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Prinsipper for bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og
Bredbåndsaksess - offentlig høring
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i vedtak av 20. januar 2014 om utpeking av
tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full
og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4) og grossistmarkedet for Bredbåndsaksess
(marked 5)1, utpekt Telenor ASA (Telenor) som tilbyder med sterk markedsstilling. Det følger av
ekomloven § 3-4 første ledd at tilbyder som har sterk markedsstilling skal pålegges én eller flere
særskilte plikter som følger av § 4-1 og §§ 4-4 til 4-10.
Nkom har i marked 4 og 5 pålagt Telenor en forpliktelse om å gi tilgang på ikke-diskriminerende
vilkår, jf. ekomloven § 4-7. Forpliktelsen gjelder for både kobber- og fiberbasert tilgang. I
vedtakene av 20. januar 2014 konkluderer Nkom med at en marginskvistest2 vil være et
verktøy, i tillegg til rapportering av regnskapsmessig skille, for å følge opp forpliktelsen om ikkediskriminering for fiberbasert LLUB og fiberbasert Bredbåndsaksess.
Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak 18. desember 2014 stadfester Nkoms vedtak hva
gjelder ikke-diskrimineringskravet i henholdsvis marked 4 og 5. Marginskvistesten vil være
gjenstand for nasjonal høring, samt notifisering til EFTA Surveillance Authority (ESA). I tillegg vil
det bli fattet et eget vedtak knyttet til testen.

1

http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/marked/marked-4-og-5

2

http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/%C3%B8konomisk-regulering/marginskvis
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I Nkoms vedtak av 20. januar 2014 ble det videre formidlet at tilsynet ville starte arbeidet med å
utvikle en marginskvistest for begge markeder umiddelbart etter at vedtaket er trådt i kraft. På
bakgrunn av dette har Nkom, i samråd med WIK Consult, utarbeidet et prinsippnotat som skal
legges til grunn for modellen.
Nkom inviterer herved berørte aktører til å komme med innspill til prinsippene og
forutsetningene som er lagt til grunn for modellen. Høringsdokumentene og annen offentlig
tilgjengelig informasjon i tilknytning til dette arbeidet vil fortløpende gjøres tilgjengelig på Nkom
sin hjemmeside (www.nkom.no).
Høringsfrist er 9. mars 2015. Høringssvar kan sendes pr. e-post til Eivind Skaar Briseid
(eivind.skaar.briseid@Nkom.no) i Nkom.
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Mottaker
Broadnet AS
Get AS
Lyse as
NextGenTel AS
TDC AS
Telenor ASA
Viken Fiber AS

Kontaktperson

Adresse
Poststed
Postboks 1 Fornebu 1330 FORNEBU
Postboks 4400
Nydalen
Postboks 8124
Postterminalen
Postboks 3 Sandsli

0403 OSLO

Postboks 4600
Nydalen
Postboks 800

0405 OSLO

Postboks 9245
Grønland

0134 OSLO

Land

4017 STAVANGER
5861 BERGEN

1331 FORNEBU
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