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Saken kort oppsummert  

• 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 
Norge/Network Norway 

• Konkurransetilsynets bekymring: Fra tre til to aktører 
(med eget mobilnett) i markedet for mobiltelefoni 

• Omfattende saksbehandling 
– Møter, informasjonsinnhenting, eksterne rapporter, 4 

forslag til avhjelpende tiltak 

• 5. februar 2015: Oppkjøpet godkjent på vilkår som 
legger til rette for eksistensen av tre aktører med eget 
mobilnett i det norske mobilmarkedet også i fremtiden 

 
 

 



Dagens disposisjon 

• Om markedet for mobiltelefoni 

• Frekvensauksjonen 

• Alternativsituasjonen 

• Konkurransemessige vurderinger 

• Bruken prispressindikatorer (UPP) 

 



Verdikjeden i mobilmarkedet 



Mobiloperatører 

1. Mobilnettverksoperatører(MNO) har egne 
frekvenser og mobilnettverk (kjernenett og 
radioaksessnett) 

2. Virtuell mobilnettverksoperatør (MVNO) har et 
eget kjernenett 
– Har ikke frekvenser eller radionettverk 
– Kjøper MVNO tilgang fra MNO 

3. Tjenesteleverandører(SP) tilbyr sluttbrukerne 
tilgang til mobilnett-og mobiltjenester 
– Kjøper alle tjenestene fra MNO eller MVNO 
– Videreselger under eget navn 



Nettverksoperatører (MNO) 

•  Telenor Norge AS 

– Telenor, Djuice, Talkmore 
og Dipper 

– Landsdekkende 
nett/tilgangsregulert 

– 3.2 mill. kunder 

• TeliaSonera Norge 

– NetCom og Chess 

– Landsdekkende nett 

– 1.4 mill. kunder 

• Tele2 Norge 

– Tele2, One Call, Network 
Norway og MyCall 

– Nett med 75% 
befolkningsdekning 

– 1.2 mill. kunder 

• ICE Norge AS 

– Nett med 75 % 
arealdekning 

– Leverer mobilt bredbånd 
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Konkurransen i mobilmarkedet 

• Utgangspunkt: Viktig med tre mobilnett for å sikre 
konkurranse i mobilmarkedet – både i 
sluttbrukermarkedet og i grossistmarkedet 
– Myndighetene har subsidiert utbyggingen av det tredje mobilnettet  

• Konkurransen i sluttbrukermarkedet foregår først og fremst 
mellom aktørene med eget nett 
– De tre MNO’ene har over 90 prosent av kundemassen 

• Viktig med konkurranse i grossistmarkedet for å legge til rette 
for at aktører uten eget nett skal kunne kjøpe tilgang på 
rimelige vilkår 
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Frekvensauksjonen 2013 

• For å etablere seg/drive som netteier i Norge 
må man ha tillatelse til å benytte frekvenser 

– Tildelingen skjer ved auksjon (av Nkom) 

• Auksjon av frekvensressurser desember 2013 
– Frekvensressurser i 800, 900 og 1800 MHz båndet 

– Nødvendig å ha lave bånd (800 og 900) for å ha dekning og høye bånd 
(1800) for å ha kapasitet i mobilnettet 

– Telenor, TeliaSonera, Tele2 og ICE (da under navnet TelcoData) deltok i 
auksjonen 

– Forventning om at de tre store aktørene Telenor, TeliaSonera og Tele2 
skulle vinne frekvensene 
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Frekvensauksjonen 2013, forts. 

9 



Fordeling av frekvenser  
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Årsakssammenheng 

• Inngrepsvilkår: Foretakssammenslutningen må «føre til eller 
forsterke» en vesentlig begrensning av konkurransen. 

• Krav om årsakssammenheng mellom konkurranse-begrensingen og 
foretakssammenslutningen 

• Må sammenligne konkurransesituasjonen i markedet dersom 
oppkjøpet gjennomføres, med et hypotetisk scenario på hvordan 
markedet ville utviklet seg uten oppkjøpet (alternativsituasjonen) 

• Vanligvis vil konkurransesituasjonen før foretakssammenslutningen 
være det beste anslaget for utviklingen i alternativsituasjonen 
– MEN: Utfallet av frekvensauksjonen endret forutsetningene for Tele2 sin 

virksomhet betydelig 
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Alternativsituasjonen (1) 

• Hva ville være den mest sannsynlige 
markedsutviklingen uten oppkjøpet? 

• Uenighet mellom KT og partene 

– KT: Tele2 ville fortsatt som en MNO 

– TSN: Tele2 som MVNO 

• Hvorfor ble dette et tema? 

– Påvirker størrelsen på de konkurransemessige virkningene 
av oppkjøpet 
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Alternativsituasjonen (2) 

• Hva fremstår som økonomisk rasjonelt for Tele2? 

– Tele2 sitter på infrastruktur, men mangler frekvenser 

– ICE sitter på frekvenser, men mangler infrastruktur 

– Betydelige insentiver for Tele2 og ICE til å finne sammen 

• Understøttes av en konkret vurdering av relevant 
faktum, herunder gjennomgang av interne 
dokumenter og svar på informasjonsinnhenting: 

– Tele2 har en overordnet MNO-strategi i alle land 

– Var reelle forhandlinger mellom ICE og Tele2 om ulike 
løsninger parallelt med salgsprosessen med TSN 
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Konkurransemessige vurderinger (1) 

• KT bekymret for koordinerte og ikke-
koordinerte virkninger i både 
sluttbrukermarkedet og grossistmarkedet 

• Fokus videre her på ikke-koordinerte effekter i 
sluttbrukermarkedet 
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Konkurransemessige vurderinger (2) 

 

 

 

• Reduksjon fra 3 til 2 MNOer som følge av oppkjøpet 

• TSN/Tele2 og Telenor vil samlet ha ca. 90 % av (privat og 
bedrift) mobiltelefonimarkedet 
– Samlet vil TSN/Tele2 og Telenor ha 97 % av privatmarkedet 

• Oppkjøpet fører til en ytterligere konsentrasjon i et allerede 
konsentrert marked 
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Konkurransemessige vurderinger (3) 
• Konkurrentenes responsmuligheter 

– Kun Telenor har responsmuligheter etter oppkjøpet, men 
får reduserte insentiver til å konkurrere (en aggressiv 
konkurrent forsvinner fra markedet) 

• Etableringshindringer og potensiell konkurranse 

– I utgangspunktet betydelige etableringshindre 

– Redusert mulighet for MVNO/SP å få tilgangsavtaler på 
attraktive vilkår hos MNOer som følger av oppkjøpet 

• Kjøpermakt 

– Begrenset kjøpermakt også etter oppkjøpet 
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Bruk av prispressindikatorer (UPP) i 
konkurransesaker 

• Benyttet av Konkurransetilsynet i flere saker 
(Sats/Elixia, Coop/ICA) 

• Benyttet av Kommisjonen blant annet i 
fusjonssaker i telemarkedet (Hutchison 3G 
UK/Telefonica Ireland, Hutchison 3G 
Austria/Orange Austria) 

 

 

 



Prispressindikatorer –intuisjon  

• Måler partenes insentiv til å øke prisen som følge 
av at konkurransen mellom dem blir eliminert 
– Uten foretakssammenslutningen: Bedrift 1 tar ikke 

hensyn til at egen prissetting påvirker profitten til 
bedrift 2 

– Med foretakssammenslutningen: Bedrift 1 har 
insentiver til å sette høyere pris siden noe av det tapte 
salget går til bedrift 2 og øker profitten til bedrift 2 

• Nødvendig informasjon: partenes diversjonsrater, 
priser og marginer 



Prispressindikatorer –GUPPI  

• Gross Upward Pricing Pressure Index (GUPPI)* 

 𝐺𝑈𝑃𝑃𝐼1 = 𝑚2 ∗ 𝐷12 ∗
𝑝2

𝑝1
 

• 𝑚2 er marginen til bedrift 2  

• 𝐷12 er diversjonsraten fra bedrift 1 til bedrift 2 og angir hvor 
stor andel av det tapte salget som går fra bedrift 1 til bedrift 
2 dersom bedrift 1 øker prisen på sine produkter 

• 𝑝𝑖 er pris  

• Høye marginer og diversjonsrater tilsier at det er 
rom for betydelige prisøkninger etter oppkjøpet 

*Moresi (2010). "The use of upward price pressure indices in merger analysis." 



Prispressindikatorer –PP  

• Predikert Prisøkning (PP)* 
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• 𝑄𝑖 er omsetning 

• 𝑐𝑖 er kostnad 

• Tar hensyn til feedback effekter  

• Antar lineær etterspørsel  

• Kan tolkes direkte som en prisøkning 

 

 

 

*Hausman, Moresi og Rainey (2011). "Unilateral effects of mergers with general linear 
demand" 



Data 

• Diversjonsrater (D) er basert på nummerporteringsdata  

• Priser (p) er gjennomsnittlige direkte inntekter per 
kunde (ARPU) 

• Kostnader (c) er gjennomsnittlige direkte kostnader per 
kunde 

• Marginer (m) er ARPU minus kostnader (c)  

• Omsetning (Q) er brutto nye abonnenter 

 

• Det benyttes et snitt for 2013 over merkevare og 
segment 



Resultater 

• Resultatene fra PP viser et prispress for 
TeliaSonera og Tele2 på [10-20%] som følger 
av oppkjøpet 

– Forutsetter at kostnadene (c) er like med og uten 
oppkjøpet 



Kritikk fra partene 

Kritikk fra partene: 

1. Reduserte kostnader 
• Tele2 vil få reduserte 

marginalkostnader grunnet 
bortfall av kostnader knyttet 
til gjesting 

2. Tele2 kjøper gjesting hos 
TeliaSonera 
• TeliaSonera har reduserte 

insentiver til å konkurrere 
med Tele2 uten oppkjøpet  

Konkurransetilsynets vurdering: 

1. Historiske kostnadsdata 
undervurderer prispresset 
• Tele2 ville uten oppkjøpet 

fortsatt utbygging av nettet 

• Reduserte kostnader også 
uten oppkjøpet 

2. Tele2 gjester hos Telenor 
• Telenor kan ha noe reduserte 

insentiver til å konkurrere 
med Tele2 uten oppkjøpet 

 



Begrensninger ved bruk av 
prispressindikatorer  

• Tar ikke hensyn til andre aktører 
• Historiske data 
• Kortsiktig perspektiv 
• … 

 

Moresi (2010)*:  
“[…], the GUPPI in and of itself is a useful screen and might be 
used as supporting “circumstantial” evidence, but it also is 
not a complete analysis of all the relevant competitive 
factors.” 
 

• Viktig å ikke tillegge for stor vekt 
*Moresi (2010). "The use of upward price pressure indices in merger analysis." 



Takk for oppmerksomheten! 


