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Oversendelse av vedtak i grossistmarkedene for lokal og sentral
tilgang til faste aksessnett – Marked 3a og 3b
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til varsel om regulering av
grossistmarkedene for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) og sentral tilgang til faste
aksessnett (Marked 3b), og til Nkoms oversendelse av utkastene til vedtak til EFTAs
overvåkningsorgan (ESA) 1. november 2018.
I følge ekomloven § 9-3 jf. rammedirektivet art. 7 tredje ledd og Artikkel 7-anbefalingen skal
ESA se til at Nkom har gjennomført markedsanalysen og avgrensningen av de relevante
markedene i henhold til EØS-forpliktelsene. Dersom Nkoms vedtak med hensyn til
markedsdefinisjon og utpeking av aktører med sterk markedsstilling ikke er i samsvar med
EØS-retten, kan ESA kreve at forslaget trekkes tilbake. ESA kan videre kommentere
virkemiddelbruken, men kan ikke nedlegge veto mot den. Nkom plikter likevel å ta tilbørlig
hensyn til eventuelle kommentarer.
ESA avga sine kommentarer på Nkoms notifikasjon av utkastene til vedtak i Marked 3a og 3b 3.
desember 2018. Nkom har i størst mulig grad tatt hensyn til ESAs kommentarer i vedtakene.
Nkom gjør oppmerksom på at enkelte deler av markedsanalysen er unntatt offentlighet med
hjemmel i offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nummer 2 og
§ 19.
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Utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet for lokal
tilgang til faste aksessnett (Marked 3a)
På bakgrunn av analysen av markedet, varsel om vedtak, utkast til vedtak og ESAs
tilbakemelding, utpeker Nkom med hjemmel i ekomloven § 3-3 Telenor ASA som tilbyder med
sterk markedsstilling i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett. En nærmere
begrunnelse, samt markedsavgrensning, følger av markedsanalysen i vedlegg 1 til Marked 3avedtaket.

Vedtak om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for lokal tilgang til
faste aksessnett (Marked 3a)
Med hjemmel i ekomloven § 3-4, jf. kapittel 4, pålegges Telenor ASA følgende forpliktelser i
grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett:
- tilgang, jf. ekomloven § 4-1
- prisregulering, jf. ekomloven § 4-9
- ikke-diskriminering, jf. ekomloven § 4-7
- offentliggjøring og standardtilbud, jf. ekomloven § 4-6
- regnskapsmessig skille, jf. ekomloven § 4-8
For det spesifikke innholdet i forpliktelsene vises det til kapittel 7 i vedlagt Marked 3a-vedtak.

Utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet sentral
tilgang til faste aksessnett (Marked 3b)
På bakgrunn av analysen av markedet, varsel om vedtak, utkast til vedtak og ESAs
tilbakemelding, utpeker Nkom med hjemmel i ekomloven § 3-3 Telenor ASA som tilbyder med
sterk markedsstilling i grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett. En nærmere
begrunnelse, samt markedsavgrensning, følger av markedsanalysen i vedlegg 1 til Marked 3bvedtaket.

Vedtak om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for sentral tilgang til
faste aksessnett (Marked 3b)
Med hjemmel i ekomloven § 3-4, jf. kapittel 4, pålegges Telenor ASA følgende forpliktelser i
grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett:
- tilgang, jf. ekomloven § 4-1
- prisregulering, jf. ekomloven § 4-9
- ikke-diskriminering, jf. ekomloven § 4-7
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- offentliggjøring og standardtilbud, jf. ekomloven § 4-6
- regnskapsmessig skille, jf. ekomloven § 4-8
For det spesifikke innholdet i forpliktelsene vises det til kapittel 7 i vedlagt Marked 3b-vedtak.

Informasjon om iverksettelse og klagerett
Vedtakene trer i kraft fra 1. januar 2019. Nkom gjør oppmerksom på at det for enkelte av
pliktene i vedtakene er fastsatt særskilte frister for når pliktene skal være oppfylt. Disse fristene
følger av kapitlene om særskilte forpliktelser.
Vedtakene kan påklages, jf. ekomloven § 11-6 og forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er
normalt tre uker, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. På grunn av forestående juleferieavvikling
og helligdager mener Nkom at det er grunnlag for en forlenget klagefrist, jf. forvaltningsloven §
29 fjerde ledd. Fristen for å klage er derfor satt til fem uker fra vedtakstidspunktet. En eventuell
klage rettes til Samferdselsdepartementet og sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, jf.
forvaltningsloven §§ 28 og 32.
Beslutning om utsatt iverksettelse av vedtakene kan kun fattes av Samferdselsdepartementet,
jf. ekomloven § 11-6 fjerde ledd jf. forvaltningsloven § 42.
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