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Klagepå Post-og teletilsynetsvedtak2. desember2013omkostnadsdekningfor
innføringavprioriteti mobilnett

Departementet viser til klage fra Telenor Norge ASA (Telenor) 6. januar 2014 på Post- og
teletilsynets vedtak 2. desember 2013 om kostnadsdekning for prioritet i mobilnett. Videre
vises det til tilsynets innstilling i klagesaken 7. februar 2014. Telenor har ikke kommet med
merknader til tilsynets innstiling.

1. BAKGRUNN
Samferdselsdepartementet ga Post- og teletilsynet våren 2012 i oppdrag å etablere en
prioritetsordning for mobilnett. Formålet med ordningen var å kunne gi brukere med ansvar
for sarnfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene i krisesituasjoner hvor
nettene ble hardt belastet. Det ble åpnet for at ordningen kunne fastsettes ved forskrift eller
gjennom avtale med tilbyderne. I revidert nasjonalbudsjett for 2012 ble det bevilget 30 mill kr
til ordningen.

Tilsynets forslag til forskrift om prioritet i mobilnett ble sendte ut på høring 5. mars 2013.
Forslaget påla mobiltilbyderne å tilby prioritet i mobilnett til viktige samfunnsaktører. Den
foreslåtte prioritetsordningen skulle grovt sett bestå av tre elementer; nasjonale gjesting,
prioritet på ressurser i radionettet og skjerming mot tilgangssperring. Tilbyderne måtte også
forplikte seg til å tilby egne abonnentstyper som inkluderte ovennevnte funksjonalitet og
administrere dette internt. Fristen for høringsinnspill var 17. april 2013. Telenor var blant de
som innga høringsspill. Høringsinnspillet inkluderte blant annet kostnadsoversikt. På
bakgrunn av tilbydernes ønske, utarbeidet tilsynet utkast til avtale om innføring av prioritet i
mobilnettet, men kontraktsforhandlingene førte ikke frem.

Den 1. juli 2013 trådte endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon
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(ekomloven) i kraft. Endringen innebar blant annet en presisering av ekomlovens

bestemmelse om sikkerhet og beredskap jf. ekomloven § 2-10.

Tilsynet fastsatte 21. oktober 2013 forskrift om prioritet i mobilnett. Samme dag sendt tilsynet
varsel om vedtak om delvis kostnadsdekning (varselvedtaket) ved innføring av prioritet i
mobilnett med hjemmel i forskriftens § 17 om prioritet i mobilnett, jf. ekomloven § 2-10
femte ledd, jf. første og annet Iedd. For Telenor sin del innebar varselet at selskapet skulle få
dekket opptil 14,5 mill kr for å innføre prioritet i sitt mobilnett. Telenor fremsatte merknader
ti1varselet 7. november 2013.

Tilsynet fattet 2. desember 2013 vedtak om kostnadsdekning ved innføring av prioritet i
mobilnett (vedtaket) med hjemmel i § 17 i forskrift om prioritet i mobilnett, jf. ekomloven §
2-10 femte ledd, jf. første og annet ledd.

I vedtaket fant tilsynet at Telenors dokumenterte kostnader ved innføring av funksjonalitet for
prioritet i mobilnett var på 13 mill kr. Tilsynet fant at dette var kostnader Telenor hadde i
egenskap av MNO, og omfattet slik tilsynet så det, kostnader Telenor kunne kreve dekket i
medhold av ekomloven § 2-10 annet ledd.

På forespørsel fra departementet oversendte Post- og teletilsynet 13. mars 2014 Tele2 og
TeliaSoneras kostnadsoverslag for innføring av prioritet i mobilnett, høringsinnspillene og
partenes svar på varse1 om delvis kostnadsdekning for prioritet i mobilnett. Departementet var
også i kontakt med tilsynet 7. april 2014 og fikk oversendt Telenors kostnadsestimater for
innføring av prioritet i mobilnett for henholdsvis 2006 og 2012.

TELENORS ANFØRSLER
Telenor anfører prinsipalt at vedtaket 2. desember 2013 må omgjøres slik at alle Te1enors
merkostnader ved innføring av prioritet i mobilnett dekkes av staten. Telenor mener de tiltak
som er fastsatt i forskriften og som selskapet er underlagt, uten tvil må anses som
merkostnader etter ekomloven § 2-10 annet ledd fordi dette er "tiltak for å sikre nasjonale
behov for sikkerhet, beredskap og funksjonalitet i elektronisk kommunikasjonsnett og -
tjeneste."

Subsidiært krever Telenor vedtaket opphevet på grunn av til de1s mangelfull og dels
fraværende begrunnelse som må anses som en saksbehandlingsfeil jf. lov 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 25. Telenor viser til at
saksbehandlingsfeilen kan ha hatt betydning for vedtakets innhold slik at vedtaket kan være
ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. Telenor mener saksbehandlingsfeilen uansett gir grunnlag
for opphevelse og en etterfølgende fornyet behandling av Telenors krav om kostnadsdekning.

RETTSLIG UTGANGSPUNKT
Etter ekomloven § 2-10 første ledd skal tilbyder sørge for at elektronisk kommunikasjonsnett
og -tjeneste har forsvarlig sikkerhet. I dette ligger det at tilbyderne kan pålegges å øke
robustheten og sikkerheten i nettet utover hva tilbyder selv kan forventes å sikre seg mot fra et
kommersielt synspunkt. Hensynet er først og fremst til den alminnelige bruker, jf. § 1-5 nr 14,
men første ledd fastslår også at viktige samfunnsaktører skal prioriteres ved behov. Tilbyder
er selv ansvarlig for å dekke kostnadene etter første ledd.
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Det følger av ekomloven § 2-10 annet ledd at myndighetene kan inngå avtale eller treffe
enkeltvedtak om at tilbyder skal gjennomføre tiltak som skal "sikre oppfyllelse av nasjonale
behov for sikkerhet, beredskap og funksjonalitet i elektroniske kommunikasjonsnett og -
tjeneste utover det som følger av første ledd." Kjernen i annet ledd er hensynet til nasjonal
sikkerhet og beredskap, og kostnader skal derfor dekkes av myndighetene.

4. SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS VURDERING
1. Saksbehandlingsfeil

Telenor anfører at det foreligger en saksbehandlingsfeil på grunn av dels mangelfull og dels
fraværende begrunnelse i vedtaket og at dette er i strid med forvaltningslovens krav til
begrunnelse, jf. forvaltningsloven § 25 annet ledd. Telenor anfører at tilsynet har hensyntatt
størrelsen på engangsbevilgingen over statsbudsjettet ved fastleggelsen av kostnadsdekningen.
Selskapet mener det er i strid med grunnleggende rettsprinsipper å vektlegge
engangsbevilgingen fordi det er et utenforliggende hensyn. Telenor mener
saksbehandlingsfeilen innebærer at vedtaket kan være ugyldig, jf. § 41 eller uansett at feilen
gir grunnlag for opphevelse av tilsynets vedtak og forventning om fornyet behandling av
kravet om kostnadsdekning.

Post- og teletilsynet mener begrunnelsesplikten etter forvaltningsloven er ivaretatt og viser til
at de mest avgjørende opplysningene i saken er redegjort for. Når det gjelder reduksjonen i
vedtaket viser tilsynet til at Telenors kostnadsestimat ikke var tilstrekkelig dokumentert.
Tilsynet understreker at det ikke er lagt vekt på engangsbevilgingen ved kostnadsvurderingen.
Videre viser tilsynet til at Telenor har fått opplysninger om sakens faktiske forhold ved dialog
med tilsynet i forkant av avgjørelsen. Tilsynet mener derfor alle faktiske forhold av betydning
var brakt på det rene da vedtaket ble truffet.

Departementet behandler først anførselen om tilsynet har lagt vekt på engangsbevilgingen i
vedtaket.

Det fremgår av vedtaket at kompensasjonsbeløpet på 13 mill kr er basert på " (...)
kostnadsoverslag PT har mottatt fra Telenor, øvrig innspill fra Telenor, senest i brev datert
7.11.2013 og en ny helhetlig vurdering hos PT." I innstillingen fremgår det at "PT
konstaterer at kostnadene estimert av Telenor til driftsstøttesystemer er svært høye
sammenliknet med tall fra de andre MNOene, og finner det ikke tilstrekkelig dokumentert at
forskjellene på dette punkt ville være så store. PT har skjønnsmessig satt forventet beløp for
denne posten til 1,0 mill kr i Telenors tilfelle." Tilsynet viser videre til at "dekningsgraden er
satt etter en samlet vurdering av aktuelle bestemmelser i ekomloven og prioritetsforskriften,
opplysninger i saken og innsendt dokumentasjon fra Telenor. Totalbevilgningen fra SD var
ikke en del av helhetsvurderingen."

I vedtaket om kostnadsdekning har tilsynet foretatt en ny vurdering. Ved den nye vurderingen
er det lagt vekt på tilbyders eget kostnadsoverslag, innspill fra tilbyder og en sammenligning
av de øvrige tilbydernes estimater. Det følger ikke av begrunnelsen at det er lagt vekt på
engangsbevilgingen, slik det til sammenlikning fremgår av varselvedtaket. I innstillingen
vises det til den nye vurderingen og at reduksjonen skyldes manglende dokumenterte
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kostnader. Det fremgår at det ikke er lagt vekt på engangsbevilgingen. Tilsynet fremhever
derimot at manglende dokumentasjon er årsaken bak reduksjonen og presiserer at reduksjonen

ikke var basert på engangsbevilgingen, men på en vurdering av Telenors dokumenterte

kostnader.

Etter departementets syn har tilsynet foretatt en ny helhetlig vurdering av kostnadspostene i

vedtaket. Departementet kan ikke se det fremgår av vedtaket at tilsynet har ansett

engangsbeløpet som verken et tak eller som del av den nye helhetlige vurderingen. Etter

departementets syn kan det ikke utledes av verken vedtaket eller innstillingen at tilsynet har

vektlagt engangsbevilgingen. Departementet viser i denne sammenheng til at det ved

kostnadsberegninger ikke er uvanlig at kostnadsestimat og endelig fastsettelse er tilnærmet

likt, da hensikten med estimering nettopp er å anslå den økonomiske konsekvensen av tiltaket.
Departementet er kommet til at tilsynet ved fastsettelse av Telenors merkostnader for
innføring av prioritet i mobilnett har lagt vekt på Telenors dokumenterte kostnader.

Ettersom tilsynet har vektlagt Telenors dokumenterte kostnader, , går departementet ikke

nærmere inn på om en eventuell vektlegging av engangsbevillingen i selve vedtaket vil være i

strid med grunnleggende rettsprinsipper.

Hvorvidt det foreligger saksbehandlingsfeil i vedtakets begrunnelse, må bero på en vurdering

av om de innholdsmessige krav i forvaltningsloven § 25 annet ledd er oppfylt.
Utgangspunktet er at forvaltningen må nevne de faktiske forhold beslutninger bygger på og de

hovedhensyn som har vært avgjørende ved skjønnsutøvelsen.

De innholdsmessige krav i forvaltningsloven § 25 annet ledd er nærmere fastsatt i

Ot.prp. nr. 75 (1993-94) s. 41. Det følger av forarbeidene at forvaltningen ikke plikter å gi en

fullstendig og detaljert redegjørelse av sakens faktiske forhold i begrunnelsen, men parten må
kunne forstå hvorfor lovens krav er oppfylt. Det er sakens konkrete omstendigheter som er

avgjørende for hvilke krav som stilles til begrunnelsen. Det følger av det alminnelige

forsvarlighetsprinsippet og rettspraksis at jo mer inngripende vedtaket er, jo strengere krav
stilles til begrunnelsen, jf. Rt.1981 s.745. Det forutsettes imidlertid at sakens faktiske forhold

er brakt på det rene på vedtakstidspunktet.

Begrunnelsen bør altså inneholde de faktiske forholdene vedtaket bygger på, og det bør
klargjøres hvilke faktiske forhold som er tillagt vekt. Det er imidlertid ikke slik at
forvaltningen må gi en detaljert beskrives av alle sakens forhold dersom forholdene er brakt

på det rene på vedtakstidspunktet.

I begrunnelsen redegjør tilsynet for det rettslige grunnlaget for ileggelse av dekning av

kostnader til prioritet i mobilnett. Tilsynet behandler hovedpunktene i bestemmelsen og viser

til forarbeidene. I vedtakets begrunnelse fremgår det hvilke faktiske forhold som er tillagt

vekt når tilsynet viser til "kostnadsoverslag PT har mottattfra Telenor, øvrige innspillfra
Telenor, senest i brev datert 7.11.2013 og en ny helhetsvurdering hos PT". Det gis imidlertid

ikke en nærmere redegjørelse av kostnadsvurderingen. I innstillingen viser tilsynet til at "PT
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har ikke ansett det som hensiktsmessig og ei heller nødvendig å gi en detaljert redegjørelse av
PTs vurdering av kompensasjonsstørrelsen,jf. fvl. § 25."

Departementet bemerker at det ikke kan utledes noen regel om at det ved kostnadsvurderinger
skal gjengis en detaljert beskrivelse av den vurderingen som er gjort ved fastsettelsen.
Begrunnelsen må imidlertid være tilstrekkelig til at parten burde kunne forstå hvorfor lovens
krav er oppfylt. En kort begrunnelse medfører ikke i seg selv at det foreligger mangler ved
forvaltningens vedtak. Det kan være konkrete forhold ved den enkelte saken som gjør at en
kort begrunnelse tilfredsstiller forvaltningslovens innholdsmessige krav til begrunnelse. Det
kan for eksempel være tilfelle der sakens faktiske forhold er brakt på det rene før
vedtakstidspunktet, slik at det etter sakens omstendigheter ikke er behov for en nærmere
detaljert begrunnelse.

I dette tilfellet har innføringen av prioritet i mobilnett vært en langvarig prosess der tilbyderne
tidlig ble involvert. Departementet viser til prosjektsamarbeidet mellom tilsynet og tilbyderne
i 2006, der tilbyderne blant annet leverte kostnadsoverslag. At tiltaket er endret i tråd med
teknisk funksjonalitet, endrer ikke det faktum at det har vært utstrakt informasjonsutveksling
mellom tilsynet og tilbyder når det gjelder innføring av prioritet i mobilnett. Departementet
viser blant annet til behandling av prioritet i mobilnett som en del av evalueringen etter
stormen Dagmar i 2011 og til fors1ag om forskrift om prioritet i mobilnett som ble sendt ut på
høring 5. mars 2013. Det vises også til at tilsynet innledet kontraktsforhandlinger med
tilbyderne høsten 2013 etter ønske fra tilbyderne. Selv om initiativet ikke førte frem, har det
både før og etter forhandlingene vært informasjonsutveksling og dialog mellom partene. Som
det fremgår av innstillingen fikk Telenor " (...) opplysninger om sakensfaktiske forhold
gjennom dialog med PT iforkant av vedtaket samt redegjørelsefor PTs vurdering i varsel om
vedtak."

lys av dette finner departementet at sakens faktiske forhold var brakt på det rene før ti1synet
traff vedtak om prioritet i mobilnett. Begrunnelsen i tilsynets vedtak burde derfor i denne
saken være ti1strekkelig til at parten burde kunne forstå hvorfor lovens krav er oppfylt. Etter
departementets syn følger det ikke av forvaltningsloven § 25 annet ledd at tilsynet i dette
tilfellet skulle gi en nærmere detaljert begrunne1se. Begrunnelsen i vedtaket innebærer derfor
ikke et brudd på forvaltningslovens krav til saksbehandling, jf. § 25 annet ledd. Det foreligger
således ikke saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.

2. Kostnadsdekning
Telenor anfører at de er berettiget til full kostnadsdekning basert på ekomloven § 2-10 annet
ledd. Telenor anfører at ekomloven § 2-10 første ledd setter en del generelle krav til
ekomtilbyderne, og at utgangspunktet i første ledd primært er hensynet til brukerne. Telenor
påpeker at forskriftens konkrete forpliktelser knyttet ti1prioritering av samfunnsviktig trafikk
må anses hjemlet i ekomloven § 2-10 annet ledd. Telenor viser til at tiltaket skal sikre
nasjonale behov etter ekomloven § 2-10 annet ledd og at merkostnader derfor skal dekkes av
staten.
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Post- og teletilsynet mener på sin side det bare er kostnader tilbyder har ved å være MNO som
kan kreves dekket etter ekomloven § 2-10 annet ledd. Tilsynet mener innføringen av prioritet i
mobilnett er et tiltak som omfatter plikter etter ekomloven § 2-10 første og annet ledd, og at
selve plikten til å innføre prioritet i mobilnett er et nasjonalt behov som faller inn under
ordlyden i § 2-10 første ledd om at "viktige samfunnsaktorer skal prioriteres ved behov".
Videre fremhever tilsynet at gjenopprettingsplikten i ekomforskriften § 8-4 ikke legger noen
begrensning på myndighetenes adgang til å pålegge gjenopprettingsprioritet også for andre
viktige samfunnsaktører.

Departementet vil først vurdere om Telenor får dekket de estimerte merkostnader som
dokumenteres ved innføring av prioritet i mobilnett. Ved beregning av merkostnadene til den
enkelte tilbyder ved innføring av prioritet i mobilnett finner departementet det naturlig å ta
utgangspunkt i tilbyders eget kostnadsestimat. I utgangspunktet vil merkostnadene for
MNOene ved innføring av prioritet i mobilnett være tilnærmet lik. Det er derfor ikke urimelig
å sammenlikne MNOenes kostnadsestimater. Departementet ser imidlertid at det kan foreligge
konkrete forhold hos den enkelte MNO som begrunner et annet kostnadsnivå. Forhold av
betydning kan for eksempel være kundemassens størrelse, organisatoriske eller administrative
forhold eller teknisk utstyr og systemer.

Telenor har et høyt kostnadsestimat sammenliknet med de andre MNOene. Tilsynet finner at
Telenor har dokumentert at innføringen av prioritet i mobilnett totalt vil koste 13 mill kr. Av
disse er 12 mill kr. knyttet til kostnader til tilpasninger i nettet. Tilsynet finner at Telenor har
dokumentert at øvrige kostnader vil være på 1 mill kr. Telenor hevder på sin side at kostnader
utover de direkte kostnadene til tilpasning i nettet samlet sett utgjør 7,5 mill kr.

Departementet er enig med tilsynet i at Telenors kostnader til tilpasninger i nettet på 12 mill
kr. dekkes av staten. Departementet mener for øvrig i likhet med tilsynet at Telenor ikke har
tilstrekkelig dokumentert at kostnader utover tilpasningen i nettet samlet sett vil utgjøre 7,5
mill kr. Telenor som største tilbyder med langt flere kunder enn sine konkurrenter vil
imildertid kunne ha noe høyere kostnader enn de øvrige tilbyderne. Ut i fra en skjønnsmessig
vurdering finner departementet derfor at det kan ytes tilskudd inntil 3 mill kr. utover de
direkte nettkostnadene for innføring av prioritet i mobilnett for Telenors vedkommende.
Samlet maksimale godtgjørelse til Telenor vil derfor være 15 mill kr. Ordningen forutsetter
som kjent at tilbyder leverer fyllestgjørende dokumentasjon ved levering av prioritet i
mobilnett, jf. ekomloven § 2-10 annet ledd siste punktum.

For kostnader til årlige driftsutgifter viser departementet til forskrift om prioritet i mobilnett §
17 annet ledd jf. § 13 hvor det fremgår at slike utgifter skal dekkes gjennom
prioritetsordningens abonnementsavgift.

Når det gjelder den nærmere vurderingen av ekomloven § 2-10 første og annet ledd bemerkes
det at ekomloven § 2-10 setter en del generelle krav til ekomtilbyderne. Ved gjennomføring
av tiltak med rettsgrunnlag i § 2-10 bør det normalt vurderes konkret om tiltaket faller inn
under først eller annet ledd. I den foreliggende saken er imidlertid Telenor som det fremgår av
vurderingen ovenfor, gitt kostnadsdekning for selskapets dokumenterte kostnader ved
innføring av prioritet i mobilnett. En vurdering av ekomloven § 2-10 opp mot tiltaket om
prioritet i mobilnett vil derfor ikke føre til et annet kostnadsdekningsresultat. Departementet
kan heller ikke se at problemstillingen gjør seg gjeldende utover denne saken, ettersom
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tiltaket bare skal innføres én gang og fordi problemstillingen kun berører Telenor. I dette

tilfellet finner departementet det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn på om prioritet i
mobilnett anses å falle inn under ekomloven § 2-10 første og annet ledd.

KONKLUSJON
Samferdselsdepartementet finner at Telenors samlede maksimale godtgjørelse ved innføring
av prioritet i mobilnett er på 15 mill kr. Departementet har kommet til at det ikke foreligger

saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven § 25 annet ledd.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTS VEDTAK
Samferdselsdepartementet stadfester Post- og teletilsynets vedtak av 2. desember 2013 om
kostnadsdekning for prioritet i mobilnett med den endring at Post- og teletilsynet dekker
Telenors dokumenterte merkostnader ved innføring av funksjonalitet for prioritet i

mobilnett med inntil 15 mill. kr.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28

tredje ledd første punktum.

Med hilsen

ørn Ringlunef (e.f.)
avdelingsdirektør

Silje Owren Aarum
førstekonsulent

Kopi til:
Post- og teletilsynet
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