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VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING AV TELENORS PRISER FOR TILGANG TIL
MOBILNETT - TELENORS KOMMENTARER

Telenor Norge AS (Telenor) viser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) brev av 22. mai 2019
hvor Nkom varsler Telenor om pålegg om å rette tilgangsprisene for MVNO-tilgang slik at
marginskvistestene fremviser positivt resultat for bedriftsmarkedene. Fristen for å kommentere varselet
er 4. juni 2019, og Telenors kommentarer er således rettidig.

Nkom stilte noen spørsmål til Telenors dataleveranse til margintestene, blant annet om økningen i
gjennomsnittlig roamingkostnad for tale og meldinger i forhold til forrige marginskvistest. Telenor
besvar te Nkoms spørsmål i epost 26. april 2019, og opplyste at kostnadsøkningen blant annet var
begrunnet i noen periodefremmede kostn ader som var inkludert i beregningen.

Telenor observerer at Nkom ikke justerer marginskvistesten for disse periodefremmede kost nadene.
Dette står i kontrast til hva som var tilfelle i marginskvistesten gjennomført høsten 2017, hvor Nkom
justerte Telenors rapporterte kostnader for noen periodefremmede kostnadsreduksjoner. Nkom har
tilsynelatende endret prinsipp for behandling av pe riodefremmede poster i regnskapet, og Telenor legger
til grunn at endret prinsipp også vil gjelde for fremtidige marginskvistester.

Nkoms marginskvister basert på tilgangspriser for MVNO-tilgang gjeldende fra 1. mai 2019 viser positiv
margin for privatma rkedene på 11,5 prosent og negativ for bedriftsmarkedene på - 0,1 prosent.

Telenor har beslutte t å endre t ilgangsprisene for MVNO-tilgang og vil varsle tilgangskundene og Nkom
(avtaler@nkom.no ) om prisendringen umiddel bart.

Ved å legge endret tilgangspris for MVNO-tilgang til grunn vil marginskvistestene fremvise positivt
resultat for bedriftsmarkedene, og det vil ikke være grunnlag for å fatte vedtak om pålegg om retting av
tilgangspriser i tråd med varselet vist til over.

Avslutningsvis vil Telenor vise til vår klage til Samferdselsdepartementet den 19. januar 2018 over
vedtak av 22. desember 2017 om retting av Telenors tilgangspriser, samt etterfølgende korrespondanse
og rapport fra Trond Bjørnenak. Telenors innsigelser mot innretningen av marginskviste sten
opprettholdes, og vi nøyer oss med å vise til tidligere korrespondanse i saken da SD fortsatt ikke har
fattet vedtak i klagesaken.
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Telenor ber om at gulmarkert tekst unntas offentlighet, jf. offentlighetlova § 13, jf. forvaltningsloven §§ 
13 og 19. Informasjon om Telenors tilgangspriser er konkurransesensitiv og skal ikke tilflyte andre 
tilbydere av grossisttilgang til mobilnett.  
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