DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Tele2 NorgeAS
Brynsengfaret6B
0667 OSLO

VårrefDato

Deresref

10/1760-KSK15.12.2010

Tele 2s klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked
7) - anmodning om utsatt iverksetting

Det vises til brev fra Tele2 NorgeAS (heretterTele2) datert 19.oktober 2010med klage
over Post-og teletilsynetsvedtakav 27. september2010om prisreguleringi markedet
for termineringav tale i individuelleoffentligemobilkommunikasjonsnett
(marked7),
og til selskapetsanmodningom utsatt iverksetting.
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Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010

Post-og teletilsynetpåleggeri vedtaketblant annetTele2 å fastsettepriser for
termineringav tale i mobilnetti tråd med følgendepristaksreguleringsom angir
maksimalpriserper minutt (eks.mva.):
01.01.1101.07.1101.07.1201.01.13-

30.06.11:
30.06.12:
31.12.12:
31.12.13:

0,50NOK
0,30NOK
0,20NOK
0,15NOK

Prisen skal settes ned fra Tele2snåværendeprisnivåpå 0,90NOK.Vedtaketog de
tilhørendeforpliktelsertrer i kraft umiddelbart.For Tele2innebærer dette blant annet
en plikttil prisreduksjonned til 0,50NOKfra 1.januar 2011.Hvagjelder det nærmere
innholdav og begrunnelsefor ovennevnteforpliktelser,henvisesdet til vedtaket.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Kontoradresse:
Akersg. 59
www.regieringen.no/sd

Telefon
22 24 90 90 / 22248353
Org. nr.:
972 417 904

Luft- post- og
teleavdelingen
Telefaks:
22 24 56 09

Saksbehandler:
Karin Skyllingstad
22 24 83 09
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Klage og anmodningom utsatt iverksetting

Tele2har ved brev datert 19.oktober2010påklagetPost-og teletilsynetsvedtak av 27.
september2010om prisreguleringi marked 7. Tele2har i sammebrev anmodetom
utsatt iverksettingav første prisnedsettelse1.januar 2011fra 0,90NOKtil 0,50NOK,
inntilklagener avgjortav departementet.
Tele2 anføreri sin klage at Post-og teletilsynetsvedtaker ugyldigettersom det endrer
departementetsvedtak av 19.mai 2009.Tele2mener at vedtaketer uforholdsmessigog
i strid med kravet om forutsigbarhet.Selskapetviser også til at vedtaketfierner
insentivenetil å bygge flere basestasjonerenn det som er forutsatti den foreliggende
utbyggingsavtalemellomTele2 og NetworkNorway.Selskapetklager dessuten på
bruken av LRAIC-metoden
som grunnlagfor fastsettelseav effektivpris.
Når det gjelder spørsmåletom vedtaketskal gis utsatt iverksettinganførerTele2 at det
er sannsynlighetsovervekt
for at Samferdselsdepartementet
vil opphevevedtaketfordi
tilsynethar overprøvddepartementetsberegningerav selskapetsmerinntektfor
inneværendeperiode.Tele2 anførerat hensynettil irreversibilitettilsier at vedtaketmå
gis utsatt iverksetting.Selskapetviser til at dersom termineringspriseneførst må
nedjusteresog Tele2 deretter gis medholdi klagen,noe som medføreren oppjustering
av termineringsprisene,kan det ikke legges til grunn at dette lar seg rette opp ved en
eventuelletterfakturering.Tele 2 viser videretil at for at Tele2 skal få dekket inn
resterende merinntektmå departementetsette en høyere termineringsprisenn 0,50
NOKfra 1.januar 2011.Dersomprisens settes ned til 0,50NOKvil dette innebære
asymmetrien lenger periodefor at investeringskostnadenskal bli dekket inn. Dette
strider etter selskapetsoppfatningmed departementetserklærte syn om at
merinntektertidligi periodenmå anses å være viktigereenn sent i perioden.
AvslutningsvisviserTele2 til at en nedreguleringtil 0,50NOKfra 1.januar 2011gir små
muligheterfor å få dekket inn merinntektersom tilretteleggerfor en større investering
enn det som foreløpiger lagt til grunn i selskapetsinvesteringsplaner.
Samletsett mener Tele2 at hensyn som taler for utsatt iverksettingveier tyngre enn de
som taler i mot.
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Kort om bakgrunnenfor Post- og teletilsynets vedtak

Det fremgårav lov 4. juli 2003nr. 83 om elektroniskkommunikasjon(ekomloven)§ 1-1
at formåleter å sikre "brukernei hele landetgode, rimelige ogfremtidsrettedeelektroniske
kommunikasjonstjenester,giennom effektivbruk av samfunnets ressurserved å leggetil
rettefor bærekraftigkonkurranse, samt stimulere til næringsutviklingog innovasjon".

EkomlovengjennomførerNorges EØS-forpliktelser
på områdetfor elektronisk
kommunikasjon.Det følgerav ekomlovenat Post-og teletilsynetskal definererelevante
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markeder (jf.ekomloven§ 3-2),utpeke tilbyderemed sterk markedsstilling(jf.
ekomloven§ 3-3)for deretter å ileggeforpliktelsertil de tilbyderesom er utpekt til å ha
sterk markedsstilling(jf.ekomloven§ 3-4).
Post-og teletilsynetfattet sitt første vedtaki dette markedet (daværendemarked 16)
den 19.september2005der Telenor og NetComble pålagtprisforpliktelser.I tilsynets
andre vedtaki marked 16av 8. mai 2007ble blant andre ogsåTele2pålagt
prisforpliktelseri form av pristak.På bakgrunn avTele2skjøp av 50 prosent av aksjenei
nettselskapetMobileNorwayASble imidlertidsaken om prisreguleringavTele2 sendt
tilbaketil Post-og teletilsynetfor ny vurdering.
Tilsynetfattet 17.november2008et tilleggsvedtaktil vedtaketav 8. mai 2007.I vedtaket
ble blant andre Tele2pålagten ny prisregulering.Vedtaketble påklagdtil
Samferdselsdepartementet,
som 19.mai 2009stadfestettilsynetsvedtakmed unntak av
prisreguleringenfor Tele2 og NetworkNorway.I henhold til departementetsvedtak
skal den maksimaletermineringsprisper minuttfra 1. februar2009til 30.juni 2010for
disse selskapenevære 1,00NOKog fra 1.juli 2010til 31.desember2010eller frem til
eventueltnytt vedtakvære 0,90NOK.
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Utsatt iverksetting - vurdering

Rettslig utgangsPunkt

Det følgerforutsetningsvisav lov 10.februar 1967om behandlingi forvaltningssaker
(forvaltningsloven)
§ 42 første ledd, første punktum,at vedtaksom hovedregelskal tre i
kraft straks eller på det tidspunktsom er bestemt i vedtaket.Bestemmelsengir
imidlertidforvaltningenen skjønnsmessigadgangtil å fravikedette utgangspunktetved
at "Underinstansen,klageinstanseneller annet overordnetorgan kan beslutteat vedtak
ikke skal iverksettesfør klagefristener ute eller klagen er avgjort".En beslutningom utsatt
iverksettinginnebærer at vedtaketikke pliktesetterlevdså lenge iverksettingener
utsatt. Ekomloven§ 11-6fierdeledd slår fast at det innenforekomlovensvirkeområde
er Samferdselsdepartementetsom skal fatte beslutningerom utsatt iverksettingetter
forvaltningsloven§ 42.
Den legislativebegrunnelsenfor forvaltningensadgangtil å gi utsatt iverksetting,er
hensynettil rettssikkerheten,herunder risikoenfor at klageinstansensvedtakkan bli
umulig,vanskeligeller kostbart å gjennomføre.Beslutningenom det skal gis utsatt
iverksettingmå baseres på en konkret vurderingav de foreliggendefaktiskeog
rettsligeforhold.Avgjørelsen av spørsmålet er underlagtforvaltningensfrie skjønn,og
vilbero på en konkret helhetsvurderingi det enkeltetilfelle.Et sentralt momenti denne
vurderingener betydningenfor de berørte partene av at vedtaketiverksettesstraks, og
det må foretasen interesseavveiningmellompå den ene siden hensynet til de byrder og
forpliktelserTele2påføresog på den andre siden hensynettil tredjeparterog de
offentligeinteresser av å gjennomførevedtaket.Sakensart, særlig mulighetenfor
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reversibilitet,vil også være et viktigmomenti vurderingen.Viderekan det være
relevantå legge vekt på hva som antas å bli utfalleti klagebehandlingen.
Avgrensning av videre droftelse

I det følgendevil det bli tatt stillingtil Tele2sanmodningom at vedtaketskal gis utsatt
iverksettingtil departementethar avgjortklagen. Post-og telefilsynethar vedtatten
trinnvisreduksjonav termineringsprisenfor Tele2frem til 31. desember 2013.Første
prisnedsettelseskal skje 1.januar 2011.Andreprisnedsettelseskal gjeldefra 1.juli
2011.Departementettar sikte på å fattevedtaki klagesakeni god tid før andre
prisnedsettelse,og det er derforkun spørsmåletom utsatt iverksettingknyttet til første
prisnedsettelsesom vurderes her.
Økonomisk tap og andre virkningerfor Tele2

Omfangetav det eventuelleøkonomisketapet for Tele2ved å la vedtakettre i kraft fra
1.januar 2011vil blant annet avhengeav hvor raskt klagesakenblir avgjort,samt den
maksimaletermineringsprisensom eventueltblir fastsattfor nettilbyderneetter
klagebehandlingen.Første prisnedsettelsevil etter departementetsoppfatninggi en
økonomisknegativeffektfor Tele2i form av lavereinntekterfra terminering.Det vises
til at Tele2stermineringsprispå det nåværendetidspunkteter 0,90NOKog at
nedsettelsentil 0,50NOKvil innebære nesten en halveringav den prisen selskapet
tillatesi dag.
Selvom departementetmener at det økonomisketapet for Tele2kan oppveiesnoe på
grunn av laverevarekostsom følgeav reduserte termineringspriseri andre tilbyderes
nett, kombinertmed en generellforventningom økt trafikk,trekker dette hensynet
isolert sett i retning av å gi utsatt iverksettingav vedtaket.
Private parters interesser

Når det gjeldervirkningenefor sluttbrukernesom følgeav at prisreduksjonene
iverksettesfra 1.januar 2011,vilutgangspunktetvære at reduserte termineringspriser
kan føre til at brukerne får reduserte utgiftertil telefoni.Departementetkan imidlertid
ikke med sikkerhetforutsiutviklingeni sluttbrukerprisene.Det er størst usikkerhet
knyttet til beslutningensvirkningpå utviklingenav sluttbrukerprisenefor samtaler
mellomde ulike mobilnettene.Mobiltilbyderneavgjørhvordaneventuelle
kostnadsbesparelserog inntektsbortfallgjenspeilesi sluttbrukerprisene.En muligfølge
er at sluttbrukerpriseneikke settes ned ved reduserte termineringspriseri
mobilnettene.Interessen til sluttbrukernetilknyttetdisse mobiltilbyderneer for usikker
til å kunne tilleggesavgjørendevekt i vurderingenav spørsmåletom utsatt iverksetting.
Også interessentil andre tilbyderesom blir belastet med termineringsprisersom ligger
over effektivtnivådersomvedtaketikke iverksettesmå hensyntas.Selvom
departementetlegger til grunn at belastningenav å betaletermineringsprisersom
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ligger over effektivtnivålangt på vei vilpåføressluttbrukerne,kan det ikke utelukkesat
også tilbydernevil oppleveet tap.
På denne bakgrunnanser departementetat hensynettil privateparters interesser i
denne saken taler imot å gi utsatt iverksetting.
Offentligeinteresser
I vurderingenav spørsmåletom utsatt iverksetting,skal det også ses hen til offentlige

interesser. Måletom effektivbruk av samfunnetsressurser tilsier at prisene på lengre
sikt bør bevegeseg mot et nivåsom reflektererde underliggendekostnadenetil en
effektivtilbyder.Også ekommyndighetenesmålsettingom symmetriske
termineringsprisertrekker i denne rettingen.Forsinkelseri disse målsetningenevil
neppe isolert sett være i det offentligesinteresse.
Det visesvideretil at myndighetengjennomsin reguleringskal gi insentivertil at nye
aktører etablerer seg i markedet,og legge til rette for bærekraftigkonkurranse.
Mulighetenfor å oppnåhøy inntjeningi et gitt markedvilvære et sterkt insentivtil
viser i denne sammenhengtil målsettingenom å
etablering.Samferdselsdepartementet
legge til rette for utbyggingenav et tredje mobilnetti Norge.I departementetsvedtaki
marked 7 fra mai 2009ble det lagt opp til en asymmetriskreguleringav
termineringsprisenefor å bidra til utbyggingav et fullverdigtredje mobilnett.
Finansieringenav det tredje mobilnettetskal sikres ved at selskapenesom bygger dette
nettet tillateså ta en høyere termineringsprisenn øvrigenettilbyderei en begrenset
periode.Departementetmener at dette vilivaretaoffentligeinteresser og målsettingen
om gode, rimeligeog fremtidsrettedeelektroniskekommunikasjonstjenester.
Sammenfattetmener Samferdselsdepartementetat hensynettil offentligeinteresser
taler for å gi utsatt iverksetting.
Foreløpigvurderingav klagesakenhva gjelderførste prisnedsettelse

Dersomdet på forhåndfremstår som klart at klagenpå vedtaketvedrørendeden første
prisnedsettelsenfra 0,90NOKtil 0,50NOKfra 1.januar 2011ikke vilføre frem, er det
lite aktueltå etterkommeanmodningenom utsatt iverksetting.
Det vises til at klagesakenennå ikke formeltsett er oversendtdepartementetfor
har følgeligikke tatt stillingtil hovedspørsmålet
behandling.Samferdselsdepartementet
om størrelsenpå Tele2s merinntektog heller ikke videreglidebanefor selskapets
termineringspris.
Irreversibilitet

Departementethar tidligerelagt til grunn at variasjoneri termineringsprisenpå
grossistnivåvilvære muligå håndtere ettersomtermineringspriseravregnesmellom
tilbyderneen gang i månedenetterskuddsvis.Departementetmener fortsattat det vil
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være mulig å foreta et økonomisk etteroppgjør for en periode på inntil én måned.
Departementet mener videre at det i prinsippet burde være mulig å få til tilsvarende for
en lengre periode, selv om det i praksis kan være noen utfordringer knyttet til
etteravregning. Utfordringene vil kunne avhjelpes dersom etteravregning pålegges som
vilkår for å gi utsatt iverksetting.

Vilkårforutsattiverksetting
Forvaltningsloven § 42 annet ledd første punktum fastsetter at det kan settes vilkår for å
utsette iversettingen. Det følger av forarbeidene (0t. prp. nr 38 (1964-65) s 121) at
adgangen til å sette vilkår forutsettes å være vid, fordi adgangen til å beslutte utsatt
iverksetting er helt diskresjonær. Det er departementets oppfatning at vilkår som først
og fremst pålegges parten for å binde rådigheten på en måte som sikrer at den
eventuelle senere gjennomføringen av vedtaket ikke umuliggjøres eller vesentlig
vanskeliggjøres, vil falle innenfor bestemmelsen.
For å overkomme de praktiske utfordringene knyttet til et eventuelt etteroppgjør, jf.
ovenfor, mener departementet at det vil være hensiktsmessig å stille som vilkår for å gi
utsatt iverksetting at merinntekt fra terminering fra 1. januar 2011 og inntil klagen er
endelig avgjort, avsettes på sperret konto. Når klagen er avgjort, fordeles merinntekten
forholdsmessig i tråd med resultatet av klagevedtaket. Dette vil ivareta Tele2s
innvending om at det vil være svært vanskelig å etterfakturere dersom de får (helt eller
delvis) medhold i klagen. En slik ordning vil også medføre at behandlingstiden for
klagen blir uten større økonomisk betydning for de andre tilbyderne.

Totalvurdering
Etter en samlet vurdering finner Samferdselsdepartementet på den ene siden at
hensynet til private parters interesser taler mot å gi utsatt iverksetting. På den annen
side taler hensynet til både Tele2s mulige økonomiske tap isolert sett og det offentliges
interesser for å gi vedtaket utsatt iverksetting. Hensynet til klagesakens sannsynlige
utfall taler verken for eller imot å gi utsatt iverksetting. Hensynet til irreversibilitet
tillegges ikke vekt i vurderingen fordi det settes vilkår om etteravregning.
Samlet sett mener Samferdselsdepartementet at hensynene som taler for å gi utsatt
iverksetting av vedtaket veier tyngre enn hensynene som taler mot å gi slik utsettelse
forutsatt at vilkåret oppfylles.
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Beslutning

Samferdselsdepartementet finner etter en samlet skjønnsmessig avveining av
ovennevnte hensyn grunnlag for å etterkomme Tele2s anmodning om utsatt
iverksetting for så vidt gjelder første pristak for Tele2s termineringspris med virkning
fra 1. januar 2011, inntil departementet har tatt stilling til klagen i marked 7, jf.
forvaltningsloven § 42, jf. ekomloven § 11-6.

Side 6

Det er imidlertiddepartementetsvurderingat det bør settes vilkårfor en slik utsatt
iverksetting,jf. forvaltningsloven§ 42 annetledd. Departementetsetter som vilkårat
Tele2 oppretteren konto pantsatttil Statenved Samferdselsdepartementet.
Pantedokumentetskal være innkommettil departementeti ferdigstand innen mandag
20. desember2010.Kontoutskriftetter hver samtrafikkavregningskal oversendes
departementetuten ugrunnet opphold.
Tele2 skal ved samtrafikkavregningumiddelbartoverføretil pantsattkonto differansen
mellomgjeldendetermineringspris(0,90NOK)og termineringsprisen(0,50NOK)som
følgerav Post-og teletilsynetsvedtakfra 1.januar 2011.Beløpetstillestil Tele2s
i sitt endeligevedtakgir selskapet
rådighet dersom Samferdselsdepartementet
medholdi klagenhva gjelderførste prisnedsettelse.DersomTele2gis delvismedhold
får selskapeten forholdsmessigandel av det avsattebeløpet,mens resten tilbakebetales
til selskapetssamtrafikkpartnere.DersomTele2 ikke gis medholdtilbakebetales
beløpeti sin helhet til selskapetssamtrafikkpartnere.Eventuellerenteinntekterfordeles
forholdsmessig.
Dersom ovennevntevilkårmisligholdesavTele2,fallerdepartementetsbeslutningom
utsatt iverksettingbort med den følgeat Post-og teletilsynetsvedtakgjelderinntil
klagevedtaker fattet.
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