
Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Vår dato Vår referanse

23.09.2009 Tnr-2009-081

Deres dato Deres referanse

10.07.2009 09/2247-EW

Var saksbehandler

Are Greibrokk

HØRING — ENDRINGER I GEBYRFORSKRIFTEN  -  EKOMOMRÅDET

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 10.7.2009, om endringer i gebyrforskriften.

Høringssvaret dekker følgende Telenor-selskaper i Norge; Telenor Telecom Solutions AS, Telenor
Mobil AS samt Telenor Broadcast Holding AS (Canal Digital kabel-TV AS og Norkring).

Etter våre beregninger vil konsekvensen for Telenor av endringsforslaget til § 1 bli som angitt
nedenfor, gitt at en legger omsetningstallene for 2008 til grunn;

Telenor
Telecom Solutions AS

telenor

For 2008 var det totale gebyret fra Post og teletilsynet til fordeling på alle ekomtilbydere 67.823
millioner. I følge høringsutkastet utgjorde dette 45,5% av PT's kostnadsbase som skal dekkes inn
fordelt på operatørenes relevante sluttbrukeromsetning. Det foreslås at andel av kostnadene som
skal dekkes inn på denne måten skal økes fra 45,5% til 49%. For 2008 ville dette betydd at
totalgebyret til fordeling etter forskriftens §1 ville økt med 5.217 millioner. Basert på
omsetningstallene for 2008, ville endringen dermed innebære en avgiftsøkning for Telenor
tilsvarende; 1.336 millioner for fastnettet (Telenor Telecom Solutions AS), 1.347 millioner for
Telenor Mobil AS og 0.174 millioner for Canal Digital. I sum utgjør dette for Telenor samlet en
økning på i alt 2.858 millioner kroner.

Som det fremgår ovenfor utgjør endringsforslaget for Telenor en samlet avgiftsøkning. Det er
endringsforslaget til § 1 som utgjør hovedkomponenten i avgiftsøkningen, ettersom øvrige
endringer ikke synes å bli kompensert med tilsvarende reduksjon innen øvrige gebyrområder. Vi
stiller spørsmål ved dette, ettersom det i høringsbrevets pkt 3 fremgår at de foreslåtte endringene
ikke skal påvirke det samlede beløp som skal kreves inn av Post- og teletilsynet. Vi tillater oss å be
om departementets forklaring på dette.

Fordelingsmekanismen og grunnlaget for utregning av tilbydergebyret fremkommer i forskriftens §
6. Hovedprinsippet for ekomtjenestene opplistet i annet ledd, er at det er sluttbrukeromsetningen
som forutsettes lagt til grunn for utregning av gebyrene for den enkelte tilbyder. I tredje ledd
fremgår at tilsynet kan avvike fra hovedprinsippet for hele eller deler av enkeltmarkeder, for å
oppnå en bedre fordeling av gebyret. For markedene for overføringskapasitet (leide samband), har
Post- og teletilsynet praktisert å legge totalomsetningen (både sluttbruker- og grossistomsetning) til
grunn for beregning av gebyret.
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Eftersom vi for leide samband står overfor et fast avvik fra hovedprinsippet, og for å unngå tvil om
hvilken type omsetning som skal legges til grunn for beregningen, burde dette fremgå eksplisitt i
forskriften.

Når det gjelder gebyrene for frekvenstillatelser, mener Telenors at en gjennomgang av metodikken
for beregning av frekvensavgiftene vil være fordelaktig for telemyndigheten så vel som for
innehaveme av frekvenstillatelser, både ut fra transparenshensyn og med tanke på forenkling.
Dersom det måtte være ønskelig, deltar eller bidrar Telenor gjerne i en slik prosess.

Med hilsen
Telenor T lecom Solutions AS

Siri Kalager
Regulatorisk direktør
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