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Regnskapsmessig skille for fiber i marked 5 for 2018 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til Telenor Norge AS (Telenor) sin 

rapportering 1. juli 2019 av regnskapsmessig skille for fiber i grossistmarkedet for 

Bredbåndsaksess (marked 5) for 2018 med vedlagt rapport fra revisor over utførte 

kontrollhandlinger. Rapporteringen er basert på Nkom sitt vedtak av 20. januar 2014 om 

utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i marked 5 og 

Nkoms sitt vedtak av 28. mai 2015 om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for 

fiber i marked 4 og 5. 

 

Nkom viser til revisors bekreftelse om at prinsippene for resultatoppsettet for det 

regnskapsmessige skillet er fulgt, og at det ikke er funnet avvik i forbindelse med revisors 

gjennomgang av rapporteringen i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Nkom 

legger til grunn at Telenor har rapportert det regnskapsmessige skillet for 2018 etter 

de prinsipper som Nkom har fastsatt for rapporteringen. 

 

Hovedformålet med rapporteringen av regnskapsmessig skille er å fremvise at Telenor 

overholder kravet til ikke-diskriminering mellom intern virksomhet og eksterne kjøpere av 

tilgang. 

 

Telenors rapportering av regnskapsmessig skille for fiber i marked 5 for 2018 viste positive 

resultater for privat og bedrift på henholdsvis 53 og 13 millioner kroner. Dette indikerer at en 

tilgangskjøper med tilsvarende stordriftsfordeler som Telenor har mulighet for å drive med 

lønnsomhet. Nkom vurderer at regnskapsoppstillingen i Telenors rapportering for 2018 oppfyller 

plikt om regnskapsmessig skille, jf. ekomloven § 4-8. Nkom vurderer videre at resultatene som 
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fremkommer i det regnskapsmessige skillet ikke gir grunnlag for å konkludere med at Telenor 

ikke har etterlevd kravet til ikke-diskriminering i perioden for rapporteringen, jf. ekomloven § 4-7. 

Med hilsen 

 

Daniel Hegland Ove Aurebekk 

seksjonssjef seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

 

 

 


