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Ønske om bransjedialog i forbindelse med vedtak i marked 3a/3b 

 

Innledning 

I vedtaket fra Nkom datert 2. september pålegges Telenor å opprettholde tilgang til kobbernettet i 5 

år fra vedtaksdato, med mindre erstatningsprodukter er tilgjengelig og det utarbeides en 

migreringsplan som igjen godkjennes av Nkom. 

Telenor har som ambisjon om å kunne legge ned kobbernettet innen 2023, og ønsker å avklare 

mulighetene som ligger innenfor rammene av en migreringsplan. 

For å få på plass en migreringsplan som muliggjør en nedleggelse av kobber raskere enn 5 år, er det 

ulike problemstillinger det er viktig å få bransjens synspunkter på. Det er derfor naturlig å diskutere 

disse problemstillingene for å få innspill til hvordan dette best håndteres, slik at dette avklares så 

tidlig i prosessen som mulig. 

Nedenfor er det satt opp et forslag til punkter som ønskes diskutert, med en kort beskrivelse av 

problemstillingen sett fra Telenor sin side. 

 

Diskusjonspunkter 

 

Fast trådløst bredbånd som erstatningsprodukt   

Telenor har lansert produktet FTB i grossistmarkedet. I en migreringsplan vil dette produktet være 

avgjørende, dersom Telenor skal kunne levere bredbånd til en adresse uten å benytte kobbernettet 

der Telenor ikke har fiberinfrastruktur frem til kunden. 

I vedtaket fra Nkom, presiseres det at migreringsplanen skal inneholde relevante 

erstatningsprodukter (pris, dekning, funksjonalitet). 

Telenor mener dagens FTB-produkt allerede oppfyller kravene til å være et relevant 

erstatningsprodukt. Telenor ønsker en diskusjon rundt FTB og grossistkundenes syn på denne saken. 



 
 

   

 

Adresser som ikke ønskes migrert til annet grossistprodukt fra Telenor 

Det vil av ulike årsaker kunne være mange adresser hvor operatøren ikke ønsker/har behov for en 

migrering over produkt levert av Telenor. Eksempler på dette er: 

- Ønsker å benytte mobile løsninger fra andre nett 

- Vil selv bygge fiber til adressen 

- Har avtalt å kjøpe fiber til adressen fra andre enn Telenor 

En fremdrift på migrering til slike alternativer vil være utenfor Telenors kontroll. 

Telenor ønsker derfor å diskutere hvordan denne typen migrering vil påvirke muligheten for å kunne 

legge ned kobbernettet innenfor et gitt tidsrom. Merk at dersom det likevel er behov for 

erstatningsprodukter fra Telenor på enkelte av disse adressene, har Telenor behov for rask 

tilbakemelding, da en utbygging av f.eks mobilnettet vil ta tid.  

Telenors mener at dersom aktørene ikke ønsker å migrere kunder/aksesser over til Telenors 

løsninger, skal det heller ikke være grunnlag for utsettelse utover opprinnelig varslede datoer. 

 

Områder med mange aktører og behov for felles enighet 

I de fleste områdene vil det være flere operatører representert, enten gjennom at det er etablert 

egne DSLAMer og bruk av Operatøraksess, eller kjøp av Jara xDSL. 

De ulike operatørene vil ha ulike planer med tanke på migrering/modernisering og det vil kunne være 

krevende å samles om en felles migreringsplan. Hvilke kriterier skal gjelde for sanering av 

kobbernettet i disse tilfellene? 

Telenor mener at dersom et erstatningsprodukt er tilgjengelig på alle adresser, bør migreringsplanen 

kunne godkjennes. 

 

Områder hvor det ikke finnes andre operatører enn Telenor 

Det er områder hvor kun Telenor er representert, og hvor det heller ikke er operatører som kjøper 

produkter fra Telenor. I disse tilfellene er det vanskelig å se for seg hvordan en migreringsplan skal se 

ut, og hvem denne i så fall skal diskuteres med. 

Telenor mener disse områdene bør kunne legges ned, da det ikke er kunder i området som kan være 

en del av en migreringsplan. 

 

Områder hvor Telenor ikke har noe erstatningsprodukt 

Det vil finnes enkeltadresser hvor hverken mobilnett eller fiber vil være tilgjengelig. Sannsynlig 

løsning i disse tilfellene vil være basert på satellitt. Spørsmålet er hvordan denne typen løsninger kan 

inngå i en migreringsplan. 

Telenor mener at operatøren vil kunne henvise til alternativ satellitt-løsning og at nettet dermed kan 

legges ned innen 2023. 

 

  



 
 

   

Praktisk gjennomføring 

Det bør diskuteres hvordan en slik migreringsplan skal se ut i praksis. Det må utarbeides en plan per 

operatør, men det må også diskuteres hvordan denne skal se ut i en geografisk sammenheng som 

muliggjør en nedleggelse av kobbernettet i området. Eksempelvis kan det med utgangspunkt i 

geografisk nedslagsfelt diskuteres om en plan skal utarbeides per kommune, per fylke, per TTP eller 

annet. 

 

Agenda 

Nkom tar ansvar for agenda og innkalling til møtet. 

 

 

 
Med hilsen 
Telenor Norge AS 
 
 
 
Asle Svanøe 
Divisjonsdirektør Wholesale 


