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Plan for migrasjon fra Telenors kobbernett - Invitasjon til første
innspillmøte
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til endringsvedtaket (vedtaket) fra Nkom 2.
september 2020.
Telenor ble der pålagt å opprettholde tilgangen til det kobberbaserte aksessnettet i
en periode på inntil 5 år fra vedtaket trådte i kraft. Telenor vil før dette tidspunktet kunne
legge ned kobberbaserte aksesser dersom Telenor tilbyr relevante erstatningsprodukter.
Telenor ble også pålagt å utarbeide en helhetlig plan for migrasjon fra kobberbasert infrastruktur
i tråd med vedtaket. Planen skal etter vedtaket oversendes til Nkom uten ugrunnet opphold. Det
følger videre av vedtaket at planen vil bli gjeldende etter godkjenning fra Nkom.
Nkom uttrykker i vedtaket at vi ser det som formålstjenlig å benytte et bransjeforum, à la
Bredbåndsforum, for å innhente muntlige innspill til migrasjonsplanen. Vi uttrykker videre at bruk
av et bransjeforum vil være egnet til å belyse saken og å fremskynde prosessen med å
fastlegge en endelig og akseptert plan for migreringen som Nkom kan vedta. Av hensyn til
tidsbruken, fremholder vi også at det er behov for at Telenor og bransjeforumet må arbeide
innenfor klart tidfestede rammer.
Nkom er på denne bakgrunn opptatt av at prosessen skal gjennomføres raskt, både av
effektivitetshensyn og for å sikre best mulig forutsigbarhet. Nedleggingen av kobbernettet har
stor virkning i markedet både for Telenors grossistkunder, for sluttkunder og Telenor selv. At
ulike aktører i bransjen og andre interessenter, f.eks. Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, får
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mulighet til å gi innspill til arbeidet, vil etter Nkoms vurdering gi grunnlag for en god prosess og
et godt grunnlag for et resultat som balanserer relevante hensyn.
Krav til migrasjonsplan
Det følger av endringsvedtaket at migrasjonsplanen som et minimum bør vise hvordan Telenor
vil sikre at:
o

all relevant informasjon om prosess for kobbersaneringen i ulike geografiske
områder kan kommuniseres på samme tidspunkt og med samme innhold og
detaljnivå til alle kobberkunder i det aktuelle området, og samtidig sørge for at
det er tilgangskjøperne, og ikke Telenor, som informerer sine eksisterende
kobberkunder om dette.

o

tilgangskjøpere gis likeverdige muligheter til å videreføre sine kundeforhold til
eksisterende kobberkunder som Telenors sluttbrukervirksomhet, uavhengig av
hvilken aksessløsning Telenor velger å tilby som erstatning for kobberaksess i
ulike geografiske områder.

o

tilgangskjøpere gis mulighet til å selge og levere erstatningsprodukter til sine
kobberkunder, basert på ny aksessløsning som Telenor har besluttet for et gitt
område, fra de samme tidspunktene som Telenors sluttbrukervirksomhet.

For å understøtte en effektiv prosess, har Nkom bedt Telenor utarbeide et forslag til
problemstillinger som selskapet mener det vil være formålstjenlig/nødvendig å drøfte med ulike
interessenter. Telenors forslag er vedlagt denne invitasjonen. Nkom gjør for ordens skyld
oppmerksom på at forslaget uttrykker Telenors vurderinger og at Nkom ikke nødvendigvis deler
alle vurderinger i forslaget. Nkom mener likevel at forslaget fra Telenor gir en formålstjenlig
utgangspunkt for hvilke problemstillinger som det er behov for å drøfte i et bredere forum.
I tillegg til de problemstillingene vi allerede har trukket opp i vedtaket og de som Telenor har
trukket opp i sitt forslag, ser Nkom et behov for å drøfte følgende temaer:
1) Hvordan kan prosessen med å utarbeide en migrasjonsplan gjennomføres raskt og
effektivt, herunder hva er realistisk tidsramme for videre arbeid og møter?
2) Hvilke prinsipper bør prissettingen for erstatningsproduktene baseres på?
a. Er det formålstjenlig med en form for overgangsbestemmelser?
3) Er det andre forhold som er viktig å sikre i migrasjonsplanen utover de som allerede er
vist til ovenfor?
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Svar og synspunkter på spørsmålene ovenfor, kan sendes til Nkom innen 25. november 2020.
Nkom vil videresende de mottatte synspunktene til møtedeltakerne før møtet. Vi vil i møtet kort
presentere hovedlinjene i svarene vi mottar og legger videre opp til at deltakerne kan få inntil 3
minutters taletid for å presentere sine innspill.
Innspillmøtet vil avholdes 3. desember 2020 fra kl. 0900 til 1200, og vil være videobasert. Du
kan melde deg på møtet via Nkoms hjemmeside innen 25. november 2020. Nkom ber samtidig
deltakerne oppgi om de ønsker taletid, jf. ovenfor.
Nkom vil sende ut en agenda før møtet med oversikt over hvilke problemstillinger som vil bli
diskutert og når.

Med hilsen
Øyvind Halvorsen

Einar Meling

seksjonssjef

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

Vedlegg: Brev fra Telenor datert 12. november 2020
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