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

Det vises til brev fra Telenor NorgeAS (heretterTelenor) datert 18.oktober2010med
klage over Post-og teletilsynetsvedtak av 27. september2010om prisreguleringi
markedet for termineringav tale i individuelleoffentligemobilkommunikasjonsnett
(marked7), og til selskapetsbetingedeanmodningom utsatt iverksetting.
Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010

Post- og teletilsynet pålegger i vedtaket blant annet Telenor å fastsette priser for
terminering av tale i mobilnett i tråd med følgende pristaksregulering som 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:

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

Prisen skal settes ned fra Telenorsnåværendeprisnivåpå 0,50NOK.Vedtaketog de
tilhørendeforpliktelsertrer i kraft umiddelbart.For Telenorinnebærer dette blant
annet en plikt til prisreduksjonned til 0,30NOKfra 1.januar 2011.Hvagjelderdet
nærmere innholdav og begrunnelsefor ovennevnteforpliktelser,henvisesdet til
vedtaket.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Kontoradresse:
Akersg. 59
www.regjeringen.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

Anmodning om utsatt iverksetting

Telenor anmoderi brev av 18.oktober2010om utsatt iverksettingfor så vidtgjelder
fastsettelseav selskapetspristakfor det tilfelleat departementetinnvilgerutsatt
iverksettingfor andre aktører, inntilklagener avgjortav departementet.Selskapet
anførerat dersom iverksettingenutsettes for andre aktører, men ikke for Telenor,vil
dette føre til at asymmetrienøker betydelig.Telenor mener dette også vilinnebære en
uhjemletforsterkningav de negativekonsekvenseneved asymmetriske
termineringspriser.Det vili følgeTelenorheller ikke være muligå gjenopprettefølgene
av økt asymmetrida selskapetikke vilkunne kreve tilbakebetalten eventuelloverpris
på det eventuellesenere ikrafttredelsestidspunktet.
Telenor mener videre at dette også
vilvære tilfellefor sluttbrukerprisenesom vil bli påvirketav at asymmetrienøker
ytterligere.
Samferdselsdepartementets

vurdering

Departementetviser til at fire selskaperanmodetom utsatt iverksettingi denne
vedtaksrundeni marked 7. Ved siden avTelenorhar NetCom,Tele2 og TDC anmodet
om utsatt iverksetting.Departementethar ikke funnetgrunnlagfor å etterkomme
NetComsellerTDCs anmodningom utsatt iverksettingav Post-og teletilsynetsvedtak
av 27. september2010,jf. beslutningav 14.desember 2010.Tele2 er gitt utsatt
iverksetting,jf. beslutningav 14.desember2010om å gi utsatt iverksettingfor Tele2for
så vidt gjelderførste pristakfor selskapetstermineringsprismed virkningfra 1.januar
2011.Beslutningenom å gi utsatt iverksettingtil Tele2 setter som vilkårat Tele2ved
samtrafikkavregningavsetterpå sperret konto pantsatttil Statenved
Samferdselsdepartementetdifferansenmellomgjeldendetermineringspris(0,90NOK)
og termineringsprisen(0,50NOK)som følgerav Post-og teletilsynetsvedtakfra 1.
januar 2011.Beløpetstillestil Tele2srådighet dersom Samferdselsdepartementeti sitt
endeligevedtakgir selskapetmedholdi klagenhva gjelderførste prisnedsettelse.
DersomTele2gis delvismedholdfår selskapeten forholdsmessigandel av det avsatte
beløpetmens resten tilbakebetalestil selskapetssamtrafikkpartnere.DersomTele2
ikke gis medholdtilbakebetalesbeløpeti sin helhet. Eventuellerenteinntekterfordeles
forholdsmessig.
Telenors betingedeanmodningom utsatt iverksettingavgrensestil å gjelde
beslutningenom å gi Tele2 utsatt iverksetting.Samferdselsdepartementet
legger her til
grunn at Telenor og de øvrigesamtrafikkpartnernetil Tele2gjennomvilkåretsom er
satt for å gi utsatt iverksetting,på en tilfredsstillendemåte sikres tilbakebetalingav
eventueltfor mye betalt termineringsprisfor mellomperiodeninntilklagevedtaker
fattet.Det vil med andre ord være muligå gjenopprettefølgeneav økt asymmetrifordi
beslutningenom å gi Tele2 utsatt iverksettinglegger opp til at en eventuelloverpris
skal tilbakebetales.
Når det gjelderTelenors anførselom at sluttbrukerprisenevilpåvirkesav at
asymmetrienøker, og at sluttbrukerneikke vil få dette tilbakebetalt,viser

Side 2

departementet til vurderingen av private parter interesser, jf. offentlige interesser i
beslutningen til Tele2.
Samferdselsdepartementet er gjort kjent med at Telenor utsetter kaskadefakturering fra
1. januar 2011 fordi Tele2 og TDC har tatt forbehold om prisendringer i senere vedtak
eller dom. Departementet er av den oppfatning at våre beslutninger når det gjelder
utsatt iverksetting, vil redusere usikkerheten og derigjennom legge til rette for
kaskadefakturering også i 2011.

Beslutning
Samferdselsdepartementet viser til at det gjennom vilkåret som er satt i beslutningen
om å gi utsatt iverksetting for første prisnedsettelse overfor Tele2, legges til rette for at
Telenor vil få tilbakebetalt eventuelt for mye innbetalt termineringspris til Tele2.
Departementet etterkommer derfor ikke Telenors anmodning om utsatt iverksetting av
Post- og teletilsynet vedtak av 27. september 2010 i marked 7, jf. forvaltningsloven § 42,
jf. ekomloven § 11-6.

Wled hilsen

jørn Ringlu~.f.
Karin Skyllingsta6
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