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Nasjonal høring – LRIC-modell for terminering av tale i mobilnett
Post- og teletilsynet (PT) har publisert plan for oppdatering av LRIC-modell for mobilnett på sine
hjemmesider, se: http://www.npt.no/marked/markedsregulering-smp/kostnadsmodeller/lricmobilnett. Det fremgår av planen at oppdatert LRIC-modell gjøres til gjenstand for nasjonal høring i
etterkant av at modellen er presentert for aktørene. I ukene 8 og 9 har PT, aktørene og Analysys
Mason drøftet modellen og forutsetninger for denne i fellesmøte og i bilaterale møter med de
aktørene som har ønsket det. I fellesmøte uke 8 har professor Thore Johnsen presentert
oppdaterte beregninger av WACC.
Det er utviklet aktørspesifikke modeller for henholdsvis Telenor ASA (Telenor), Tele2 Norge AS
(Tele2) og TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) samt en modell for en generisk operatør.
Modellene er en videreutvikling av gjeldende LRIC-modeller v7.1, og bygger på de grunnleggende
konseptene i gjeldende modeller.
Det er utarbeidet en modelldokumentasjon som redegjør for ajourførte prinsipper og forutsetninger.
Modelldokumentasjonen utdyper også forhold ved beregning av de ulike inkrementene samt
strukturelle forhold ved den generiske operatøren. Tilknyttet modellresultatene er det utviklet et sett
av sensitivitetsanalyser. I tillegg har professor Thore Johnsen, på oppdrag fra PT, oppdatert
WACC-resultater som benyttes som input i modellen. Følgende dokumenter er dermed omfattet av
denne høringen:
•
•
•
•

Modelldokumentasjon (NPT’s mobile cost model version 8 Draft (v8D)).
Utkast til versjon 8D av LRIC-modellen.
Sensitivitetsanalyser (Sensitivity tests of NPT’s v8D LRIC model).
Presentasjon av oppdaterte WACC-resultater fra professor Thore Johnsen.

PT inviterer alle berørte aktører om å avgi kommentarer knyttet til den generiske modellen. I tillegg
inviteres Telenor, Tele2 og TeliaSonera til å kommentere sin respektive modell.
Aktørene inviteres til å fokusere kommentarene på forutsetninger og beregning av de ulike
inkrementene (LRIC+++, LRIC og pure LRIC) samt forutsetninger for den generiske
aktørmodellen.
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PT presiserer at spørsmål om hvordan de ulike resultatene fra LRIC-modellen vil benyttes i
forbindelse med fremtidig vedtak er utenfor denne høringen. Formålet med å oppdatere LRICmodellen er å frembringe et solid underlag for å utforme prisregulering i neste vedtaksperiode.
Som det fremkommer av prosjektplanen vil PT i etterkant av høringen presentere endelige
resultater fra modelleringen. Presentasjonen vil tentativt finne sted 22. mai i Oslo, og alle berørte
aktører vil bli invitert.
Høringsfrist er satt til 8. april 2013. Høringssvarene anmodes utformet på engelsk og kan sendes til
lric.mobil@npt.no. Høringssvar og annen offentlig tilgjengelig informasjon fra arbeidet med LRICmodelleringen vil publiseres på tilsynets hjemmesider.

Med hilsen
Irene Åmot (e.f.)
avdelingsdirektør

Lilly Bekkevold
seksjonssjef

Vedlegg: Sendes kun per e-post:
• Modelldokumentasjon (NPT’s mobile cost model version 8 Draft (v8D)).
• Utkast til versjon 8D av LRIC-modellen.
• Sensitivitetsanalyser (Sensitivity tests of NPT’s v8D LRIC model).
• Presentasjon av oppdaterte WACC-resultater fra professor Thore Johnsen.
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