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Bakgrunnen 

• Sakens bakgrunn 
– Tele2 har i mange år fått anledning til asymmetrisk terminering 

ettersom myndighetene har vært ivrig etter å få på plass et 3. 
mobilnett. 

– Kravet var at Tele2 skulle bygge ut et nett med 75 % dekning på 
bakgrunn av termineringsinntektene. 

– Tele2 fant på et tidspunkt ut at det å drive et nett basert på 25 % 
gjesting ikke var gunstig for dem, og de søkte derfor om forlengelse av 
perioden med asymmetrisk terminering for å bygge ut 100%. 

– Dette ble avslått av myndighetene. 

– Høsten 2014 tapte Tele2 frekvensauksjonen. 

– Selskapet ble solgt til TeliaSonera. 

 



Situasjonen 

• Før frekvensauksjonen sto Tele2 i følgende situasjon: 
– De hadde fått nei fra myndighetene om forlenget asymmetrisk 

terminering. 

– Ved fortsatt drift måtte de da enten gjeste på TeliaSonera eller Telenor for 
25 %, eller foreta en antakeligvis kostbar utbygging av de resterende 25 % 
selv. 

– Dersom de hadde bygget ut selv, ville man stått i en situasjon med tre 
landsdekkende nett. 

– I så fall ville konkurransen kunne bli sterk. 

– Dette betyr store investeringer, og kanskje lave marginer i etterkant. 

• Ikke åpenbart hva som er forretningsmessig lurt i en slik situasjon. 
– Tilsier at Tele2 burde være forsiktige med å by veldig mye for frekvensene. 

– Problemet med på mange måter «løst» når Tele2 tapte frekvens-
auksjonen. 



Fusjonssaken 

• Uenighet om alternativscenariet mellom partene og 
myndighetene 

• Konkurransetilsynet:  
– Samarbeid mellom Tele2 og ICE og NRA-avtale med Telenor. Fortsatt 

utbygging av nettet. 

• Partene:  
– Tele2 og TSN inngikk en MVNO-avtale 4. juli 2014. 

• Enighet om at «status quo» – Tele2 uten frekvenser og/eller 
MVNO – ikke kan være alternativet. 

• Vanligvis er status quo alternativsituasjonen. 
– Dynamisk «counterfactual» reiser noen problemstillinger 

 

 

 



Dynamisk counterfactual 

• Fordelen med status quo er at dette alternativet er lovlig. 

• Dersom status quo ikke er alternativet oppstår spørsmålet om det 
man legger til grunn som alternativ er lovlig. 

• Man mister dermed et «anker» som fusjonen skal måles opp mot. 

• Hva skal alternativet måles opp mot? 

– Et annet alternativ?  Men hva skal det måles opp mot? Et tredje alternativ, 
osv. 

– Man risikerer å måtte vurdere mange alternativer som kanskje til syvende 
og sist må vurderes mot status quo. 

– Man risikerer også å godta en fusjon (evt. med avhjelpende tiltak) som vil 
kunne medføre vesentlige konkurransebegrensninger. 

– Dette fordi alternativet som legges til grunn i seg selv kan innebære 
konkurransebegrensninger. 

 



Status quo 

• Hva betyr det at status quo ikke er et realistisk alternativ? 

• Betyr det at bedriften ikke vil kunne drive videre uten 
alternative tilpasninger? 

• Betyr det igjen at bedriften er fallitt? 

• Er utfordrende at konkurransemyndighetene må vurdere hva 
som er den forretningsmessige beste strategien for 
næringslivet. 

• Hva skal dette baseres på? 
– Styredokumenter og intern informasjon. 

– Ja, men kan disse brukes strategisk? 

 



Oppbyggingen av vedtaket 

• Tele2 kommer uansett ikke til å fortsette som en MVNO-aktør 
– Tele2 har et uttalt mål om å være en MNO (strategidokumenter) 

• Sannsynlig at Tele2 ville funnet sammen med ICE 
– Tele2 har nettet og ICE har frekvensene 

– Vi ville i så fall fremdeles hatt tre MNO-er 

• Kan derfor basere prispressanalysen på historiske (MNO-) 
kostnader 
– Finner ikke ubetydelig PP for både TSN og Tele2 [10-20%] 



Kritikk fra partene 

• Uten oppkjøpet vil Tele2 
a) holde frem som en MVNO med avtale med TSN, eller 

b) (om de finner sammen med ICE) gjeste hos TSN for de siste 25%  

• Vil uansett være en strategisk binding mellom Tele2 og TSN 

• Oppkjøpet gjør at Tele2 får lavere marginalkostnader fordi de 
slipper å gjeste hos TSN 

• Må i så fall tas hensyn til i PP-analysen 

• Finner et negativt prispress for Tele2 og et mindre prispress 
for TSN enn KT gjør 



Kritikk fra partene: strategisk binding til TSN 

TSN nett 

TSN Tele2 

Strategisk binding: 
endogen tilgangspris T(q) 

T(q) 

• TSN har et incentiv til å inflatere T’(q) for å dempe konkurransen 
• Gevinsten av redusert konkurranse kan deles gjennom rabatter 
• Gjør at prisene er høyere før fusjonen enn man ellers vil kunne anta 

konk. 



Et lineært eksempel (symmetrisk duopol) 

Tele2 kjøper tilgang hos TSN (100% gjesting) 



pM 

+5% 

-10% 

100% 

Diversjon 

pTele2 før fusjonen 

pTSN før fusjonen 



Konkurransetilsynets respons 

• Tele2 vil gjeste hos Telenor, så kritikken er irrelevant 

• Avviser MVNO-avtale med TSN som et alternativ 

 



• Vil oppstå en tilsvarende strategisk binding når TSN gjester 
hos Telenor? 

• Høyere diversjon til Telenor enn til TSN 
– Uklart hva dette betyr for PP, jmf. lineært eksempel 



Et lineært eksempel (symmetrisk duopol) 

Tele2 kjøper tilgang hos Telenor (100% gjesting) 



pM 

+5% 

-10% 

100% 

Diversjon 

pTele2 før fusjonen 

pTelen. før fusjonen 



• Vil oppstå en tilsvarende strategisk binding når TSN gjester 
hos Telenor? 

• Høyere diversjon til Telenor enn til TSN 
– Uklart hva dette betyr for PP, jmf. lineært eksempel 

• Om det gir tøffere konkurranse når Tele2 gjester hos Telenor, 
vil ikke Tele2 ønske å strategisk binde seg til TSN i stedet? 

• Hvorfor er en MVNO-avtale ikke realistisk? Høye kostnader? 



• Ikke åpenbare grunner til at det ene alternativet skal være 
mye mer eller mindre lønnsom enn det andre for Tele2 

• Tele2 vil måtte betale uansett 
– om de hadde signerte en avtale med TSN/ Telenor, eller 

– om de hadde dannet partnerskap med ICE 

• En avtale mellom Tele2 og ICE hadde skapt en tøffere 
konkurransesituasjon 
– TSN og Telenor burde være villige til å betale Tele2 for å slippe dette 

• Uten Tele2s nett, ville ICE vært nødt til å bygge ut 
– ICE burde være villig til å betale for å slippe dette 

 



• Uklart hvor stor forskjell det er på sluttbrukerprisene med en 
MVNO-avtale og med en avtale om 25% gjesting? 

• Avhengig av hvor lett det er å operere uten de siste 25% 

 

• De første 75% og de siste 25% er komplementære goder 

• Tele2 diskriminerer ikke mellom kundene avhengig av hvilken 
del av nettet de bruker 

• Taler for at en høy tilgangspris på de siste 25% uansett vil 
måtte gi betydelig utslag i sluttbrukerprisene? 


