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Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

Saken gjelder en avtale mellom to teleoperatører om nasjonal gjesting i mobilnett.
Spørsmålene er hvordan avtalens bestemmelser om fastpriselement (SIM-kortavgift) skal
tolkes med sikte på en avslutningsfase hvor abonnenter overføres til en ny vertsoperatør
(«migrasjonsfasen»), og om avtalen på dette punktet er ugyldig etter ekomloven § 10-11
eller avtaleloven § 36.
Den aktuelle avtalen ble inngått 29. april 2014 mellom Telenor Norge AS (Telenor) og
Tele2 Norge AS (Tele2), og ga Tele2 med konsernselskaper rett til å bruke Telenors
mobilnett for sine kunder. Tele2 ble 4. juli 2014 kjøpt opp av TeliaSonera AB og senere
innfusjonert i Telia Norge AS (Telia), som derfor er part i saken her. Som følge av
oppkjøpet benyttet Tele2 adgangen til å si opp avtalen om nasjonal gjesting med Telenor,
slik at sluttdato for avtalen ble 31. mars 2015.
Avtalen hadde en prisstruktur med et fastpriselement pr. SIM-kort pr. måned (SIMkortavgift), og dessuten et element knyttet til trafikken på SIM-kortene. Avtalen avløste en
tidligere avtale fra 2010 mellom Telenor og Network Norway AS, som i 2011 ble kjøpt
opp av Tele2 Sverige AB. De klausulene i avtalen som er særlig aktuelle i saken her,
gjelder metoden for å telle antall SIM-kort som grunnlag for å beregne SIM-kortavgiften.
På dette punktet var 2014-avtalen en ren videreføring av 2010-avtalen.
De aktuelle klausulene har som utgangspunkt at alle SIM-kort «med trafikk» siste tre
måneder skal telles, men med nærmere angitte fradrag, jf. Vedlegg 5 til avtalen. Hva som
skal forstås med SIM-kort «med trafikk», er nærmere definert i avtalen punkt 1.4, hvor det
fremgår at det er uten betydning om trafikken har vært «i Telenors eller Tele2 Norges nett
eller som gjestende Abonnent i et annet radionett».
Saken gjelder anvendelsen av særlig disse klausulene på SIM-kort som Tele2 i avtalens
sluttfase – januar, februar og mars 2015 – besørget overført fra Telenors til Telias nett.
Telia har anført at avtalen må forstås slik at det ikke skal beregnes SIM-kortavgift etter det
tidspunkt da Tele2 sperret SIM-kort fra å bruke Telenors nett, og at avtalen ellers vil være
ugyldig etter ekomloven § 10-11 fordi den strider mot et vedtak fra daværende Post- og
teletilsynet, det såkalte Marked 15-vedtaket fra 2010. I dette vedtaket heter det at avtaler
om nasjonal gjesting «ikke skal inneholde klausuler som utilbørlig reduserer tilbydernes
mulighet til å skifte vertsoperatør» (avsnitt 197). Telia har også anført at avtaleloven § 36
må lede til ugyldighet.
Den omtvistede delen av fakturakravet som Telenor har fremmet mot Telia, er på ca. 34,9
millioner kroner. I tillegg kommer forsinkelsesrenter.
Asker og Bærum tingrett avsa 27. januar 2017 dom med slik domsslutning:
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1. Telia Norge AS dømmes til å betale til Telenor Norge AS 11 814 197
ellevemillioneråttehundreogfjortentusenetthundreognittisyv – kroner med tillegg av
forsinkelsesrente fra forfall for den enkelte faktura og til betaling skjer.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.
Tingretten avgjorde saken på grunnlag av avtaletolkning og fant det ikke nødvendig å ta
stilling til spørsmålene om motstrid med den offentligrettslige reguleringen. Tingretten
tolket avtalen slik at SIM-kortavgiften skulle beregnes for hele den måneden da et SIMkort ble overført fra Telenors til Telias nett, men ikke for etterfølgende måneder.
Som en nærmere redegjørelse for sakens bakgrunn, de aktuelle avtaleklausulene og
myndighetsvedtakene gjengis følgende fra tingrettens dom:
Post- og teletilsynet, heretter PT, fattet 5. august 2010 vedtak om "utpeking av
tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for
tilgang til og samtaleoriginering i offentlig mobilkommunikasjon (tidligere marked
15).", heretter omtalt som Marked 15 vedtaket.
Telenor Norge AS, heretter Telenor, er et selskap i Telenorkonsernet som ivaretar
konsernets norske virksomhet, blant annet i grossist – og sluttkundemarkedet for
mobiltelefoni. PT har med hjemmel i ekomloven § 3 – 3 utpekt Telenor ASA som
tilbyder med sterk markedsstilling.
Marked 15 vedtaket bestemmer i punkt 197:
"Hva gjelder avtaler om nasjonal gjesting og MVNO-tilgang, mener PT avtalene ikke
skal inneholder klausuler som utilbørlig reduserer tilbyderens mulighet til å skifte
vertsoperatør. Slike vilkår vil kunne skape hindringer for en bærekraftig
konkurranse. Det samme gjelder utilbørlig vilkår som oppstiller forbud mot å
operere i andre nettverk enn Telenors.".
Telenor inngikk 29. april 2014 avtale om nasjonal gjesting i Telenor Norges nett med
Tele2.
Med Nasjonal Gjesting menes en tjeneste som - i henhold til avtale mellom to mobile
nettverksoperatører - gjør det mulig for en netteier å tilby sine sluttbrukere tjenester i
den andre nettleiers mobilnett, jf. ekomloven § 4 – 1. Det vil si at avtalen om
Nasjonal Gjesting mellom Telenor og Tele 2, gjorde det mulig for Tele2 med eget
nett, å tilby sine abonnenter tjenester i området utenfor eget dekningsområde ved å
benytte Telenors nett.
Gjennom avtalen 29. april 2014 ga Telenor som nasjonal gjestenettverksleverandør,
Tele2 Norge og alle Tele2 Abs Konsernselskap (inkludert Network Norway AS) som
nettverksutbygger en ikke eksklusiv rett til tilgang til nasjonal gjesting i Telenors nett
i Norge.
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På avtaletidspunktet var det bare aktuelt for Network Norway AS, heretter NN, å
gjeste nettet, fordi Tele2 på avtaletidspunktet gjestet nettet til Telia Norge AS,
heretter Telia.
NN ble etablert i 2007 og startet med å bygge et mobilnett som skulle konkurrere
med Telenor og NetCom. NN ble ervervet av Tele2 i 2011.
Telia, er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. Telia tilbyr i likhet med Telenor
tjenester i markedet for mobiltelefoni og er etter Telenor, den største aktøren i det
norske mobilmarkedet.
Tele2 forpliktet seg ved avtalen 29. april 2014 punkt 2.3 til at NN fra og med
avtaleinngåelsen ikke skulle gjøre bruk av annet nett enn Telenor for sine abonnenter
for tilsvarende bærertjenester som var omfattet av avtalen.
Punkt 2.3 bestemmer i annet ledd om en eventuell overføringsfase til annen
nettleverandør:
"Bestemmelsen er ikke til hinder for at Tele2 Norge, Tele2 Norges Konsernselskaper
eller eventuelle Tjenesteleverandører og/eller MVNO- operatører som Tele2 Norge
måtte selge tilgang til iht. pkt. 2.2 i en overføringsfase kan gjøre bruk av annet nett
enn Telenors Norges alene med det formål å overføre Abonnenter til eller fra
Telenors Norges Nett jf. pkt. 1.3 og 13. Partene skal bli enige om den praktiske
gjennomføringen i overgangsfasen, og Tele2 Norge plikter å dekke Telenors
dokumenterte kostnader forbundet med dette."
Punkt 7.1 bestemmer under henvisning til vedlegg 5 i avtalen, om priser:
"Partene er enige om at pris beregnes ut fra alle MSISDN (SIM-kort) med trafikk
siste 3 måneders periode (Tot90) fratrukket (i) MSISDN uten trafikk siste måneds
periode (Tot 90 – Tot 30), (ii) Tvilling/Tvillingkort (Tv30) og (iii) Telemetri (Tele30).
Dersom summen av (i), (ii) og (iii) overstiger 20 % av MSISDN med trafikk siste
måneders periode (Tot90) skal det betales for 80 % av MSISDN med trafikk siste tre
måneders periode (Tot90).
Pris pr. måned beregnes derfor ved at det høyeste av følgende antall MSISDN skal
benyttes:
A. Netto 30,
B. Tot 90*80 %.
Avgrensningen mot Telemetri skal kunne reforhandles mellom partene dersom
markedsutviklingen tilsier det, eller generell datahastighet i mobilnettet øker
vesentlig.
20 % grensen kan reforhandles mellom partene dersom markedsutviklingen tilsier
det.
Dersom beregningen gir urimelig resultat, kan begge parter be om reforhandling av
beregningsmetoden."
Klammen med forklaringen av MSISDN: (SIM-kort) er tilføyet av retten.
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Prisene skulle etter samme punkt i avtalen baseres på Tele2 Norges rapporter som
viser: Tot90, Tot30, Tele30, tv30 og Netto30 (Tot30 minus Tele30 minusTv 30).
Rapporteringen skulle gjøres basert på siste måned/3 måneders periode beregnet pr.
siste dag i foregående måned. Tele2 skulle etter nevnte bestemmelse lojalt informere
Telenor inne tredje virkedag hver måned om MSISN tall i angitte kategori.
Avtalen løp i henhold til punkt 13.1 fra 1. juli 2014 til 31. desember 2015. Tele2 ble
imidlertid i samme punkt annet ledd gitt rett til å si opp avtalen med skriftlig varsel
innen 30. september 2014. Av annet ledd fremgår:
"Ved oppsigelse innen 30. september 2014 settes Sluttdato til 31. mars 2015. I
samsvar med Avtalens punkt 2.3 kan Tele2 Norge og/eller Network Norway AS starte
overføring av Abonnenter fra Telenor Norges Nett til annet nett fra 1. oktober 2014.
…….
Dersom Tele2 Norge ikke ønsker å inngå ny avtale, har Tele2 Norge tidligst fra seks
måneder før Sluttdato rett til å starte overføring av Abonnementer til annet nettverk i
henhold til pkt. 2.3."
Tele2 ble kjøpt opp av Telia i juli 2014. Oppkjøpet ble godkjent av
Konkurransetilsynet i februar 2015, og Tele2 innfusjonert i Telia Norge. Tele2 sa
opp nasjonal gjesting avtale med Telenor innen fristen 30. september 2014, for å
kunne overføre abonnementene til NN til Telias mobilnett.
De langt fleste abonnementene ble overført i januar og februar 2015, men Tele2
hadde tilgang til Telenors mobilnett for sine kunder frem til 31. mars 2015. Tele 2,
heretter Tele2 eller Telia, stengte abonnementenes tilgang til Telenors nett tilnærmet
samtidig med at overføringen var gjennomført.
Telenor fakturerte Telia for tilgang til nettet i perioden januar – mars 2015 med
kr. 110 615 191, - i henhold til Tot 90*80% (prisalternativ B, heretter Tot90*80).
Telia betalte kr. 75 686 494 -, i henhold til netto 30 (prisalternativ A) fratrukket de
dagene i den aktuelle måneden som Telias abonnenter ikke hadde tilgang til Telenors
nett.
Telias manglende betaling av Telenors krav utløste en epostutveksling mellom
partene. Av epostutvekslingen fremgår at prisen i avtalen om Nasjonal Gjesting
mellom Tele2 og Telenor, etter Telenors oppfatning, også gjelder i perioden hvor
Tele2s kunder migrerer ut av Telenors nett. Telia på sin side, kunne ikke se at
Telenor hadde noe rettslig grunnlag for å kreve betalt for kunder som ikke lenger har
mulighet til å benytte Telenors nett.
Telia klaget på denne bakgrunn Telenors anvendelse av prisbestemmelsen i avtalen i
migrasjonsperioden, inn for tilsynsmyndighetene på ekomområdet, Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet, heretter Nkom, tidligere Post – og teletilsynet.
Nkom varslet på grunnlag av Telias klage ved brev 31. august 2015 Telenor, om at
Telenor ville bli pålagt å rette standardavtale, jf. ekomloven § 10 – 6 slik at denne
bringes i overensstemmelse med Nkoms oppfatning av reguleringen på dette punkt.
Dersom Telenor beholder en prisstruktur i sine standardavtaler som omfatter SIM-
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kortavgift i migrasjonsfasen, ville Telenor etter varselet måtte utforme et unntak for
utmigrering fra Telenors nett.
Nkom konkluderte i varslet med at plikten til å betale SIM- kortavgift i
migrasjonsfasen i medhold av Telenors standardavtale har en slik innretning at den
utgjør en klausul som utilbørlig reduserer tilgangskjøperes mulighet til å skifte
vertsoperatør, jf. Marked 15 vedtaket.
Ved stevning 28. april 2016 reiste Telenor Norge AS sak for Asker og Bærum
tingrett mot Telia Norge AS med krav om betaling av forfalte fakturkrav med kr. 34
933 591,18. Telia tok til motmæle.
Under den tidligere saksbehandlingen frem mot Nkoms varsel 31. august 2015,
bestred Telenor at Marked 15 vedtaket var uttrykk for en gyldig forpliktelse. Nkom
tok i brev til en rekke mottakere 29. desember 2016 stilling til anførselen og fastholdt
at Nkom både hadde og har kompetanse etter ekomloven § 4 – 1 og § 4 – 6 til å
fastsette en forpliktelse med slikt innhold som følger av markedsvedtaket punkt 197.
I brev 29. desember 2016 tok Nkom videre stilling til hvorvidt prisbestemmelsen i
avtalen mellom Tele2 og Telenor slik Telenor har tolket den, var i strid med Marked
15 – vedtaket.
I brevet står om spørsmålet:
"Vedlegg 5 innebar at grunnlaget for betaling av SIM-kortavgift var basert på aktive
SIM-kort (MSISDN) enten siste måned eller siste tre måneder. Migrering av kunder
til ny vertsoperatør vil normalt måtte skje i etapper og vil ofte pågå over flere
måneder. Betalingsplikten for SIM-kortavgift vil således kunne innebære at
tilgangskjøper må betale for tilgang både hos Telenor og ny vertsoperatør for samme
underligge kundeforhold. Etter Nkoms vurdering innebærer dette forholdet i seg selv
en "utilbørlig" reduksjon av tilgangskjøperes mulighet til å bytte vertsoperatør.
Nkom fastholder således at innretningen på plikten til å betale SIM-kortavgift i en
migrasjonsfase er i strid med marked 15 – vedtaket, jf. punkt 197, og viser for øvrig
til vurderingene av dette i varslet."
Nkom uttalte i brevet videre:
Nkom viser til at forbudet punkt 197 oppstiller skal ivareta offentlige interesser, og
dermed interesser ut over hensynet til den enkelte tilgangskjøper. For å nyte godt av
beskyttelsen reguleringen gir, skal det derfor ikke være nødvendig for
tilgangskjøpere å forhandle seg frem til en endring av vilkår i Telenors
standardavtale som er i strid med marked – 15 reguleringen. Etter Nkoms vurdering
må det i alle tilfelle kunne kreves forholdsvis klare holdepunkter for å legge til grunn
at en tilgangskjøper har gitt avkall på en slik beskyttelse.
Nkom konkluderer videre slik:
Nkom har konkludert med at innretningen på tilgangskjøperes plikt til å betale SIMkortavgift ved utmigrering til ny versoperatør, slik Telenor mener at bestemmelsen
skal forståes, utgjør en klausul som utilbørlig reduserer tilgangskjøperes mulighet til
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å skifte vertsoperatør. Nkom konkluderer følgelig med at standardavtalen var i strid
med tidligere marked 15 – vedtaket punkt 197 og anser dermed at standardavtalen
var ugyldig på dette punkt, jf. ekomloven § 10 – 11.
Nkom kan ikke se at det er hjemmel for å pålegge Telenor å frafalle krav om
vederlag for SIM-kortavgiften selv om vi anser at avtalen mellom partene på dette
punkt er ugyldig mellom partene. Etter Nkoms vurdering er tilsynets avgjørelse ikke
"bestemmende for rettigheter og plikter" for Telenor eller Telia, jf. forvaltningsloven
§ 2 første ledd bokstav a.
I fall avtalen ikke var å anse som en standardavtale, anså Nkom tilgangsavtalen som i
strid med Marked 15 vedtaket.
For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens
bemerkninger nedenfor.
Telenor Norge AS har anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Telia Norge AS
har erklært avledet anke for så vidt gjelder beløpet på 11 814 197 kroner som tingretten har
idømt og for så vidt gjelder sakskostnadsavgjørelsen. Ankeforhandling er holdt
9.-12. oktober 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene var representert ved sine
prosessfullmektiger og rettslige medhjelpere, slik det fremgår av rettsboken. For Telenor
Norge AS møtte også direktør Ole Inge Wibetoe, og for Telia Norge AS møtte juridisk
direktør Frode Lillebakken, som begge avga forklaring. Det ble i tillegg avhørt seks øvrige
vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.
Den ankende part, Telenor Norge AS, har i hovedtrekk anført:
Telenors fakturakrav følger klart av avtalen, som verken er i strid med offentligrettslig
regulering eller kan tilsidesettes etter avtaleloven § 36.
Avtaler mellom næringsdrivende skal tolkes objektivt, med særlig vekt på ordlyden, jf. Rt2002-1155. Avtalens ordlyd er klar. Prismodellen i vedlegg 5 gjelder helt generelt, uten
forbehold for migrasjonsperioden. Prismodellen må sammenholdes med definisjonen av
«MSISDN med trafikk» i punkt 1.4, hvor det avgjørende er muligheten for tilgang til
Telenors nett, ikke hvorvidt Tele2 faktisk benyttet seg av muligheten. Det må også
vektlegges at Telenor ikke hadde oversikt over hvilke kunder Tele2 stengte nettet for.
Avtalen gir ikke grunnlag for noen innskrenkende tolkning. Det må vektlegges at avtalens
totalpris var fordelt på faste og variable elementer, og man kan ikke uten videre tolke bort
det ene elementet. Tele2 hadde stor oppfordring til under forhandlingene å ta opp
spørsmålet om særlige priser i migrasjonsfasen dersom dette var viktig for Tele2.
Styrkeforholdet mellom partene tilsier ikke noe annet. Tele2 var en betydelig aktør og var
representert med et stort forhandlingsteam, som fikk gjennomslag for punkter som var
viktige for Tele2. Resultatet ble en mer fleksibel avtale med 9 måneders varighet, i stedet
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for 18 måneder som var Telenors standard. Det var også Tele2 som ønsket å videreføre
prismodellen fra 2010-avtalen.
Avtaleklausulene som Tele2/Telia har påberopt, kan ikke medføre noen annen løsning.
Avtalen punkt 2.3 bestemmer bare at partene skal bli enige om «den praktiske
gjennomføringen» i migrasjonsfasen, og dette gjelder ikke pris. Avtalen punkt 1.3 åpnet
for at Tele2 kunne overføre andre enn Network Norway-abonnentene til Telenors nett, noe
som aldri ble aktuelt, og som er uten betydning for betalingsplikten for de abonnentene
som uomtvistelig hadde tilgang til Telenors nett. Reforhandlingsklausulen i avtalens
vedlegg 5 ga bare en adgang til å «be om reforhandling», og kan ikke begrunne et krav på
redusert pris.
Når det spesielt gjelder prismodellen «Tot90 * 80%», er det ikke grunnlag for å se bort fra
denne ut fra avtalens formål. Formålsbetraktninger har primært betydning ved uklar
ordlyd, jf. Rt-1994-581. Det er heller ikke treffende å anse «Tot90 * 80%» som en
«alternativ» beregningsmåte. Dersom Telia hadde rapportert riktige tall under modellen
«Netto 30», ville for øvrig den modellen ha vært anvendt også i migrasjonsfasen.
Den offentligrettslige reguleringen gir ikke grunnlag for å tilsidesette avtalen.
Nkoms brev 29. desember 2016, som konkluderer med at avtalens prisbestemmelser er
ugyldige som følge av motstrid med Nkoms Marked 15-vedtak fra 2010, fremstår som en
ren tolkningsuttalelse. Det var ikke et vedtak med klageadgang. Domstolen må uansett på
selvstendig grunnlag prøve hvorvidt den avtalte prismodellen er i strid med reguleringen,
og domstolen har full prøvelsesadgang, jf. LB-2015-23344.
Nkoms Marked 15-vedtak fra 2010 påla ikke Telenor å tilby noen særskilt prismodell, og
vedtaket ga heller ikke pålegg om prisregulering etter ekomloven § 4-9. Nkoms vurdering
bygger på avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket, om klausuler som «utilbørlig reduserer
tilbydernes mulighet til å skifte vertsoperatør», men det er uklart om dette skal forstås som
et pålegg, og i så fall med hvilket innhold. Ekomloven gir ikke hjemmel for en slik
rimelighetsvurdering av vilkår som Nkom legger opp til. Ekomloven § 4-6, jf.
tilgangsdirektivet artikkel 9, gir ikke hjemmel for å pålegge spesifikke forpliktelser om
innholdet i tilbudet. Ekomloven § 4-1, jf. tilgangsdirektivet artikkel 12, omhandler ikke
rimelige vilkår, bare vilkår som sikrer at tilgangen blir reell. En avtale om et
fastpriselement i en migrasjonsperiode utgjør ikke tilgangsnektelse.
Nkoms saksbehandling er også kritikkverdig, idet Nkom allerede i 2010 ble orientert om at
Telenor ville anvende den aktuelle prismodellen, uten at det ble rettet kritikk mot denne. I
et vedtak fra 2012 («TDC-vedtaket») uttalte også Nkom at en prismodell med et
fastpriselement syntes «bedre tilpasset den gjeldende konkurransesituasjonen for
mobiltelefoni» enn en prismodell med rent variable priser.
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Subsidiært, selv om Nkom skulle anses å ha en mer utvidet adgang til å fastsette krav
basert på rimelighetsbetraktninger, kan ikke det aktuelle fastpriselementet i en
migrasjonsperiode anses som «utilbørlig».
Avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket må forstås innenfor rammen av ekomloven. Det er
konkurransen i sluttbrukermarkedet som er relevant, men Nkom har ikke foretatt noen
vurdering av effekten av fastpriselementet på sluttbrukermarkedet. Videre har Nkom ikke
sagt noe om hvordan fastpriselementet eventuelt rammer adgangen til å skifte
vertsoperatør, og det er et faktum at fastpriselementet ikke hindret Tele2 fra å bytte
vertsoperatør til Telia. Nkom har ikke bestridt at en prisstruktur med faste og variable
priser som sådan er tillatt. Den aktuelle prismodellen har også vært vanlig i dette markedet,
og mer generelt er det vanlig at man må betale til både ny og gammel avtalepart i en
overgangsperiode. Det omtvistede beløpet utgjør en helt begrenset del, mellom 5 og 10 %,
av totalvederlaget i avtaleperioden, og det kan umulig ha påvirket konkurransen i
sluttbrukermarkedet negativt.
Et absolutt forbud mot bruk av fastpriselementer i migrasjonsperioden ville, som følge av
legalitetsprinsippet og kravet til forutberegnelighet, forutsette en endring av Marked 15vedtaket. Det nye Marked 15-vedtaket fra 2016 forbyr for øvrig ikke fastpriselementer,
heller ikke i en migrasjonsfase.
Konkurransetilsynets vedtak 21. juni 2018 mot Telenor gir ikke føringer for nærværende
sak. Det er også et paradoks at Konkurransetilsynet har kommet med et slikt vedtak i et
marked som over tid har vært forhåndsregulert av Nkom etter ekomloven. Vedtaket vil bli
påklaget.
Dersom avtalens prisbestemmelser skulle anses å være i strid med den offentligrettslige
reguleringen, er det ingen automatikk i at dette medfører ugyldighet. Ekomloven § 10-11
må på dette punkt anses som en kodifisering av alminnelig obligasjonsrett, hvor det er
sikker rett at ugyldighetsvirkningen forutsetter en konkret vurdering. En eventuell
ugyldighet vil uansett føre til revisjon av avtalen etter avtaleloven § 36, og dette gir ikke
grunnlag for noen prisreduksjon, bare en endring av det som eventuelt strider mot den
offentligrettslige reguleringen, nemlig prisstrukturen. Avtalen punkt 6.2 ga også Telenor
direkte adgang til å erstatte bestemmelser som var i strid med offentligrettslige krav.
Avtaleloven § 36 gir ikke selvstendig grunnlag for ugyldighet dersom avtalen ikke anses i
strid med den offentligrettslige reguleringen, jf. også LB-2011-164879. Det er uansett en
meget høy terskel for å bruke avtaleloven § 36 mellom næringsdrivende, jf. Rt-2012-1537.
Det er nedlagt slik påstand:
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1. Telia Norge AS dømmes til å betale til Telenor Norge AS kr 34 933 591,18 med
tillegg av forsinkelsesrente i henhold til avtalenr. 1-2908172679 punkt 8.3 fra
forfall for den enkelte faktura til betaling skjer.
2. Telia Norge AS dømmes til å erstatte Telenor Norge AS’ sakskostnader.
Ankemotparten, Telia Norge AS, har i hovedtrekk anført:
Telia må frifinnes både basert på avtaletolkning og de offentligrettslige reglene, uten at det
er avgjørende hva som anses som prinsipalt og subsidiært grunnlag. Telia må også frifinnes
på grunnlag av avtaleloven § 36.
Ved avtaletolkningen er avtalens ordlyd et naturlig utgangspunkt, men ikke et like sterkt
moment som i rene kommersielle avtaler. Telenor har en dominerende markedsstilling, noe
som ligger til grunn for den spesielle offentligrettslige markedsreguleringen. Hensynet til
forutberegnelighet har ikke like stor vekt på et område hvor Nkom uansett kan gripe inn og
endre Telenors avtaler.
Forhandlingene frem mot 2014-avtalen var ikke langvarige i relasjon til de spørsmålene
som saken gjelder. I perioden 2011-2013 forsøkte Tele2 forgjeves å få endret prismodellen
til variable priser. Avtalen slik den ble signert, ble i realiteten forhandlet i løpet av én dag,
den 22. april 2014, og Tele2 var da kommet i en presset situasjon på grunn av brudd i
forhandlingene med Telia om mulig oppkjøp fra sistnevnte. Man visste ikke hvorvidt
migrasjon av kunder ville bli en reell problemstilling, og dette ble ikke diskutert mellom
Telenor og Tele2.
Selve definisjonen av et SIM-kort (MSISDN) er for vid i avtalen, og den må derfor tolkes
innskrenkende og utfylles. Det var også Telenor som utformet definisjonen. Etter sin
ordlyd omfatter definisjonen også SIM-kort som partene er enige om at falt utenfor
avtalen, nemlig de av Tele2-konsernets kunder som allerede brukte Telias nett på
avtaletidspunktet.
Det uttalte formålet med SIM-kortavgiften var at man skulle betale for at kundene fikk
nyte godt av Telenors gode dekning, og dette tilsier at det må innfortolkes en forutsetning
om at de aktuelle SIM-kortene hadde tilgang til Telenors nett. Dette underbygges også av
avtalen punkt 1.3 siste ledd, om at «Tele2 Norge velger selv hvor stor andel av sin totale
trafikk som skal benytte Telenor Norges Nett».
Når det gjelder alternativet «Netto30», må den riktige og rimelige forståelsen være at
kunder som er utmigrert og ikke lenger har tilgang til Telenors nett, ikke skal inngå i
beregning av SIM-kortavgiften. Dette må gjelde uavhengig av hvem av partene som
faktisk stengte tilgangen til Telenors nett. Når det gjelder betalingen for den måneden da
en kunde ble utmigrert, må avtalen forstås slik at det bare skal betales for det antall dager
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kunden hadde tilgang til Telenors nett. Det siste følger av en tolkning av avtalen punkt 2.3
om rett for Tele2 til å føre abonnenter ut fra Telenors nett, sammenholdt med avtalens
forutsetning om at man skulle forhandle om de kommersielle vilkårene i migrasjonsfasen,
samt av en offentligrettslige tilnærming til avtalen.
Alternativet «Tot90*80» kom inn i avtalen dels som et kompromiss for å definere aktive
kontantkortkunder, og dels for å begrense fratrekket for tvilling/trilling- og telemetrikort.
Disse formålene slår ikke til når Telenor har anvendt dette prisalternativet for februar og
mars 2015. Den eneste grunnen til at bestemmelsen ble anvendelig i disse månedene, var at
antall kunder med tilgang til Telenors nett ble redusert. På samme måte som for
alternativet «Netto30» må henvisningen til definisjonen av SIM-kort «med trafikk» tolkes
innskrenkende. Selv om partene ikke har hatt en felles subjektiv forståelse av
prisbestemmelsens anvendelse i migrasjonsfasen, var de enige om et grunnleggende
prinsipp: SIM-kortavgiften skal bare betales for kunder som har tilgang til Telenors nett.
Tele2 så ikke for seg at alternativet «Tot90*80» skulle være anvendelig i migrasjonsfasen,
og uttalelser fra Telenor høsten 2014 tyder på at heller ikke de oppfattet avtalen slik. Dette
alternativet var for øvrig aldri tidligere brukt i løpet av hele avtaleperioden.
Telenor har heller ikke overholdt sin forhandlingsplikt etter Vedlegg 5 om rett til
reforhandling dersom «beregningen av pris gir et urimelig resultat». Denne klausulen kan
tillegges vekt ved avtaletolkningen.
Det offentligrettslige grunnlaget som påberopes av Telia, er Marked 15-vedtaket fra 2010
sammenholdt med ekomlovens bestemmelser. Avtalens prisbestemmelser, slik de tolkes av
Telenor, er i strid med handlingsnormen i Marked 15-vedtaket avsnitt 197, og
rettsvirkningen er ugyldighet, jf. ekomloven § 10-11.
Nkom har hjemmel i ekomloven § 4-1 og § 4-6 til å gi pålegg om Telenors avtalevilkår,
slik det ble gjort i Marked 15-vedtaket avsnitt 197. Nkom har også hjemler i ekomloven
§ 10-1, § 10-6 og § 11-2 for å gripe inn mot avtalevilkår.
Ekomloven må tolkes i samsvar med EUs tilgangsdirektiv, hvor artikkel 12 nr. 1 tredje
ledd hjemler «krav om rettferdighet, rimelighet og overholdelse av frister». At loven må
forstås på bakgrunn av forpliktelsen til å implementere tilgangsdirektivet, er lagt til grunn
av Samferdselsdepartementet i vedtak 9. mars 2018 vedrørende klage over Marked 15vedtaket fra 2016, hvor det også er vist til tilsvarende standpunkt i svensk rettspraksis.
Marked 15-vedtaket fra 2010 må således anses lovlig vedtatt. Marked 15-vedtaket bygger
på en bred, helhetlig og grundig skjønnsmessig vurdering av fagmyndighetene, som
domstolene derfor bør utvise tilbakeholdenhet med å overprøve. Reguleringen av vilkårene
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i tilgangsavtalene ivaretar offentlige interesser, herunder hensynet til andre
tilgangskjøpere, og ikke bare Telias interesser.
Nkom har i varsel 31. august 2015 og avgjørelse 29. desember 2016 konkludert med at
SIM-kortavgiften i migrasjonsfasen er i strid med handlingsnormen i Marked 15-vedtaket
avsnitt 197, altså at den «utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å skifte
vertsoperatør». Ved den nærmere utilbørlighetsvurderingen er det en rekke momenter som
underbygger Nkoms konklusjon, blant annet: SIM-kortavgiften i migrasjonsfasen medfører
risiko for at tilgangskjøper må betale til to vertsoperatører i migrasjonsfasen, og beløpenes
størrelse kan bli betydelig. Dette fremstår som en skjult «exit fee», som tvinger
tilgangskjøperen til å betale for noe det ikke er anmodet om, jf. ekomloven § 4-6 tredje
ledd. Tele2 hadde for øvrig Telenors standardavtale. Det er ikke relevant at Tele2 ønsket
beregningsmetoden «Tot90*80» inntatt i avtalen, ettersom Telenor har et selvstendig
ansvar for å overholde reglene.
Den del av Nkoms varsel av 31. august 2015 som gjelder standardavtalen, har for øvrig
resultert i et krav om trafikkavhengige priser i det nye Marked 15-vedtaket fra 2016.
Virkningen av at avtalens vilkår er lovstridig, er ugyldighet, jf. ekomloven § 10-11.
Utgangspunktet må være at avtalen skal endres slik at den bringes i samsvar med
forpliktelsene i Marked 15-vedtaket fra 2010. Det naturlige må være å avkorte SIMkortavgiften i samsvar med den perioden kundene hadde tilgang til Telenors nett. Dette
reflekterer prinsippet om ytelse mot ytelse. Det er ikke grunnlag for å «rebalansere»
avtalen, slik Telenor har anført.
Atter subsidiært påberopes avtaleloven § 36 som frifinnelsesgrunnlag. Partene har ikke hatt
noen felles intensjon om at prisbestemmelsen skal gjelde i migrasjonsfasen. Avtalen er
ikke inngått mellom likeverdige parter, og myndighetene har omtalt situasjonen i dette
markedet slik at Telenor «dikterer» vilkårene. Ved avtaleinngåelsen var Tele2 i en presset
situasjon. De offentligrettslige hensynene må tillegges vekt. Telenors tilgangsavtaler er
særskilt regulert, og Konkurransetilsynet har for øvrig i sitt vedtak fra 2018 omtalt
Telenors forretningsmetode ved omleggingen av prisstrukturen i 2010 som «uakseptabel».
Det er nedlagt slik påstand:
1. Telia Norge AS frifinnes.
2. Telenor Norge AS dømmes til å betale saksomkostninger til Telia Norge AS for
tingretten og lagmannsretten.
Lagmannsretten er kommet til at Telenors anke fører frem, og bemerker:
1. Innledning
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Problemstillingen er om Telenor har krav på betaling av et fastpriselement for SIM-kort
under en avtale om nasjonal gjesting, i en «migrasjonsfase» hvor kunder ble overført fra
Telenors til Telias nett. Abonnentene (SIM-kortene) ble overført til Telias nett i løpet av
januar, februar og mars 2015.
Det var Tele2 som rent teknisk styrte overføringen («migreringen»), ved etappevis å sperre
sine kunder fra å bruke Telenors mobilnett. Overføringen skjedde ved at kundene mottok
en oppdatering (OTA, «over the air») til sin telefon, og skifte av nett fra Telenor til Telia
ble først virksomt etter at kunden hadde omstartet sin telefon. Når Tele2 deretter så at
kunden var aktiv i Telias nett, sperret Tele2 i sitt system (HLR, «Home Location
Register») kunden fra å bruke Telenors nett. Tele2 måtte også sperre for såkalt «handover»
til Telenors nett, det vil si muligheten for sporadisk bruk i tilfeller hvor en samtale var
påbegynt i Tele2s nett, men fortsatte i Telenors nett (etter diskusjon mellom partene ble
denne adgangen sperret allerede fra januar 2015). Hvilke kunder som var sperret gjennom
disse tre stegene og når det skjedde, hadde bare Tele2 direkte oversikt over. Fra Telenors
side ble nettet holdt åpent helt frem til utløpet av avtaleperioden, altså 31. mars 2015, selv
om det underveis i migrasjonsfasen var et tema hvorvidt Telenor etter anmodning fra Tele2
skulle stenge hele serier av abonnenter (IMSI-serier).
Tele2/Telia mener at SIM-kortavgiften skal avkortes forholdsmessig slik at det bare betales
for det antall dager SIM-kortet faktisk hadde tilgang til Telenors nett. Telenor mener at det
ikke skal foretas en slik avkorting, fordi Telenor i henhold til avtalen stilte sitt nett til
disposisjon helt til avtalens utløp.
Lagmannsretten vil først ta stilling til hvordan den aktuelle avtalen skal tolkes, og deretter
om avtalen er ugyldig som følge av motstrid med den offentligrettslige reguleringen, jf.
ekomloven § 10-11. Til slutt behandles spørsmålet om ugyldighet etter avtaleloven § 36.
Nedenfor omtales Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) – tidligere Post- og
teletilsynet (PT) – stort sett bare som «tilsynet».
2. Avtaletolkningen
Lagmannsretten tar som utgangspunkt at avtaler mellom profesjonelle parter «bør fortolkes
objektivt, og at kontraktens ordlyd må tillegges stor vekt», jf. Rt-2002-1155 (på side 1158).
Dette betyr ikke at man er henvist til en ren ordlydsfortolkning. En rekke momenter kan
være relevante. Det kan være nødvendig å se flere kontraktsbestemmelser i sammenheng
og å trekke inn system- og formålsbetraktninger, samt andre reelle hensyn, jf. HR-20161447-A (avsnitt 38-39 med videre henvisninger).
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Dersom partene har en felles oppfatning av avtalens innhold, ville dette gå foran det som
følger av en fortolkning etter de nevnte prinsippene. Lagmannsretten kan imidlertid ikke se
at det er godtgjort noen felles oppfatning som kan legges til grunn.
Avtalen gjelder et område med en spesiell offentligrettslig – konkurranserettslig –
regulering i medhold av ekomloven. Den ene avtaleparten, Telenor, er ansett å ha en «sterk
markedsstilling» i det relevante markedet, jf. ekomloven § 3-1 sammenholdt med tilsynets
Marked 15-vedtak. Telenor er derfor pålagt flere særlige forpliktelser etter ekomloven,
herunder plikten til å utarbeide og offentliggjøre «standardtilbud», jf. ekomloven § 4-6.
Lagmannsretten finner at denne spesielle konteksten kan få en viss betydning allerede ved
avtaletolkningen. Dette gjelder for øvrig selv om den aktuelle avtalen mellom Telenor og
Tele2 om nasjonal gjesting ikke nødvendigvis var helt i samsvar med Telenors
standardtilbud på den aktuelle tiden. Det er imidlertid primært ved vurderingen av
ugyldighet som følge av eventuelt brudd på den offentligrettslige reguleringen, og ikke ved
avtaletolkningen, at lagmannsretten vil trekke inn denne konteksten. En slik tilnærming
synes også best i tråd med forutsetningene i ekomlovens forarbeider, hvor det tas som
utgangspunkt at «tilbydere skal kunne forhandle om tilgang og samtrafikk på
forretningsmessig grunnlag», og at pålegg fra myndighetene blir aktuelle «dersom
forretningsmessige prinsipper ikke fører frem», jf. Ot.prp. nr. 58 (2002-2003) side 40.
Når det for øvrig gjelder konteksten for avtalen, vil lagmannsretten særlig nevne følgende:
Avtalen ble inngått etter at Tele2 i desember 2013 hadde tapt en auksjon om
frekvenstillatelser. Tele2 AB og TeliaSonera AB innledet forhandlinger som 4. juli 2014
endte med oppkjøp av Tele2. Til dels parallelt med disse forhandlingene måtte Tele2
vurdere fornyelse av avtalen fra 2010 om nasjonal gjesting i Telenors nettverk, som ville
utløpe i juni 2014. Ny avtale med Telenor om nasjonal gjesting ble altså inngått 29. april
2014, med ikrafttredelse 1. juli 2014.
Selv om det ved avtaleinngåelsen mellom Telenor og Tele2 ikke var endelig avklart om
Tele2 ville bli kjøpt opp av TeliaSonera AB, er det klart at partene så for seg muligheten
for overføring av abonnenter fra Telenors nett til Telias nett i løpet av avtaleperioden.
Dette er også uttrykkelig regulert i avtalen punkt 2.3 («Begrensninger i rett til bruk av
annet nett»), hvor andre ledd åpnet for «bruk av annet nett enn Telenor Norges Nett alene
med det formål å overføre Abonnenter til eller fra Telenor Norges Nett», og at partene
«skal bli enige om den praktiske gjennomføringen i overgangsfasen». Av punkt 13 fremgår
det at Tele2 kunne si opp avtalen innen 30. september 2014, og i så fall «starte overføring
av Abonnenter fra Telenor Norges Nett til annet nett fra 1. oktober 2014». Det er denne
adgangen Tele2 rent faktisk har benyttet seg av. Det fremgår for øvrig av et avtaleutkast
med påførte endringsforslag fra Tele2 som ble oversendt Telenor 13. august 2013, at Tele2
foreslo et eget punkt 13.2 med overskriften «Migrering» (blant annet om at Tele2 selv
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skulle bestemme «migreringsplan og gjennomføringstakt for migrering»). Dette punktet
kom ikke inn i avtalen, uten at det har betydning for poenget her, som er at begge sider var
fullt klar over at migrering av kunder kunne være en aktuell problemstilling.
Lagmannsretten går så over til å se på ordlyden i avtalens prisbestemmelser. Disse fremgår
av Vedlegg 5 (som det er vist til i avtalen punkt 7.1), som er gjengitt ovenfor under sakens
bakgrunn.
Vedlegg 5 har et punkt med overskriften «Beregningsgrunnlag for betaling for MSISDN»,
som angir formelen for beregning av avtalens fastpriselement, i saken også omtalt som
SIM-kortavgiften. At «MSISDN» kan omskrives til SIM-kort fremgår av definisjonen i
avtalen punkt 1.4.
Et grunnleggende element i formelen er at SIM-kortavgiften beregnes ut fra «MSISDN
med trafikk». Videre er det to alternativer, «Netto30» og «Tot90 * 80%», hvor
hovedforskjellen er om man skal telle kort med trafikk «siste måneds periode» eller «siste
3 måneders periode». Lagmannsretten vil komme tilbake til forholdet mellom disse to
alternativene nedenfor. Her er imidlertid det sentrale hvordan «MSISDN med trafikk» er
definert, jf. avtalen punkt 1.4:
MSISDN som har hatt originerende trafikk, eller som har hatt trafikk som er
terminert i ett radionett, uavhengig av om dette er betalt eller ubetalt trafikk, og
uavhengig av om det dreier seg om tale, SMS eller datatrafikk, og
uavhengig av om det har vært i Telenors eller Tele2 Norges nett eller som gjestende
Abonnent i et annet radionett.
Når denne definisjonen sammenholdes med prisbestemmelsene i Vedlegg 5, følger det at et
SIM-kort skal inngå i beregningsgrunnlaget for SIM-kortavgiften, så lenge det «har hatt
trafikk […] uavhengig av om det har vært i Telenors eller Tele2 Norges nett eller som
gjestende Abonnent i et annet radionett».
Telenor har anført at alternativet «gjestende Abonnent i et annet radionett» ikke bare
omfatter for eksempel SIM-kort som brukes i utlandet under ferieturer eller lignende, men
også SIM-kort som varig er ført ut av Telenors nett gjennom avtale om nasjonal gjesting i
et annet nett, slik tilfellet var med de av Tele2s kunder som ble ført over til Telias nett i
januar, februar og mars 2015.
Lagmannsretten slutter seg til denne forståelsen av avtalens ordlyd. Ordlyden må også
sammenholdes med avtalens generelle terminologi, som synes å være i tråd med vanlig
terminologi på området. Formuleringen «gjestende Abonnent» kunne ellers gi
assosiasjoner til mer kortvarig bruk i andre nett enn Telenors, som i det ovennevnte
ferieeksemplet. I tråd med innarbeidet terminologi på dette området omtales imidlertid
også langvarig bruk av andre operatørers nett som «gjesting» (tidligere «roaming»). Derfor
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brukes også betegnelsen «Nasjonal gjesting» på hele avtalen og for hele avtaleperioden, jf.
også definisjonen av «Nasjonal Gjesting» i avtalen punkt 1.4.
Telias anførsler forstås slik at man aksepterer den ovennevnte forståelsen av ordlyden
isolert sett, men Telia har anført at ordlyden på dette punktet er for vid og må tolkes
innskrenkende, eller at det må foretas en såkalt «negativ utfylling» av avtalen, jf.
Haaskjold, Kontraktsforpliktelser (2002) side 162. Lagmannsretten går nå over til å
behandle dette.
Mot å legge til grunn en ren ordlydsfortolkning kan det innvendes at ordlyden er veldig
generell – «gjestende Abonnent i et annet radionett» – og at en generell ordlyd kan være
mindre motstandsdyktig mot innskrenkende fortolkning. Telia har anført at sammenhengen
med andre bestemmelser i avtalen og de rent faktiske forhold underbygger at definisjonen
av «MSIDSN med trafikk» ikke kan forstås bokstavelig.
Dette sikter blant annet til at Tele2-konsernets mobiltelefonikunder var fordelt på to
selskaper, Network Norway AS (ca. 600.000 kunder) og Tele2 Norge AS (ca. 350.000
kunder), og at det kun var den førstnevnte kundegruppen som
benyttet Telenors nett i avtaleperioden, mens den sistnevnte gruppen allerede på
avtaletidspunktet benyttet Telias nett. Telia anfører at dersom man skulle ta avtalens
definisjon av «MSISDN med trafikk» på ordet, skulle også den sistnevnte kundegruppen
være omfattet av plikten til å betale SIM-kortavgift. Herunder har Telia vist til avtalen
punkt 1.3 siste ledd, hvor det fremgår at «Tele2 Norge velger selv hvor stor andel av sin
totale trafikk som skal benytte Telenor Norges Nett og Tele2 Norges Nett, herunder om all
Tele2 Norges og/eller Network Norway AS trafikk skal benytte Telenor Norges Nett».
Lagmannsretten finner at disse anførslene ikke kan føre frem. Det har i avtaleperioden ikke
vært noen uklarhet mellom partene om hvilke kunder betalingsplikten i utgangspunktet
omfattet, og det følger også av punkt 1.3 første ledd at «Tele2 Norges Nasjonal Gjestingtilgang er i dag implementert i Telenor Norges Nett (for Network Norway AS)». Avtalens
definisjon av «MSIDSN med trafikk» skaper således ikke de avgrensningsproblemene som
Telia synes å anføre til støtte for en innskrenkende fortolkning av avtalen.
Telia har også påberopt avtalens bestemmelse i punkt 2.3 andre ledd om at Tele2 «i en
overføringsfase kan gjøre bruk av annet nett enn Telenor Norges nett alene med det formål
å overføre Abonnenter til eller fra Telenor Norges nett», og at partene «skal bli enige om
den praktiske gjennomføringen i overgangsfasen og Tele2 Norge plikter å dekke Telenors
dokumenterte kostnader forbundet med dette». Lagmannsretten kan ikke se at denne
bestemmelsen, verken ut fra ordlyden eller andre momenter, gir grunnlag for unntak fra
avtalens bestemmelser om pris.
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Videre har Telia påberopt avtalens bestemmelse i Vedlegg 5 om at dersom beregningen av
pris «gir urimelig resultat, kan begge parter be om reforhandling av beregningsmetoden».
Dette står direkte i forlengelsen av formelen for prisberegning. Lagmannsrettens vurdering
er at en reforhandlingsklausul ikke gir grunnlag for å tolke avtalens prisbestemmelser
innskrenkende.
Når det gjelder rimeligheten av å følge avtalen også i migrasjonsfasen, vil lagmannsretten
primært vise til vurderingene nedenfor i punktene om forholdet til den offentligrettslige
reguleringen og om avtaleloven § 36. Her vil lagmannsretten bare bemerke at selv om
betaling av SIM-kortavgift i migrasjonsfasen til dels kunne føre til – og så vidt forstås
faktisk har ført til – betaling av slik avgift til to operatører i denne fasen, er dette etter
lagmannsrettens syn ikke tilstrekkelig til at avtalens ordlyd kan settes til side.
Når det gjelder valget mellom prisalternativene «Tot90 * 80%» og «Netto30» i avtalen, vil
lagmannsretten bemerke:
Lagmannsretten legger til grunn at Telenor under forhandlingene om avtalen om nasjonal
gjesting ga et standardtilbud hvor SIM-kortavgift skulle beregnes basert på alle SIM-kort
med trafikk siste måned. Tele2 ønsket fortrinnsvis en avtale uten et slikt fastpriselement,
men dette ble avslått av Telenor. Subsidiært ønsket Tele2 en modell hvor fastpriselementet
ble beregnet som et fast årlig beløp. Da også dette ble avslått, ønsket Tele2 å videreføre en
modell med alternativene «Netto30» og «Tot90 * 80%» fra 2010-avtalen. Slik
lagmannsretten forstår det, var årsaken at Tele2 dermed oppnådde fradrag for såkalte
tvilling/trilling-kort og telemetri. Telenor har beregnet at Tele2 sparte ca. 6 millioner
kroner i avtaleperioden på disse fradragene sammenlignet med en prismodell uten slike
fradrag.
Det følger av avtalens Vedlegg 5 at pris pr. måned skulle beregnes ut fra det av de to
alternativene «Tot 90 * 80%» og «Netto30» som ga det høyeste antall SIM-kort
(MSIDSN). Alternativet «Tot90 * 80 %» tar utgangspunkt i SIM-kort som har hatt trafikk i
løpet av «siste 3 måneders periode», mens «Netto30» gjelder SIM-kort med trafikk «den
siste måneds periode». Alternativet «Tot90 * 80%» kan derfor i større grad enn alternativet
«Netto30» fange opp SIM-kort hvor trafikken er opphørt. Basert på bevisførselen legger
lagmannsretten til grunn at partene med dette særlig tok sikte på å fange opp
kontantkortkunder som sluttet å bruke SIM-kortet (f.eks. gjestearbeidere som dro tilbake til
hjemlandet sitt). Partene var imidlertid på det rene med at også kunder som hadde avsluttet
sitt abonnement hos Tele2 til fordel for en annen operatør (og derfor fikk et nytt SIM-kort
hos denne operatøren) ville fortsette å inngå i vederlagsberegningen i en 3 måneders
periode. Disse kundene inngikk likevel ikke fullt ut, for innenfor en fradragsgrense på
20 % skulle det gjøres fradrag for SIM-kort som ikke hadde trafikk i siste måneds periode
(samt fradrag for såkalte tvilling-/trillingkort og telemetrikort), jf. formelen for «Tot90 *
80 %».
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Tingretten har i sin dom skilt klart mellom prisalternativene «Netto30» og «Tot90 * 80%»
med hensyn til migrasjonsfasen. Tingretten forstod «Netto30» slik at utmigrerte SIM-kort
skulle telles med som grunnlag for SIM-kortavgift hele den måneden de ble utmigrert, og
ikke bare frem til datoen de ble utmigrert. Derfor ble Telia dømt til å betale Telenor ca.
11,8 millioner kroner. For de påfølgende månedene var det ifølge tingrettens forståelse
bare «Tot90 * 80%» som kunne fange opp et utmigrert SIM-kort, men tingretten tolket
avtalen slik at «Tot90 * 80%» ikke kan gjelde i migrasjonsfasen. Dette var grunnlaget for
at Telenor ikke fikk medhold i det resterende fakturakravet på ca. 23,1 millioner kroner.
Etter lagmannsrettens forståelse av «MSIDSN med trafikk» – se ovenfor – får imidlertid
det forhold at et SIM-kort var utmigrert, ikke i seg selv betydning for valget mellom
alternativene «Netto30» og «Tot90 * 80%». Dette skyldes at lagmannsretten tolker avtalen
slik at også SIM-kort som har trafikk i andre nett enn Telenors, inngår i beregningen av
antall vederlagsberettigede SIM-kort for hver enkelt måned.
Telenor har fakturert for januar 2015 etter alternativet «Netto30», mens det for februar og
mars 2015 er fakturert etter alternativet «Tot90 * 80%». Dette bygger på de tall som Tele2
selv har innrapportert for den enkelte måned, jf. at Tele2 i avtalens Vedlegg 5 var pålagt en
slik rapporteringsplikt. Telenor har anført at dersom Tele2 hadde lagt til grunn at også
utmigrerte SIM-kort skulle telle med, så ville det vært korrekt å benytte «Netto30» også for
februar og mars 2015, fordi dette alternativet ville gi et høyere antall SIM-kort enn
alternativet «Tot90 * 80%». Ingen av partene har imidlertid foretatt noen beregning av det
fakturabeløpet som dette ville resultert i. Det er derfor fortsatt alternativet «Tot90 * 80%»
som ligger til grunn for fakturakravet som lagmannsretten skal ta stilling til hva gjelder
februar og mars 2015.
Selv om skillet mellom «Netto30» og «Tot90 * 80%» ikke får noen direkte betydning for
lagmannsrettens avgjørelse – fordi begge alternativene anses anvendelige også i
migrasjonsfasen – legger lagmannsretten likevel en viss vekt på at avtalen inneholder
alternativet «Tot90 * 80%». Forekomsten av dette alternativet gjorde det etter
lagmannsrettens syn ekstra tydelig at Tele2 risikerte å bli fakturert for kunder som rent
faktisk ikke lenger brukte Telenors nett, idet beregningen var knyttet til kort med trafikk
tre måneder tilbake i tid. Selv om man skulle følge en innskrenkende fortolkning av
definisjonen av «MSISDN med trafikk», ville dette ikke uten videre medføre at SIM-kort
som var ført ut av Telenors nett i januar 2015, falt utenfor alternativet «Tot90*80 %» for
februar og mars 2015. Og det er altså dette alternativet som rent faktisk ligger til grunn for
Telenors fakturakrav.
Lagmannsrettens samlede konklusjon på avtaletolkningsspørsmålene er at avtalen må
tolkes slik at det skulle betales SIM-kortavgift også i migrasjonsfasen hvor kunder ble ført
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ut fra Telenors nett, og at det fremsatte fakturakravet derfor ligger innenfor det som avtalen
ga grunnlag for.
3. Forholdet til den offentligrettslige reguleringen, jf. ekomloven § 10-11
3.1 Innledning
Spørsmålet her er om den avtaletolkningen som lagmannsretten har lagt til grunn ovenfor –
at det skal betales SIM-kortavgift også i migrasjonsfasen – er i strid med tilsynets Marked
15-vedtak fra 2010 og derfor eventuelt ugyldig etter ekomloven § 10-11.
Tilsynet konkluderte i brev av 29. desember 2016 med at det forelå motstrid og dermed
ugyldighet. Denne vurderingen knyttet tilsynet til avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket, hvor
det sentrale er at avtaler om nasjonal gjesting «ikke skal inneholde klausuler som utilbørlig
reduserer tilbydernes mulighet til å skifte vertsoperatør».
Telenor har anført at det ikke er hjemmel i ekomloven for å pålegge en slik forpliktelse
som i Marked 15-vedtaket avsnitt 197, herunder at forpliktelsen har et for uklart innhold. I
punkt 3.2 nedenfor vil lagmannsretten behandle disse anførslene (samlet omtalt som
«hjemmelsspørsmålet»). I punkt 3.3 vil så lagmannsretten vurdere forholdet mellom den
aktuelle avtalen og Marked 15-vedtaket avsnitt 197.
3.2 Hjemmelsspørsmålet
Spørsmålet er om avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket fra 2010 har hjemmel i ekomloven,
herunder om avsnitt 197 oppstiller en forpliktelse med et tilstrekkelig klart innhold.
Lagmannsretten vil først omtale de aktuelle hjemlene i ekomloven § 4-1 og § 4-6 og
tilknyttede bestemmelser i EUs tilgangsdirektiv (direktiv 2002/19/EC av 7. mars 2002 om
tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser).
Tilgangsdirektivet, som er en del av EØS-avtalen, er blant direktivene som ekomloven med
forskrifter er ment å gjennomføre.
Ekomloven § 4-6 har overskriften «Offentliggjøring og standardtilbud», og fastslår i første
ledd at tilsynet kan pålegge «tilbyder med sterk markedsstilling å offentliggjøre spesifisert
informasjon eller utarbeide og offentliggjøre standard-tilbud for elektronisk
kommunikasjonsnett og –tjeneste», og i fjerde ledd at tilsynet kan «gi pålegg om hvor,
hvordan og på hvilke vilkår informasjonen skal gjøres offentlig tilgjengelig, samt pålegge
endringer i tilbudet». Dette må ses i sammenheng med tilgangsdirektivet artikkel 9, som i
norsk oversettelse har overskriften «Forpliktelser med hensyn til innsyn». Ifølge artikkel 9
nr. 2 andre punktum skal tilsynet kunne «pålegge endringer i referansetilbud for å sikre at
forpliktelsene pålagt i henhold til dette direktiv overholdes».
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Ekomloven § 4-1 har overskriften «Tilgang», og fastslår i første ledd at tilsynet kan
pålegge en «tilbyder med sterk markedsstilling å imøtekomme enhver rimelig anmodning
om å inngå eller endre avtale om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett og –tjeneste».
Tilgangsdirektivet artikkel 12 har overskriften «Forpliktelser med hensyn til tilgang til og
bruk av bestemte nettressurser». Ifølge artikkel 12 nr. 1 første ledd kan tilsynet «pålegge
operatører forpliktelser til å etterkomme rimelige anmodninger om tilgang til og bruk av
bestemte nettdeler og tilhørende ressurser, blant annet i situasjoner der den nasjonale
reguleringsmyndighet anser at avslag på tilgang eller urimelige vilkår med lignende
virkning vil kunne hindre framveksten av et marked med bærekraftig konkurranse på
sluttbrukernivå, eller ikke vil være i sluttbrukerens interesse». I artikkel 12 nr. 1 andre ledd
er det angitt plikter som operatører kan pålegges, blant annet «å gi tredjemann tilgang til
bestemte nettdeler og/eller –ressurser». Videre følger det av artikkel 12 nr. 1 tredje ledd:
De nasjonale reguleringsmyndigheter kan i forbindelse med disse forpliktelsene
stille krav om rettferdighet, rimelighet og overholdelse av frister.
Lagmannsretten vil videre si noe om helheten i tilsynets Marked 15-vedtak av
5. august 2010, herunder hvordan hjemmelsspørsmålet er omtalt i vedtaket.
Marked 15-vedtaket har den fulle tittelen «Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk
markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og
samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere marked 15)». På
bakgrunn av en markedsanalyse ble Telenor i vedtaket utpekt som «tilbyder med sterk
markedsstilling», jf. ekomloven § 3-3. Videre ble Telenor i vedtaket pålagt «særlige
plikter» etter ekomloven § 3-4. De pålagte forpliktelsene bygger på en analyse av
«konkurranseproblemer» i vedtaket kapittel 5, hvor det fremgår at med hensyn til «vertikal
overføring av markedsmakt, utgjøres de potensielle konkurranseproblemene først og fremst
av ulike former for adferd som kan sidestilles med tilgangsnektelse. Dette kan være knyttet
både til pris og til andre forhold enn pris, som for eksempel tyngende kontraktsbetingelser»
(avsnitt 56).
Vedtaket kapittel 6 har overskriften «Generelt om valg av virkemidler», mens kapittel 7
har overskriften «Redegjørelse for valg av særskilte forpliktelser». Det omtvistede avsnitt
197 står i kapittel 7.3 om «Offentliggjøring og standardtilbud». Det fremgår at et pålegg
om offentliggjøring og standardtilbud blant annet skal bøte på konkurranseproblemer som
«utilbørlige krav» (avsnitt 192), og at tilsynet «kan i medhold av ekomloven § 4-6 første
ledd, jf. § 4-6 fjerde ledd presisere innholdet i standardavtalene nærmere» (avsnitt 196).
Deretter kommer avsnitt 197, som i sin helhet lyder slik (med lagmannsrettens utheving):
197. Hva gjelder avtaler om nasjonal gjesting og MVNO-tilgang, mener PT avtalene
ikke skal inneholde klausuler som utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å
skifte vertsoperatør. Slike vilkår vil kunne skape hindringer for en bærekraftig
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konkurranse. Det samme gjelder utilbørlige vilkår som oppstiller forbud mot å
operere i andre nettverk enn Telenors.
Vedtaket kapittel 8 har overskriften «Pålegg av særskilte forpliktelser», og det heter
innledningsvis (med lagmannsrettens utheving):
302. Som det fremgår av gjennomgangen ovenfor, har PT konkludert
med at Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for tilgang til og
samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett, skal underlegges en rekke
særskilte plikter. I dette kapittelet pålegges det konkrete innholdet i pliktene.
Vedtaket kapittel 8 omhandler følgende hovedkategorier av forpliktelser: «Tilgang»,
«Ikke-diskriminering», «Offentliggjøring og standardavtaler», «Regnskapsmessig skille»
og «Prisregulering». Lagmannsretten vil her bare bemerke at kapittel 8 ikke inneholder
noen omtale av eller konkretisering av vedtaket avsnitt 197.
Når det gjelder lovhjemmelen for avsnitt 197, viser vedtaket selv (i avsnitt 196) til
ekomloven § 4-6 om «Offentliggjøring og standardtilbud». Det fremgår imidlertid at
ekomloven § 4-6 må ses i sammenheng med andre typer forpliktelser, jf. vedtaket avsnitt
190 hvor det heter at «transparensforpliktelser» etter § 4-6 «er i seg selv sjelden
tilstrekkelig for å bøte på konkurranseproblemer, men spiller en viktig rolle for å sikre
etterlevelse av andre pålagte forpliktelser». Deretter nevner vedtaket at
transparensforpliktelser kan ha betydning for «tilgangsspørsmål», noe som kan forstås som
en henvisning til § 4-1 om «Tilgang».
Videre vil lagmannsretten redegjøre for hvordan tilsynet i ettertid har vurdert
hjemmelsspørsmålet vedrørende avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket fra 2010.
I varsel av 31. august 2015 om pålegg av retting av Telenors standardavtaler uttalte
tilsynet:
Etter Nkoms vurdering er punkt 197 hjemlet i ekomloven § 4-1, jf. § 4-6 [….]
Punktet er en presisering av tilgangsplikten etter ekomloven § 4-1, og er også en
type krav som tilgangsdirektivet artikkel 12 nr. 1 annet ledd fastsetter at
tilsynsmyndigheten skal kunne stille. Marked 15-vedtaket innebærer dermed at
Telenor i sine standardavtaler ikke kan ha vilkår som utilbørlig reduserer
tilbydernes mulighet til skifte av vertsoperatør.
Telenor innhentet deretter en utredning/rapport fra professor Erling Hjelmeng (datert
20. februar 2016), som konkluderte med at avsnitt 197 ikke hadde tilstrekkelig hjemmel i
ekomloven, og at avsnitt 197 uansett var for uklart til å danne grunnlag for en forpliktelse
for Telenor.
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I sitt brev av 29. desember 2016 vurderte tilsynet den nevnte rapporten, og fastholdt og
presiserte sitt syn på hjemmelsspørsmålet:
Nkom har vurdert Telenors anførsler, inkludert rapporten, og fastholder at Nkom
både hadde og har kompetanse etter ekomloven § 4-1 og § 4-6 til å fastsette en
forpliktelse med et slikt innhold som følger av punkt 197. Nkom anser videre at
bestemmelsen tilstrekkelig klart gir uttrykk for en begrensning av handlingsrommet
for Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling.
[…]
Nkom bemerker kort at begrepet «utilbørlig» ikke er å anse som en henvisning til
misbruksforbudet i den alminnelige konkurranseretten, men at begrepet er knyttet
til ERGS virkemiddeldokument som angir to måter for å adressere «undue
requirements».
Nkom konkluderer med at det tidligere marked 15-vedtaket punkt 197 oppstilte en
plikt for Telenor til ikke å innta klausuler i selskapets standardavtaler for nasjonal
gjesting og MNVO-tilgang som utilbørlig reduserer tilgangskjøpernes mulighet til å
skifte vertsoperatør.
Tilsynet viste også til at det nye Marked 15-vedtaket av 1. juli 2016 «viderefører og
utdyper krav til Telenor om rimelige vilkår mv.». Lagmannsretten vil derfor også si noe
om Marked 15-vedtaket fra 2016 og Samferdselsdepartmentets klagebehandling av dette
vedtaket.
Marked 15-vedtaket fra 2016 har ikke en tilsvarende formulering som avsnitt 197 i
vedtaket fra 2010. Imidlertid har vedtaket fra 2016 et punkt 7.1.7, «Nærmere om
tilgangsplikten», hvor det blant annet heter: «For å gjøre tilgangsplikten tilstrekkelig
effektiv, er det etter Nkoms vurdering nødvendig å pålegge Telenor en eksplisitt plikt til å
møte enhver rimelig anmodning med rimelige og rettferdige vilkår» (avsnitt 173).
Telenor påklaget blant annet denne delen av Marked 15-vedtaket fra 2016 og anførte at
Nkom bygget på en uriktig fortolkning av ekomloven § 4-1 i lys av tilgangsdirektivet
artikkel 12. Klagen ble 9. mars 2018 avgjort av Samferdselsdepartementet, som i all
hovedsak ikke tok klagen til følge. Departementet mente at et krav om «rimelige»
avtalevilkår hadde tilstrekkelig hjemmel, men at et krav om «rettferdige» avtalevilkår var
overflødig. For å «unngå uklarhet om Telenors forpliktelser» fant departementet dessuten
grunn til å gjenta pålegget om rimelige avtalevilkår i den del av Marked 15-vedtaket som
gjelder pålegg av særskilte forpliktelser (kapittel 8), i form av følgende tilføyelser:
Telenor ASA skal imøtekomme en rimelig anmodning om å inngå eller endre avtale
om tilgang med rimelige vilkår, jf. ekomloven § 4-1 første ledd, jf. § 3-4.
[…]
Vilkårene i standardavtalene skal være rimelige, jf. ekomloven § 4-6 fjerde ledd, jf.
§ 4-1.
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Lagmannsretten vil her gjengi departementets begrunnelse for at et slikt pålegg har
tilstrekkelig hjemmel i ekomloven:
Tilgangsbestemmelsene i ekomloven gjennomfører EUs tilgangsregulering på
området for elektronisk kommunikasjon, og skal bidra til å begrense
etableringshindringer og tilrettelegge for bærekraftig konkurranse til beste for
brukerne. Tilgangsbegrepet etter tilgangsdirektivet omfatter ikke bare
tilgjengeliggjøring av fasiliteter og tjenester, men også vilkår for slik tilgang. Det
følger direkte av ordlyden i tilgangsdirektivet artikkel 12 nr. 1 tredje ledd at:
"[n]ational regulatory authorities may attach to those obligations conditions
covering fairness, reasonableness and timeliness". Denne delen av direktivteksten
har ikke et direkte motstykke i ordlyden i ekomloven § 4-1 første ledd.
Departementet viser til Ot.prp. 58 (2002- 2003) kapittel 7, kapittel 7.6, hvor det
fremgår at tilgangskapittelet ikke er en ren oversettelse av direktivtekstene.
Departementet har tilpasset lovteksten til norsk lovgivningstradisjon. Dette
innebærer blant annet at ekomlovens bestemmelser må fortolkes i henhold til norsk
rettskildelære. Både reguleringens formål og reelle hensyn vil derfor spille inn i
tolkningen av ekomloven § 4-1. Departementet viser til at EUs ekompakke er
gjennomført noe ulikt i nasjonalstatene, blant annet fordi enkelte av EUs
medlemsland har en kasuistisk lovgivningstradisjon og derfor har behov for å
detaljere sin nasjonale lovgivning i større grad enn vi. For øvrig kan det være verdt
å merke seg at heller ikke EU-domstolen tolker direktivene bare etter sin ordlyd,
men også etter sitt formål.
I henhold til ekomloven § 4-1 første ledd kan myndigheten "pålegge tilbyder med
sterk markedsstilling å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å inngå eller
endre avtale om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste". Ordlyden
i ekomloven § 4-1 åpner eksplisitt for at myndigheten kan pålegge SMP-tilbyder å
"endre avtale". I dette ligger det forutsetningsvis at myndigheten kan pålegge
Telenor å endre vilkår i tilgangsavtalen.
Adgangen til å pålegge endring av tilgangsvilkår må sees opp mot det særskilte
formålet som tilgangsreguleringen har, herunder at pliktene som pålegges skal være
egnet til å fremme bærekraftig konkurranse, jf. ekomloven § 3-4 tredje ledd. Dette
innebærer at myndigheten kan pålegge Telenor tilgangsforpliktelser som innebærer
at urimelige vilkår som hindrer eller begrenser bærekraftig konkurranse må fjernes
eller endres. Myndighetens adgang til å påvirke kontraktsforholdet på denne måten,
er et viktig verktøy for å tilrettelegge for bærekraftig konkurranse. Dersom
myndigheten ikke skulle kunne pålegge tilbyder med sterk markedsstilling å fjerne
eller endre urimelige avtalevilkår, ville tilgangsplikten i praksis blitt lite effektiv. Ut
i fra en "fra det mer til det mindre"-betraktning har myndigheten også anledning til
på forhånd å gi visse føringer for tilgangsvilkårene før en avtale inngås.
Departementet viser for øvrig til at ekomloven § 4-1 om tilgang utgjør
hovedbestemmelsen i gjennomføringen av tilgangsdirektivet artikkel 12. Det
fremgår som nevnt ovenfor at det i henhold til artikkel 12 vil kunne være aktuelt å
stille vilkår om rimelighet, rettferdighet og rettidige vilkår for å legge til rette for
tilgang til og bruk av bestemte nettressurser. Endringsadgangen i § 4-1 første ledd
må derfor tolkes i lys av bestemmelsen den gjennomfører, noe om støtter
tolkningen ovenfor. Tilsvarende tolkning følger også av en svensk dom fra
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Kammarrätten i Stockholm 4. oktober 2011 i sak mellom Post- och telestyrelsen og
TeliaSonera AB om "[f]astställande av skyldighet att erbjuda avtalsviten vid
tillhandahållande av telefoniabonnemang till grossistkunder enligt lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikasjon (LEK)".
Nkom har i Vedtaket kapittel 7.1.7.1 avsnitt 174 utdypet hvordan de vil følge opp
kravet:
"Ved vurdering av om et avtalevilkår er rimelig og rettferdig, vil Nkom ta
utgangspunkt i om det aktuelle vilkåret kan anses å være i samsvar med det som
ville blitt tilbudt i et marked preget av konkurranse og at begrensninger overfor
tilgangskjøpere kan anses å være begrunnet i Telenors legitime behov, men ikke
går lenger enn nødvendig for å ivareta slike behov, og er forholdsmessig. Det
forhold at vilkår ellers er utbredt i kommersiell praksis, vil etter Nkoms vurdering
heve terskelen for å anse at vilkåret i denne sammenheng er i strid med et krav til
rimelige og rettferdige vilkår".
Til Telenors anførsel om rimelighetssensur, bemerker departementet at det er klart
at Nkom innenfor de rammer som er trukket opp gjennom reguleringen skal kunne
vurdere om Telenor har overholdt plikten til å imøtekomme rimelige anmodninger
om å inngå eller endre avtale om tilgang med rimelige vilkår. Dersom forpliktelsen
ikke er overholdt vil Nkom om nødvendig kunne pålegge retting.
For å sikre forutsigbarhet både for Telenor og for tilgangskjøperne når det gjelder
hva som ligger i kravet til ikke-diskriminering i praksis, er departementet enig med
Nkom i at det er nødvendig å tydeliggjøre dette gjennom et særskilt pålegg. At
tilgangskjøperne får tilbud om tilgang på rimelige vilkår skaper bedre
forutsigbarhet og mulighet for å drive virksomheten effektivt, noe som tilrettelegger
for konkurranse i sluttbrukermarkedet. Pålegget er etter departementets vurdering
således egnet til å gjøre tilgangsplikten tilstrekkelig effektiv, samt tilrettelegge for
konkurranse på likeverdige vilkår som Telenors egen sluttbrukervirksomhet. Dette
vil videre tilrettelegge for bærekraftig konkurranse i tråd med ekomlovens formål.
Departementet kan ikke se at det er mindre inngripende alternativ som i
tilstrekkelig grad er egnet til å bøte på konkurranseproblemet. Det vises blant annet
til at tilgangsnektelse er identifisert som selve kjerneproblemet i marked 15. Dette
omfatter både situasjoner der nettverkstilbyder nekter å forhandle med kjøper av
tilgang, og tilfeller hvor tilgang selges på urimelige vilkår, slik at kjøper av tilgang
ikke har en reell mulighet til å levere konkurransedyktige produkter i
sluttbrukermarkedene. Slik atferd kan forhindre at nye aktører etablerer seg og
tvinge etablerte aktører ut av markedet. Departementet viser for øvrig til
vurderingene i Vedtaket kapittel 5.3.1, 5.3.3, og 7.1.7.1, som tiltredes med de
begrensninger som angitt her. Videre er departementet enig med Nkom i at en
forpliktelse for Telenor om å ikke stille urimelige vilkår, ikke kan anses som særlig
byrdefullt i seg selv. Fordelen for konkurransen anses å overstige ulempene for
Telenor. I lys av dette er det etter departementets vurdering både nødvendig og
forholdsmessig å pålegge Telenor en eksplisitt plikt til å møte enhver rimelig
anmodning om tilgang med "rimelige vilkår" for å gjøre tilgangsplikten tilstrekkelig
effektiv.
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Lagmannsretten går nå over til å vurdere om den aktuelle delen av avsnitt 197 i Marked
15-vedtaket fra 2010 har tilstrekkelig hjemmel i ekomloven.
Etter lagmannsrettens vurdering gir ekomloven § 4-1, tolket i lys av tilgangsdirektivet
artikkel 12, tilstrekkelig hjemmel til å pålegge forpliktelser som også gjelder innholdet av
avtalevilkår om tilgang til mobilnett. Her kan lagmannsretten slutte seg til departementets
ovenstående vurdering i tilknytning til Marked 15-vedtaket fra 2016.
Videre finner lagmannsretten at avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket fra 2010 etter sitt saklige
innhold – «klausuler som utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å skifte
vertsoperatør» – ligger innenfor det som kan reguleres i en forpliktelse med hjemmel i
ekomloven § 4-1. Lagmannsretten ser ikke tilstrekkelig grunnlag for Telenors anførsel om
at tilgangsdirektivet artikkel 12 skal forstås så restriktivt at det bare åpner for regulering av
avtalevilkår som er så urimelige at de reelt sett tilsvarer en tilgangsnektelse. Se for
eksempel Nihoul og Rodford, EU Electronic Communications Law (2. utgave 2011) side
253, som fremholder at formålet bak direktivbestemmelsen er «to ensure that access may
be obtained by providers under the best possible conditions, without which the market for
the provision of electronic communications services would be unable to develop».
Mer tvilsomt finner lagmannsretten spørsmålet om avsnitt 197 har et for uklart innhold til å
være et gyldig pålegg av en særskilt forpliktelse i medhold av ekomloven § 4-1, jf. § 3-4.
Ekomloven kjennetegnes av såkalt ex ante regulering (forhåndsregulering), i motsetning til
den generelle konkurranseretten, som kjennetegnes av ex post regulering. Dette er omtalt
slik i Ot.prp. nr. 58 (2002-2003) side 32 (med lagmannsrettens uthevinger):
Ett av de vesentligste skillene mellom den generelle konkurranseregulering og den
sektorspesifikke konkurranseregulering som er nedfelt i lovforslaget er mellom den
konkurranserettslige ex post-metode og den sektorspesifikke ex ante-metode: Ex
post-regulering innebærer at bruken av virkemidlene vurderes fra sak til sak i
ettertid, dvs. det konstateres at misbruk av dominerende markedsmakt har funnet
eller finner sted, og Konkurransetilsynet bruker sine virkemidler for å korrigere
adferden. Det er i konkurranseretten ikke noe forbud mot å inneha dominerende
markedsmakt, det er misbruk av slik markedsmakt som er ulovlig. Ex anteregulering innebærer at myndighetene ønsker å korrigere adferd før mulig misbruk
har funnet sted, dvs. adferd normeres gjennom et sett av regler i forkant. I
lovforslaget gjøres dette ved at de relevante markeder analyseres av Post- og
teletilsynet. Dersom slik analyse konkluderer med at det foreligger eller vil
foreligge tilbyder med sterk markedsstilling innenfor en fremtidig måneders
periode, vil Post- og teletilsynet vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å
korrigere adferd, slik at misbruk av sterk markedsstilling ikke kan finne sted. Det er
ingen forutsetning for anvendelse av sektorspesifikke virkemidler at misbruk har
funnet sted. […]
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I markedsanalysen som ligger til grunn for Marked 15-vedtaket fra 2010, uttaler for øvrig
tilsynet (side 5):
Mulighet til hurtig inngripen, forutberegnelighet for aktørene og behovet for
omfattende og detaljert regulering gjør at PT mener generell konkurranserett ikke er
tilstrekkelig for å oppnå bærekraftig konkurranse i markedet for tilgang og
originering i mobilnett.
Tilsvarende synspunkter fremgår av markedsanalysen som ligger til grunn for Marked 15vedtaket fra 2016 (avsnitt 500):
Ved ex-ante regulering kan det pålegges tydelige forpliktelser i forkant, som er egnet
til å effektivt forhindre tilgangsnekt. Dersom det likevel skulle oppstå brudd på
pliktene, vil det raskt kunne gripes inn slik at reguleringen blir effektiv. I lys av
ovennevnte mener Nkom det er avgjørende at markedsaktørene gis den regulatoriske
forutsigbarheten som muliggjøres gjennom ex-ante regulering. Etter Nkoms
oppfatning kan dette særlige behovet for forutberegnelighet ikke dekkes av den
alminnelige konkurranseretten alene.
Lagmannsretten legger til grunn at det må stilles visse krav til innholdsmessig klarhet og
presisjon i de forpliktelsene som pålegges i medhold av ekomloven kapittel 4, jf. § 3-4. En
viss støtte for et slikt krav gir også forarbeidenes omtale av at forpliktelsene må være
«objektive» og «oversiktlige», jf. Ot.prp. nr. 58 (2002-2003) på side 100-101:
Forpliktelsene som pålegges skal være forholdsmessige, ikke diskriminerende,
bygge på objektive og saklige kriterier og være offentlig tilgjengelige. […]
[…] Med objektive og saklige vilkår menes at forpliktelsene ikke kan differensieres
alene ut fra hva tilgangen skal brukes til eller i forhold til hvilke tilbydere det dreier
seg om. Forpliktelsene skal dessuten være oversiktlige, slik at det er mulig å
kontrollere etterlevelse av ikke-diskrimineringsprinsippet og objektivitetskravet.
Lagmannsretten legger til grunn at en særskilt forpliktelse etter ekomloven kan formuleres
som en skjønnsmessig standard, men at standarden må ha et tilstrekkelig presist innhold.
Presiseringer kan følge av selve vedtaket, av loven eller av andre rettskilder.
Vurderingen av hvilke krav som må stilles til forpliktelsens klarhet, må skje etter en
avveining av hensyn til forutberegnelighet og rettssikkerhet mot hensynet til en effektiv
konkurranseregulering. På den ene siden må det blant annet tas i betraktning at en gyldig
pålagt forpliktelse skal kunne gi grunnlag for inngripende rettsvirkninger som
avtaleugyldighet etter ekomloven § 10-11, som er denne sakens tema. På den annen side
kan høye krav til klarhet i forpliktelsene medføre at tilsynet må dele opp vedtaksprosessen,
og at reglene om høring og konsultasjon i ekomloven § 9-2 og § 9-3 kan komme til
anvendelse i flere omganger. Se til illustrasjon LB-2015-23344 om hvorvidt
tilsynsmyndighetene foretok en etterfølgende presisering av vurderingstemaet for et pålegg
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om «ikke-diskriminerende vilkår», jf. ekomloven § 4-7, og om dette utløste plikt til å
notifisere EFTAs overvåkningsorgan, jf. ekomloven § 9-3.
Da departementet i klagevedtaket av 9. mars 2018 godtok en forpliktelse om «rimelige
vilkår» i Marked 15-vedtaket fra 2016, synes det vektlagt at vedtaket inneholdt en viss
presisering og eksemplifisering av forpliktelsen, jf. departementets begrunnelse ovenfor.
Lagmannsretten skal her ikke ta stilling til om dette innebar en tilstrekkelig presisering av
hva som ligger i at avtalevilkårene skal være «rimelige».
Spørsmålet i nærværende sak er om et pålegg som forbyr «klausuler som utilbørlig
reduserer tilbydernes mulighet til å skifte vertsoperatør», er tilstrekkelig presist.
Vurderingstemaet fremstår som mer presist enn et generelt krav om «rimelige» vilkår,
fordi det gjelder en mer avgrenset problemstilling. Det er likevel tale om et ganske generelt
og skjønnsmessig vurderingstema. Avsnitt 197 angir formålet bak forbudet; «slike vilkår
vil kunne skape hindringer for en bærekraftig konkurranse», jf. også formålsangivelsen i
ekomloven § 1-1, jf. § 3-4 tredje ledd. Videre inneholder vedtaket kapittel 5 om
«Konkurranseproblemer» en kort omtale av «Utilbørlige krav» (punkt 5.2.1.2), noe som
eksemplifiseres blant annet med «urimelige kompensasjonskrav og lange oppsigelsestider»
(avsnitt 40).
Lagmannsretten vurderer det likevel slik at utilbørlighetsvurderingen i avsnitt 197 fremstår
som nokså åpen i mangel av ytterligere presiseringer. Det kan reises spørsmål om forholdet
til utilbørlighetsstandarden i konkurranseloven § 11, og dermed forholdet mellom ex ante
og ex post regulering, jf. ovenfor om dette. I brevet av 29. desember 2016 bemerket
tilsynet kort «at begrepet «utilbørlig» ikke er å anse som en henvisning til
misbruksforbudet i den alminnelige konkurranseretten […]».
Selv om det ikke er avgjørende, vil lagmannsretten nevne at konteksten for avsnitt 197 i
Marked 15-vedtaket kan styrke inntrykket av en forpliktelse med et noe uferdig innhold.
Således heter det at tilsynet «mener» at «avtalene ikke skal inneholde klausuler som
utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å skifte vertsoperatør». Videre er avsnitt 197
som nevnt plassert i kapittel 7 om «Redegjørelse for valg av særskilte forpliktelser», uten
nærmere konkretisering i kapittel 8 om «Pålegg av særskilte forpliktelser» som ifølge
vedtaket selv skulle angi «det konkrete innholdet i pliktene».
Samlet er lagmannsretten i en viss tvil om Marked 15-vedtaket avsnitt 197 kan anses som
et gyldig pålegg av en særskilt forpliktelse etter ekomloven § 3-4, jf. § 4-1, og dermed om
avsnitt 197 overhodet kan danne grunnlag for avtaleugyldighet etter ekomloven § 10-11.
Lagmannsretten finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere bestemt om dette
spørsmålet, ut fra lagmannsrettens nedenstående vurdering av om det foreligger motstrid
mellom avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket og avtalens bestemmelser om SIM-kortavgift i
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migrasjonsfasen. Lagmannsretten tilføyer at selv om et pålegg som i avsnitt 197 skulle
anses å ha hjemmel i ekomloven, kan påleggets uklare innhold få betydning for
vurderingen av om pålegget er brutt.
3.3. Spørsmålet om motstrid mellom avtalen og Marked 15-vedtaket
Vurderingen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet («tilsynet») av spørsmålet om
motstrid mellom avtalen og Marked 15-vedtaket fremkommer primært i varsel av
31. august 2015 om pålegg om retting av Telenors standardavtaler i medhold av ekomloven
§ 10-6. Når det gjelder SIM-kortavgift, tok tilsynet opp to spørsmål:
For det første fant tilsynet at det var i strid med pålegget om ikke-diskriminering i Marked
15-vedtaket, jf. ekomloven § 4-7, når Telenors standardavtaler hadde en prisstruktur med
SIM-kortavgift uten å åpne for rent trafikkavhengige (variable) priser. For å være forenlig
med kravet til ikke-diskriminering mente tilsynet at Telenors standardtilbud også måtte
åpne for en alternativ prisstruktur, noe som er fulgt opp i det nye Marked 15-vedtaket fra
2016 med pålegg om å tilby også rent trafikkavhengige (variable) priser. Dette er ikke
temaet for nærværende sak. Lagmannsretten bemerker om dette bare at det nye Marked 15vedtaket ikke innebærer et forbud mot avtaler med SIM-kortavgift (fastpris), dersom
partene blir enige om dette.
For det andre fant tilsynet at dersom den aktuelle avtalen mellom Telenor og Tele2 skal
tolkes slik at SIM-kortavgift skal betales også i migrasjonsfasen, vil avtalen være i strid
med avsnitt 197 i Marked 15-vedtaket fra 2010, og at avtalen derfor er ugyldig, jf.
ekomloven § 10-11. Dette er temaet for nærværende sak.
Tilsynets behandling av spørsmålet om SIM-kortavgift i migrasjonsfasen var foranlediget
av at Tele2 i desember 2014 klaget over Telenors tolkning av avtalen om nasjonal gjesting
på dette punktet. Før tilsynet fikk fulgt opp varselet av 31. august 2015 med et pålegg om
retting av Telenors standardavtale, fattet tilsynet det nye Marked 15-vedtaket 1. juli 2016,
og det var således ikke lenger grunnlag for pålegg om retting basert på det tidligere
Marked 15-vedtaket fra 2010. Virkningstiden for den aktuelle avtalen mellom Telenor og
Tele2 var for øvrig utløpt allerede 31. mars 2015. Tele2/Telia fastholdt likevel sin klage,
og i et brev av 29. desember 2016 ga tilsynet en uttalelse om SIM-kortavgift i
migrasjonsfasen. At tilsynet fortsatt ville uttale seg om spørsmålet, ble begrunnet med
plikten til å føre tilsyn etter ekomloven § 10-1. Det ble også vist til at problemstillingen
fortsatt kan være aktuell under det nye Marked 15-vedtaket fra 2016. Tilsynet presiserte
likevel at brevet av 29. desember 2016 ikke var å anse som et «vedtak» etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, fordi det ikke var «bestemmende for rettigheter
eller plikter» for Telenor eller Telia.
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Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til om tilsynet på dette tidspunktet
kunne ha truffet et bindende vedtak om forholdet mellom avtalen og Marked 15-vedtaket
fra 2010, jf. ekomloven § 11-2 om konfliktløsning i tvister sammenholdt med § 10-1 om
tilsyn. Lagmannsretten ville hatt full kompetanse til å overprøve et slikt vedtak. I mangel
av et slikt vedtak har lagmannsretten også full kompetanse til å prøve de spørsmålene som
tilsynet vurderte i brevet av 29. desember 2016 og det forutgående varselet. Telia har ikke
anført at lagmannsretten skal utvise tilbakeholdenhet overfor tilsynets konkrete vurderinger
av motstrid mellom avtalen og Marked 15-vedtaket, men derimot overfor de mer
overordnede markeds- og konkurransevurderingene som ligger til grunn for tilsynets
Marked 15-vedtak. Etter lagmannsrettens syn kommer ikke spørsmålet om
tilbakeholdenhet overfor disse vurderingene på spissen i saken her.
Som begrunnelse for at SIM-kortavgift i migrasjonsfasen anses i strid med Marked 15vedtaket viste tilsynet i sitt brev av 29. desember 2016 hovedsakelig til begrunnelsen i
varselet av 31. august 2015, som her gjengis:
Det følger av punkt 197 at ikke enhver bestemmelse som reduserer mulighetene til
å skifte vertsoperatør rammes, men bare de som anses å være «utilbørlige».
Samtidig er det heller ikke nødvendig at hinderet er absolutt, for å falle inn under
forbudet.
Etter standardavtalenes vedlegg 5 vil grunnlaget for betaling av SIM-kortavgift
være basert på aktive MSISDN enten siste måned eller siste tre måneder. For å
sikre at overføring av kunder til ny vertsoperatør ikke skal føre til unødvendig tap
av kunder, vil gjennomføring av migrering normalt måtte skje i etapper og dermed
over tid. Den aktuelle migreringen til TeliaSoneras nett er en indikasjon på at det
ved flytting av større kundemasser vil kunne være nødvendig å gjennomføre
migrering over flere måneder. Innretningen på SIM-kortavgiften i Telenors
standardavtaler for nasjonal gjesting og MVNO-tilgang, innebærer dermed at en
tilgangskjøper som bytter vertsoperatør vil måtte betale vederlag for SIM-kort som
er migrert over til den nye vertsoperatørens nett. Tilgangskjøper som bytter til
annen vertsoperatør risikerer dermed å måtte betale for tilgang til to vertsoperatører
for samme underliggende kundeforhold.
I hvilken grad tilgangskjøper vil måtte betale for tilgang til flere vertsoperatører for
samme underliggende kundeforhold, vil i hovedsak bero på hvor lang tid det tar å
gjennomføre migreringen og hvor langt tilbake i tid en går ved fastsettelse av
beregningsgrunnlaget for SIMkortavgiften. Det er derfor grunn til å anta at risikoen
for slik «dobbeltbetaling» er større dersom beregningsgrunnlaget baseres på siste 90
dager enn ved siste 30 dager. Telenor har anført at den endrede innretningen av
SIM-kortavgiften i partenes tilgangsavtale, hvor beregningsgrunnlaget vil kunne
være siste tre måneder, er kommet i stand på initiativ fra TeliaSonera. Ettersom
tilgangskjøper også risikerer å måtte betale for SIM-kortavgift dersom en legger til
grunn Telenors opprinnelige utkast til standardavtale, altså at beregningsgrunnlaget
utelukkende skulle baseres på siste 30 dager, ser Nkom ikke grunn til å gå nærmere
inn på Telenors anførsel. PT bemerker for øvrig at Telenor bærer risikoen for å
etterleve de krav reguleringen stiller til Telenors standardavtaler og at det må gjelde
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uavhengig av hvilke ønsker en konkret tilgangskjøper måtte fremme i forhandling
med Telenor.
Nkom viser videre til at innretningen på SIM-kortavgiften innebærer at
tilgangskjøper risikerer å måtte betale betydelige beløp knyttet til kundeforhold som
er flyttet over til ny vertsoperatør. Nkom viser i den forbindelse til at det omtvistede
beløpet i denne saken utgjør om lag 28 millioner kroner. Ved migrering av færre
kunder ville dette beløpet vært lavere. På den annen side vil en mindre tilbyder
kunne ha en svakere økonomisk styrke til å bære en slik merkostnad. Nkom mener
på denne bakgrunn at innretningen på SIM-kortavgiften er egnet til å redusere
tilgangskjøperes insentiver til å bytte vertsoperatør.
Når det gjelder Telenors anførsel om at de faktiske forhold viser at bestemmelsen
ikke har redusert TeliaSoneras mulighet til å skifte vertsoperatør, vil Nkom først
påpeke at påstanden ikke er nærmere begrunnet. Nkom kan i alle tilfelle ikke se at
påstanden kan føre frem. Vurderingstemaet er ikke om det foreligger absolutte
hindre for bytte av vertsoperatør, men om Telenors innretning på SIM-kortavgiften
er å anse som en klausul som utilbørlig reduserer tilgangskjøperes mulighet til å
bytte til annen vertsoperatør enn Telenor. Etter Nkoms oppfatning er de særlige
omstendighetene knyttet til oppkjøpet av Tele2 ABs norske virksomhet i alle tilfelle
et forhold som gjør at dette konkrete bytte av vertsoperatør fremstår som et mindre
relevant eksempel på muligheten til å bytte vertsoperatør.
Telenor har vist til at tilgangskjøper har anledning til å benytte Telenors nett for de
abonnenter tilgangskjøper måtte ønske frem til avtalen løper ut. Nkom finner at
dette ikke kan få betydning, all den tid tilgangskjøper i migrasjonsfasen ikke kan
velge bort muligheten til å benytte Telenors nett for kunder som er migrert over i
annet nett, med virkning for beregningen av SIM-kortavgift. Dette vil få tilsvarende
virkning som om tilgangskjøper må akseptere tjenester det ikke er anmodet om,
sammenlign marked 15-vedtaket punkt 222.
Telenor er ikke pålagt krav om kostnadsorienterte priser. I mangel av relevante
holdepunkter for å sammenligne eksterne tilgangskjøperes posisjon med hva som
gjør seg gjeldende for Telenor, vil det likevel kunne gi noe veiledning å se hen til
om plikten til å betale SIM-kortavgift for utmigrerte kunder, vil kunne reflektere en
underliggende kostnad for Telenor. Nkom kan imidlertid ikke se at så skulle være
tilfelle.
Nkom viser også til at Telenor i sine standardavtaler ikke har andre alternativer enn
det som er basert på SIM-kortavgift, herunder SIM-kortavgift i migrasjonsfase.
Nkom konkluderer etter dette med at plikten til å betale SIM-kortavgift i
migrasjonsfase i medhold av Telenors standardavtale har en slik innretning at den
utgjør en klausul som utilbørlig reduserer tilgangskjøperes mulighet til å skifte
vertsoperatør, jf. marked 15-vedtaket punkt 197.
Tilsynet fant videre at den individuelle avtalen om nasjonal gjesting mellom Telenor og
Tele2 måtte vurderes på samme måte som Telenors standardavtale, slik at også den
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individuelle avtalen var i strid med Marked 15-vedtaket. Om dette gjengis følgende fra
tilsynets varsel av 31. august 2015:
Telenor har fremholdt at beregningsperioden på tre måneder for tellende SIM-kort,
ble inntatt på initiativ fra TeliaSonera. Hvorvidt beregningsmåten for tellende SIMkort skal baseres på siste 30 eller siste 90 dager, vil som Nkom har uttrykt ovenfor,
være av betydning for hvilket beløp tilgangskjøper vil måtte betale Telenor for
kunder som er flyttet til en annen vertsoperatørs nett eller tilgangskjøperens eget
nett. Prisstrukturen i Telenors tilgangsavtaler innebærer imidlertid at
tilgangskjøper, også dersom SIM-kortavgiften beregnes ut ifra siste 30 dager, vil
måtte betale for tilgang til Telenors nett etter at det underliggende kundeforholdet
er flyttet ut av Telenors nett. Det er videre sentralt at marked 15-vedtaket retter seg
mot Telenor, og at det er Telenor som må sørge for å holde seg innenfor de krav
reguleringen stiller. Hvorvidt TeliaSonera skulle ha initiert beregningsmetoden for
SIM-kortavgift i tilgangsavtalen mellom partene, blir etter dette
uten betydning for spørsmålet om avtalebestemmelsen er i strid med gjeldende
regulering.
Nkom har ovenfor uttrykt at en prisstruktur med SIM-kortavgift ikke i seg selv er i
strid med reguleringen, men at en slik prisstruktur ikke kan tilbys som eneste
alternativ. Nkom har videre uttrykt at Telenor i avtaler med SIM-kortavgift skal
innta en regulering som innebærer at tilgangskjøper ikke må betale for tilgang i
Telenors nett etter at det underliggende kundeforholdet som genererer SIMkortavgift er flyttet til ny vertsoperatør. Nkom har ikke blitt forelagt informasjon
som gir holdepunkter for at TeliaSonera har blitt tilbudt en alternativ prisstruktur
eller en prisstruktur med SIM-kortavgift med slik særregulering av plikten til å
betale SIM-kortavgift ved utmigrering. Nkom finner derfor ikke grunn til å gå inn
på spørsmålet om hvilken betydning det ville kunne ha om tilgangskjøper eventuelt
skulle ha avslått et slikt tilbud.
Lagmannsretten tar ved vurderingen av mulig motstrid mellom avtalen og Marked 15vedtaket som utgangspunkt at vedtaket avsnitt 197 inneholder et forbud mot klausuler som
«utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å skifte vertsoperatør». Lagmannsretten er
enig med tilsynet når det i varselet av 31. august 2015 uttales at avsnitt 197 ikke rammer
«enhver bestemmelse som reduserer mulighetene til å skifte vertsoperatør». Ut fra selve
formuleringen «utilbørlig» må det innfortolkes en viss terskel.
Lagmannsretten legger til grunn at normen i avsnitt 197 må forstås på bakgrunn av
formålet om å legge til rette for «bærekraftig konkurranse», jf. ekomloven § 1-1. Dette
formålet er også uttrykkelig nevnt i vedtaket avsnitt 197. Lagmannsretten har ikke
grunnlag for å overprøve de mer generelle vurderingene av konkurransesituasjonen i det
aktuelle markedet, som ligger til grunn at for at tilsynet har utpekt Telenor som en aktør
med «sterk markedsstilling», jf. ekomloven § 3-1.
Ovenfor har lagmannsretten påpekt at Marked 15-vedtaket ikke gir så mye veiledning med
hensyn til innholdet av avsnitt 197, men at vedtaket i avsnitt 40 om «Utilbørlige krav»
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nevner som eksempler «urimelige kompensasjonskrav og lange oppsigelsestider».
Eksemplet om «urimelige kompensasjonskrav» peker mot at nettopp prisen
(kompensasjonen) kan være det «utilbørlige», men gir ikke veiledning for den nærmere
vurderingen. Når det gjelder «lange oppsigelsestider», er dette ikke direkte temaet i
nærværende sak. Avtalens varighet var opprinnelig på 18 måneder med sluttdato
31. desember 2015, men ved oppsigelse innen 30. september 2014 ble avtalen forkortet til
9 måneder med sluttdato 31. mars 2015, jf. avtalen punkt 13.1. Oppsigelsestidens lengde
taler etter lagmannsrettens syn ikke i seg selv for at det foreligger et utilbørlig forhold.
Lagmannsretten antar ellers at retningslinjene i Marked 15-vedtaket fra 2016 (avsnitt 174)
om når et avtalevilkår er «rimelig» eller «rettferdig», kan illustrere momenter av betydning
også for vurderingen etter kriteriet «utilbørlig» i Marked 15-vedtaket fra 2010:
Ved vurdering av om et avtalevilkår er rimelig og rettferdig, vil Nkom ta
utgangspunkt i om det aktuelle vilkåret kan anses å være i samsvar med det som ville
blitt tilbudt i et marked preget av konkurranse og at begrensninger overfor
tilgangskjøpere kan anses å være begrunnet i Telenors legitime behov, men ikke går
lenger enn nødvendig for å ivareta slike behov, og er forholdsmessig. Det forhold at
vilkår ellers er utbredt i kommersiell praksis, vil etter Nkoms vurdering heve
terskelen for å anse at vilkåret i denne sammenheng er i strid med et krav til rimelige
og rettferdige vilkår.
Betaling av SIM-kortavgift i migrasjonsfasen innebærer at Tele2 må betale Telenor for
kunder som rent faktisk var ført ut («migrert») fra Telenors nett og over i Telias nett. Dette
kunne medføre betaling av SIM-kortavgift både til Telenor og Telia i migrasjonsfasen. I
tilsynets vurdering er denne faren for dobbeltbetaling det sentrale argumentet for at avtalen
var «utilbørlig».
Lagmannsretten er enig med tilsynet i at faren for dobbeltbetaling er det sentrale ved
utilbørlighetsvurderingen, og at en slik fare kan redusere insentivene til å skifte
vertsoperatør. Det synes også nærliggende at dette i sin tur kan påvirke konkurransen i
markedet negativt, selv om tilsynet i liten grad har vurdert dette konkret i sin begrunnelse
(gjengitt ovenfor). Lagmannsretten forstår det slik at «dobbeltbetaling» rent faktisk ble
resultatet, idet Tele2 i forbindelse med oppkjøpet fra Telia i juli 2014 inngikk en avtale om
nasjonal gjesting med Telia med et fastpriselement (uten at de nærmere detaljene i avtalen
mellom Tele2 og Telia har vært belyst for retten).
Lagmannsretten legger også til grunn at det ikke var mulig å gjennomføre migrasjonen av
kunder slik at man unngikk denne risikoen for dobbeltbetaling. Dette skyldes de tekniske
sidene ved å føre kunder ut fra et nett og over i et annet, som medførte at prosessen var
tidkrevende og måtte skje stegvis, jf. lagmannsrettens omtale i punkt 1 ovenfor av de ulike
stegene i migrasjonsfasen.
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Selv om de tekniske begrensningene ga visse rammer, legger lagmannsretten noe vekt på at
det var opp til Tele2 hvordan migrasjonen av kunder rent faktisk skulle utføres, og at
Telenor ikke hadde noen direkte kontroll over dette.
Når det gjelder hvorvidt SIM-kortavgift (fastpris) er utbredt i kommersiell praksis, vil
lagmannsretten nevne at selve prisstrukturen med SIM-kortavgift ikke er unik for Telenors
tilgangsavtaler, jf. opplysningen om at Telia selv opererer med en slik prisstruktur.
Tilsynets vurdering av en slik prisstruktur har heller ikke vært utelukkende negativ. I et
vedtak av 23. mars 2012 (i den såkalte TDC-saken) uttalte således tilsynet at en slik
prisstruktur «synes bedre tilpasset den gjeldende konkurransesituasjonen i
sluttbrukermarkedet for mobiltelefoni», fordi den blant annet syntes «bedre å legge til rette
for at tilgangskjøperen skal kunne tilby såkalte fastprisprodukter i sluttbrukermarkedet».
Telenor har anført at dette vedtaket nettopp var bakgrunnen for at de fra 2013 utarbeidet
nye standardavtaler med en SIM-kortavgift. Samferdselsdepartementet uttalte for øvrig i et
vedtak 14. september 2016 (vedrørende spørsmål om utsatt iverksettelse av Marked 15vedtaket fra 2016) at «den dominerende prisstrukturen i markedet i dag er en prisstruktur
med et innslag av et fastpriselement». Selv om disse uttalelsene ikke direkte gjelder SIMkortavgift i migrasjonsfasen, legger lagmannsretten en viss vekt på at selve prisstrukturen
var utbredt.
Videre legger lagmannsretten vekt på at risikoen for en viss dobbeltbetaling i en
oppsigelses- eller avviklingsfase generelt ikke er uvanlig i kontraktsforhold. Selv om
nærværende kontraktsforhold skiller seg fra et vanlig leieforhold ved at SIM-kortavgiften i
oppsigelsesperioden ikke direkte avspeiler kostnader eller tapte kontraheringsmuligheter på
Telenors hånd, kan det sies å være et visst samsvar mellom kostnadsstruktur og prisstruktur
på den måten at det meste av Telenors kostnader på nettverksnivå er opplyst å være faste
og ikke trafikkavhengige kostnader.
Avtalens løsning med betaling av SIM-kortavgift også i migrasjonsperioden ga også en
oversiktlig løsning og et mer forutberegnelig minste vederlag for Telenor i
kontraktsperioden. Det må også tas i betraktning at SIM-kortavgiften i de aktuelle
månedene da migrasjonen fant sted, ikke utgjorde mer enn mellom 5 og 10 % av det
samlede kontraktsvederlaget i hele avtaleperioden.
Lagmannsretten vektlegger også at alternativet til en SIM-kortavgift ikke nødvendigvis
ville være et lavere samlet vederlag. I det ovennevnte vedtaket av 14. september 2016
uttalte Samferdselsdepartementet at kravet i det nye Marked 15-vedtaket om å tilby også
en rent trafikkavhengig prisstruktur, «innebærer imidlertid ikke en prisreduksjon, forutsatt
at prisen er ikke-diskriminerende». Når det gjelder SIM-kortavgift i migrasjonsfasen, har
Telenor anført at alternativet ville vært en «rebalansering» hvor de variable prisene ble økt,
og at Telenor hadde rom for dette innenfor de øvrige påleggene etter Marked 15-vedtaket.

- 33 -

17-072236ASD-BORG/01

Det siste har i liten grad vært belyst for lagmannsretten, men det er heller ikke bestridt, og
lagmannsretten finner å måtte legge til grunn at det var rom for en slik prisøkning.
På bakgrunn av de ovenstående momentene finner lagmannsretten at Telenor hadde et
legitimt behov for å beregne SIM-kortavgift også i migrasjonsfasen. Lagmannsretten ser
ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at avtalens bestemmelser på dette punktet utelukkende
springer ut av Telenors sterke stilling i det aktuelle markedet.
Til slutt vil lagmannsretten si noe om betydningen av Konkurransetilsynets vedtak av
21. juni 2018, som Telia har påberopt. Telenor ble i dette vedtaket pålagt et stort
overtredelsesgebyr for utilbørlig utnyttelse av sin dominerende stilling i strid med
konkurranseloven § 11 og EØS-avtalen artikkel 54 gjennom omleggingen av prisstrukturen
i avtalen fra 2010 med Network Norway AS om nasjonal gjesting. Dette gjaldt altså
forløperen til avtalen fra 2014 som nærværende sak gjelder. Konkurransetilsynets vedtak
er omfattende (og delvis sladdet), og vedtaket er i liten grad dokumentert for
lagmannsretten. Det er imidlertid dokumentert at Konkurransetilsynet – gjennom
henvisning til interne dokumenter fra Telenor – mener at Telenors formål med den nye
prisstrukturen i 2010 var å redusere Network Norways insentiver for utbygging av sitt
mobilnett («det tredje nettet»), og at dette var en «uakseptabel forretningsmetode som ikke
utgjorde konkurranse basert på ytelser». Nærværende sak gjelder et annet vurderingstema,
nemlig om SIM-kortavgiften utilbørlig reduserte Tele2s adgang til å skifte vertsoperatør.
Avtalen i nærværende sak ble for øvrig inngått i en situasjon hvor Tele2 hadde tapt
auksjonen om frekvenstillatelser, jf. foran, slik at temaet om utbygging av et tredje nett
ikke fremstår som like relevant ved vurdering av prisstrukturen i denne avtalen. Telenor
har for øvrig opplyst at Konkurransetilsynets vedtak vil bli påklaget. Lagmannsretten
finner ikke å kunne tillegge vedtaket særlig betydning i nærværende sak.
Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at avtalens bestemmelser om SIMkortavgift, også i en migrasjonsfase, ikke er i strid med Marked 15-vedtaket fra 2010
avsnitt 197 om klausuler som «utilbørlig reduserer tilbydernes mulighet til å skifte
vertsoperatør».
Lagmannsretten tilføyer at dette ikke nødvendigvis betyr at Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet ville vært avskåret fra å pålegge Telenor en forpliktelse som
på en mer presis og forutberegnelig måte rammet avtalens bestemmelser om SIMkortavgift i en migrasjonsfase.
4. Avtaleloven § 36
Avtaleloven § 36 er anført av Telia som et subsidiært grunnlag for ugyldighet. Etter
bestemmelsens første ledd kan en avtale helt eller delvis settes til side eller endres «for så
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vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den
gjeldende».
Lagmannsretten bemerker at avtaleloven § 36 bare er anvendelig overfor «de helt klare
urimeligheter», og det «kreves spesielt mye» for å bruke bestemmelsen ved avtaler mellom
næringsdrivende, jf. Rt-2012-1537 avsnitt 46.
Etter lagmannsrettens syn er det i dette kontraktsforholdet lite rom for
rimelighetsvurderinger utover det som allerede er foretatt ved den ovenstående vurderingen
av forholdet mellom avtalen og utilbørlighetsnormen i Marked 15-vedtaket avsnitt 197. Se
til sammenligning LB-2011-164879 om forholdet mellom konkurranseloven § 11 og
avtaleloven § 36. Det foreligger etter lagmannsrettens vurdering ikke forhold som innfrir
den høye terskelen for å anvende avtaleloven § 36 i dette kontraktsforholdet.
5. Oppsummering
Lagmannsretten har konkludert med at avtalen om nasjonal gjesting skal tolkes slik at
SIM-kortavgift også påløper i migrasjonsfasen, og at det fremsatte kravet fra Telenor
ligger innenfor det som kan kreves etter avtalens prisbestemmelser. Videre har
lagmannsretten konkludert med at det ikke er grunnlag for å kjenne avtalen ugyldig etter
ekomloven § 10-11 eller avtaleloven § 36.
Etter dette tas Telenors krav om betaling av 34 933 591,18 kroner til følge. Rentekravet er
ikke omtvistet og tas også til følge.
6. Sakskostnader
Med det resultat lagmannsretten er kommet til, har Telenor vunnet saken, og skal da som
hovedregel tilkjennes fulle sakskostnader for lagmannsretten og tingretten, jf. tvisteloven
§ 20-2 første ledd, jf. § 20-9 første og andre ledd.
Lagmannsretten finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å
gjøre unntak, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Den omstendighet at Telias standpunkt har
støtte i vurderingene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og at Telia fikk delvis
medhold i tingretten, er etter lagmannsrettens syn ikke tilstrekkelig i en sak av denne
karakter og med et slikt partsforhold. Lagmannsretten har ikke funnet resultatet kvalifisert
tvilsomt. Telias forlikstilbud forut for tingrettens dom (tilsvarende beløpet som ble idømt
av tingretten) kan heller ikke få betydning, gitt det resultatet lagmannsretten er kommet til.
Telenor har krevd sakskostnader med 1 263 323,42 kroner for tingretten og 753 123 kroner
for lagmannsretten, som i all hovedsak er salær. Det er ikke fremmet innsigelser mot
beløpenes størrelse, som anses nødvendig, jf. tvisteloven § 20-5. I tillegg kommer
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rettsgebyr med 14 350 kroner for tingretten og 34 617 kroner for lagmannsretten. Samlede
sakskostnader fastsettes derfor til 2 065 413,42 kroner. Beløpet er uten merverdiavgift.

***
Dommen er enstemmig.
Dommen er avsagt etter lovens frist. Delvis skyldes dette sakens omfang og kompleksitet,
delvis skyldes det reisefravær for en av dommerne.
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DOMSSLUTNING
1. Telia Norge AS dømmes til å betale til Telenor Norge AS 34 933 591,18 –
trettifiremillionernihundreogtrettitretusenfemhundreognittien 18/100 – kroner innen 2 – to
– uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrente i henhold til
avtalenummer 1-2908172679 punkt 8.3 fra forfall for den enkelte faktura til betaling skjer.
2. I sakskostnader for tingretten og lagmannsretten betaler Telia Norge AS til Telenor
Norge AS 2 065 413,42 – tomillionerogsekstifemtusenfirehundreogtretten 42/100 – kroner
innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Vincent Galtung

Dag A. Minsaas

Karl Inge Rohde

Dokument i samsvar med undertegnet original.
Vigdis Flaat Sørra, signert elektronisk
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