
W 

 

 

Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

Besøksadresse: 

Nygård 1, Lillesand 

Postadresse: 

Postboks 93 

4791 LILLESAND 

 

Tel: 22 82 46 00 

Fax: 22 82 46 40 

firmapost@nkom.no 

 

NO 974 446 871 

www.nkom.no 

 

Telenor ASA 
Postboks 800 
           
 
1331 FORNEBU 
   

 

Vår ref.:1505331 

Vår dato: 20.12.2018 
 

Deres ref.:    
Deres dato:    
 

Saksbehandler: Jan Gerhard Rødal 
 

  

   

Oversendelse av vedtak i grossistmarkedet for 

høykvalitetstilgang til faste aksessnett (Marked 4) og opphevelse 

av forpliktelser i grossistmarkedet opp til og med 8 Mbit/s 

(tidligere marked 6) 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til varsel om vedtak i grossistmarkedet for 

høykvalitetstilgang til fast aksessnett (Marked 4) og opphevelse av forpliktelser i 

grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (tidligere marked 6). Videre 

viser vi til Nkoms oversendelse av utkast til vedtak til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 1. 

november 2018. 

 

I følge ekomloven § 9-3 jf. rammedirektivet art. 7 tredje ledd og Artikkel 7-anbefalingen skal 

ESA se til at Nkom har gjennomført markedsanalysen og avgrensningen av de relevante 

markedene i henhold til EØS-forpliktelsene. Dersom Nkoms vedtak med hensyn til 

markedsdefinisjon og utpeking av aktører med sterk markedsstilling ikke er i samsvar med 

EØS-retten, kan ESA kreve at forslaget trekkes tilbake. ESA kan videre kommentere 

virkemiddelbruken, men kan ikke nedlegge veto mot den. Nkom plikter likevel å ta tilbørlig 

hensyn til eventuelle kommentarer. 

 

ESA ga 3. desember 2018 sin tilbakemelding til Nkom. ESA hadde ingen kommentarer, hverken 

til vedtak i Marked 4, eller til vedtak i tidligere marked 6. 
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Opphevelse av forpliktelser i tidligere marked 6 

På bakgrunn av analyse av markedet, varsel om vedtak, utkast til vedtak og ESAs 

tilbakemeldinger har Nkom konkludert med at grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste 

aksessnett (Marked 4) ikke kvalifiserer for sektorspesifikk forhåndsregulering. Tidligere marked 

6 inngår som en del av Marked 4. På denne bakgrunn opphever Nkom de særskilte 

forpliktelsene som Telenor ASA er pålagt i grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og 

med 8 Mbit/s (tidligere marked 6). 

Informasjon om iverksettelse og klagerett 

Vedtak for Marked 4 trer i kraft umiddelbart. Opphevelse av plikter i tidligere marked 6 fastsettes 

til seks måneder fra vedtaksdato. 

 

Vedtaket kan påklages, jf. ekomloven § 11-6 og forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 

normalt tre uker, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. På grunn av forestående juleferieavvikling 

og helligdager mener Nkom at det er grunnlag for en forlenget klagefrist, jf. forvaltningsloven § 

29 fjerde ledd. Fristen for å klage er derfor satt til fem uker fra vedtakstidspunktet. En eventuell 

klage rettes til Samferdselsdepartementet og sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, jf. 

forvaltningsloven §§ 28 og 32.  

 

Beslutning om utsatt iverksettelse av vedtaket kan kun fattes av Samferdselsdepartementet, jf. 

ekomloven § 11-6 fjerde ledd jf. forvaltningsloven § 42. 
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Vedlegg: Vedtak i Marked 4 og opphevelse av forpliktelser i tidligere marked 6 med tilhørende 
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