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Puzzel yter lN-tjenester til ulike næringsdrivende som har et stort antall innkommende anrop
(heretter "kunder"). I(undene er tilknyttet de ulike operatørenes nett. Puzzel må derfor betale
termineringsavgift til den operatøren kunden er tilsluttet. Som regel må også Ptzzel kiØpe transitt
fra sitt nett frem til noden for terminering. Dersom det innføres regulering der Puzzels grossistpris
for terminering settes lik alminnelig termineringspris, vil Puzzel som den klare hovedregel utsettes
for en prisklemme og måtte betale mer for å bringe samtaler frem til kundene enn hva Przzel
mottar i grossistinntekter. Dersom kunden er tilsluttet et mobilnett, vil Puzzel, i motsetning til
andre ekomaktører, aldri kunne generere et overskudd på trafikken og alltid ha underskudd
dersom Puzzel må kjøpe transitt-tjeneste.

Utover rene trafikkostnader og håndtering av trafikk i ordinært teleoperatørutstyr, har Puzzel
dessuten kostnader til investeringer i spesialutstyr og IT-løsninger for å tilby intelligent
samtalehåndtering. Til dette kommer at markedet for spesialnummer er begrenset, slik at IN-
aktørene har et begrenset volum å fordele sine faste kostnader på. I(ostnaden for å produsere IN-
tjenester er derfor høyere pr minutt enn ordinære telefonsamtaler. En kostnadsanalyse vil kunne
bekrefte dette.

Vi noterer at departementet ikke er beþmret for lN-aktørenes prisklemme ettersom kunden da
kan betale IN-aktørene for dette underskuddet. Det er imidlertid slik at etter prinsippet om at
"calling party pays", så vil det alltid være slik at det er anropende og ikke mottakende aktør som
betaler. Det er ikke tilstrekkelig utredet hvilke konsekvenser det har å bryte med dette
grunnleggende prinsippet på enkelte nummerserier. Til dette kommer at kontrakter i industrien
typisk har en varighet på minst 3 är. Pluzzel kan derfor uansett ikke snu seg rundt å Ë det
underskuddet som oppstår ved den foreslåtte reguleringen deld<et av sine kunder.

}. VATGAVREGULERINGSFORMGENERETT

Regulering av næringsdrivendes priser gjøres som hovedregel ikke. På ekomsektoren benyttes dog
forhåndsregulering av priser etter grundig markedsanalyse og valg av regulering ut i fra hvilket
problem som skal løses. Dette kobles så opp mot regelmessig fornyet gjennomgang, slik at valget av
virkemidler hele tiden er tilpasset reguleringsbehovet. Ved valg av virkemidler, skal myndighetene
aldri benytter sterkere virkemidler enn reguleringsbehovet tilsier.

Det er et radikalt brudd på disse prinsippene å regulere enkeltaktørers grossistpriser symmetrisk
uten grundig utredning av konsekvenser. Særlig gjelder dette når problemet som skal løses er
overprising av sluttbrukerpriser og ikke for høye termineringspriser.

Puzzel er på denne bakgrunn negative til å innføre symmetrisk regulering av grossistpriser på

anrop til spesialnummer uten forutgående markedsanalyse og spesifikk vurdering av virkemidler ut
i fra det rammeverket som ellers gjelder innen ekomsektoren.

4. NÆRMERE OM ENKELTE PUNKTER I HØRINGEN

4.1 Grossistprisen

Departementet forslår at grossistprisen for anrop til spesialnummer ikke skal kunne overstige den

til enhver tid regulerte maksimalprisen þr termíneríng i mobilnettet, altså med dagens regulering
ned til NOI( o,o3zlmin f.o.m. zozo. Prisen er i dag NOI( o,z4lmin, altså en reduksjon pä 87 o/o.

Dette går rett på resultatet til en lN-aktØr som Puzzel, som ild<e nyter godt av reduserte kostnader
til terminering i andre nett og ild<e har egne sluttbrukere og dessuten har egne kostnader til IN-
funksjonalitet og kostnader til terminering og transitt hos nettoperatørene. Puzzel vil med en slik
regulering utsettes for en direkte, lovbestemt, prisklemme.
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grossistpris på NOI( o,o3zlmin uten oppstartavgift, ville mobiloperatØrene med andre ha en
bruttomargin på over NOK r,4/min for en z-minutters samtale.

En regulering av en fast definert grossistpris uten samtidig regulering av en fast definert
sluttbrukerpris løser ikke det problemet departementet søker å løse. Man har tatt det som er
"lettest" å regulere, men som per i dag ikke utgjør en regulatorisk utfordring, men har skjøvet foran
seg den del av regnestykket på prisklemme hvor problemet egentlig ligger. I mangel av klar
lovregulering av sluttbrukerpriser er det lett å tenke seg et langvarig etterfølgende
reguleringsarbeid med å fastsette en eller flere ulike "basic rate" sluttbrukerpriser og sedvanlige
klagerunder. En reduksjon av Puzzels grossistpris må derfor under ingen tilfeller settes ned før den
operatøren som sender trafìkk til Puzzel har satt ned sine sluttbrukerpriser til et nivå der det
potensielt kunne oppstå en prisldemme med en termineringspris på NOI( o,z4lmin.

4.3 Andrevirkemidler

Innføring av symmetriske grossistpriser uten forutgående markedsanalyse og konkret vurdert
virkemiddelbruk bør og skal være siste utvei for å bøte på et reelt problem som er ldart større enn
ulempene som innføres.

Det er i høringsbrevet og tidligere initiativer vist til andre virkemidler som treffer bedre på
problemet som skal løses - overprising av sluttbrukerpriser.

Problemet oppstår i dag fordi operatørene i stor grad har lagt anrop til spesialnummer utenfor
prisplaner, uten at sluttbrukere er tilstrekkelig oppmerksomme på dette. Blant de naturlige
virkemidler som da burde uttØmmes før innføring av symmetriske grossistpriser som velter
kostnadene over på lN-aktørene er:

r. Plikt til å innlemme spesialnummer i faste prisplaner

z. Innføre makspris på spesialnummer slik man har gjort i Finland, og som beskrevet i
høringsnotatet.

3. Endring av priskalkulatortjenester gjennom å legge inn anrop til spesialnummer

Dette er alle tiltak som er mer treffsikkert og uten den regulatoriske skjevheten som høringen
legger opp til.

j. KONKTUSION OG ANBEFATING

Som det fremgår ovenfor har Puzzel forståelse for at departementet ser behov for å innføre tiltak
for å Ë ned sluttbruker-priser ved anrop til 5-sifrede nummer og andre spesialnummer.

Puzzel mener imidlertid at temaet bør adresseres slik:

Løse problemet der det oppstår - på sluttbrukerprisene. Dette kan gjennomføres med
forbedret informasjon, eller ved direkte prisregulering.

z. Grossistprisene for IN-aktører uten egne sluttbrukere bør ildce reguleres. En eventuell
regulering bør ikke settes lavere enn til NOI( o,z4lmin. Lavere pris kan uansett ild<e

iverksettes før rtløpet av lN-aktørenes allerede inngåtte kundeavtaler.

3. Grossistprisen bør uansett ikke innføres symmetrisk før operatørene kan dokumentere en
reell "basic rate" som hensyntar faste månedlige priser, oppstartavgifter og annet, ned mot
NOK o,z4lmin (reell prisldemme).
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Puzzel er tilgjengelig for å utdype sitt høringssvar
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