
From:                                 Aurebekk, Ove
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 13:51:43 +0000
To:                                      'myndighetspost@telenor.com'
Cc:                                      Siri.Kalager@telenor.com; Halvorsen,Øyvind; Olsen, Kenneth
Subject:                             Telenors kommentarer til varsel om pålegg om retting av 21. januar 2021

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til Telenors kommentarer til varsel om pålegg om 
retting av 21. januar 2021 samt påfølgende møte angående dette 2. februar 2021.  
 
Vi har enkelte spørsmål til Telenors kommentarer. 
 
Det fremgår av kommentarene til varselet at Telenor ved flere ulike anledninger har påpekt overfor 
Nkom at KPIene for de tre ulike produktene (OA, Telenor og Wholesale DSL) ikke kan sammenlignes 
direkte på grunn av at produktene er ulike og krever ulike prosesser.  
 

       Nkom ber Telenor oppgi hvilken informasjon Telenor her sikter til, ved hvilke anledninger den ble 
gitt og på hvilken måte den ble gitt.  

       Herunder, ber vi Telenor opplyse om Telenor mener å ha informert Nkom om at KPIene for 
leveransepresisjon, etter Telenors vurdering, ikke er sammenlignbare på grunn av at Telenor, OA 
og Wholesale DSL har ulik andel leveranser med entreprenør. Nkom ber i tilfelle Telenor også 
opplyse om når dette har skjedd og på hvilken måte.   

 
Telenor ber om at kommentarene til varselet unntas fra offentlighet og partsinnsyn, jf. offentleglova § 
13, jf. forvaltningsloven § 13, samt om å bli kontaktet dersom det er aktuelt å gi innsyn i kommentarene. 
 
 
Etter Nkoms vurdering er det ikke grunnlag for å unnta brevet fra offentlighet og partsinnsyn i sin helhet, 
jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Nkom ber Telenor presisere og begrunne hvilke 
opplysninger i Telenors kommentarer som selskapet mener skal unntas fra offentlighet og partsinnsyn. 
 
Forespurt informasjon bes sendt til Nkom innen 8. februar 2021.  
 
Pålegget om å gi opplysninger er gitt i medhold av ekomloven § 10-3. En eventuell klage på pålegget må 
fremsettes innen 3 dager, jf. forvaltningsloven § 14. 
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