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Høringssvar om kostnadsdelingsmodeller for datalagringsdirektivet

Post- og teletilsynet (PT) viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev datert 21.3.2012, hvor
det bes om innspill til kostnadsfordelingsutvalgets rapport.

PT har vært representert i kostnadsfordelingsutvalget, og støtter utvalgets konklusjon om at
modell E er den beste modellen for hvorledes kostnadene knyttet til lagringsplikten etter
ekomloven § 2-7a skal fordeles.

Selv om PT har vært representert i kostnadsfordelingsutvalget, finner PT likevel grunn til å knytte
noen kommentarer til kostnadsfordelingsspørsmålet som reises i denne høringen siden det er
forhold utenfor rapporten til kostnadsfordelingsutvalget som det også bør tas hensyn til ved valg av
kostnadsfordelingsmodell.

Slik lagringsplikten implementeres i Norge, vil kostnadsfordelingsmodellen som velges kunne få
betydning for konkurranseevnen til de virksomheter som omfattes av lagringsplikten. Graden av
betydning vil naturlig nok ha direkte sammenheng med det totale kostnadsbildet, som per i dag
ikke er avklart. Generelt vil PT likevel bemerke at jo større del av kostnaden som den
lagringspliktige pålegges å dekke, jo mer vil den lagringspliktiges konkurranseevne svekkes i
forhold til konkurrerende virksomheter som ikke er lagrinspliktige. Eksempelvis vil dette kunne gi
utslag for lagringsplikt knyttet til eposttjenester hvor det er foreslått et regelverk hvor enkelte
epostilbydere blir lagringspliktige, mens andre ikke blir lagringspliktige.

De samme konsekvenser vil man kunne se ved tjenester som for sluttbruker fremstår som like,
men som i henhold til gjeldende regelverk vil behandles ulikt i forhold til lagringsplikt. Eksempler på
dette er gratistjenester som gjennom programvare åpner for talekommunikasjon over internett.
Dersom kostnadene knyttet til lagringsplikten skal dekkes av den lagringspliktige, vil de
lagringspliktige måtte prise sine tjenester høyre. Dette vil igjen kunne medføre at den
lagringspliktiges inntjeningsgrunnlag svekkes dersom økt prisnivå av ekomtjenester medfører
endring av bruksmønster hos sluttbrukere ved økt bruk av tilsvarende tjenester som tilbys
kostnadsfritt over internett.
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Basert på de mulige negative konsekvensene som er angitt over, vil PT oppfordre til at man er
forsiktig med å pålegge de lagringspliktige mulig høye kostnader i denne sammenhengen. Dette
mener PT er særlig relevant når selve formålet med lagringen ikke er relevant for den
lagringspliktige.
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