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Vedtak om kalkulatorisk rente som skal benyttes ved
regnskapsrapportering og prisregulering i mobilmarkedene
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til varsel om vedtak vedrørende kalkulatorisk
rente benyttet ved regnskapsrapportering og prisregulering i mobilmarkedene av 30. juni 2017,
samt Telenors høringsinnspill av 29. august 2017.
Bakgrunn
Nkom fattet gjeldende vedtak om kalkulatorisk rente i mobilmarkedene 16. desember 2013.
Vedtaket berørte regulatoriske forpliktelser for mobilnettvirksomheten til Telenor. Vedtaket
berørte også prisreguleringen for terminering av tale i mobilnett.
I forbindelse med oppdateringen av LRIC-modellen for mobilnett i 2017, som etter planen vil
inngå i fremtidig prisregulering av grossistmarkedene for terminering av tale i mobilnett (marked
2 i ESAs anbefaling om relevante markeder fra 20161), fikk prof. Thore Johnsen i oppdrag av
Nkom å beregne fremtidig kapitalavkastningskrav for norsk mobilvirksomhet basert på WACCmetoden. Kalkulatorisk rente benyttes også ved regnskapsrapportering, herunder
regnskapsmessig skille og kostnadsregnskap, og prisregulering i grossistmarkedet for tilgang til
og originering av tale i mobilnett.
På bakgrunn av prof. Thore Johnsens beregninger varslet Nkom 30. juni at avkastningskravet i
oppdatert LRIC-modell for mobilnett vil bli satt til 9,1 %. Satsen er nominell og før skatt.
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I gjeldende regulering er markedet omtalt som marked 7 i henhold til ESAs anbefaling fra 2008.
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Beregningene som ligger til grunn for avkastningskravet er beskrevet nærmere i rapporten:
«Kapitalkostnad for norsk telekom mobilvirksomhet i 2016» (prof. Thore Johnsen, NHH 20. mai
2017). Rapporten var vedlagt varselet og er også tilgjengelig på Nkoms hjemmeside2.
Det var kun Telenor som ga kommentarer til varsel om vedtak. Telenor angir at selskapet tar
varselet til etterretning og har ingen videre kommentarer til varselet, ut over å vise til sine
kommentarer til varsel om vedtak vedrørende kalkulatorisk rente benyttet ved regnskapsrapportering i fastnettmarkedene datert 4. august 2017. Telenor argumenterer der for at
markedspremien som ble lagt til grunn ved beregning av kalkulatorisk rente for
fastnettvirksomhet må justeres slik at den samsvarer med den økte markedspremien som
benyttes ved tilsvarende beregning for mobilvirksomhet. Nkom er enig i Telenors argumentasjon
og har justert den kalkulatoriske renten i vedtak knyttet til fastnettmarkedene. Det er således
ikke foretatt endringer i herværende vedtak.
Vedtak
Idet det foreligger en fornyet beregning av avkastningskrav for norsk mobilvirksomhet fastsetter
Nkom at den kalkulatoriske renten som skal benyttes i mobilmarkedene ved fremtidig
regnskapsrapportering og prisregulering skal være 9,1 % (nominelt før skatt). Satsen skal gjelde
fra og med regnskapsåret 2018.
Den nye kalkulatoriske rentesatsen for mobilmarkedene erstatter tidligere vedtatte rentesats i
Nkoms vedtak av 16. desember 2013. Tilsvarende erstattes grunnlaget for beregningene av
kalkulatorisk rente (WACC) for mobilmarkedene i prof. Thore Johnsens rapport av 2013 med
prof. Thore Johnsens rapport av 20. mai 2017. Prisregulering i grossistmarkedene for
terminering av tale i mobilnett3 skal imidlertid gjelde inntil nytt vedtak er fattet.
Dette vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage
stiles til Samferdselsdepartementet og sendes til Nkom.
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Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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https://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/%C3%B8konomisk-regulering/kapitalkostnad-wacc
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Vedtak 13. januar 2015 om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i

markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 7).
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Mottaker

Adresse

Poststed

Com4 AS

Økernveien 121

0579 OSLO

Get AS

Postboks 4400 Nydalen

0403 OSLO

Ice Communication Norge AS

Østensjøveien 32

0667 OSLO

Lycamobile Norway Ltd

Hasleveien 28C

0571 OSLO

Phonero AS

Postboks 70

4661 KRISTIANSAND S

TDC AS

Postboks 4400 Nydalen

0403 OSLO

Telenor ASA

Snarøyveien 30

1360 FORNEBU

Telia Norge AS

Postboks 4444 Nydalen

0403 OSLO
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