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Post-ogteletilsynetfattet26.juni2012vedtakomikkeåetterkommeNetworkNorwayog
Tele2sanmodingomendringavdepartementetsvedtakframai2011.Post-ogteletilsynet
harfåttutarbeidetennettverksanalysesomviseratdetforeliggerledigkapasiteti
eksisterendemobilnett.Tilsynethar ogsågjennomførtenavgrensetkonkurranseanalyse,
ogkonkludertmedatet nettverkbegrensettil75prosentbefolkningsdekningtroligikkevil
kunneutgjøreen reellkonkurrenttilNetComogTelenoromå tilbytilgangi detrelevante
grossistmarkedet.Endelighar tilsynetidentifisertforholdsomtilsieratNetworkNorwayog
Tele2vilha insentivertilåbyggeet nettmeddekningutover75prosentselvutenen
ytterligerelempeligreguleringavdetoselskapenestermineringspris.Tilsynetharpå
bakgrunnavovennevnteanalyserogargumenterfremkommetundersaksbehandlingen,
"ikkefunnet grunnlagfor å la videreutbyggingav mobilnettetsomNetworkNorwayogTele2
byggergjennomselskapetMobileNorwaygienspeilesegi selskapenestermineringspriser,utover
denperiodesomliggertilgrunnfor SDsvedtak11. mai 2011".

1.1 Tidligere vedtak i marked 7

Post-ogteletilsynetfattet27.september2010vedtakimarked7 (markedetforterminering
avtalei individuelleoffentligemobilkommunikasjonsnett—tidligeremarked16).Ifølge
vedtaketskalNetCom,NetworkNorway,TDC,Telenor,Tele2ogVentelotrinnvisredusere
egnetermineringspriserfremmot1.januar2013i trådmedennærmereangittprisbane
somangirmaksimalpriserperminutt(eks.mva).SamtligeaktørermedunntakavVentelo
påklagettilsynetsvedtak.Departementetstadfestet11.mai2011tilsynetsvedtakoverfor
NetCom,TDCogTelenor,mensdetforNetworkNorwayogTele2justerteprisbanenforå
gjøreselskapenei standtilå opparbeideenmerinntektfratermineringtilsvarende
investeringskostnadenforet nettmedenbefolkningsdekningpå75prosenti trådmed
departementetstidligerevedtakfra19.mai2009.Ivedtaketfremgårdetatdersom"detpå et
seneretidspunktskullevisesegat et nettmeddekningpå 75prosentikkeer tilstrekkeligfor å
utgjøreet tredjekonkurransedyktigmobilnett,ogat detdermedernødvendigmedenytterligere
utbygging,vil detmåtteforetasenkonkretvurderingmedtankepå en eventuellendringav
reguleringen."

1.2 Anmodning om utsatt iverksetting

NetworkNorwayogTele2anmodet18.mai2012omutsattiverksettingavplanlagt
nedjusteringavtermineringspriserforperiodenfra1.juli2012fastsattivedtak11.mai2011.
NetworkNorwayogTele2anførtei anmodningenatdersomdenplanlagteprisnedsettelsen
1.juli2012somfølgeravdepartementetsvedtakfra11.mai2011blegjennomført,villeet
orAgjøringsvedtaksominnebærerenforlengetperiodemedasymmetrisketerminerings-
priserblivesentligvanskeliggjort.

Samferdselsdepartementetbesluttet28.juni2012ikkeåetterkommeselskapetsanmodning.

2 NE1W0RK NORWAY OG TELE2S ANFØRSLER
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Network Norway og Tele2 har i hovedsak anført at Post- og teletilsynet har lagt feil
rettsanvendelse til grunn, at tilsynet har gjort feil i sin vurdering av samftinnsøkonomisk
lønnsomhet med tre landsdekkende nett og at tilsynet har jort feil i vurderingen av
konkurransesitasjonen i sluttbrukermarkedet. Selskapene har videre anført at
skjønnsutesvelsenlider av mangler som har ført til et resultat som er i strid med ekomlovens
formål. Network Norway og Tele2 anmoder samtidig departementet om å fastsette et
styringsmål for påfølgende reguleringsperioder som tilsynet må følge ved neste
pristaksregulering i markedet for terminering i mobilnett. En mer utførlig gjengivelse av
selskapenes anførsler fremgår av departementets vurdering i kapittel 6.

3 INNSPILL FRAANDRE TILBYDERE

Post- og teletilsynet ba i forbindelse med at tilsynet fikk oversendt Network Norway og
Tele2s anmodning fra departementet, øvrige tilbydere om kommentarer til anmodningen.
TDC, Telenor, TeliaSonera (NetCom) og Ventelo innga kommentarer. Samtlige tilbydere
mener at Network Norway og Tele2s anmodning må avslås. NetCom og TDC mener i
tillegg at det umiddelbart bør fastsettes en felles termineringspris for Network Norway og
Tele2.

TDC mener Network Norway og Tele2 ikke har sannsynliggjort at det foreligger
forhold som tilsier at perioden med asymmetriske termineringspriser skal forlenges, og
at det vil gi en negativ samfunnsmessig effekt dersom dette gjøres. TDC mener at
parallelt utstyr i separate nett ikke gir bedret dekning, sikkerhet og redundans. Videre
mener TDC at tilsynet har andre tilgjenglige virkemidler for å forbedre Network
Norway og Tele2s vilkår for nasjonal gjesting, og at det vil være en langt billigere og
mer samfunnsøkonomisk løsning.

Telenor er av den oppfatning at Samferdselsdepartementets vedtak 11. mai 2011 ikke
kan omgjøres. I den utstrekning en ny plan fra Network Norway og Tele2 om å bygge et
landsdekkende nett overhodet kan gi grunnlag for å omgjøre gjeldende vedtak, må en
absolutt forutsetning være at Network Norway og Tele2 har fullført utbyggingen av
første trinn, det vil si opp til 75 prosent befolkningsdekning. Telenor viser til at dette
ikke er oppfylt og at Network Norway og Tele2s anmodning må avvises på dette
grunnlag. Videre har Telenor innsigelser til en del forutsetninger som er lagt til grunn
for Network Norway og Tele2s beregninger av samfunnsøkonomisk gevinst.

TeliaSonera mener at Network Norway og Tele2 må bygge 75 prosent
befolkningsdekning før det er aktuelt å vurdere å ta stilling til videre asymmetri. At
fortsatt subsidiering vil kunne bidra til at det tredje nettet blir mer konkurransedyktig,
kan etter TeliaSoneras syn ikke rettferdiggjøre utvidede subsidier til Tele2. Det er
TeliaSoneras syn at verken anmodningen eller rapporten som fulgte vedlagt påviser at
et landsdekkende nett vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Videre viser TeliaSonera
til at Network Norway og Tele2s utbyggingsplan er usikker, ettersom som subsidier
ikke er en garanti for at et tredje landsdekkende mobilnett faktisk blir realisert. I tillegg
mener TeliaSonera at frekvenssituasjonen fortsatt er uavklart for Network Norway og
Tele2s del.
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Ventelo påpekerat en reguleringmedfortsattskjevetermineringspriserogsåetter 2012
vilmedførepresset lønnsomhetoveren betydeliglengerperiodeforVenteloenn
forutsatt.Selskapeter uenigi at et landsdekkendenett er nødvendigforat det tredje
nettet skalkunneutgjøreet konkurransedyktigmobilnett,ogmenerat en slikutvidelse
hellerikkeer samfunnsmessiglønnsom.Selskapetpåpekerat utviklingeni andreland
når detgjelderinfrastrukturer en konsolideringblantnettaktørerog delingav
kostnader.Ventelomenerat manglendeeffektivkonkurransei tilgangsmarkedetikke
bør løsesvedå gi NetworkNorwayogTele2særfordelerpå bekostningavøvrige
aktører.UansettmenerVenteloat forutsetningenmåvære at NetworkNorwayogTele2
fullførerutbyggingmed 75prosentdekningi henholdtilgjeldendeforpliktelsefør
tillatelsetilå opprettholdeasymmetrisketermineringsprisergis.Ventelomener
myndighetenebør foretaen selvstendigogfullstendigsamfunnsøkonomiskanalyse,før
myndigheteneeventueltendrervedtaketav11.mai2011.

4 KLAGEADGANGTIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

4.1 Beslutning eller vedtak?

Telenoro TeliaSoneramenerat Post-ogteletilsynetsbeslutningomikkeå
etterkommeNetworkNorwayogTele2sanmodning,ikkeer et enkeltvedtak.Deter vist
tildefinisjonenforenkeltvedtaki forvaltningsloven§2 ogjuridiskteoril.TeliaSonera
viserogsåtilLovavdelingensuttalelsei sak2257/90E.EtterTelenorogTeliaSoneras
synviltilsynetsavgjørelseom ikke å endre et vedtaksomer trådt i kraft,ikkekunne
påklagesellergjørestilgjenstandforklagebehandlingavSamferdselsdepartementet.
VideremenerTelenorat NetworkNorwayogTele2sanmodningikkeinnebæreren
endringinnenforrammeneavgjeldendevedtak,menen helt ny regulering.Telenorog
TeliaSoneraer avden oppfatningat en heltnytermineringsreguleringikkekan innføres
gjennomomgjøringavgjeldendevedtaki marked7,menmåfølgesaksbehandlings-
reglenesomekomlovenog direktivpakkenfastsetterforSMP-vedtak.TeliaSonera
menerogsåat reellehensyntaler imotat NetworkNorwayogTele2gis klagerett.Det
visestilat hensynettilden regulatoriskeforutsigbarhetenforkjøpereavtermineringi
Tele2ogNetworkNorwaysnett tilsieratklagenmåavvises.

Etter Post-og teletilsynetsvurderinger det ikketvilsomtat tilsynetsavgjørelseville
være å anse somet enkeltvedtak,dersomtilsynethaddekommettil at videreutbygging
skullegjenspeilesi selskapenestermineringspriser,ogdet derforble fastsatten endret
glidebane.TilsynetsvedtakinnebærerimidlertidingenendringavNetworkNorwayog
Tele2stermineringspriser.Etter Post-ogteletilsynetssyner det ikkegrunnlagforå
leggeavgjørendevektpå at resultatetavrealitetsbehandlingenvarat de to selskapenes
termineringsprisikkeble endret,meddenvirkningat selskapenestermineringspriser
følgeravSamferdselsdepartementetsvedtak11.mai2011.Deter lagtvektpå at det
sentralespørsmåletfortilsynetsvurderingvar omvidereutbyggingskullegjenspeilesi

GeirWoxholt,Forvaltningslovenmed kommentarer (2011)side 493og 566.
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de to selskapenestermineringspriser,ogat myndigheteneikketidligerehar realitets-
behandletdette spørsmålet.

Departementetser at spørsmåletomtilsynetsavgjørelseer å anse somet vedtakeller
en beslutningi utgangspunktetkan problematiseres.Detrettsligeutgangspunkteter at
en beslutningom ikke å omgjøreikkeer et enkeltvedtakfordidet opprinneligevedtaket
fortsatter bestemmendeforpartenesrettigheterogplikter,jf.forvaltningsloven§2
bokstava). I juridiskteorier det antattat slikebeslutningerikkekanpåklages,jf.
Eckhoffog Smith,forvaltningsrett,9.utgaveside336.Det sammefølgeravWoxholt,
forvaltningsloven,5.utgaveside566,jf. side492.

Departementetforetoken vurderingavomdetkangjøresunntakfradet rettslige
utgangspunkteti forbindelsemeddepartementetsbeslutningomikkeå gi utsatt
iverksetting28.juni2012.Departementeter ikkekjentmed at det finnesjuridiskteori
ellerdomsavgjørelsersomuttrykkeligtar stillingtildette spørsmålet.Vedvurderingen
la departementetblantannetvektpå at tilsynetsavgjørelseetter sitt innholdkan
likestillesmedet enkeltvedtakpå grunn avavgjørelsensbegrunnelse,formog
materielleinnhold.Viderebledet lagtvektpå at Post-og teletilsynetikketidligerehar
tatt stillingtildenneomfattendeproblemstillingen,og at avgjørelsener avsentral
betydningenforNetworkNorwayogTele2ogforkjøpereavtermineringi Network
NorwayogTele2smobilnett.Detble ogsålagtvektpå at det følgerav
høyesterettspraksis,blantannetRt.2007side 1og Rt.2012side681,at avslagpå
begjæringomomgjøringavet forvaltningsvedtakkan bringesinnfor domstolene.Etter
departementetssynvildetvære litehensiktsmessigomet klageorganikkekan
overprøvespørsmåletomomgjøringnår domstolenekanprøvedet.Detteharmonerer
ogsådårligmedforvaltningslovensforarbeider2omat rettsligklageinteresseetter
forvaltningslovenskalsammenfallemedrettsliginteresseetter sivilprosessen.
Departementetkan ikkese at det er anførtnyeforholdavvesentligbetydningfor
departementetsvurdering.Påbakgrunnavdet ovennevntekonkludererdepartementet
med at Post-og teletilsynetsavgjørelse26.juni2012er et vedtak,somgir klageretttil
departementet.

4.2 Habilitet

TeliaSoneravisertil at Samferdselsdepartementetalleredehar gitt uttrykkfor sitt syni
spørsmåletomklagerett,og at det derformåtas stillingtilomSamferdsels-
departementetkanvurdereen klageovereventueltavvisningsvedtak,jf.
forvaltningsloven§6.

DepartementettolkerTeliaSonerasinnvendingslikat selskapetmener at
departementeter inhabilttilå vurderespørsmåletomeventuellavvisningavklagen
sidendepartementeti forbindelsemedbeslutningomutsatt iverksettingalleredehar
tatt stillingtilproblemstillingen.Regleneomforvaltningenshabilitetfremgårav
forvaltningslovenkapittel2.Habilitetsreglenei forvaltningslovener i utgangspunktet
personlige,og detvili tilfellevære den enkeltesaksbehandlersforholdsomvilkunne

2 Ot.prp. nr. 38 (1964-65) sidene 98-99.
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ledetil inhabilitet.Det er ikkeanførtat enkeltpersoneri departementeter inhabilei
saken.Innsigelsenominhabilitetgjelderslikdepartementetoppfatterdet,
departementetsomorgan.Departementetvisertil at terskelener forholdsvishøyforå
anseet organsominhabiltetter ulovfestederegler.3I forbindelsemed
Samferdselsdepartementetsvurderingavspørsmåletomutsattiverksetting,var det
nødvendigfordepartementetå ta stillingtilproblemstillingenomtilsynetsvedtakskulle
anseså være en beslutningelleret vedtakettersomdet kun er "vedtak"somdet kan
begjæresutsatt iverksettingav,jf.forvaltningsloven§42.Etter departementets
oppfatningbryterdet medforvaltningslovenssystemog effektivitetshensyndersomet
klageorgansbehandlingavspørsmåletomutsatt iverksettingmedde problemstillinger
dettereiser, skullelede til inhabilitetforklageorganetog denetterfølgende
vurderingenavde sammespørsmålenei klagesaksbehandlingen.Departementetkan
på dennebakgrunnikkese at det foreliggeromstendighetersomgir grunnlagfor
inhabilitet,jf.forvaltningsloven§ 6.

4.3 Notifisering

Telenoro TeliaSoneramenerat Samferdselsdepartementetikkevilkunneinnføreny
termineringsprisreguleringvedå behandleen klagepå en beslutningfraPost-og
teletilsynetomikkeå omgjøreet gjeldendemarkedsvedtak.Ennyfremtidigregulering
avmarked7kan etterTelenorssynutelukkendeinnføresgjennomde saksbehandlings-
reglerekomregleverketfastsetter,herunderetter nasjonalhøringavmarkedsanalyser
ogkonsultasjonavnyttutkasttil termineringsprisvedtaktilESA.

Departementeter klageinstansforvedtakfattetavPost-og teletilsynet.Deter tilsynet
somgjennomførernasjonalhøring,utarbeidermarkedsanalyserogkonsultererESA.
Ekommyndighetener imidlertidikkebundetavESAsuttalelseromvirkemiddelbruk.
Dersomovennevnteforståelseskulleleggestilgrunni dette tilfelle,villedepartementet
barekunneopprettholdetilsynetsavgjørelse.Departementetskompetansei klagesaker
villedermedblittillusorisk.Påbakgrunnavdette er departementetikkeenigi
ovennevntesynspunkt.

5 REGULATORISKUTGANGSPUNKT

5.1 Tilrettelegging for et tredje nett

Dethar lengevært et sentraltmålfornorskmobilreguleringå fåetablertet tredje
mobilnettsomkanbidratilå fremmeekomlovensformålvedå leggetil rette for
bærekraftigkonkurranse.DetvisesblantannettilSamferdselsdepartementetsuttalelse
i klagevedtak19.mai2009i marked16(nåværendemarked7)under punkt3.13.1:

3 Se Sivilombudsrnannens uttalelse (Somb-2004-77).
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"Samferdselsdepartementetviser til det telePolitiskemålet om rimeligeog
fremtidsrettedetjenester[...] . Virkemiddeletfor å nå dettemålet er bærekraftig
konkurranseogdet tredjenettet er viktigfor å oppnåbærekraftigkonkurranse.
Samferdselsdepartementetmener deifordet er viktigfor utviklingen i det norske
mobilmarkedetat det etablereset tredjenett som kan være enfullverdig konkurrent
til dagensto nettilbydere.Målet om åfå etablertet tredjekonkurrerendenett har
lengevært sentralt i norskmobilregulering."

For å leggetilrette forbærekraftigkonkurransebesluttetSamferdselsdepartementeti
det sammevedtaketå stimuleretiletableringavfleremobilnettgjennomasymmetrisk
reguleringavtermineringsprisenetilNetworkNorwayogTele2.De asymmetriske
termineringspriseneer mentå leggetilrette forutbyggingavet tredjemobilnettsom
på siktvilkunneutgjøreen reellkonkurrenttilde etablertenettilbyderneNetComog
Telenor.Imidlertidhar Samferdselsdepartementeti vedtak11.mai2011i marked7på
side30uttaltfølgende:

"Samferdselsdepartementetønsker [...] å understrekeat asymmetriskregulering
kun skal benyttesi en begrensetperiode,ogat asymmetriskreguleringut overden
tidsperiodensom er nødvendigfor å sikre utbyggingav et tredjenett, ikke ansessom
aktuelt."

5.2 Omgjøringsadgang

Reglerforomgjøringavvedtakutenforklagesakfølgeravforvaltningsloven§35.I
hovedsakfremgårdet avforvaltningsloven§35første,annetog tredjeleddat
enkeltvedtakkan omgjøresbasertpå en interesseavveiningder hensynettilde vedtaket
retter seg motellerdirektetilgodeser,veiesmotinteressenetilandreprivatpersoner
elleroffentligeinteresser.Omgjøringsadgangenetter femteledder ikkebundetavde
begrensningersomfølgeravførste,annetogtredjeledd.Etter forvaltningsloven§35
femteleddkan myndighetenomgjørevedtaketdersomendringsadgangenfølger"av
vedtaketselv ellerav alminneligeforvaltningsrettsligeregler".

DetfølgeravSamferdselsdepartementetsvedtak19.mai2009i henholdsvisNetwork
NorwayogTele2sklagesaker4at:

"DersomTele2skulle vise evne ogvilje til å byggenett med dekning utover 75
prosent, vil detsenerekunne vurderesom detteskalgjenspeilesi termineringsprisen
i en lengreperiode."

Viderefølgerdet avdepartementetsvedtak11.mai2011sidene30og 31atvedtaket
kan omgjøresdersomvisseforutsetningerinntrer:

"En eventuelllempeligreguleringav selskapenestermineringsprisutover 75prosent
befolkningsmessigdekning vil dermedi utgangspunktetmåtte vurderespå nytt
dersomen konkretplan om slik landsdekkendeutbyggingleggesfrem.

...)

4Samferdselsdepartementets vedtak overforNetwork Norwayside 25 og overforTele2 side 26.
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Dersomdetpå et seneretidspunktskullevisesegat et nett med dekningpå 75
prosent ikke er tilstrekkeligfor å utgjøreet tredjekonkurransedyktigmobilnett,ogat
det dermeder nødvendigmed enytterligereutbygging,vil det måtteforetas en
konkret vurderingmed tankepå en eventuellendringav reguleringen."

6 SAMFERDSELSDEPARTEMENTETSVURDERINGER

6.1 Er forutsetningene for å vurdere omgjøring oppfylt?

Flereavde øvrigetilbydernemenerat NetworkNorwayogTele2måha fullført
utbyggingenavet nett med 75prosentbefolkningsdekningførdet er aktueltå ta stilling
tilvidereasymmetri.Telenorer hellerikkeenigi atkompetansetilå omgjøre
Samferdselsdepartementetsvedtak11.mai2011følgeravvedtaketselv.Selskapetviser
tilat vedtaketåpnerforendringav "reguleringen"og ikkeendringavvedtaket.Etter
Telenorssyner endringavreguleringnoeannetenn endringavgjeldendevedtak.
VideremenerTelenorat en eventuellomgjøringskompetanseeventueltmåhjemlesi de
ulovfestederegler foromgjøringsadgangsomforvaltningsloven§35femteleddvisertil,
herundermå de hensynsomtalerforomgjøring"...veie vesentligtyngreenn de som taler
mot",jf.Eckhoffog Smith,Forvaltningsrett,7.utgaveside279.Telenormenerat det
ikkeforeliggeren slikinteresseovervektavhensynsomtalerforomgjøring.

I departementetsvedtak11.mai2011side31ble det uttaltat "FørMobileNorwayhar
fullførtførste trinn av utbyggingen,ser ikke departementetdet som hensiktsmessigå ta
stilling til spørsmåletom videreasymmetri."Departementeter kjentmedat Network
NorwayogTele2nåhar byggetet nett tilsvarendeomlag 60prosentbefolknings-
dekning.Detteinnebærerat selskapeneer forsinketi forholdtilrevidert
utbyggingsplan.NetworkNorwayogTele2har imidlertidbegrunnetforsinkelsenmed
forholdsomhevdeså væreutenforselskapeneskontroll.Departementethar merket
seg at tilsynetforeløpigikkehar funnetgrunntilå gripeinnoverforselskapenepå
grunnavforsinkelsen.Selvomselskapeneikkehar fullførtførstetrinnavutbyggingen,
menerdepartementetdet er hensiktsmessigå ta stillingtil spørsmåletomvidere
asymmetripå det nåværendetidspunktfordiperiodenmed asymmetrinå nærmer seg
slutten.Dersomdepartementetikkeskulleta stillingtil spørsmåletomvidere
asymmetriførperiodenover,villeen eventuellavgjørelseomfortsattasymmetribli
vanskeliggjortettersomfullsymmetriinntrefferfra 1.januar2013.

Departementeter ikkeenigiTelenorsforståelseavvedtaketsordlyd.En endringav
gjeldendemarkedsvedtakvilinnebæreen endringavdenvedtatteregulering,i dette
tilfellevirkemiddelbrukeni formavasymmetrisketermineringspriser.Nårdet gjelder
omforutsetningeneforomgjøringsadgangenetter vedtaketforøvriger oppfylt,viser
departementettilat NetworkNorwayogTele2i sinanmodningomomgjøringhar
fremlagten rapportutarbeidetavForosogSteensomfremsetterargumenterforat et
mobilnettmed 75prosentbefolkningsdekningikkeer tilstrekkeligtil å kunneutgjøreet
konkurransedyktigmobilnett,og fremlagten planforå byggeet tredjelandsdekkende
mobilnett.På tidspunktetfordepartementetsvedtak11.mai2011forelåverken
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konkreteplanerforen videreutbyggingellerkonkreteanførsleromat et mobilnett
meden befolkningsdekningpå 75prosentikkevilleværetilstrekkeligtil å utgjøreen
konkurransedyktigetredjemobilnett.Detforeliggernå bådekonkreteanførsleromat
et nett meddekningpå 75prosentikkeer tilstrekkeligforå utgjøreet
konkurransedyktigtredjenett ogkonkreteplanerforvidereutbyggingsom
myndighetenkan ta stillingtil.Departementetkonkludererpå bakgrunnavdettemed
at forutsetningeneforå vurdereomgjøringer tilstede.Nårdepartementeter kommettil
dennekonklusjoner det derforikkenødvendigå gånærmereinnpåTelenorsanførsler
omannethjemmelsgrunnlagforomgjøringskompetanse.

6.2 Er Post- og teletilsynets vedtak formålsstridig?

NetworkNorwa o Tele2menerat det følgeravekomloven§§1-1og 3-4at
myndigheteneplikterå benytteasymmetrisomvirkemiddelså lengedet ikkefinnes
andrealternativevirkemidlersomeffektivtkan bidratilbærekraftigkonkurranse.
Videremenerselskapeneat formålsvurderingerogrettsregleneomat virkemidlenemå
væreeffektiveinnebærerat Post-og teletilsynetplikterå vedtavirkemidlersomer
effektive.NetworkNorwayogTele2menerdette mågå forande føringeneESAhar satt
forfastsettelseavsymmetriske,kostnadseffektivetermineringspriserinnenutgangen
av2012.Videremener selskapeneat en slikpraksisbrytermedetablertregulatorisk
praksisbådei Norgeog i EØS/EUforøvrig.

DepartementetmeneratdetikkeforeliggermotstridmellomESAsanbefalingog
ekomlovensformålsvurderinger.Effektivbrukavsamfunnetsressurserstårsentralti både
ekomlovenogESAsanbefaling.Nårdetgjelderanførselenomatmyndigheteneplikterå
benytteasymmetrisomvirkemiddelogatdetikkefinnesandrealternativevirkemidlersom
effektivtkanbidratilbærekraftigkonkurranse,er ikkedepartementetenigi denne
vurderingen.Etterdepartementetssynskalasymmetriskreguleringkunbenyttesi en
begrensetperiode,somoppstartshjelpforet tredjenettforå leggetilretteforbærekraftig
konkurranse,jf.ekomloven§ 1-1.Departementetmenerandrevirkemidlereffektivtvil
kunnebidratilenbærekraftigkonkurranse,herunderreguleringeni marked15.Detvises
tilnærmereomtaleomforholdettilmarked15underpunkt6.7.

6.3 Er 75 prosent befolkningsdekning nok til å være konkurranse-
dyktig?

NetworkNorwa o Tele2har anmodetomenforlengetperiodemedasymmetriske
termineringspriserettersomforutsetingene,lagttilgrunnfordepartementetsvedtaki2009
og2011,er endret.NetworkNorwayogTele2harnå,medbakgrunni en erkjennelseavat
et nettmed75prosentbefolkningsdekningikkeer tilstrekkeligtilåutgjøreet tredje
konkurransedyktigmobilnett,vedtattenplanomåbyggeet landsdekkendenett.Et
konkurransedyktigtredjemobilnett,måetterNetworkNorwayogTele2svurdering,være
såstortatdetikkelengerer avhengigavtilganggjennomnasjonalgjestingtilNetCom
og/ellerTelenorsmobilnett.Dettenødvendiggjørenutbyggingutover75prosent.
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Network Norway og Tele2 viser til at tilsynet i vedtaket har vurdert hvorvidt et mobilnett
med 75 prosent befolkningsdekning vilvære tilstrekkelig for å utgjøre et konkurransedyktig
tredje mobilnett. Tilsynet konkluderer her med at et "tredjemobilnett med 75 %
befolkingsdekningikke vil kunne utgjøreen reellkonkurrent til TelenorogNetCom om å tilby
tilgang i det relevantegrossistmarkedet."Network Norway og Tele2 mener at konsekvensen
av at tilsynet har kommet frem til denne konklusjonen, er at det er behov for fortsatt
regulering for å sikre at det tredje nettet kan bli konkurransedyktig.

Network Norway og Tele2 mener vider at Post- og teletilsynets vurdering av
konkurransesitasjonen i sluttbrukermarkedet er feil og at dette har påvirket tilsynets
konklusjon og dermed vedtakets innhold. Network Norway og Tele2 mener tilsynet feilaktig
har konkludert med at marginskvistesten viser at en tilbyder av en viss størrelse kan oppnå
tilfredssfillende positive marginer basert på dagens avtalevilkår for nasjonal gjesting.

Departementetoppfatter at tilsynet, Network Norway og Tele2 er enige i at et tredje
mobilnett med 75 prosent befolkningsdekning ikke er tilstrekkelig til å utgjøre en reell
konkurrent til allerede etablerte nettverkstilbydere i grossistmarkedet. Et sentralt
konkurranseparameter i dagens mobilmarked er dekning. En aktør med 75 prosent
dekning vilvære avhengig av å kjøpe nasjonal gjesting for å kunne tilby attraktive produkter
i grossistrnarkedet. Konkurranseevnen til en aktør med 75 prosent dekning vil som følge av
dette i stor grad være avhengig av de vilkår vedkommende aktør er i stand til å
fremforhandle for slik tilgang. Tilsynet kommer i vedtakets kapittel 5 frem til at Network
Norway og Tele2s mulighet til å fremforhancllegunstige vilkår snarere reduseres enn økes
etter hvert som selskapenes dekningsgrad øker. Tilsynet konkluderer på denne bakgrunn
med at et tredje mobilnett med 75 prosent befolkningsdekning ikke vil kunne utgjøre en
reell konkurrent til NetCom og Telenor i grossistmarkedet. Departementet støtter tilsynets
vurdering på dette punkt og finner at et nett med 75 prosent befolkningsdekning ikke vil
være tilstrekkelig til å utgjøre et konkurransedyktig tredje nett i grossistmarkedet.

Når det &lder Network Norway og Tele2s anførsel om at tilsynets konklusjon (om
selskapenes manglende konkurransedyktighet i grossistmarkedet) innebærer at det fortsatt
er behov for regulering for å sikre at det tredje nettet skal bli konkurransedyktig, vises det
til departementets vurdering under kapittel 6.5 og 6.6.

Til spørsmålet om et tredje nett med 75 prosent befolkningsdekning er konkurransedyktig i
sluttbrukermarkedet, kan ikke departementet se at tilsynet har konkludert entydig på dette i
vedtaket. Tilsynet uttaler imidlertid i innstilling side 3 og 15:

"Itillegger ikkePT enigi at Tele2nødvendigvismå væreheltuavhengigav Telenoreller
NetComfor å kunne bidratilkonkurransei etdynamiskperspektiv.Flereforholdtilsierat en
aktørmed 75prosentdekningogsomperi daghar 19prosentmarkedsandelhargode
forutsetningerfor å værekonkurransedyktigi sluttbrukermarkedetogen viktigbidragsyterfor
konkurranseogsåi etdynamiskperspektiv.Tjenesteutviklingoginnovasjonskjerbådepå
sluttbrukernivåogpå nettverksnivå,ogtrengersåledesikkeværebegrensetav at selskapetikke
dekkerdesisteområdeneav befolkningenselv.
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Som eierav etnettmed 75prosentbefolkningsdekning,erdetgrunn til å troat Tele2kan drive
tjenesteutviklingoginnovasjonsomgjørdemtil en reellkonkurrentogen bærekraftigaktøri
sluttbrukermarkedet."

Network Norway og Tele2 mener det er sannsynlig at tilsynets vurdering av
selskapenes konkurransedyktighet i sluttbrukermarkedet har påvirket vedtakets
konklusjon. Departementet finner imidlertid at selv om tilsynet i innstillingen
konkluderer med at Network Norway og Tele2 vil være konkurransedyktig i
sluttbrukermarkedet, fremgår det av tilsynets vedtak at vurderingen av dette
spørsmålet bygger på en marginskvisanalyse som tilsynet ikke har ferdigstilt. Post- og
teletilsynet skriver at de har 'funnet å måtte tilleggeresultatenefra disseanalysene
begrensetvektfor konklusjoneni dettevedtaket".Det kan således, på bakgrunn av Post-
og teletilsynets marginskvistest, ikke konkluderes entydig når det gjelder hvorvidt
Network Norway og Tele2 med et mobilnett som dekker 75 prosent av befolkningen, vil
kunne utgjøre en reell konkurrent i sluttbrukermarkedet.

Departementet er imidlertid ikke enig i Network Norway og Tele2s anførsel om at
tilsynets vurdering av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet har påvirket
tilsynets konklusjon i vedtaket om ikke å omgjøre. Det vises til at dersom tilsynet hadde
kommet til en motsatt konklusjon på marginskvistesten, mener departementet at dette
burde følges opp i det relevante markedet (marked 15).

6.4 Hva utgjør et konkurransedyktig tredje nett?

Network Norwa o Tele2 synes å legge til grunn at bærekraftig konkurranse først kan
oppnås når tre aktører er fullstendig uavhengig av å kjøpe innsatsfaktorer som nettverks-
tilgang fra andre infrastruktureiere. Selskapene mener det er nødvendig for etableringen av
et konkurransedyktig tredje mobilnett at det tredje mobilnettet blir så stort at nasjonal
gjesting kan slås av.

Departementetviser til eget vedtak 19.mai 2009, som danner grunnlag for den mer
lempelige reguleringen av Network Norway og Tele2. Når det i vedtaket ble lagt til grunn at
et nett med 75 prosent befolkningsdekning ville være konkurransedyktig bygget dette på
Network Norway og Tele2s kommersielle betraktninger av hva som er optimal
utbyggingsgrad med tanke på etablering av et konkurransedyktig tredje mobilnett. Etter
departementets syn kan det ikke utledes avvedtaket at det tredje nettets konkurranseevne
er avhengig av at dekningsgraden er stor nok til at det ikke lenger er behov for nasjonal
gjesting. Departementet mener det avgjørende er at selskapene har et tilstrekkelig stort nett
slik at de evner å utøve tilstrekkelig konkurransepress overfor øvrige aktører i
grossistmarkedet. Dette innebærer ikke nødvendigvis at selskapene må være helt
uavhengig av øvrige aktører. Selv med like stor dekningsutbredelse som konkurrentene, vil
de for øvrig likevel være avhengig av å benytte nettressurser, som transmisjon m.m., fra
andre aktører i tjenesteproduksjonen.
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6.5 Tidligere føringer i marked 7

NetworkNorwa o Tele2meneratnårPost-ogteletilsynetharkonstatertatetmobilnett
med75prosentbefolkningsdekningikkeer tilstrekkeligtilåutgjøreetkonkurransedyktig
tredjenett,måmyndighetenebenytteregulatoriskevirkemiddelforå sikrevidere
utbygging.Selskapenepekerpåtidligereuttalelserfradepartementetivedtaki marked16
fra19.mai2009ogivedtakimarked7fra11.mai2011ogmenerdisseuttalelsenelegger
klareføringerfortilsynetsvurderingavvirkemiddelbrukenogatdeter nødvendigmed
videreasymmetriforå stimuleretilutbyggingavet fullverdignett.NetworkNorwayog
Tele2meneratESAsuttalelseråpnerforatasymmetrikanbenyttessålengedeter
nødvendig.

Departementetviserinnledningsvistiltidligereuttalelseri blantannetvedtakfra11.mai
2011omatasymmetriskreguleringkunskalbenyttesi enbegrensetperiode,jf.vedtakets
side30.Asymmetriskreguleringhar uheldigefordelingsmessigesidervedseg,dadeter
andretilbydereskundersomgenerererstoredeleravinntektenetilselskapetsomer blitt
tilgodesettmedenmerlempeligtermineringsprisregulering.Detteer ogsåbakgrunnenfor
atekommyndigheteni lengretidhar lagttilgrunnet langsiktigmålomsymmetriske
termineringsprisersomgjenspeilerdeunderliggendekostnadenevedåprodusere
termineringsproduktetforeneffektivtilbyder.Entermineringsprissombedregjenspeiler
deunderliggendekostnadenetileneffektivtilbyderinnebæreratdeti størregradblir
tilbydernesegnesluttkundersomgenerererinntektertilsinegentilbydersvirksomhet,
hvilketgiren riktigeresamfunnsøkonomiskprissetting.

Departementetlaivedtaketfra19.mai2009tilgrunnatNetworkNorwayogTele2skulle
tilgodesesmedenmerlempeligtermineringsprisreguleringinntilmerinntektenefra
termineringtilsvartekostnadenvedå byggeetmobilnettmed75prosentbefolknings-
dekning.Detlåimidlertidogsåtilgrunnfordepartementetsvedtakatasymmetrisk
reguleringskullehabegrensetvarighet,atdetkunvarsnakkomågibedrevilkåri en
overgangsperiodeogattidsperiodenikkeskullevareutoverdenperiodensomvar
nødvendigforå sikreutbyggingavnettet.Detvisestilvedtaketside13:

"Deter Samferdselsdepartementetsoppfatningat asymmetrisk reguleringi marked 16,
eventuelt med kombinasjon med marked 15, kan gi investeringsinsentivertil å byggeet
tredjenett gjennom bedrevilkår i en overgangsperiode.På lengresikt vil det ikke være
aktuelt å gi særligevilkår til nettutbyggerne.Det vil da avhenge av det tredjenettets
konkurransekraft i segselv om den videre utbyggingensikres."

NetworkNorwayogTele2harvisttilfølgendesitati departementetsvedtak11.mai2011,
somselskapenemenergirklareføringeromatdeter nødvendigmedvidereasymmetrifor
å stimuleretilåbyggeet fullverdignett:"[...] asymmetrisk reguleringkun skal benyttesi en
begrensetperiode, ogat asymmetrisk reguleringut over den tidsperiodensom er nødvendigfor å
sikre utbyggingenav et tredjenett, ikke ansessom aktuell." Selvomuttalelsen,isolertsett,kan
tolkessomatdetåpnesforvidereasymmetrii endentidsperiodesomer nødvendigforå
sikreutbyggingavet tredjenett,kanuttalelsenikkelesesløsrevet,menmålesesi
sammenhengmeddepartementetsøvrigeuttalelserivedtakeneimarked7.Detharhele
tidenværtenunderliggendeforutsetningforenmerlempeligreguleringavNetwork
NorwayogTele2stermineringspriser,atdennereguleringenskullebegrensesi tidogatdet
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dreidesegomenformforoppstartshjelpinntilselskapenehar fåttnødvendigfotfestei
markedet.Departementeter såledesenigmedtilsyneti atdeprinsipielleuttalelsene
NetworkNorwayogTele2visertili tidligerevedtak,ikkeinnebæreratmyndighetenehar
forpliktetsegtilå sikrefullfinansieringavet tredjernoblinettmednasjonaldekning.
Departementetviserforøvrigtilvedtak11.mai2011punkt4.2.3.6hvordetfremgåratdet
ikkeer meningenå forhåndsbindeforvaltningensmyndighet.Departementetmenerpå
dennebakgrunnatdetikkeer grunnlagforåhevdeattilsynetmeddetforeliggende
vedtaketbrytermedtidligereføringeromfortsattasymmetriskreguleringavNetwork
NorwayogTele2stermineringspriser.

NårdetgjelderNetworkNorwayogTele2sanførselomhvordanESAsuttalelserskal
forstås,menerdepartementetESAsuttalelsei forbindelsemednotifiseringavtilsynetssiste
vedtaki marked7,ikkekantastilinntektforNetworkNorwayogTele2ssyn.Setti lysav
ESAsanbefalingomtermineringsprisi fasteogmobilenett5,hvordetfremgårat
nykommerei mobilmarkedetkunkantillateså ta enhøyeretermineringsprisforen
begrensetperiode,er detikkegrunnlagforNetworkNorwayogTele2stolkning.

6.6 Asymmetriske termineringspriser som virkemiddel

NetworkNorwa o Tele2menertilsynetharlagttilgrunnennytilnærming("handsofr
tilnærming),somer i stridmedregelverket.I stedetforåendrereguleringenhar tilsynet
ifølgeklagerneoverlatttilaktøreneselvåfinnefremtiloptimalutbyggingsgrad.Detteskal
væregjortforikkeåforstyrreutbyggernesegnekommersielleogdynamiskevurderingav
balansenmellomåleieogeiemed"offentligstyrtsubsidiering".Enslikfremgangsmåte
bryteri tillegg,ifølgeNetworkNorwayogTele2,medetablertogakseptertpraksisbådei
NorgeogEU/EØSforøvrighvorasymmetrisketermineringspriserharblittbenytteti
markederhvordeter tre tilfemmobilnettIfølgeNetworkNorwayogTele2kan
myndighetenikkevurderebrukenavasymmetrisketermineringsprisersomvirkemiddelpå
enprinsipieltannenmåteenntidligere.

Medbakgrunni tidligerevedtaki marked7,bådeavtilsynetogdepartementet,fremstårdet
somet paradigmeskiftenårtilsynetnåleggertilgrunnatreguleringenikkeskalpåvirke
aktørenesrasjonellevalgknyttettilåbyggeinforastruktur.Detsammegjelderkonklusjonen
omatutbyggingenaleneskalbaserespåprivatøkonomiskeinsentiveri et markedmedto
storeaktører.NetworkNorwayogTele2menerattilsynetsprinsipielletilnærmingiytterste
konsekvensviltilsiattilsynetvilværerestriktivmedåfølgeopppålagtevirkemidleri
marked15medsammebegrunnelse.Detteståri sterkkontrasttiltilsynetsuttalelseri
vedtaketsamttiltidligereuttalelseravtilsynetogdepartementetombetydningenaveffektiv
oppfølgingavreguleringenimarked15.Detteskaperytterligereuforutsigbarhetfor
selskapeneogforverrerselskapenesbedriftsøkonomiskeinsentiver.

NetworkNorwayogTele2menerPost-ogteletilsynettaretprinsipieltfeilstandpunktnår
tilsynetleggeropptilataktøreneskalkunnetrefferiktigbeslutningomutbyggingsgrad
utenå tahensyntilregulering.NetworkNorwayogTele2menervideredetikkeer korrekt

5 The EFTASurveillanceAuthorityRecommendationof 13April2011on the RegulatoryTreatement of
Fixed and MobileTermination Rates in the EFTAstates.
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avPost-ogteletilsynetåkonkluderemedatreguleringikkekanbenyttesforå sette
styringsmålforenbestemtutbyggingsgradforet mobilnett.Selskapeneviseri den
forbindelsetilatoffentligreguleringalleredebrukesaktivtforå styrebefolkningsdekningi
mobilnett.Deimegrunnleggendeprinsipiellevurderingenantasåhahatt storbetydningfor
tilsynetskonklusjonmedhensyntilbrukavvirkemidler.

Samferdselsdeartementetvisertildepartementetsvurderingoverunderkapittel6.5.Her
fremgårdetatdepartementetikkefinnerattilsynetsvedtakomikkeå forlengeperioden
medasymmetriskreguleringavNetworkNorwayogTele2stermineringspriser,brytermed
tidligereuttalelserfradepartementet.

Departementetmenervidereatdetikkeinnebæreretparadigmeskiftenårtilsynet
konkluderermedatdetikkeer grunnlagforvidereasymmetriskreguleringforå
tilretteleggefordettredjemobilnettet.Fullfmansieringavet landsdekkendemobilnetthar
fradepartementetssidealdriværtintensjonenmedreguleringen.Asymmetriskregulering
avtermineringspriseneer, somnevntover,førstogfremstmentsomenoppstartshjelpoger
kunaktuelti en begrensetperiode.VedårsskiftetvilNetworkNorwayogTele2hamottatt
enmerinntektfraasymmetrisketermineringsprisertilsvarendeinvesteringskostnadenpå
omlag2milliarder,somblelagttilgrunni departementetsvedtak19.mai2009og11.mai
2011.NetworkNorwayogTele2har samletsettenmarkedsandelpå 19prosent,ogkan
ikkelengeransesforåværenykommeremedbehovforetableringshjelp.

NårdetgjelderNetworkNorwayogTele2sanførselomstyringsmål,visesdettilat
gjeldendereguleringnettopper basertpået sliktstyringsmål.Detattilsynetnåikkevelger
å setteet nyttstyringsmålforennyperiodehengersammenmedtilsynetskonklusjoni
vedtaket.Departementetkanikkese atdettemedførerattilsynetavvikerfra
utgangspunktetomatstyringsmålkanbenyttesforenbestemtutbyggingsgrad.

6.7 Forholdet til marked 15

NetworkNorwa o Tele2menertilsynettar feilnår tilsyneti vedtaketleggertilgrunn
at tilgangsreguleringkan påregnessomet effektivtvirkemiddelforå stimuleretil
viderenettutbygging.Etter selskapenessyner dagensvirkemidleri marked15(tilgang
tilog samtaleorigineringi offentligemobilkommunikasjonsnett)forupresiseog tilsynet
evnerikkeå følgeoppreguleringeneffektivt.NetworkNorwayogTele2menervidere
at tilgangsreguleringgjennommarked 15ikkekanavhjelpemanglendeinfrastruktur-
konkurranseved å stimuleretilvidereutbyggingavdet tredjenettet.

Departementetvisertilatreguleringenavmarkedenefortermineringogorigineringi
mobilnettmåseesi sammenheng.Deter viktigatdevalgtevirkemidlenesamordnesog
ikkemotvirkerhverandre,selvomkonkurranseproblemeneiutgangspunktetskalavhjelpes
i detenkeltemarkedisolert.Detvisestiltilsynetsuttalelserivedtaketpunkt296:

"EtterPTs oppfatning børkonkurranseproblemsom et klart utgangspunkt søkesløst i så
nær tilknytning som mulig til det marked hvor konkurranseproblemeneoppstår.
Implikasjonene av en slik tilnærming er at eventuellekonkurranseproblemerknyttet til
tilgang til mobilnett bør adresseresgjennom eventuell videre reguleringav marked 15."
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Departementeter enigi tilsynetstilnærming.Videreer departementetkjentmed at
Post-ogteletilsynetfortidengjennomførernymarkedsanalysei marked15.Detlegges
tilgrunn at tilsynetvilfølgeoppeventuellekonkurranseproblemersomavdekkes
gjennommarkedsanalysenvedå påleggehensiktsmessigeog effektiveforpliktelseri en
eventuellviderereguleringavmarked15.Departementeter opptattavat en eventuell
viderereguleringavmarked15følgesoppeffektivtavtilsynet.

Departementeter uenigi NetworkNorwayogTele2sanførselomat tilgangsregulering
i marked15ikkekan avhjelpemanglendeinfrastrukturkonkurransevedå stimuleretil
videreutbyggingavdet tredjemobilnettet.Etter departementetssynvilen effektiv
reguleringavmarked15kunnepåvirkelønnsomhetenknyttettilå eieellerleie
mobilnett.Departementeter derforopptattavat balansenmellomreguleringeni
marked15og termineringsprisenei marked7 gir de rette investeringsinsentivenetil
nyeutbyggereforå investerei eget nett,jf.Samferdselsdepartementetsvedtak19.mai
2009.Eneffektivoppfølgingavregleneforsamlokaliseringvilblantannetkunne
påvirkekostnadeneforvidereutbyggingogkunnegi insentivtilvidereutbyggingavet
tredjemobilnett.Departementeter på bakgrunnavdette ikkeenigi NetworkNorway
ogTele2sanforselomat asymmetrisketermineringspriserer deteneste regulatoriske
virkemiddeletsommyndighetenekan anvendeforå sikreutbyggingenavet tredje
konkurransedyktigmobilnett.

6.8 Vurdering av lønnsomhet av videre utbygging
Samferdselsdepartementetmåvurdereomenutbyggingavdettredjenettetut over75
prosentsbefolkningsdekning,er bedriftsøkonomisklønnsomt.Dersomdetvisersegåvære
bedriftsøkonomisklønnsomt,vildetkunneoverlatestilmarkedetselvåfinneoptimal
utbyggingogdekningsgrad.Tilbydervildaselvha økonomiskinsentivtilå foretade
nødvendigeinvesteringer.Detvilværemersamfunnsøkonomisklønnsomtå ikke
videreføreasymmetrisketermineringspriser,ettersomdettevilleinnebæreetvridningstap.
Dersomdetskullevisesegikkeåværebedriftsøkonomisklønnsomt,vilSamferdsels-
departementetmåtteforetaen samfunnsøkonomiskanalyse.

6.8.1 Nærmere om Network Norway og Tele2s anforsler

NetworkNorwa o Tele2er uenigi tilsynetsvurderingavomdet er
bedriftsøkonomisklønnsomtå økenettetsdekningut over75prosent,samt
vektleggingenavbedriftsøkonomiskeinsentiveri vurderingenavasymmetrisom
virkemiddel.VideremenerNetworkNorwayogTele2at tilsynetvisermanglende
forståelseforhvasomavgjørbedriftsøkonomiskeinsentiverforutbygging.Network
NorwayogTele2mener LRIC-modellenikkeer egnet somgrunnlagfor å vurdere
bedriftsøkonomisklønnsomhet.Somen konsekvensavdisseanførslenemener
NetworkNorwayogTele2at tilsynettrekker slutningerfrade overordnendeLRIC-
resultatenesomdet ikke er grunnlagfor,når det konstateresat en reduksjoni
enhetskostnadautomatiskgir et bedriftsøkonomiskinsentivtilutbygging.Selskapene
viserforøvrigtiltilsynetsantakelseomat selskapenehar bedriftsøkonomiskinsentivtil
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å investere uavhengig av asymmetri fordi beslutningen om site aquisition allerede er
tatt, ikke medfører riktighet.

Telenor  harvist til at CSMG opererer med en nåverdi for Network Norway og Tele2s
produsentoverskudd på 7,5 milliarder kroner, hvilket skulle tilsi bedriftsøkonomisk
lønnsomhet. Til dette har Network Norwa o Tele2 vist til at CSMGs beregning ikke tar
hensyn til privatøkonomisk risiko og at den anvendte Cournot-modellen ikke er egnet til
denne typen privatøkonomiske analyser.

Post- o teletils net har engasjert Analysys Mason til å foreta analyser av ledig kapasitet
og utvikling i de totale økonomiske kostnadene ved å produsere mobiltjenester i de tre
nettverkene sett under ett. Analysys Mason har kommet frem til at det utenfor det
tredje nettets dekningsområde er mellom 46 og 60 prosent av basestasjonene som har
ledig kapasitet og derfor kan ta imot trafikk fra nasjonal gjesting. Videre finner Analysys
Mason at minimum for de totale økonomiske kostnadene for de tre nettene til sammen
vil nås når det tredje nettet har en dekning på mellom 85 og 90 prosent.

6.8.2 Samferdselsdepartementetsvurdering

Samferdselsde artementet mener tilsynet og Analysys Masons resultater belyser
kostnadsdynamikken i markedet. Departementet mener imidlertid at disse analysene
ikke i tilstrekkelig grad belyser hvilke bedriftsøkonomiske insentiver Network Norway
og Tele2 står overfor ved investering i ekstra dekning for det tredje nettet.

Departementet legger til grunn at Network Norway og Tele2 ved en eventuell
investeringsbeslutning vil foreta en kontantstrømsanalyse av ekstrainvesteringen og
økte inn- og utbetalinger over nettets levetid. Med i beregningen på kostnadssiden
kommer investeringer og økte driftskostnader, på inntektssiden sparte utgifter knyttet
til kjøp av nasjonal gjesting. Diskonteringsrenten vil måtte inkludere den risiko som er
forbundet med investeringen.

Etter departementets vurdering, er det behov for å foreta en kontantstrømsanalyse for å
avdekke den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Departementet har foretatt en slik
analyse. I analysen er det forutsatt en investering lik den selskapene selv har oppgitt og
at investeringen skjer fordelt over de første fire årene, proporsjonalt med antall ekstra
basestasjoner som skal bygges6. Forutsetningene for beregningene er selskapenes
utbyggingsplan og gjeldene tilgangsvilkår. Det er videre forutsatt at det etter de første
fire årene ikke foretas kjøp av nasjonal gjesting og at selskapene sparer dagens samlede
utbetalinger til Telenor og NetCom. Levetiden for investeringen settes til 20 år med en
restverdi på null, en vanlig forutsetning for denne typen beregninger. Det forutsettes
videre at Network Norway og Tele2s kostnader øker med 15 prosent av investeringen7
knyttet til økte driftskostnader i nettet, videre beregnes økte finanskostnader knyttet til

6 Bilag 1 til Network Norwayog Tele2s anmodning 19.september 2011.
7 Tilsvarer påslag er brukt i Post-og teletilsynets LRIC-modell.
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finansieringenavekstrainvesteringens.Detforutsettesen diskonteringsrentepå 15
prosent9.

Påbakgrunnavdisseforutsetningene,er beregnetnåverdiavekstrainvesteringen
positiv.Dersommanantarøkt trafikkvolurnovertid,vilnåverdienøke.Denne
beregningenviserat investeringi et nettut over75prosentsdekningvilvære
bedriftsøkonomisklønnsomforNetworkNorwayogTele2.

Samferdselsdepartementetmenerberegningener basertpåkonservativeanslagmed
innbaktesikkerhetsmarginer.Dersomdetleggestilgrunnenhøyerediskonteringsrentevil
dettemedførelaverenåverdiogennegativlønnsomhetfrai overkantav18prosent
diskonteringsrente.Avhensyntilsikkerhetsmarginerhardepartementetogsåvalgtå legge
tilgrunnenrentepå 15prosent,sominnebæreretpåslagpå 1,5prosentpoengut overThore
Johnsensanbefalteavkastningskrav.

6.9 Konklusjon på lønnsomhetsvurderingen

Etterenkonkretvurdering,påbakgrunnavdenforetattekontantstrømsanalysen,
konkludererSamferdselsdepartementetmedatdeter bedriftsøkonmnisklønnsomtfor
NetworkNorwayogTele2å byggeet nettmeddekningut over75prosent
befolkningsdekningogopptilhvaselskapeneanseråværeet landsdekkendenett.
Departementetbemerkerforøvrigatdeter selskapeneselvmåavgjørehvilkenutbygging
(utover75prosentbefolkningsdekning)somskaltil.

Ettersomselskapetharbedriftsøkonomiskeinsentivertilvidereutbygging,foretarikke
departementeten samfunnsøkonomisklønnsomhetsberegning.Deter pådennebakgrunn
hellerikkeaktueltå fastsettestyringsmålforpåfølgendereguleringsperioder.

8 For å ta høyde for økte finanskostnader antas at investeringen i sin helhet finansieres ved å' ta opp et
annuitetslån tilsvarende investeringsbeløpet over de siste 16 årene og til en rente på 15 prosent per år.
Rentesatsen er satt såpass høyt for å ta høyde for risikoen knyttet til investeringen
9 I Thore Johnsens vurdering av kapitalkostnad for norske mobilselskaper fra november 2009, blir
avkastningskravet før skatt for sysselsatt kapital satt til 13,5 prosent. johnsen mener denne satsen bør
kunne brukes for all norsk mobilvirksomhet, uavhengig av selskapets størrelse og alder, og om selskapet
eier eller leier infrastruktur.
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7 VEDTAK

Samferdselsdepartementettrefferi medholdavekomloven§ 11-6førsteleddog
forvaltningsloven§34fjerdeleddfølgendevedtak:

Post-ogteletilsynetsvedtak26. juni 2012 om ikke å etterkommeNetworkNorway
og Tele2sanmodningom omgjoringav departementetsvedtak 11. mai 2011,
stadfestes.

Vedtaketer endeligogkanikkepåklages,jf.ekomloven§ 11-6femteleddog
forvaltningsloven§28tredjeledd.

Medhilsen

Jørn Ringlund(e.f.) ,

avdelingsdirektør ChristinaChristensen

underdirektør

Kopi:

Post-og teletilsynet

TelenorASA

TeliaSoneraNorgeAS

TDCAS

Ventelo
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Adresseliste
Tele2 Norge AS Brynsengfaret 6B 0667 OSLO
Network Norway postboks 6258Etterstad 0603 OSLO
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