
Norsk teleregulering – en fiasko? 
 

 
Arild Hustad, CEO Tele2 i Norge 

Telecruise, 24. april 2013 



Norsk teleregulering – todelt budskap 2 



Ingen overraskelser i vente… 3 



Noen har gjort jobben sin 4 
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• Gjennomsnittlig driftsresultatmargin = 37,2 prosent 

• 27 millioner i overskudd hver dag hele året 

MNOK 

Margin 2012:  

41,5% 

 50% +markedsandel i privatmarkedet 

 70% +markedsandel i bedriftsmarkedet 



HISTORIEN OM DET 

TREDJE NETTET 

Norsk teleregulering  



Tydelig og tverrpolitisk mandat fra Stortinget 6 

«Norge har et duopol»   «Må styrke nettverkskonkurransen» 

 

«Vil ha 3-4 nett»  «Langsiktig strategi for mer konkurranse»  

 

  MÅLRETTET BRUK AV VIRKEMIDLER! 



Fagkomiteen på Stortinget sa det enklest 

«Komiteen deler departementets 

målsetting om å styrke 

nettverkskonkurransen. Det vil redusere 

behovet for sektorregulering og i beste 

fall føre til at behovet for regulering av 

mobilområdet bortfaller på sikt» 
 

7 



PT var like tydelige i 2002… 

• ”Telenors sterke stilling, og 

konsentrasjonen av markedsandeler 

på to aktører, er i seg selv indikatorer 

på konkurransesvikt”.  

 

• ”Det er klare duopoltendenser i forhold 

til utviklingen i sluttbrukerpriser og 

nettoperatørenes atferd knyttet til 

tilgang til mobilnettene”. 

 

• ”Markedsstrukturen kombinert med 

tilstedeværelsen av store 

etableringshindringer gjør det lite 

sannsynlig at konkurransen vil styrkes 

uten fortsatt sektorspesifikk regulering”. 

 

 
Kilde: PT rapport; Det norske mobilmarkedet, 4. januar 2002 
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PT om virkemiddel for å bygge 

nett (terminering): 

 

«Det er viktig å ta med suksessiden 

med termineringspriser.  

 

Fasttelefonkundene betalte Telenors 

mobilnett. Deretter betalte Telenors 

kunder for Netcoms nett.» 

 
Willy Jensen 



Noen har nytt godt av virkemiddelet 9 

Teleanalytiker Tore Aarønes  

«De to store, Telenor og 

NetCom, har selv så til de 

grader nytt godt av 

termineringsinntekter 

tidligere. Disse inntektene 

har kommet rett fra 

kundene, og jeg anslår 

dem til å være mellom 25 

og 30 milliarder kroner opp 

gjennom årene» 

Kilde: Teknisk Ukeblad 



2007: Endelig ser det tredje nettet dagens lys 10 

”Jeg er glad for at vi har fått en ny utfordrer i 

det norske mobilmarkedet som vil kunne bidra 

til økt infrastrukturkonkurranse. En ny tilbyder 

som bygger eget nett vil gi bedre konkurranse, 

et styrket tjenestetilbud til forbrukerne, og 

samtidig kunne gi bedre mobildekning” 
 

Liv Signe Navarsete (desember 2007) 
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VI BER OM 

RAMMEVILKÅR FOR 

UTBYGGING 



Rammevilkårsrundene 12 

Runde 1: 

2008: PT 
sier NEI 

2009: SD 
sier JA 

Runde 2: 

2010: PT 
sier NEI 

2011: SD 
sier JA 

Runde 3: 

2012: PT 
sier NEI 

2012: SD 
sier NEI 



Politikerne har forstått det… 13 

”Først nå synes det som om NetCom 

og Telenor er i ferd med å få en reell 

utfordrer. Konkurransen i markedet 

er slik situasjon nå fremstår, 

avhengig av at Tele2 lykkes”  
 

SDs vedtak i marked 7, 11.05.2011 



PT også, men NEI NEI NEI 

•PT(2012) – selv 75% dekning ikke nok! 

  

”Det er på denne bakgrunn PTs oppfatning 

at et tredje mobilnett med 75% 

befolkningsdekning ikke vil kunne utgjøre 

en reell konkurrent til Telenor og NetCom 

om å tilby tilgang i det relevante 

grossistmarkedet”.  
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PTs respons er å angripe 

Runde 1: 

•”Vi kommer til å ligge bak hver busk for 

å forsikre at denne utbyggingen 

realiseres” 

 

Runde 2: 

•Et ”legalisert tyveri” og et ”etisk 

problem” 
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Markedsdynamikk – lesson 1 16 

PT vet at NwN sliter: 

- Konflikt med Telenor 
om nettleie 

- Konkursbegjæring fra 
Telenor 

Gavepakke til duopolet 
for å fjerne to 

konkurrenter og 
opprettholde duopol 

Hva skjer når PT sier nei i 2010? 



Hva skjer når SD sier JA i 2011 

Telenor: 

”Nok er nok! Dersom vi må fortsette å finansiere konkurrentenes 

mobilnett i byene, må vi ta penger fra andre virksomheter. Da er det 

nærliggende å ta midler fra ulønnsomme prosjekter i distriktene” 

 

Statssekretær Lars Erik Bartnes, SD: 

Den største drivkraften i mobilmarkedet er konkurranse. Gjennom 

et tredje nett sørger vi for at også distriktene får en helt annen 

mobilhverdag… Jeg kimser ikke over en slik trussel, men det 

understreker til de grader at det er viktig med et tredje nett. Når en 

markedsledende aktør kommer med slike uttalelser bør behovet for 

skjerpet konkurranse være åpenbart… Dessuten møter Telenor seg 

selv i døren. Deres eget mobilnett er bygd opp ved hjelp av 

termineringspriser” 

• Lars Erik Bartnes, Nationen 4.4.11 
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Foto: Kristoffer Øverli Andersen 
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Hva har skjedd med nettverksduopolet? 19 

Kilde: Post- og teletilsynet, markedsstatistikk 

Telenor 

TeliaSonera 

Markedsandeler grossistmarkedet 2001 

Telenor 
63 % 

TeliaSonera 
35 % 

Tele2 
2 % 

Markedsandeler grossistmarkedet 2011 



Alle er ikke sikre på at PT har gjort jobben sin 20 

”Alt vi vet er at det handler om forholdet mellom grossistpriser og priser til 

sluttbruker” 
Telenor Norge-sjef Berit Svendsen, E24 5.12.12 

”Vi har informasjon som vi mener kan tyde på forhold i mobiltelefonmarkedet i 

Norge som kan være ulovlig og brudd på artikkel 53 eller 54 i EØS-avtalen. Det 

vil si misbruk av dominerende stilling samt konkurransebegrensende 

samarbeid” 
Esa-direktør Per Andreas Bjørgan, E24 4.12.12 



Markedsdynamikk – lesson 2 21 

Forholdet mellom grossistpris og sluttpris kalles 

 

MARGINSKVIS 



Marginskvis 22 
”Vi er kjempefornøyd med 

kampanjen. Jeg vil ikke kalle 

det for dumping”  



Noen føler behov for å frikjenne seg selv 23 

NetCom:  

”Vi mener grossistmarkedet er 

velfungerende. Telenor og Netcom 

kjemper med nebb og klør over hver 

wholesale-avtale”  
(E24, 7.12.12) 

Telenor:  

”Det er veldig sterk konkurranse i 

grossistmarkedet. Vi opplever at 

konkurransemekanismene fungerer”  
(E24, 7.12.12) 



Andre er i prosess på tolvte året 24 

PT fire måneder før razzia: 

«Muligheter til å oppnå fortjeneste, også hos 

den største leverandøren (Telenor), er viktig 

for utvikling og satsing på nye teknologier, 

som for eksempel utbygging av fiber»   

 

PT etter razzia:  

”Vi er i en prosess med en ny vurdering av 

fremtidig reguleringsbehov og om en eller 

flere tilbydere har sterk markedsstilling”  
(E24, 7.12.12) 



Oppnå fortjeneste! 25 
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26 PT HAR BLITT TELENORS STERKESTE 

TROVERDIGHETSVITNE 
 

Telenor: 

«Alle avtalene vi inngår i dette 

markedet må forelegges PT, som er 

regueleringsmyndighet. PT har ikke 

hatt noen innvendinger» 



Nok en gang politikerne som viser vilje… 

Utdelte mobilfrekvenser i Norge og Europa (før 800 MHz auksjon) 

Norge Sverige Danmark Finland Tyskland Frankrike Spania 

Operatør 1 47% 27% 29% 35% 27% 32% 33% 

Operatør 2 39% 30% 26% 33% 24% 32% 31% 

Operatør 3 14% 28% 28% 32% 25% 30% 27% 

Operatør 4 0% 15% 16% 0% 24% 6% 9% 

27 

Telenor NetCom Tele2 

Dekningsfrekvenser 15 MHz 15 MHz 5 MHz 

Kapasitetsfrekvenser 70 MHz 56,4 MHz 20 MHz 

Totalt i frekvenser 85 MHz 71,4 MHz 25 MHz 

Totalt i prosent 47% 39% 14% 



Lær av motparten i UK 

• Grossistmarkedet er nøkkelen til økt konkurranse i sluttbrukermarkedet: 

 

 

 

 

 

 

• I UK er Ofcoms bekymring å gå fra 4 til 3 uavhengige nettverksleverandører: 
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We consider that the mobile markets in the UK are serving UK 

citizens and consumers well and in our view, competition between 

national wholesalers is driving this success”  
 
(Rapport Ofcom, 2012, “Assessment of future mobile competition and award of 800 MHz and 2.6 GHz Statement “) 

The present market is already highly concentrated according to standard classifications, 

and a consolidation from four national wholesalers to three would represent a 

significant increase in concentration. Further, there are high barriers to entry in 

national wholesale mobile services, including infrastructure costs and the limited 

availability of spectrum. 

 
(Rapport Ofcom, 2012, “Assessment of future mobile competition and award of 800 MHz and 2.6 GHz Statement “) 



Forklaringen ligger ikke her! 

• Av 151 ansatte før flyttevedtaket var kun 35 igjen i 2007, og nesten alle 

pendlet eller hadde hjemmekontor (før de senere sluttet) 
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2003: Bondevik 2 vedtar flytting 

av PT til Lillesand 

14. mai 2007: PT flytter til  

Lillesand 

Kilde: Difi rapport 2010:10 - Statstilsette i omstilling 



Det handler om ledelse og rolledefinering! 30 

VAKTBIKKJER  

SKAL PER 

DEFINISJON 

IKKE HEIE PÅ 

MAKTA 
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Tele2 skal gjøre jobben 32 

http://ipv6.tele2.net/index.php

