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Bergen, 1 Okober 2019

Varsel om tilleggsvedtak I Marked 3a – høringsinnspill fra NextGenTel
Det vises til varsel om tilleggsvedtak, datert 2. september d.å., der Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler hvilke nærmere krav som skal gjelde for lokal, virtuell tilgang til Telenors fiberbaserte PON-nett (VULA fiber). NextGenTel (NGT) vil i det følgende benytte seg av anledningen til å kommentere varselet fra Nkom, og frist for eventuelle innspill er satt til 1. oktober.
Slik NGT ser det, speiler varslet regulering den bransjedialogen som har vært i Bredbåndsforum angående utformingen VULA fiber. NGT har derfor kun noen korte kommentarer til dette varselet.
NGT vil for det første understreke viktigheten av at rammebetingelsene for VULA fiber blir fastsatt så
raskt som mulig. I tillegg til at det generelt er viktig med forutsigbare rammebetingelser for tilgangskjøperne, vil NGT understreke at betydningen til tilgangsformen VULA fiber vil øke i tiden som kommer
bl.a. som følge av Telenors varslede avvikling av kobbernettet. VULA fiber vil etter hvert bli den eneste
gjenværende tilgangsformen til Telenors faste aksessnett.
NGT registrerer at man allerede nå er på etterskudd ift. opprinnelig tenkt fremdriftsplan for endelig
utforming av vilkårene for VULA fiber.1 NGT er bekymret for at videre prosess med notifisering av
tilleggsvedtaket overfor ESA også skal trekke ut i tid.2 Nkom oppfordres derfor til fremover å prioritere
arbeidet med å klarlegge rammevilkårene for VULA fiber.
Når det gjelder tilgang til informasjons- og støttesystemer, fremgår det av varselet om tilleggsvedtak,
punkt 5, at Nkom som et utgangspunkt vil legge til grunn den skisserte løsningen fra Telenor til APIgrensesnitt. Slik NGT ser det, er det viktig at API-ene er de samme for tilgangskjøperne som for Telenors egen sluttbrukervirksomhet. Dette gjelder for samtlige deler av produktet, samt for Service Delivery (leveringsprosessen). Etter NGTs oppfatning fremstår skisserte løsning fra Telenor, som Nkom
legger til grunn, kun som en overordnet og uferdig API-beskrivelse. Det er derfor viktig at Nkom følger
opp denne skissen, slik at endelig API-løsning som sikrer tilgangskjøperne lik tilgang som Telenor selv,
kan bli endelig ferdigstilt.
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