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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 Norge AS (heretter Telenor) datert 18. oktober 2010 med
klage over Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 om prisregulering i
markedet for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett
(marked 7), og til selskapets betingede anmodning om 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
maksimalpriser per minutt (eks. mva.):

01.01.11 - 30.06.11: 0,30 NOK
01.07.11 - 30.06.12: 0,30 NOK
01.07.12 - 31.12.12: 0,20 NOK
01.01.13 - 31.12.13: 0,15 NOK

Prisen skal settes ned fra Telenors nåværende prisnivå på 0,50 NOK. Vedtaket og de
tilhørende forpliktelser trer i kraft umiddelbart. For Telenor innebærer dette blant
annet en plikt til prisreduksjon ned til 0,30 NOK fra 1. januar 2011. Hva gjelder det
nærmere innhold av og begrunnelse for ovennevnte forpliktelser, henvises det til
vedtaket.
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Anmodning om utsatt iverksetting

Telenor anmoder i brev av 18. oktober 2010 om utsatt iverksetting for så vidt gjelder
fastsettelse av selskapets pristak for det tilfelle at departementet innvilger utsatt
iverksetting for andre aktører, inntil klagen er avgjort av departementet. Selskapet
anfører at dersom iverksettingen utsettes for andre aktører, men ikke for Telenor, vil
dette føre til at asymmetrien øker betydelig. Telenor mener dette også vil innebære en
uhjemlet forsterkning av de negative konsekvensene ved asymmetriske
termineringspriser. Det vil i følge Telenor heller ikke være mulig å gjenopprette følgene
av økt asymmetri da selskapet ikke vil kunne kreve tilbakebetalt en eventuell overpris
på det eventuelle senere ikrafttredelsestidspunktet. Telenor mener videre at dette også
vil være tilfelle for sluttbrukerprisene som vil bli påvirket av at asymmetrien øker
ytterligere.

Samferdselsdepartementets vurdering

Departementet viser til at fire selskaper anmodet om utsatt iverksetting i denne
vedtaksrunden i marked 7. Ved siden av Telenor har NetCom, Tele2 og TDC anmodet
om utsatt iverksetting. Departementet har ikke funnet grunnlag for å etterkomme
NetComs eller TDCs anmodning om utsatt iverksetting av Post- og teletilsynets vedtak
av 27. september 2010, jf. beslutning av 14. desember 2010. Tele2 er gitt utsatt
iverksetting, jf. beslutning av 14. desember 2010 om å gi utsatt iverksetting for Tele2 for
så vidt gjelder første pristak for selskapets termineringspris med virkning fra 1. januar
2011. Beslutningen om å gi utsatt iverksetting til Tele2 setter som vilkår at Tele2 ved
samtrafikkavregning avsetter på sperret konto pantsatt til Staten ved
Samferdselsdepartementet differansen mellom gjeldende termineringspris (0,90 NOK)
og termineringsprisen (0,50 NOK) som følger av Post- og teletilsynets vedtak fra 1.
januar 2011. Beløpet stilles til Tele2s rådighet dersom Samferdselsdepartementet i sitt
endelige vedtak gir selskapet medhold i klagen hva gjelder første prisnedsettelse.
Dersom Tele2 gis delvis medhold får selskapet en forholdsmessig andel av det avsatte
beløpet mens resten tilbakebetales til selskapets samtrafikkpartnere. Dersom Tele2
ikke gis medhold tilbakebetales beløpet i sin helhet. Eventuelle renteinntekter fordeles
forholdsmessig.

Telenors betingede anmodning om utsatt iverksetting avgrenses til å gjelde
beslutningen om å gi Tele2 utsatt iverksetting. Samferdselsdepartementet legger her til
grunn at Telenor og de øvrige samtrafikkpartnerne til Tele2 gjennom vilkåret som er
satt for å gi utsatt iverksetting, på en tilfredsstillende måte sikres tilbakebetaling av
eventuelt for mye betalt termineringspris for mellomperioden inntil klagevedtak er
fattet. Det vil med andre ord være mulig å gjenopprette følgene av økt asymmetri fordi
beslutningen om å gi Tele2 utsatt iverksetting legger opp til at en eventuell overpris
skal tilbakebetales.

Når det gjelder Telenors anførsel om at sluttbrukerprisene vil påvirkes av at
asymmetrien øker, og at sluttbrukerne ikke vil få dette tilbakebetalt, viser
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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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