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Høring - lov om elektronisk kommunikasjon – Post- og teletilsynets 
varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement 
og sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk
Konkurransetilsynet viser til Post- og teletilsynets hjemmeside npt.no, angående høringen av varsel om 
opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk samt varsel om vedtak i 
sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement, publisert 25. februar 2010.

Trafikkmarkedene for fasttelefoni utgjorde markedene 3-6 i ESAs anbefaling datert 14. juli 20041. I den 
reviderte anbefalingen2 er imidlertid disse markedene tatt ut. Etter å ha gjennomført en tre-kritere-test for 
de ovennevnte markedene finner Post- og teletilsynet at trafikkmarkedene for fasttelefoni ikke er egnet for 
ex-ante konkurranseregulering i tråd med ESAs gjeldende anbefaling. På denne bakgrunn konkluderer
Post- og teletilsynet med at trafikkmarkedene for fasttelefoni ikke lenger kvalifiserer for bruk av 
markedsregulering etter ekomregelverket.

Når det gjelder sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement har Post- og teletilsynet inkludert både 
bedrifts- og privatabonnement i det relevante markedet i tråd med endringene i ESAs anbefaling. Post- og 
teletilsynet har forøvrig, som i forrige markedsanalyse3, kommet til at både bredbåndstelefoni som er 
tilrettelagt for alle-til-alle-kommunikasjon og tradisjonell telefoni over PSTN/ISDN er en del av 
sluttbrukermarkedet for fasttelefoni.

I utkast til vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement pålegger Post- og teletilsynet Telenor 
ASA, i egenskap av aktør med SMP i det relevante markedet, å tilby fast forvalg og forvalg ved bruk av 
prefiks til kostnadsorienterte priser og på ikke-diskriminerende vilkår, samt å utarbeide og publisere 
standardavtale for disse tjenestene. Telenor ASA blir også pålagt å imøtekomme enhver rimelig 
anmodning om tilgang i form av videresalg av fasttelefoniabonnement basert på en pris-minus-modell til 
ikke-diskriminerende vilkår, samt å utarbeide og offentliggjøre en standardavtale for denne typen 
tjenester. Plikten til å tilby videresalg av abonnement gjelder kun tradisjonell fasttelefoni over 
PSTN/ISDN og ikke bredbåndstelefoni. 

  
1 EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY RECOMMENDATION of 14 July 2004 on relevant product and 
ervicemarkets within the electronic communications sector.
2 EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY RECOMMENDATION of 5 November 2008 on relevant product and 
service markets within the electronic communications sector.
3 Se Analyser av sluttbrukermarkedene for offentlige telefonitjenester i fastnett, datert 21. april 2006, 
http://www.npt.no/ikbViewer/Content/Vedlegg%201-%20Analyse%201-6%2021.04.2006.pdf?documentID=48357
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Konkurransetilsynet ønsker generelt å bemerke at tilsynet i hovedsak er enig i konklusjonene som Post-
og teletilsynet gir uttrykk for i den ovennevnte høringen. Imidlertid savner tilsynet en mer utførlig 
drøftelse av om egenskaper, bruksområde og prisutvikling tilsier at tradisjonell- og bredbåndstelefoni er i 
samme produktmarked i varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement. Herunder om 
Telenor ASA har anledning til å prisdiskriminere mellom de ovennevnte produktene. 

Tilsynet har ingen øvrige merknader til Post- og teletilsynets høring.
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