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Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om 
meldeplikt etter konkurranseloven § 6-1 
 
Sammendrag: 
Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet om fremtidig direkte markedsføring eller 
annen informasjon om mobiltelefonitjenester overfor eksisterende NMT-kunder hvor NMT-databasen 
er brukt som kilde for opplysninger om kundenes adresser. Informasjonen skal være 
Konkurransetilsynet i hende minst 4 uker før kundene mottar den samme informasjonen. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse, senest brev fra Telenor Mobil AS til tilsynet av 
14. juni 1999. 
1. Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet har i vedtak av 2. november 1998 fastsatt at NMT 900 skal avvikles senest 
ved utgangen av 2001.  
 
NetCom GSM AS (NetCom) henvendte seg 4. desember 1998 til Konkurransetilsynet for å få en 
vurdering av om Telenor Mobil AS' aktiviteter i forbindelse med nedleggelsen av NMT 900-systemet 
innebærer skadelig bruk av markedsmakt. Bakgrunnen for NetComs henvendelse er at tilsynet 28. 
februar 1997 varslet om mulig vedtak mot bruk av NMT-databasen til markeds-føring og salg av GSM-
abonnement (kopi følger vedlagt). Telenor svarte på dette ved å opplyse at de for fremtiden ikke ville 
bruke NMT-databasen til denne typen aktiviteter, og saken ble avsluttet uten inngrep. NetCom uttrykker 
i sitt brev av 4. desember 1998 et ønske om å få tilgang til opplysninger om NMT-kundene, og ønsker 
videre å få klarhet i mulighetene for å tilby den samme gratis nummer-henvisning som den Telenor 
Mobil tilbyr sine kunder ved overgang til et annet mobilsystem enn NMT 900. 
 
Tilsynet henvendte seg i brev av 10. desember 1998 til Telenor Mobil med spørsmål om eventuelle 
merknader til NetComs henvendelse. Det ble i brevet gjort oppmerksom på at tilsynet vurderte om det 
med hjemmel i krrl. § 3-10 var grunnlag for å gripe inn mot bruken av NMT-databasen i 
markedsføringen av Telenors GSM-abonnemnet.  
 
Telenor bestrider i sitt svar til tilsynet av 7. januar 1999 at selskapet har utnyttet informasjon om NMT-
kundene til å markedsføre og selge GSM-abonnement i strid med Konkurransetilsynets varsel av 28. 
februar 1997, og viser til at det har en informasjonsplikt overfor NMT-kundene all den tid tjenesten skal 
avvikles.  
 
I brev av 30. mai 1999 varslet Konkurransetilsynet at tilsynet med hjemmel i krrl § 6-1 vurderte å 
pålegge Telenor Mobil meldeplikt for fremtidige markedsføringskampanjer rettet mot NMT-kunder. 
Krrl § 6-1 omhandler blant annet opplysningsplikt, og gir hjemmel for at konkurranse-myndighetene 
kan innkreve de opplysninger som er nødvendige for at myndighetene kan utføre sine gjøremål etter 
loven, herunder undersøkelse av pris- eller konkurranseforhold. 
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Det fremgår av forarbeidene til krrl (Ot prp nr 41 (1992-93) side 112) at pålegget også kan gjelde en 
løpende plikt til å opplyse om endringer eller nye forhold. 
 
Konkurransetilsynet har ikke plikt til å varsle et slikt pålegg. Tilsynet fant likevel i dette tilfellet at det 
ville være hensiktsmessig å få Telenor Mobils synspunkter på et eventuelt pålegg. 
 
Telenor Mobil kommenterte varselet om meldeplikt i brev av 14. juni 1999. Selskapet ber i brevet om at 
det gjøres unntak for meldeplikten i de tilfeller der misbruk av NMT-nettet gjør det nødvendig å 
kontakte kundene på kort varsel. For å unngå ytterligere svindel, ønsker Telenor Mobil fortsatt å ha 
mulighet til å endre kundens abonnent til GSM. Selskapet ber videre om at vedtaket kun skal gjelde 
utsendelse av informasjon hvor det er gjort bruk av NMT-databasen. Tilsynet har tatt hensyn til disse 
anførslene ved utformingen av vedtaket. 

2. Nærmere vurdering  

2.1 Om mobiltelefonimarkedene 

Konkurransetilsynet har tidligere lagt til grunn at markedene for NMT- og GSM-mobiltelefoni utgjør to 
relevante produktmarkeder. (Se sak nr. 96/933 om Telenors oppsigelse av forhandleravtale med Klart 
Svar.) Bakgrunnen for dette har blant annet vært at dekningsgraden for GSM har vært mindre enn for 
NMT. Tilsynet er i tvil om en fortsatt kan hevde dette når det gjelder NMT 900, men NMT 450 antas 
fortsatt å gi bedre dekning i grisgrendte strøk. Tilsynet har tidligere også lagt vekt på at GSM gir flere 
tekniske muligheter, samt at GSM kan brukes i en større del av verden enn NMT. Tilsynet står fast ved 
denne vurderingen.  
 
Det har de seneste årene vært en kraftig reduksjon i antall NMT-abonnenter, både for NMT 450 og 
NMT 900. Bare i 1998 ble antallet NMT-kunder redusert med 77 000, hvorav 56 000 var NMT 900-
kunder. Det finnes pr 31. mars 1999 310 000 NMT-kunder, hvorav 167 000 har et NMT 900-
abonnement. Disse kundene er potensielle GSM-kunder, og det er enkelte opplysninger om disse 
kundene NetCom ønsker tilgang til i forbindelse med at NMT 900 skal legges ned. 
 
Samtidig med reduksjonen i antallet NMT-kunder har antallet GSM-kunder økt betydelig de senere 
årene. I fjor kom det til nesten 500 000 nye GSM-kunder, slik at det nå finnes nærmere 1,8 millioner 
GSM-kunder totalt. Telenor har fått mer enn 75% av veksten i antallet GSM-kunder det seneste året, 
dvs en relativt større andel enn Telenor Mobils markedsandel i markedet for GSM-telefoni, som i 
øyeblikket er i underkant av 70%.  

2.2 Tilsynets vurderinger 

Som det fremgår ovenfor, foregår konkurransen om nye kunder i mobiltelefonimarkedene hovedsakelig 
i GSM-markedet. I dette markedet er det to aktører og fortsatt nye kunder å konkurrere om, både blant 
dem som allerede har NMT-telefoner (og som etter hvert vil ønske å bytte ut disse) og dem som ennå 
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ikke har skaffet seg en mobiltelefon. Etter hvert som mobilpenetrasjonen i befolkningen øker, reduseres 
imidlertid mulighetene for å kunne skaffe seg helt nye kunder. Det blir da viktig å kunne konkurrere om 
de kundene som allerede har mobiltelefon, som for eksempel dem som har abonnement i NMT 900- 
systemet.  
 
Som nevnt er dette systemet besluttet nedlagt innen utgangen av 2001. Telenors forhandlere har solgt 
stort sett alt som finnes av telefoner i NMT 900-markedet, og Telenor Mobil har informasjon om blant 
annet navn, adresse og ringemønster for disse kundene. Telenor Mobil er derfor i en gunstig posisjon i 
forhold til det å få kontakt med kunder som kan ønske å bytte til GSM-telefoner når NMT 900-systemet 
nå er besluttet nedlagt. 
 
Etter at GSM-nettet etter hvert har blitt utbygd over hele landet, kan det nå sies å ha tilnærmet samme 
dekning som NMT 900 i de fleste områder. Dette gjør at for mange brukere vil GSM i dag gi et bedre 
tilbud enn NMT 900 fordi systemet gir mulighet for langt flere tjenester enn det NMT-systemet gjør. 
Dette kan bety at storbrukerne av mobiltelefon i NMT 900-systemet allerede har gått over til GSM, og 
at de resterende kundene i NMT i hovedsak består av kunder som ikke benytter mobiltelefonen i samme 
omfang som GSM-kundene. Det er likevel grunn til å tro at de gjenværende NMT 900-kundene er 
attraktive for både Telenor Mobil og NetCom, ikke minst fordi disse kundene har erfaring med bruk av 
mobiltelefon. Verdien av å ha tilgang til denne kundegruppen må imidlertid antas å være mindre enn for 
noen år siden. 
 
Telenor Mobil mener selskapet ikke har utnyttet informasjon om NMT-kundene til å markedsføre og 
selge GSM-abonnement, og viser til at de har en informasjonsplikt overfor NMT-kundene all den tid 
tjenesten skal avvikles. Det hevdes videre at informasjonsbrevene som er sendt fra Telenor Mobil til 
selskapets bedrifts- og privatkunder høsten 1998 ikke spesielt nevner Telenors GSM-nett som alternativ 
til NMT 900. 
 
Konkurransetilsynet er enig i at kundene på et tidlig tidspunkt bør informeres om at NMT 900-tjenesten 
skal legges ned. Etter tilsynets oppfatning kan det imidlertid oppstå et konkurranse-messig problem 
dersom Telenor Mobil i informasjonen til NMT 900-kundene også tar med et tilbud om å velge 
produkter fra Telenor Mobil etter at NMT 900 er nedlagt. Årsaken er at Telenor Mobil på denne måten 
benytter informasjon fra et marked der selskapet har monopol (NMT 900) i et marked med konkurranse 
(GSM), uten at konkurrenten i det konkurranseutsatte markedet har tilgang til den samme 
informasjonen. Tilsynet varslet inngrep mot denne typen markedsføring i brev av 28. februar 1997 der 
det blant annet heter at: 
 
"Tilsynet antar at den eventuelle fordel Telenor Mobil i dag har til å markedsføre seg overfor dagens 
NMT-kunder må følge av databasen over NMT-kundene. På denne bakgrunn vil Konkurransetilsynet 
varsle at det med hjemmel i krrl § 3-10 vurderer å forby Telenor Mobil å utnytte informasjon om sine 
NMT-kunder til markedsføring og salg av GSM med mindre konkurrerende mobiloperatører gis tilgang 
til den samme informasjonen. Dette gjelder all informasjon om NMT-kundene som navn, adresser, evt. 
foretaksnummer, tilleggstjenester, trafikkstatistikk, kredittopplysninger osv. som Telenor Mobil selv 
utnytter i forbindelse med markedsføring og salg av GSM-abonnement."  
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Tilsynet foretok ikke det varslede inngrep, fordi Telenor Mobil opplyste at selskapet i fremtiden ikke vil 
utnytte NMT-databasen for aktiv markedsføring og salg av GSM-abonnement. Telenor Mobil opplyste 
videre om at selskapet ville sørge for å etablere en bevisstgjøring i de aktuelle ledd i organisasjonen slik 
at man unngår brudd på dette prinsippet i fremtiden. 
 
Telenor hevder i sitt brev av 7. januar 1999 at det i informasjonen til NMT 900-kundene kun gis en 
presentasjon av de alternative nettene kunden står overfor etter at NMT 900-nettet forsvinner, og at 
Telenor Mobil ikke fremheves som operatør i brev og informasjonsskriv til kundene på en måte som 
innebærer at kommunikasjonen med kundene kan oppfattes som markedsføring og/eller salg av Telenor 
GSM /NMT 450. 
 
Konkurransetilsynet deler ikke denne oppfatningen fullt ut. Blant annet heter det i henvendelsen til 
bedriftskundene at: 
 
"Når dere bestemmer dere for å skifte fra NMT 900, anbefaler vi deg å kontakte din faste 
kontaktperson. Dere vil få gode tilbud i hele perioden, og hjelp til å velge riktig abonnement og 
mobilnett ut i fra hvordan dere bruker telefonene" (tilsynets utheving). 
 
Tilsynet antar at den faste kontaktpersonen det vises til etter all sannsynlighet vil være knyttet til 
Telenor Mobil, og at denne første kontakten er viktig dersom en skal få kundene til å velge Telenor 
Mobil også i fremtiden. Det antas videre at de gode tilbudene gjelder Telenors produkter, og ikke 
NetComs. Dermed kan en si at Telenor utnytter informasjon om NMT 900-kundene (der selskapet har 
en monopolstilling) til å skaffe kunder til sitt GSM-nett (der det er konkurranse). 
 
Noe av den samme argumentasjonen vil gjøre seg gjeldende overfor privatkunder, der kunden 
oppfordres til å ta kontakt med "din mobiltelefonforhandler". Tilsynet antar at dette for et klart flertall 
av kundene vil dreie seg om en Telenor Mobil forhandler, da det primært er disse som har solgt NMT 
900-abonnement. Tilsynet har fått opplyst at det store flertallet av disse abonnementene er solgt 
gjennom Telenors salgskanaler, slik at for de aller fleste kunder vil "din mobiltelefonforhandler" være 
ensbetydende med en Telenor Mobil-forhandler. 
 
Kundene oppfordres videre i informasjonsskrivet om å kontakte kundeservice 164 dersom de har 
spørsmål i forbindelse med skifte av abonnement. Dette er Telenor Mobils telefonnummer for 
kundeservice, og det er lite trolig at kundene her vil kunne få råd om å bytte til NetCom GSM når de 
sier opp sitt NMT 900-abonnement. 

2.3 Oppsummering og vedtak 

Konkurransetilsynet mener som beskrevet over at informasjonen både til bedrifts- og privatkunder med 
NMT 900-abonnement har et visst innslag av markedsføring og/eller salg av Telenors produkter. Etter 
tilsynets oppfatning har den markedsføringen som hittil har foregått som del av informasjonen omkring 
nedleggelsen av NMT 900 likevel ikke vært omfattende eller spesifikk nok til at Konkurransetilsynet vil 
gripe inn mot markedsføringen med hjemmel i krrl. § 3-10. I forhold til det tilsynet vurderte å gripe inn 
mot i 1997 er markedsføringen nå mindre eksplisitt. Den gang ble det fra Telenor Mobil sendt ut 
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verdikuponger til de eksisterende NMT-kundene, og pålydende beløp økte med kundenes trafikkvolum. 
Dette var trolig langt mer effektivt som virkemiddel enn formuleringene om "din forhandler" og 
lignende som finnes i den foreliggende informasjon. 
 
Tilsynet vil på bakgrunn av ovennevnte ikke gripe inn med pålegg om at NetCom skal få tilgang til den 
kundedatabasen Telenor Mobil benytter for å få kontakt med NMT 900-kundene. 
 
Som del av den generelle overvåkningen av mobiltelefonimarkedene har imidlertid Konkurransetilsynet 
på bakgrunn av ovennevnte og med hjemmel i krrl § 6-1 fattet følgende vedtak:  
 
 
Telenor Mobil pålegges med hjemmel i konkurranseloven § 6-1 å informere Konkurransetilsynet 
om fremtidig direkte markedsføring eller annen informasjon om mobiltelefonitjenester overfor 
eksisterende NMT-kunder hvor NMT-databasen er brukt som kilde for opplysninger om 
kundenes adresser. Infor-masjonen skal være Konkurransetilsynet i hende minst 4 uker før 
kundene mottar den samme informasjonen. 
 
Pålegget trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2001. 
 
Den informasjonsplikten Telenor Mobil her pålegges er ikke til hinder for at selskapet kan informere 
den enkelte kunde dersom kundens abonnement i NMT-nettet er utsatt for misbruk eller andre spesielle 
forhold tilknyttet det enkelte NMT-abonnements funksjonalitet. 
 
Når det gjelder tilbudet om gratis nummerhenvisning registrerer tilsynet at Telenor Mobil stiller seg 
åpne for forhandlinger med NetCom om å tilby nummerhenvisning. Det understrekes fra tilsynets side 
at nummerhenvisning kan være en viktig konkurransefaktor i forbindelse med nedleggelse av NMT 900 
systemet, og at NetCom bør kunne gis tilgang til denne tjenesten. Tilsynet har ikke vurdert vilkårene for 
slik tilgang nærmere. 
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at ifølge krrl § 6-1 plikter enhver å gi konkurranse-
myndighetene de opplysninger disse myndighetene krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven. 
Pålegget om å gi opplysninger kan imidlertid påklages dersom De mener at De ikke har plikt til eller 
lovlig adgang til å gi de opplysninger det bes om. Klagefristen er tre dager etter mottak av dette brev. 
En eventuell klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. 
 
 
 
  

til toppen 
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