Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

terje.nord@telenor.com
21. oktober 2019 15:01
Meling, Einar
Siri.Kalager@telenor.com; Enger, Hans Jørgen; Hegland, Daniel
RE: Varsel om tilleggsvedtak i Marked 3a – fastsettelse av endelige krav til
VULA fiber (INTERNAL)

Telenor viser til Nkoms e-post av 2. oktober der det bes om Telenors eventuelle kommentarer til
andre aktørers innspill til Nkoms varsel om tilleggsvedtak i Marked 3a.
Telenor registrerer at Telia og NextGenTel, i likhet med Telenor, synes å ha en noenlunde tilsvarende
oppfatning av at prosess og resultat i bransjedialogen gjenspeiles i Nkoms varsel. Vi registrerer at
GlobalConnect har en avvikende virkelighetsoppfatning om prosessen, blant annet vedrørende
spørsmålet om tilknytningsnivå for Vula. Dette er overraskende i og med at GlobalConnect har vært
aktiv deltager i alle diskusjoner i den gjennomførte bransjedialogen.
GlobalConnect påpeker viktigheten av en revisjonslinje i forhold til marked 3b forpliktelsene. All den
tid det tilgjengelige fiberproduktet ikke benyttes av selskapet bør ikke denne kommentaren tillegges
særlig vekt. Når det gjelder kommentaren om strengere frister for produktutvikling og
GlobalConnects øvrige kommentarer til marked 3a produktet henviser Telenor til eget høringssvar.
Telenor mener premissene GlobalConnect ellers legger til grunn i sitt høringskommentar er feil og
preget av unøyaktigheter. Selskapet kommenterer i hovedsak på andre forhold enn det selve varslet
om vedtak omhandler og kommentaren er preget av at GlobalConnect mener det er behov for
strengere regulering av Telenors kobbersanering som er bedre tilpasset GlobalConnect sine behov
(særlig i bedriftsmarkedet). Det korrekte premisset knyttet til Telenors initierte kobbersaneringen er
at det skal være transparens om endringer i kobbernettet og at Telenor allerede er underlagt en
rekke forpliktelser i marked 3a og marked 3b for å ivareta hensynet til aktører som fortsatt baserer
deler av sin forretning på kobbernettet. Det kan i tillegg synes som GlobalConnect mener at Telenor
er ansvarlig for å ha et alternativt fast aksessnett tilgjengelig for videresalg (til omtrent samme
betingelser som kobberproduktet), siden det er Telenor som fjerner kobberaksessen og at det er slike
strakstiltak det anføres at Nkom må sikre. GlobalConnect ser helt bort fra konkurransen som finnes i
fiber-, kabel-tv- og mobilmarkedet og at Telenor og GlobalConnect er konkurrenter i markedet for
utbygging av fiber.[1]
Avslutningsvis er Telenor for så vidt enig med GlobalConnect i at Nkom bør gjøres en fullstendig
revisjon av marked 3a og marked 3b forpliktelsene, men dette bør og må følge etter en oppdatert
markedsanalyse.
Med hilsen
Terje Nord
Public and Regulatory Affairs Norway
Telenor Group
Phone: +47 91750708
E-mail: terje.nord@telenor.com
Web: www.telenor.no/om
Office: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, Entrance J

[1]

I følge Nkoms dekningsanalyse for 2019 er fiberdekningen i Norge nå 71%. Telenor har ved utgangen av
2018 en markedsandel i overkant av 20% (Nkom ekomstatistikk).
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From: Meling, Einar<einar.meling@Nkom.no>
Sent:2. oktober 201912:59
To: Nord Terje<terje.nord@telenor.com>
Cc:KalagerSiri <Siri.Kalager@telenor.com>;
Enger, HansJørgen<hans.enger@Nkom.no>;
Hegland,
Daniel<daniel.hegland@Nkom.no>
Subject:SV:Varselom tilleggsvedtaki Marked 3a – fastsettelseav endeligekrav til VULAfiber
(INTERNAL)
Hei, takk for høringssvar.Vi har ogsåmottatt høringssvarfra Telia, GlobalConnectog NextGenTel.
Høringssvarene
er lagt ut på Nkomshjemmeside:
https://www.nkom.no/marked/markedsregulering
-smp/anbefaling-2016/marked-3a
Eventuelle kommentarertil høringssvarenefra Telia,GlobalConnectog NextGelbes sendt til Nkom
innen 21. oktober 2019.

Med vennlig hilsen
Einar Meling
seniorrådgiver
Konkurranseavdelingen/Seksjon bredbånd, post og statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir.tlf: 22 82 47 46
Mobil: 928 42 436
www.nkom.no

Fra: terje.nord@telenor.com<terje.nord@telenor.com>
Sendt:tirsdag1. oktober 201910:13
Til: Meling, Einar<einar.meling@Nkom.no>;
Nasjonalkommunikasjonsmyndighet
(firmapost@nkom.no)<Firmapost@nkom.no>
Kopi: Siri.Kalager@telenor.com;
Enger,HansJørgen<hans.enger@Nkom.no>;
Hegland,Daniel
<daniel.hegland@Nkom.no>
Emne:RE:Varselom tilleggsvedtaki Marked 3a – fastsettelseav endeligekrav til VULAfiber
(INTERNAL)

Hei,
Kommentartil Nkomsvarselom tilleggsvedtaki Marked 3a vedlagt.
Med vennlighilsen
Terje Nord
Publicand RegulatoryAffairs Norway
TelenorGroup
Phone:+47 91750708
E-mail: terje.nord@telenor.com
Web: www.telenor.no/om
Office:Snarøyveien30, 1360 Fornebu,EntranceJ

Followus on Facebook:www.facebook.com/telenornorge

From: Meling, Einar<einar.meling@Nk
om.no>
Sent:2. september201913:04
To: Myndighetspost<myndighetspost@telenor.com
>; KalagerSiri <Siri.Kalager@telenor.com
>; Nord
Terje <terje.nord@telenor.com
>
Cc:Enger,HansJørgen<hans.enger@Nkom.no
>; Hegland,Daniel<daniel.hegland@Nkom.no
>
Subject:Varselom tilleggsvedtak i Marked 3a – fastsettelseav endeligekrav til VULAfiber
Hei,
Nkom visertil vedlagtevarselom tilleggsvedtaki Marked 3a - fastsettelseav endeligekrav til VULA
fiber. Fristenfor å kommenterevarseleter satt til 1. oktober 2019.
Med vennlig hilsen
Einar Meling
seniorrådgiver
Konkurranseavdelingen/Seksjon bredbånd, post og statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir.tlf: 22 82 47 46
Mobil: 928 42 436
www.nkom.no

