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ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTING AY VEDTAK
Det vises til vedtak 27. september d.å. fra Post- og teletilsynet, der NetCom pålegges å redusere gjeldende termineringspris med 20 øre fra 1. januar 2011. NetCom har påklaget
vedtaket. Kopi av klagen følger vedlagl.

Av ovennevnte vedtak fremgår det kort oppsummert at det ikke bare er NetCom som er
pålagt å redusere termineringsprisen med virkning fra 1. januar 2011, men at også Tele2,
Telenor, TDC og Ventelo er pålagt ä gøre det samme. Med unntak av Ventelo, har samtlige av de nevnte tilbyderne påklaget avgjørelsen fra tilsynet, herunder anmodet departementet om å beslutte at vedtaket ikke blir iverksatt før klagen er avgjort. Det vises i denne
sammenheng til punkt 4 i klage 19. oktober fra TDC, punkt 7 i klage 18. oktober fra Telenor, og punkt 17 iklage 19. oktober fraTeIe2.

Anmodning
På samme måte som TDC, Telenor og Tele2 allerede har gjort, vil NetCom med dette anmode departementet om å beslutte at vedtatte prisregulering for selskapet ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven (fvl.) $ 42, jf. ekomloven (ekl.) $ 11-6
fierde ledd.

Anmodningen begrunnes med at iverksetting av prisreguleringen i samsvar med vedtaket
vil innebære risiko for at det oppstar et stott økonomisk tap for NetCom som vanskelig vil
kunne gjenopprettes på et senere tidspunkt. Det vises i denne sammenheng til at det i samtlige klager, med unntak av klagen fra TDC, er anført at den effektive termineringsprisen
som vedtatte prisreguleringen ender opp med, er satt til et altfor lavt nivå (15 øre).
Prisreguleringen er fastsatt med bakgrunn i resultatene fra en LRAIC-modell uten påslag
for felleskostnader, etc. Dette mener NetCom er feil. Dersom prisreguleringen, som tidligere, fastsettes med bakgrunn i resultatene fra LRAIC+-I*, skal reguleringen ende opp
med en effektiv pris på 30 øre,jf. vedtaket premiss 171.
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Konsekvensen av at den effektive prisen i vedtaket er satt for lavt, er at prisreduksjonen
som skal finne sted 1. januar 2011 er altfor stor. Det vises i denne sammenheng til
vedtaket, premiss l7l, der tilsynet ift. reguleringen for NetCom (og Telenor) bl.a. skriver
følgende:

"PT mener resultatene fra den oppdaterte modellen bør implementeres så rash som
mulig for begge tilbyderne og at det ikke er grunnlag þr en ny periode med nedtrapping til samme beregningsgrunnlag med påslagene."
Det forutsettes at departementet ikke rekker å ferdigbehandle klagene før første prisreduksjon skal finne sted. Skulle departementet komme til et annet resultat enn tilsynet i klageomgangen mht. effektiv pris, vil en iverksetting i samsvar med vedtaket bety at NetComs
termineringspris ved årsskiftet reduseres til et altfor lavt nivå. Det økonomiske tapet som
dermed vil oppstå for NetCom, vil vanskelig kunne gjenopprettes i ettertid. Tatt i betraktning at sluttbrukerprisene i det norske markedet allerede er blant de laveste i Europa, kan
NetCom ikke se hvilke andre samfunnshensyn som i denne saken er til hinder for å etterkomme en anmodning om utsatt iverksettelse.
Under enhver omstendighet mener NetCom at prisreduksjonen som iht. vedtaket skal finne
sted til nyttår må utsettes dersom anmodningene om utsatt iverksetting fra noen av de andre tilbyderne skulle bli etterkommet. Dersom prisreguleringen utsettes for noen av de øvrige tilbyderne, men ikke for NetCom, vil dette ha til konsekvens at eksisterende asymmetri økes ytterligere. Dett vil igjen bety risiko for et betydelige økonomisk tap for NetCom dersom vedtaket i ettertid skulle bti omglort. De økonomiske følgene for NetCom ved
eventuell periode med økt asymmetri, vil vanskelig kunne gjenopprettes i ettertid. Også
dette taler til fordel for at iverksettelsen av prisreguleringen utsettes.
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Vedlegg: NetComs klage datert 19. oktober 2010.

Kopi u/klage: Post- og teletilsynet, Postboks 93,

718734.l

4l9l LILLESAND

