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Horing - Endring i ekomlov og -forskrift 2010 

Innledning 
Konkurransetilsynet viser til brev av 23. juni 20 1 0 fra Samferdselsdepartementet (SD), vedrørende 
b r i n g  om endringer i Iov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekornloven), forskrift 16. 
f e b m  2004 nr 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste 
(ekornforskriften), og forskrift 16. februar 2004 nr 426 om nummerressurser for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften). Bakgrunnen for lovendringen er endringen i 
EUs regulatoriske rammeverk samt å oppgradere lowerket på bakgrunn av nasjonale behov. 

Nedenfor farlger Konkurransetilsynets kommentarer knyttet til utkast til lovbestemmelser om 
virkemidler og frekvensregulering. 

Virkemidler 
Funksjonelt skille er foreslått som et ekstraordinært virkemiddel Cj f. lovsutkastets 5 4-9a). Det vil si at 
det kun skal tas i bruk dersom øvrige virkemidler i ekomlovens kapittel 4 ikke anses tilstrekkelig for å 
bste på konkurranseproblemens. Bakgrunnen for forslaget er gj ennomfhg av artikkel 1 3a i 
tilgangsdirektivet.' 

Det folger av Kommisjonens arbeidsdokumen?at: 

... do a d .  m a n d a t o ~ ~ c t i o n d  seprnation [...J as un exeptional mernure available in the IVRA 's 
toolbox, could serve to enhance competition in an envirotment where it could be demomtraded fhat 
standard remedzes were insuflcienf to improve marketfailure and where there wari little prospect of 
infrasimciure compebition within a reasorauble timefime. 

I likhet med Kommisjonen finner tilsynet at funksjonelt skille barr innføres som et virkemiddel 
innenfor ex-ante regulerkgen. Konkurransetilsynet s m e r  forslaget i lovsutkastets 9 4-9a. 

l Se direktiv 2009/140/EF, L 337161. 
* Se side 47 i Comission Staff Working Docurnent impact Assassment Accompanying docmerit to the 
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PALIAMENT AND THE COUNCIL amending European 
Parliament and Council Directives 20021191EC, 20021201EC and 2002/21/EC, Proposal for a DIRECTIVE OF 
THE EUROPEAN PALIAMENT AND THE COUNCIL amendmg European Parliament and Council Directives 
2002122lEC and 2002158/EC, Proposal for REGULATION OF TME EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 
COUNCIL establishhg the European Elemonic Communications Market AuthoriQ. 
DIRECWE OF THE EUROPEAN PALIAMENT AND THE COUNCL amending European Parliament and 
Council Directives 200211 9EC, 20021201EC and 200212 1 E C  
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Frekvensregulering 
Forvaltningen av frekvenser følger i dag av ekomlovens kapittel 6. I lovsutkastet til høringen er 
ekomlovens 5 &2,6-5 og 6-5a foreslåti endret. 

Det følger av lovsutkasiets $ 6-2 farste ledd at: Tildeling avfrekvenser skai skje gi'ennom Hpne, 
objekrive, bpanspurente og ikkedisbiminerende og forholdsmessige prosedyrer. Ved tildeling av 
jfrekvemeier s M  det tm h e n w  tid efe&iv bruk av samjimnets ressurse7 &ie~zaorn bærekraftig 
konkurran.se, fri beveglighet f o ~  fjenes ter, tekrrologi- og tjenesten~ryhulitet og hurrnonisert bruk m 
pekvenser. 

Bestemmelsen endrer ikke bakgrunnsretten, men er tatt inn for å reflektere gjeldende praksis og for å 
tydliggjøre gjennomføring av direktiv 2009/140/EC artikkel 3. nr. 3. 

I ht. høringsnotatet er begrunnelsen for regelen at teknologi og tjenestenøytrale tildelinger av 
frekvenser vi l bidra til å sikre fleksibilitet i frekvensforvaltningen ved at innehaverne kan velge de 
beste teknologiene og tjenester til utnyttelse av frekvensbånder~e.~ 

Det fslger videre av første ledd i ny 9 6-5 i ekornloven at: MyPldigheten kan fatte enkeltveduk som gir 
innehaver av tillatelse til bruk mfrekvemer i det elek1~orztagnetiske~ekvemspek6eret rett til d 
overdro tillatelsen ved salg eller utleie. 

Det fremkommer av høringsnotatet4 at bestemmelsen er endret for å synliggjøre at også utleie av 
frekvensrettigheter omfattes av loven. Begrunnelsen for bestemmelsen er hensynet til fleksibilitet og 
effektivitet, siden adgangen til å selge eller leie ut bruksrettigheter til frekvenser muliggjør en 
markedsbasert verdifastsettelse og vurdering av frekvenser. 

I høringsnotatet er det videre gitt uttrykk for at vektIegging av prinsippet om teknologi- og 
tjenestensytralitet ved tildeling av bruksrettigheter til frekvenser vil sammen med adgangen til å drive 
handel med slike rettigheter bidra til økt konkurranse, innovasjon og investering i nye teknologier: 

Ifølge høringsnotatet er det dessuten nadvendig at de nasjonale regulatørene må kunne sikre en 
effektiv utnyttelse av frekvensressursene samt at handel med frekvenser ikke medfmer en 
konkurransevridning.b Derfor er det i høringen fremmet forslag i lovsutkastets $4 6-5 og 6-5a om at 
myndighetene bar ha adgang til å pålegge eller nekte salg og leie av frekvenser for å hindre 
konkurranseskadelig virkning. 

Konkurransetilsynet støtter de ovennevnte endringene i ekomlovens §$ 62, 6-5 og 6-Sa. Tilsynet 
anser imidlertid at bruken av restriksjoner på frekvensene bør minimaliseres. Herunder bar det sikres 
at myndighetenes praktisering av sin kompetanse etter ny 6-5 og 6-Sa, til å pålegge eller nekte salg 
og leie av frekvenser, bør vzere restriktiv og forutsigbar for aktørene i markedet. 
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' Se side 8 i haringsnotatet Endring i ekorrslov og -fwsRPfl201 O - H ~ ~ i n g  
Ibid s i d e  8 og 39 
Ibid side 9 
Ibid side 39 og 40 


