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Vedrørende Nkoms varsel om pålegg om retting av Telenors 

priser for lokal, fysisk tilgang til fiberbaserte aksessnett 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til vårt varsel om pålegg om retting av 

Telenors priser for lokal, fysisk tilgang til fiberbaserte aksessnett (varsel om pålegg om retting) 

av 20. april 2020, samt Telenors brev vedrørende priser for lokal, fysisk tilgang til fiberbaserte 

aksessnett av 4. mai 2020. 

 

I varsel om pålegg om retting konkluderte Nkom med at forpliktelsen om ikke-diskriminerende 

priser for fiberbasert LLUB i marked 4 ikke er overholdt. Bakgrunnen for konklusjonen var at 

regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 over tid har vist et betydelig negativt resultat og at 

det ikke forelå annen relevant tilleggsinformasjon. Nkom varslet med hjemmel i ekomloven § 10-

6 første ledd at Telenor vil bli pålagt å rette tilgangsprisene for fiberbasert LLUB til et nivå som 

gjør at regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 for 2018 fremviser et resultat større eller lik 

null. Det fremgår videre av varselet at Nkom vil be Telenor om en oppdatert rapportering av 

regnskapsmessig skille for 2018. 

 

Telenor informerte i brev av 4. mai 2020 om at selskapet har besluttet å justere tilgangsprisen 

for lokal, fysisk tilgang til fiberbaserte aksessnett fra 1. juni 2020. Grossistmarkedet vil inne 11. 

mai 2020 bli informert om prisendringen som medfører at abonnementsprisen for fiberbasert 

LLUB reduseres fra NOK 319,- til NOK 262,- per måned. Telenor viser videre i brevet en 

oppdatert rapportering av regnskapsmessig skille for 2018 hvor gjeldende pris for fiberbasert 

LLUB fra 1. juni 2020 er lagt til grunn. Rapporteringen viser et resultat lik null. 
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Nkom tar til etterretning at Telenor har besluttet å justere tilgangsprisene for fiberbasert LLUB 

fra 1. juni 2020. Prisreduksjonen er etter Nkoms vurdering i tråd med vårt varsel om pålegg om 

retting. Nkom konkluderer på denne bakgrunn med at det ikke lenger er grunnlag for å pålegge 

prisendringen Nkom varslet 20. april 2020. 

Med hilsen 

 

Daniel Hegland Ove Aurebekk 

seksjonssjef seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

 

 

 


