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Resultat av marginskvistest for sentral tilgang til faste aksessnett
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til vedtak i grossistmarkedet for sentral
tilgang til faste aksessnett (Marked 3b) av 20. desember 2018 og prinsippene for bruk av
marginskvistest for fiber som fremgår av vedlegg 3 til vedtaket (Prinsippnotatet).
Nkom viser videre til innhenting av data i perioden 29. januar 2020 til 2. mars 2020.
Rettslig utgangspunkt
Telenor ASA (Telenor) ble i Nkoms vedtak 20. desember 2018 utpekt som tilbyder med sterk
markedsstilling i grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett (Marked 3b-vedtaket)
og pålagt en rekke særskilte forpliktelser, herunder tilgangsplikt for VUA fiber og krav om prisog regnskapsregulering.
Marked 3b-vedtakets kapittel 7.3.4 om pris- og regnskapsregulering av VUA fiber og det
tilhørende Prinsippnotatet fastsetter hvilke prinsipper og metode Nkom vil legge til grunn ved
bruk av marginskvistest som verktøy for oppfølgingen av kravet til pris- og regnskapsregulering i
Marked 3b.
Overordnet om prinsipper og metode for gjennomføring av marginskvistester
Det fremgår av prinsipp 1 i Prinsippnotatet at Nkom vil legge til grunn en justert EEO-tilnærming
i marginskvistesten. Prinsippet innebærer blant annet at Nkom justerer Telenors datasett der
det er nødvendig for å ta hensyn til at en effektiv, alternativ tilbyder ikke har tilsvarende breddeog stordriftsfordeler som Telenor. Prinsippet innebærer også at data fra Telenor suppleres med
data fra alternative tilbydere og at markedsdata vil kunne bli benyttet i tilfeller hvor data fra
Telenor mangler.
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Det fremgår videre at Nkom har lagt følgende forutsetninger til grunn for å sikre at testen av
replikerbarhet skal være realistisk:


En effektiv, alternativ tilbyder forutsettes å ha en markedsandel på 20 %.



Det modellerte nettverket omfatter ODPer med minst 1000 tilknyttede aksesser (56 stk.
pr. utgangen av 2019).



Justering av Telenors datasett dersom sammenligning med gjennomsnittet av relevante,
alternative tilbyderes data for en gitt kostnad viser et avvik på 10 % eller mer.

Kapittel 7.3.4 i Marked 3b-vedtaket og Prinsippnotatet fastslår også at marginskvistesten vil bli
gjennomført på en portefølje av flaggskipprodukter for sluttbrukermarkedet, og angir hvilken
metode Nkom vil legge til grunn ved identifiseringen av flaggskipproduktene. Hvilke produkter
som inngår i marginskvistesten, fremgår av tabell 2 nedenfor.
Datagrunnlag og datainnsamling
Det fremgår av prinsipp 1 i Prinsippnotatet at Nkom normalt vil gjennomføre marginskvistester
to ganger i året, i mars og september. I forbindelse med den første gjennomføringen av
marginskvistest vil Nkom kun gjøre datainnsamling fra Telenor. Datainnsamlingen omfatter
antall abonnement som Telenor har på sine fiberbaserte bredbåndsprodukter, samt tilhørende
sluttbrukerpriser.
I tilknytning til den andre gjennomføringen vil Nkom i tillegg oppdatere alle relevante
kostnadsdata i marginskvistesten. For å gjennomføre en slik oppdatering, vil Nkom innhente
data fra Telenor, basert på det regulatoriske kostnadsregnskapet. I tillegg vil Nkom innhente
data fra de relevante, alternative tilbyderne for å vurdere om det er behov for å gjøre noen
justeringer av Telenors data i de påfølgende marginskvistestene.
I tilfeller hvor det er behov for å gjøre justeringer av Telenors data, vil Nkom beregne
justeringene ut i fra en vektet gjennomsnittsberegning basert på Telenors data og
gjennomsnittet av de relevante, alternative tilbydernes data. Nkom vil også beregne differansen
mellom Telenors data og det vektede gjennomsnittet av de relevante, alternative tilbydernes
data, for å fastslå hvor mange prosent Telenors data skal justeres.
Gjennomføring av justert EEO
Nkom har ved gjennomføringen av denne marginskvistesten lagt til grunn kostnadsdata
innhentet fra Telenor og de relevante alternative tilbyderne høsten 2019, basert på helår 2018.
Det fremgår av tabell 1 hvilke kostnadsposter Nkom identifiserte med et avvik på minst 10 % i
forbindelse med denne datainnsamlingen, og som dermed skal justeres ved denne
marginskvistesten. Justeringene ble kommunisert til Telenor i brev 5. november 2019.
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Kostnadsposter

Telenor

Prosentvis
påslag

1. Kostnadfor internettruter

9,8 %

2. Kostnadfor Videotorg

17,7%

3. Felleskostnader

52,7%

4. Sluttbrukerkostnader

17,6%

Verdi i
modell

Tabell 1 Kostnadsposter som er justert i denne marginskvistesten (data i tabellen som er unntatt
offentlighet etter off.§ 13, jf. fvl. § 13 er markert med hakeparentes)
Nkom har videre lagt til grunn oppdaterte priser og abonnementstall i denne marginskvistesten,
som ble innhentet fra Telenor i perioden 29. januar til 2. mars 2020. Nkom har kontrollert og
verifisert de mottatte dataene.
Resultater av margin - og bruttomar ginskvistesten
Marked 3b-vedtaket med tilhørende vedlegg stiller krav om at marginen som fremvises ved
marginskvistesten på porteføljen som helhet, skal være større eller lik null. Tabell 2 viser at
gjennomføringen av marginskvistest gir et positivt resultat for porteføljen som helhet på 1,58 %,
basert på kostnadsdataene som ble innhentet høsten 2019 med tilhørende justeringer, og
oppdaterte priser og abonnementstall.

Tabell 2 Resultat av marginskvistesten
Det følger videre av Marked 3b-vedtaket med tilhørende vedlegg at alle enkeltstående
fiberprodukter må ha en bruttomargin større eller lik null. Tabell 2 viser en positiv bruttomargin
for produktet Bredbånd 75. Det fremgår videre av tabell 3 at de resterende enkeltstående
produktene også har en positiv bruttomargin.
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Tabell 3 Bruttomargin for enkeltstående fiberprodukter som ikke inngår i porteføljen av
flaggskipprodukter
Nkom konkluderer på bakgrunn av overstående med at de krav som stilles i Marked 3b-vedtaket
med tilhørende vedlegg, for denne testens vedkommende er bestått.
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