som danner grunnlaget for den mer lempelige
reguleringen av Tele2 og Network Norway, ble det lagt opp til en asymmetrisk
regulering av termineringsprisene for å bidra til utbygging av et fullverdig tredje
mobilnett. Departementet anla som styringsmål at merinntektene fra terminering for de
nye nettutbyggerne skulle tilsvare investeringskostnadene ved å bygge et tredje
mobilnett. Det var departementets vurdering at et mobilnett som skal dekke 75 prosent
av befolkningen ville kunne utgjøre et konkurransedyktig tredje mobilnett.
forretningsplanerer basertpå
Departementet la blant annet til grunn "at nettuttbyggernes
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en kommersiell vurdering av hva som er optimal utbyggingsgradmed henblikkpå
etableringav et konkurransedyktigtredje mobilnett. Departementetanser
utbyggingsgradensom er lagt til grunn i forretningsplanentil MobileNorway (...) som
tilstrekkeligfor å oppnå riktig balansemellom egenproduksjonog leie av kapasitet hos
andre tilbydereved nasjonal roaming."1Asymmetrisk reguleringut over den

tidsperiodensom er nødvendigfor å sikre utbyggingav et tredje nett, ble ikke ansett
som aktuelt.Det fremgårimidlertidogså av vedtaketat "dersomNetwork Norway viser
evne og vilje til å byggeet nett med dekning utover 75 prosent, vil det senerekunne
vurderesom dette skal gjenspeilesi termineringspriseni en lengreperiode."2

tilsynetsvedtakfra september2010,med departementetspåfølgendeklagevedtakfra
mai 2011,følgesden vedtattemer lempeligereguleringenavTele2 og NetworkNorway
opp, samtidigsom den også videreføresinn i neste reguleringsperiode.Her fremgårdet
blant annet at "dersomdet på et senere tidspunkt skulle vise seg at et nett med dekning på
75 Prosentikke er tilstrekkeligfor å utgjøreet tredje konkurransedyktigmobilnett, og at det
dermed er nødvendigmed en ytterligereutbygging,vil det måtte foretas en konkret
vurdering med tanke på en eventuell endring av reguleringen.
"3

Om *ørinsad an en

Reglerfor omgjøringav vedtakutenforklagesakfremgårav forvaltningsloven§ 35.I
hovedsakfølgerdet av § 35 første,annet og tredje ledd at gyldigeenkeltvedtakkan
omgjøresbasert på en interesseavveiningder hensynettil de vedtaketretter seg mot
eller direkte tilgodeser,veies mot interessenetil andre privatpersonereller offentlige
interesser.Tele2 og NetworkNorwayhar i sin anmodningvist til omgjøringsadgangen
etter forvaltningslovens§ 35 femteledd. Omgjøringsadgangenetter femte ledd er ikke
bundet av de begrensningersom følgerav første, annet og tredje ledd. Etter
forvaltningslovens§ 35 femteledd kan myndighetenomgjørevedtaketdersom
endringsadgangenfølger"av vedtaketselv eller av alminneligeforvaltningsrettslige
regler".

Departementetviser til at vedtaketfra 11.mai 2011oppstilleren rekke slike
endrings/omgjøringsgrunner.Blantannet slår vedtaketfast at det vil "måtteforetas en
konkret vurdering"dersom det på et senere tidspunktskullevise seg at et nett med
dekningpå 75 prosent ikke er tilstrekkeligfor å utgjøreet tredje konkurransedyktig
mobilnett.Det visesvidere til punkt 7 i vedtaketder det fremkommerat "Maksimal
termineringspriskan også endresinnenfor reguleringsperiodentil gunst eller ugunstfor
Network Norway og Tele2 dersomreell trafikkutvikling eller investeringskostnadblir
vesentligulik fra forutsetningersom liggertil grunn for dette vedtaket."Viderefremgårdet
av vedtaketat det kan endres dersom "detfinner sted konsolideringerog ellerstrukturelle
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vedtak19.mai2009,side 23.
2 Ibid,side 25.
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endringersom berørerselskapene."Etterdepartementetssyn følgerdet såledesklart av
vedtaketat det kan endres dersomvisse forutsetningerinntrer.
På tidspunktetfor departementetsvedtakforelåverkenkonkrete planer for en videre
utbyggingeller konkrete anførslerom at et mobilnettmed en befolkningsmessig
dekningpå 75 prosent ikke villevære tilstrekkeligtil å utgjøreen konkurransedyktige
tredje mobilnett.Tele2 og NetworkNorwayhar vedlagtsin anmodningom omgjøring,
fremlagten rapportutarbeidetav Foros og Steen som fremsetterargumenterfor at et
mobilnettmed 75 prosent befolkningsmessigdekning
ikke er tilstrekkeligtil å kunne
utgjøreet konkurransedyktigmobilnett,og har på denne bakgrunnfremlagten plan om
å byggeet tredje landsdekkendemobilnettmed 98 prosent befolkningsmessigdekning.
Det foreliggersåledeskonkrete planer for videreutbyggingsom myndighetenkan ta
stillingtil.
Hvem bør vurdere om det skal om 'ores

Departementetviser til at et vedtak om omgjøringav enkeltvedtakvilutgjøreet nytt
enkeltvedtak9.En eventuellomgjøringav vedtaketi Tele 2 og NetworkNorwaysfavør
vilkunne få betydeligeøkonomiskekonsekvenserfor andre markedsaktører.
Spørsmåletsom reises avTele 2 og NetworkNorwayhar ikke tidligerevært vurdert.
Det er derforviktigat ekomlovenssystemved påleggom prisreguleringfølges.Dette
inkludererhøring av interesserte aktører,jf. § 9-2og harmoniseringav virkemiddelbruk
på europeisknivå,jf. § 9-3.I § 9-3tydeliggjøresat endringeri virkemiddelbrukenskal
følgeen prosedyreder begrunnetutkast til vedtak sendes til EFTAsovervåkningsorgan
for konsultasjonmed sikte på europeiskharmonisering.
Konsultasjonsprosedyren
som skal sikre en mest muligharmonisert
markedsreguleringi det indre marked,følgerav direktiv2002/21/EF
(rammedirektivet)artikkel7. Direktiveter tatt inn i EØS-avtalenvedleggXIpunkt 5c1.
Det fremgårher at nasjonalereguleringsmyndigheterskal konsulterehverandreog
Kommisjonen/ESApå enkeltvedtaksnivåved blant annet påleggav nye eller endrede
virkemidler.Post-og teletilsyneter ansvarligfor denne konsulteringenfor Norges
vedkommende.Samferdselsdepartementet
som klageinstanspå enkeltvedtakfattet av
Post-og teletilsynet,jf. ekomloven§ 11-6,forvaltningsloven§ 28 og rammedirektivet
artikkel4, legger ikke opp til en ny konsulteringi klagerundenfordi spørsmålenesom
vurderes i klageomgangenalleredeer hørt hos ESAtidligerei prosessen.
Departementethar derforingen rolle i den europeiskeharmoniseringsrunden.
Spørsmåletom høyere termineringspriserpå det grunnlagsom anføresavTele 2 og
NetworkNorwayer ikke behandlettidligere,berørte parter er ikke hørt, og ESAhar
Jf. Woxholtkommentarutgavetil forvaltningsloven§ 35 s. 566 (5.utgave2011)
Eckhoffog SmithForvaltningsrett(9.utgave2010)s 336,Frihagen (2.utgave2010)s.
321.
9
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ikke fått uttalt seg. Dersom departementetskulleta stillingtil dette spørsmåletgjennom
en omgjøringav eget vedtak,så vil departementetta stillingi første instans.Dette vil
kreve en konsultasjonsom dagens systemikke legger opp til. Det forutsettesat tilsynet
forestår slikkonsultering.Det er derfor tilsynetsom bør ta stillingtil det fremlagte
spørsmåleti første hånd. Dette vil også tilfredsstilleekomlovensalminneligeto-instans
system.
Det kan stillesspørsmåltil om Post-og teletilsynethar kompetansetil å omgjøre
departementetsvedtak av 11.mai 2011siden vedtaketer fattet av overordnet
klagemyndighet.Departementetviser til at det følgerav 11.mai-vedtaketat det er
"myndigheten"som kan omgjøre,jf. punkt 7 tredje siste og nest siste avsnitt.
"Myndigheten"henspeilerpå lovensmyndighetsbegrep,jf. § 1-4.Det følgerav § 1-4at
myndighetener Kongen,departementetog Post-og teletilsynet.Det kan på denne
bakgrunnikke være tvilsomtat Post-og teletilsynethar kompetansetil å omgjøre
vedtaketav 11.mai 2011.
Konklusjon

Det er departementetsvurderingat en så omfattendeog viktigsak som denne, bør
følgeekomlovensalminneligesaksgangfor pålegg av virkemidler.Sakenoversendes
derfor Post-og teletilsynetfor behandlingi førsteinstans.Dette vil sikre at saken
utredes på vanligmåte, at virkemiddelbrukenfølgerEØS-avtalenssystemfor
harmonisering,og at berørte aktører som ønsker det kan benytte den alminnelige
klageadgangenetter ekomloven§ 11-6.
Omfan et av Post-o teletils ets om •ørin skom etanse
Når det gjelder omfangetav tilsynetskompetansevises til vedtaketder det fremgårat:
"Det vil være å forskuttere utfalletav en fremtidig vurdering dersomdepartementet
alleredenå skulle varsle opprettholdelseav asymmetrisketermineringspriserutover
gjeldendereguleringsperiode
for det tilfelleat selskapenepå et senere tidspunkt skulle
forplikte seg til en ytterligereutbygging.Det vil kunne føre til en uheldigforhåndsbinding
av forvaltningsmyndighet.Før MobileNorway har fullførtførste trinn av utbyggingen,ser
ikke departementetdet som hensiktsmessigå ta stilling til spørsmåletom videre
asymmetri"10.

Den vedtattereguleringenavTele2 og NetworkNorwayforutsetterat den planlagte
utbyggingenopp til 75prosent ferdigstillesinnenforgjeldendereguleringsperiode.
Forutsetningenfor vedtaketvar at et nett opp til 75 prosent villeutgjøre et
konkurransedyktignett. Dersomdet viser seg på et senere tidspunktat et mobilnett
med 75prosent dekningikke kan utgjøreet konkurransedyktignett, kan myndigheten
imidlertidvurdere en endringi gjeldenderegulering.Post-og teletilsynethar derfor

10
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etter departementetsoppfatning,kompetansetfi å omgjørevedtaketdersom tilsynet
finnerat forutsetningeneer tilstede.
Beslutning

Departementetoversendersaken til Post-og teletilsynetfor viderebehandling.
Departementetber tilsynetom å foreta en konkret vurderingog fatte et vedtakmed en
utfyllendebegrunnelse.Avhensyn til glidebanenbes Post-og teletilsynetom å treffe
avgjørelseni god tid før prisnedsettelsen1.juli 2012.
Med hilsen

Jørn Ringlu e.f.
KarinSkylingstad
Kopi til: Tele2 NorgeAS
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