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Ny regulering av pristak for tilgangsprodukter i kobbernettet  

– Kommentarer til Telenors svar  
 
Det vises til Nkoms varslede vedtak om videre prisregulering av tilgangsprodukter i kobbernettets 

gjenværende levetid, fra 2022 til 2025. Telenor avga sine kommentarer til varselet 21. mars 2022. Telia er 

gitt frist til 7. april 2022 for å kommentere Telenors svar. Telias kommentarer følger nedenfor. Kort 

oppsummert støtter Telia Nkoms varslede vedtak. Telenor synes gjennom sine kommentarer å ville ha en 

omkamp om innholdet i plikten til å opprettholde kobbernettet frem til 2025. Det er det overhodet ingen 

grunn til.  

Telia stusser over at Telenor, i anledning en forlenget pristaksregulering i perioden 2022 til 2025, 

argumenterer med at Nkoms fastsatte pristak for kobber fra 2018 ikke har gitt dekning for underliggende 

kostnader gjennom reguleringsperioden. Telenor har hatt betydelige fordeler og høy inntjening på 

kobbernettet gjennom flere tiår. Det at Telenor nå også må ta størstedelen av kostnaden for den siste 

driftsfasen av kobbernettet, med færre aksesser og lavere inntekter, er på ingen måte urimelig.  

Telenor argumenterer med at de blir tvunget til å opprettholde kobbernettet i en periode på to og et halvt 

år etter selv å ha tømt nettet for egne kunder. Dette er imidlertid et resultat av Telenors eget valg og ikke 

noe som vedgår tilgangskjøperne. At Telenor nå legger opp til at de gjenværende tilgangskjøperne skal 

belastes kostnaden for å opprettholde kobbernettet frem til 2025, er etter Telias syn et forsøk fra Telenor 

på å omgå hele kobberreguleringen. For øvrig ser Telia ingen større problemer med å gi Telenor 

muligheten til å legge ned deler av kobbernettet som ikke er i bruk for å minimere entreprenørarbeid og 

strømforbruk, fra et miljø- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Derved kan Telenor fokusere ressursene 

på å opprettholde det aktive kobbernettet ut reguleringsperioden.  

Påstanden om at tilgangskjøperne nå vil få en tungt subsidiert tjeneste og at dette vil redusere 

tilgangskjøpernes investeringer i høyhastighetsbredbånd er feilaktig. Telia forholder seg til at kobbernettet 

forsvinner i 2025 og investerer betydelige beløp i ny teknologi. Som Telenor vil være godt kjent med, er 

Telenor pålagt å opprettholde tilgang frem til 2025 nettopp for å gi tilgangskjøperne tilstrekkelig tid og 

mulighet til å migrere sine kunder over på ny teknolog på en forsvarlig måte. Dette som følge av at Telenor 

ikke har stilt relevante erstatningsprodukter til rådighet for deler av tjenesteporteføljen, og sett hen til 

eksistensen av geografiske områder med manglende kablet infrastruktur utover dagens kobber. Denne 

problematikken er grundig behandlet i tidligere prosesser knyttet til reguleringen av kobbernettet.  

For Telia er det utelukkende prisutviklingen på eksisterende base av kobberaksesser som er av interesse 

frem til 2025. Telenors argument om at tilgangskjøperne gis rett til å kjøpe subsidierte kobberaksesser 

frem til 2. september 2025 er søkt, all den tid Telia ved flere anledninger har oppfordret Telenor til å innføre 

mailto:firmapost@nkom.no


 
      
Public  

Dato Sidenr 

2022-04-06 2 (2) 
 

 

 
 

et salgstopp på nye kobberaksesser, gjeldende for alle tilgangskjøpere og for Telenor selv. Telia kjøper i 

minst mulig grad nye kobberaksesser som følge av den planlagte nedkoblingen av kobbernettet i 2025, 

økt driftsmessig ustabilitet og hyppige nedkoblingsvarsler fra Telenor med henvisning til driftspolicy og 

forhold utenfor Telenors kontroll. I relasjon til sistnevnte savner Telia en nærmer avklaring fra Nkom.  

Telenor henviser i sitt svar til Rapporten «SHAPING POLICIES TO SUPPORT INVESTMENT IN VERY 

HIGH CAPACITY NETWORKS». Her fremheves også betydningen av en salgstopp på kobberaksesser. 

Telia mener dette nå bør innføres med tydelig varsling og samtidig ikrafttredelse for samtlige aktører. 

Rapporten omhandler videre en plan for migrering av kundene. Dette har man forsøkt i Norge men ikke 

kommet i mål med, bl.a. som følge av at Telenor ikke har villet tilby Telia relevante erstatningsprodukter. 

For øvrig viser rapporten til at «incumbent operator» bør kunne få noe fleksibilitet på pris for å motivere 

migrering til VHCN. Økt pris på eksisterende og nye kobberaksesser vil imidlertid i liten grad påvirke Telias 

motivasjon for å migrere kunder over på nye løsninger. Dette er et igangsatt og pågående arbeid, som 

man gjennomfører etter hvert som utløpende kundekontrakter reforhandles. Dette har Telia redegjort for 

tidligere i kobbersaneringsprosessen.  

Telia står til Nkoms disposisjon dersom det er ønskelig med en oppfølging. Eventuelle henvendelser bes 

rettet til Henrik Larsen på e-post henrik.larsen@telia.no eller mobil 98 68 54 96.  

 
Med vennlig hilsen 
Telia Norge AS 

 
Henrik Larsen  
Advokat 
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