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Ulike metoder for å beregne UPP-indekser 
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• Hausman et al. (2011) utleder formel for å beregne ensidige prisvirkninger 

– Forutsetter samme marginalkostnader før og etter oppkjøp 

– Tar ikke hensyn til eventuelle bindinger mellom partene før oppkjøpet 

• I TSN og Tele2 sitt tilfelle legger vi til grunn følgende: 

1. Tele2 sine roamingkostnader utgjør en stor del av selskapets marginalkostnader før 
oppkjøpet – etter oppkjøpet faller disse bort 

2. Gjennom roamingavgifter har TSN en inntekt på deler av Tele2-kundenes trafikk også 
uten oppkjøp 

• Utledningen i Hausman et al. (2011) sammenligner førsteordensbetingelser før og etter 
oppkjøp 

– Vi gjør den samme utledningen, men tilpasser førsteordensbetingelsene til punkt 1. og 2.  

• Tilpasningene er viktige for UPP-beregningene 

– Bortfallet av en stor kostnadskomponent reduserer prispresset vesentlig for Tele2 

– Roaminginntektene gjør at forskjellen mellom oppkjøpsscenariet og det kontrafaktiske blir 
mindre for TSN sine prisingsinsentiver – reduserer prispresset vesentlig for TSN 



Ulike scenarier for den kontrafaktiske situasjonen 
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• Utgangspunktet må være å legge til grunn de data vi har på priser, kostnader og diversjon på 
tidspunkt for oppkjøpet   
 
Tele2 som MNO med NRA avtale   

• Men vi vet at Tele 2 mistet nødvendige frekvenser i frekvensauksjonen i 2013 og at selskapet 
må basere seg på roaming for all sin trafikk uten oppkjøpet   
 
Tele2 som MVNO med NRA avtale  

– For å være konservative legger vi til grunn de nyeste prisene på roaming som Tele2 har 
oppnådd i forhandlinger for tiden fremover 

• Tele2 som MVNO med strategisk binding til TSN  

– Her tar vi i tillegg hensyn til at Tele2s inngåtte MVNO-avtale med TSN gjør at avgiftene 
Tele2 betaler for gjestetrafikk i et kontrafaktisk MVNO-scenario vil tilfalle TSN 

• Tele2 og ICE som MNO 

 

 

 

 



Ulike scenarier og forutsetninger om kostnader etter oppkjøp 
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Forutsetninger om Tele2s kostnader etter oppkjøp 

Samme marginalkostnad som 
før oppkjøp 

Bortfall av NRA-/MVNO-
kostnad etter oppkjøp 

Forutsetninger om kontrafaktisk 
scenario 

Tele2 som MNO: 
Historiske andeler NRA-trafikk og 

historiske NRA-priser 
𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪+ 𝑹𝑪

𝑴𝑵𝑶  𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑵𝑶 



Ulike scenarier for den kontrafaktiske situasjonen 
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• Utgangspunktet må være å legge til grunn de data vi har på priser, kostnader og diversjon på 
tidspunkt for oppkjøpet   
 
Tele2 som MNO med NRA avtale   

• Men vi vet at Tele2 mistet nødvendige frekvenser i frekvensauksjonen i 2013 og at selskapet 
må basere seg på roaming for all sin trafikk uten oppkjøpet   
 
Tele2 som MVNO med NRA avtale  

– For å være konservative legger vi til grunn de nyeste prisene på roaming som Tele2 har 
oppnådd i forhandlinger for tiden fremover 

• Tele2 som MVNO med strategisk binding til TSN  

– Her tar vi i tillegg hensyn til at Tele2s inngåtte MVNO-avtale med TSN gjør at avgiftene 
Tele2 betaler for gjestetrafikk i et kontrafaktisk MVNO-scenario vil tilfalle TSN 

• Tele2 og ICE som MNO 
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Forutsetninger om Tele2s kostnader etter oppkjøp 

Samme marginalkostnad som 
før oppkjøp 

Bortfall av NRA-/MVNO-
kostnad etter oppkjøp 

Forutsetninger om kontrafaktisk 
scenario 

Tele2 som MNO: 
Historiske andeler NRA-trafikk og 

historiske NRA-priser 

Tele2 som MVNO (1): 
Uten strategiske bindinger til TSN 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪+ 𝑹𝑪
𝑴𝑵𝑶  𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪

𝑴𝑵𝑶 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 

Ulike scenarier og forutsetninger om kostnader etter oppkjøp 



Ulike scenarier for den kontrafaktiske situasjonen 

Ensidige effekter 11 

• Utgangspunktet må være å legge til grunn de data vi har på priser, kostnader og diversjon på 
tidspunkt for oppkjøpet   
 
Tele2 som MNO med NRA avtale   

• Men vi vet at Tele2 mistet nødvendige frekvenser i frekvensauksjonen i 2013 og at selskapet 
må basere seg på roaming for all sin trafikk uten oppkjøpet   
 
Tele2 som MVNO med NRA avtale  

– For å være konservative legger vi til grunn de nyeste prisene på roaming som Tele2 har 
oppnådd i forhandlinger for tiden fremover 

• Vi vet også at roamingavgiftene fra Tele2s gjestetrafikk vil tilfalle TSN etter nylig inngått 
MVNO-avtale 
 
Tele2 som MVNO med strategisk binding til TSN  

– Vi legger til grunn priser på roaming som følger av avtalen mellom Tele2 og TSN 

• Tele2 og ICE som MNO 
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Forutsetninger om Tele2s kostnader etter oppkjøp 

Samme marginalkostnad som 
før oppkjøp 

Bortfall av NRA-/MVNO-
kostnad etter oppkjøp 

Forutsetninger om kontrafaktisk 
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gjennom MVNO-avtale 
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𝑴𝑵𝑶  𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
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𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒎 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈
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Ulike scenarier og forutsetninger om kostnader etter oppkjøp 



Ulike scenarier for den kontrafaktiske situasjonen 
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• Utgangspunktet må være å legge til grunn de data vi har på priser, kostnader og diversjon på 
tidspunkt for oppkjøpet   
 
Tele2 som MNO med NRA avtale   

• Men vi vet at Tele2 mistet nødvendige frekvenser i frekvensauksjonen i 2013 og at selskapet 
må basere seg på roaming for all sin trafikk uten oppkjøpet   
 
Tele2 som MVNO med NRA avtale  

– For å være konservative legger vi til grunn de nyeste prisene på roaming som Tele2 har 
oppnådd i forhandlinger for tiden fremover 

• Vi vet også at roamingavgiftene fra Tele2s gjestetrafikk vil tilfalle TSN etter nylig inngått 
MVNO-avtale 
 
Tele2 som MVNO med strategisk binding til TSN  

– Vi legger til grunn priser på roaming som følger av avtalen mellom Tele2 og TSN 

• Tele2 og ICE som MNO 
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Forutsetninger om Tele2s kostnader etter oppkjøp 

Samme marginalkostnad som 
før oppkjøp 

Bortfall av NRA-/MVNO-
kostnad etter oppkjøp 

Forutsetninger om kontrafaktisk 
scenario 

Tele2 som MNO: 
Historiske andeler NRA-trafikk og 

historiske NRA-priser 

Tele2 som MVNO (1): 
Uten strategiske bindinger til TSN 

Tele2 som MVNO (2): 
Med strategisk binding til TSN 

gjennom MVNO-avtale 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪+ 𝑹𝑪
𝑴𝑵𝑶  𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪

𝑴𝑵𝑶 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒎 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒎 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 

Tele2 og ICE som MNO: 
Nye NRA-priser og strategisk 

binding til TSN 
𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪

𝑴𝑵𝑶 𝒎𝒆𝒅 𝑰𝑪𝑬 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑵𝑶 𝒎𝒆𝒅 𝑰𝑪𝑬 

Ulike scenarier og forutsetninger om kostnader etter oppkjøp 



Kommentarer til Konkurransetilsynets analyse 
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• Avsnitt 393 til 405 i offentlig versjon av Konkurransetilsynets vedtak 

• Avsnitt 396: «….Oslo Economics har på vegne av partene utarbeidet tilsvarende 
prispressanalyse. Analysen tar utgangspunkt i PP og resultatene viser et prispress for 
TeliaSonera og Tele2 på [10-20] prosent.” 

– NB! - Tele 2 som før frekvensauksjonen med historiske kostnader 

• Avsnitt 397: «I situasjonen uten foretakssammenslutningen vil Tele2 som MNO ha en avtale om 
nasjonal gjesting, ettersom selskapet ikke har landsdekkende nett. Dette medfører at Tele2 vil 
stå overfor høyere variable kostnader enn TeliaSonera. I situasjonen med 
foretakssammenslutningen vil Tele2 være en del av TeliaSonera og dermed stå overfor lavere 
variable kostnader sammenlignet med uten foretakssammenslutningen ettersom kostnadene 
knyttet til gjesting faller bort. For å vurdere hvilken betydning en reduksjon i Tele2s variable 
kostnader vil ha for prispress, har Oslo Economics med utgangspunkt i PP gjennomført en 
analyse hvor det forutsettes at Tele2s kostnader knyttet til nasjonal gjesting vil falle bort med 
foretakssammenslutningen…..» 

• Avsnitt 397 forts: «Resultatene av partenes analyse viser et prispress for TeliaSonera og Tele2 
på henholdsvis [10-20] prosent og [-10-0] prosent. 

– Vises til side 11, tabell 7, høyre kolonne – gjengivelsen av resultatet er ikke korrekt 

 



Kommentarer fortsettelse 
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• Avsnitt 397 forts: «Konkurransetilsynet har replikert partenes analyse basert på tilsynets tall 
for 2013. Resultatene fra denne analysen viser et prispress på [10-20] prosent og [-10-0] 
prosent for henholdsvis TeliaSonera og Tele2. Samlet viser analysene at dersom det forutsettes 
at Tele2s kostnader knyttet til nasjonal gjesting faller bort med foretakssammenslutningen, 
reduseres prispresset som følge av foretakssammenslutningen, og da særlig for Tele2 
sammenlignet med resultatene i Tabell 10.»  

• 398: «….Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil derfor prispresset til Tele2 og TeliaSonera 
være betydelig høyere enn det partene anfører i sin prispressanalyse på henholdsvis [-10-
0] prosent og [10-20] prosent, men mindre enn prispresset som framkommer av 
Konkurransetilsynets analyse i Tabell 10.  

– NB! Samtlige resultater fra vår analyse så langt innebærer et Tele 2 som før 
frekvensauksjonen 

• Avsnitt 399: «Partene har også utarbeidet prispressanalyser hvor det i alternativsituasjonen er 
lagt til grunn historiske kostnader knyttet til nasjonal gjesting og at Tele2 som MNO har en 
nasjonal gjestingsavtale med TeliaSonera…” 

– Dette er ikke korrekt – videre analyser forutsetter endrede kostnader i tråd med nye 
avtaler – altså vesentlig lavere kostnader for Tele 2 

– Også uklart om Konkurransetilsynet virkelig mener at Tele2 er en MNO her 

 

 

 



Kommentarer fortsettelse 
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• Avsnitt 399 forts.: «…I analysen forutsettes det at TeliaSonera tar hensyn til inntektene 
selskapet har fra den nasjonale gjestingsavtalen med Tele2, som medfører at TeliaSonera har 
insentiver til å konkurrere mindre hardt med Tele2 uten foretakssammenslutningen. Resultatene 
av partenes analyse viser et prispress for TeliaSonera og Tele2 på henholdsvis [0-10] 
prosent og [-10-0] prosent….»  

– Ingen resultater fra OE som tilsvarer dette hvor Tele 2 er MNO  

– Resultatene gjengitt over passer imidlertid med alternativet hvor Tele 2 er en MVNO med 
en NRA avtale med TeliaSonera i det kontrafaktiske senariet 

• Avsnitt 399 forts.: «…Imidlertid, som det framgår av punkt 6.2.4.4 legger Konkurransetilsynet 
til grunn at Tele2 ville hatt en nasjonal gjestingsavtale med Telenor. Videre mener 
Konkurransetilsynet at å legge til grunn historiske kostnader knyttet til nasjonal gjesting ikke er 
riktig. Konkurransetilsynet kan derfor ikke se at partenes prispressanalyser, hvor det legges til 
grunn at Tele2 har nasjonal gjestingsavtale med TeliaSonera, kan tillegges vekt i tilsynets 
vurdering av mulig priseffekter i sluttbrukermarkedet som følger av foretakssammenslutningen. 

• Avsnitt 400: «Videre har partene også utarbeidet prispressanalyser hvor det er lagt til grunn 
at Tele2 er en MVNO, underlagt betingelsene i MVNO-avtalen med TeliaSonera….» 

– Uklart hva tilsynet refererer til siden resultatene et av to MVNO senarier er gjengitt under 
headingen MNO  

 

 



Analysen kombinerer ulike antagelser om kontrafaktisk 
scenario med ulike metoder for å beregne UPP-indeks 
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Forutsetninger om Tele2s kostnader etter oppkjøp 

Samme marginalkostnad som 
før oppkjøp 

Bortfall av NRA-/MVNO-
kostnad etter oppkjøp 

Forutsetninger om kontrafaktisk 
scenario 

Tele2 som MNO: 
Historiske andeler NRA-trafikk og 

historiske NRA-priser 

Tele2 som MVNO (1): 
Uten strategiske bindinger til TSN 

Tele2 som MVNO (2): 
Med strategisk binding til TSN 

gjennom MVNO-avtale 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪+ 𝑹𝑪
𝑴𝑵𝑶  𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪

𝑴𝑵𝑶 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒖 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 

𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒎 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑽𝑵𝑶 𝒎 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈

 

Tele2 og ICE som MNO: 
Nye NRA-priser og strategisk 

binding til TSN 
𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪 + 𝑹𝑪

𝑴𝑵𝑶 𝒎𝒆𝒅 𝑰𝑪𝑬 𝑼𝑷𝑷𝑴𝑪
𝑴𝑵𝑶 𝒎𝒆𝒅 𝑰𝑪𝑬 
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