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BAKGRUNN

Motorola Solutions Norge AS ("MSN') er hovedleverandør i forbindelse med utbygging og drift av
Nødnett. Prosjektet har pågått siden zoo6, og nettet har vært i bruk siden zoo9. Siste deloverlevering
av nettet fant sted zor5, med endelig godkjenning i desember zor8. Nødnettet er bygget ut på basis
av kontrakt mellom MSN og staten ved DSB. Utgangspunkt er at Nødnettet skal kunne opereres slik
det er bygget frem til ultimo desember zoz6.

Nødnettet er prosjektert og utført med utgangspunkt i Er z Mbit/s samband levert på Telenors
kobbernett (heretter "Er"), ettersom Er-tekonologi var eneste teknologi som tilfredsstilte de krav
staten stilte til kvalitet og oppetid. Kravet til Er har også være gientatt i de senere år og Telenor har
frarådet bruk av annen teknologi. Linjene leveres dels via grossist, og dels direkte fra Telenor. Telenor
er altså både direkte og indirekte leverandør til Nødnett. Det er så langt lagt til grunn at neste
generasjons nødnett skal kunne realiseres over kommersielt mobilnett. Telenor er derfor ikke bare
leverandør til Nødnett, men også en potensiell konkurrent av dagens Nøclnett.
Nedleggelse av kobbernettet vil gjøre det nødvendig med en transmisjonsendringsprosess i
Nødnettet som vil innebære potensiale for sårbarheter for sikkerhet og beredskap. Nedleggelse av
kobbernettet vil dessuten medføre potensielt store kostnader til re-planlegging og ombygging av
Nødnettet nær slutten av Nødnettets planlagte levetid. Dette vil være en ineffektiv bruk av
samfunnets ressurser.
Nkom har gjennom vedtak om endring av vedtakene i Marked ja og jb - plikt til å opprettholde tilgang
til kobberbaserte aksessnett datert z. september 2o2o ("vedtaket"), utsatt nedleggelsen av
kobbernettet til omtrent ett år før Nødnettets levetid utløper. MSN påklager med dette vedtaket,
med det formål at Telenor pålegges å opprettholde kobbernettet tilsvarende Nødnettets
kontraktsfestede levetid.

Advokatñ¡maetSchjødtAS l Ruseløkkveienr4,P.O.Boxz444Solli,ozorOslo,Norway
Reg. no.: 996 9r8 rzz VAT/MVA I post@schjodt.no I www.schjodt.no

I t;+4722or88oo f;+47zz83t7:.z

Side z av3

2.

NÆRMERE OM EFFEKTEN AV KOBBERNEDLEGGELSEN

Nødnettet er basert på flere hundre Er-samband. MsN er blitt kjent med at z Mbit/s Er-samband
ble
ansett for å ligge i et produktmarked for såkalt <høykvaliteßalsessrr, et marked som Nkom
i zorg
v-algte il'.ke lenger regulere. Vi noterer at Nkom i det aktuelle vedtaket - Vedtak
i grossistmarkedet
!
þr høylanlítetstilgang til fast aksessnett (Marked ) og opphevelse av þrpliktelser i'grossistmarkedet
þr overføringskapasitet opp til og med I Mbit/s (tidlígõre-marked 6)- á"tã"t zo. dese"mber zorg under
punkt 4 - Konselarcnser av å oppheveþrpliktelser - uttalte følgende (våre understrekninger):
De gieldende þrpliktelsene som Telenor er pãIagt i grossrstma rkedet
þr overføringskapasitet

opp til og m-ed I Mbit/s i dag, skal avbøte konkurranseproblemei blant annei knyttet trl
þrskiellige þrmer for diskrimine-rende atferd og or"rpriring. Etter Nkoms oppfaíning er
betydningen
konkurranseproblemene i dette maikedei redusert samminlígn"t -m"d
-av
tidligere, se kapittel j.4 i vedlegg r. Dereguleringen av Telenors tilbud i dette mãrkedet vil
dermed ha begrensede konselarcnser. Nkom kan ikke se at konkurransen i markedet påvirkes
negativt i særlig grad, aII den tid konkurranseproblemene som dagens regulering ei ment å
motvirke, i stor grad har blitt redusert siden forrige vedtak.
Etterspørselen etter produkter i tidligere marked 6 er blitt redusert de siste å.rene etter hvert
som det har skjedd en overgang til produkter med høyere kapasitet og/eller andre egenskaper

(bl.a- optisk kanal, mørk fiber og datakommunikasjonstþnester).'Nkom mener at denne
uwiklingen vil fortsette. Det er også flere tilbydere enn tidligere som er i stand til å levere
aksessprodukter i ulike deler av landet. Dette tilsíer at Telenoifortsatt har insentiver til å tílby
produkter i tidligere rnarked 6 på markedsmessige vilkår selv om selskapet ikke lenger vit væ;
underlagt regulering þr denne typen produkter. Redusert etterspørsel iq
flere muli:ge tilby¿lere
av alternative produkter tilsier også at konselo,ens"r" i, a o[pn*:l *9"6ú"" i
grossisúmarkedet þr overþringskapasitet opp til og med I Mbitls vil iære begrenset.

Nkom viser også til at
Dette innebærer at
av LLUB og Bredbåndsaksess. Denne typen produkter kan i mange tilfeller være aktuelle å
bruke þr alternative tilby dere þr å komplettere egen infrastruktur,

Ettersom konkurranseproblemene i markedet har blitt mindre, mener Nkom også at
alminnelig konkurranserett i stØrre grad enn tidligere vil være tilstrekkelig effektív tit å
motvirke eventuelle konkumanseproblemer knyttet til diskriminerende atferd íom likevel
skulle oppsú i markedet. På denne bakgrunn mener Nkom at mangleníe sektorspesifikk
þrhåndsregulering, ikke vil medføre vesentlige negative konsela,ensõr þr konkuriani"n i
markedet selv om konkunanseproblemer potensielt settfremdeles kan oipstâ.
Awegulering av z Mbit/s Er-samband i zorS var altså basert på en antagelse av at avreguleringen ville
ha begrensede konselsenser. Dette er ikke tilfellet. Nødnetteì har ikke áternative leverandører
av Ersamband. Awiklingen av regulering av høykvalitetsaksess i zorS ble videre begrunnet med
at Telenor
fortsatt ville være underlagt pålegg om levering av tilgang til kobber- og
aksessnett, bl.q.
i!r^ av LLUB og Bredbåndsaksess. Dette premisset forãweguleringelifibeÃaserte
zor8 bortfaller også i med
Telenors nedleggelse av kobbernettet.

Vi noterer at fokus i vedtaket har vært grossistmarkedet. Sammenhengen mellom avreguleringen i
marked 4 og kobbernedleggelsen innebærer imidlertid at kobbersaneriñger har langt større negative
konsekvenser enn hva som har vært utredet i vedtaket. Kobbersanerin"ger har mãget stor negativ
betydning for Nødnettet og kan ha negativ betydning også for mange
aktøràr som ikke har
"ndt"
vært utredet. Dette kan ha sammenheng med at mange aktører ikk"
gu uttrykk for sitt syn i
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forbindelse med avreguleringen av marked 4, fordi man la til grunn det samme som Nkom selv ga
uttrykk for i zor8, men som ikke lenger vil være til stede ved en sanering av kobbernettet.

3.

NÆRMERE OM AWIKTINGSPERIODEN

Nkom foretar i vedtaket en gjennomgang av de sprikende interessene og konkluderer med å benytte
den minimumsfristen i Kommisjonens NGA-anbefaling punkt 39. Vi mener at en nærmere vurdering
av de samlede interesser i saken vil vise at ulempene som påføres tredjeparter er større enn hva som
har vært lagt til grunn i vedtaket og at når det tas hensyn til disse, så bør awiklingsfristen bør økes
fra 5 år til 6 år og 4 måneder, altså frem til utløpet av zoz6.
Disse ytterligere negative konsekvensene som det ikke er tatt høyde for oppstår for Nødnett. Ulemper
oppstår imidlertid etter all sannsynlighet også hos andre tredjeparter. Dette kan være parter som
tilbyr nett eller tjenester basert på kobberleveranser fra Telenor og som påføres ulemper uten at disse
ulempene så langt er identifisert og hensyntatt. Fokuset har vært på forbrukere og rene uavhengþ
grossister. Interessene for de aktører som har basert sin virksomhet på høykvalitetsaksess har havnet
mellom stoler, eller en catch zz om man vil: Interessene ble tonet ned ved dereguleringen av marked
4 i zor& fordi det ble lagt til grunn at kobberaksesser fremdeles ville være tilgjengelige. Ved
kobbersaneringen ble så interessene ikke vurderte, ettersom fokus nå har vært på andre parter.

4.

FORMATIA

Etter forvaltningsloven $ z8 første ledd kan klage fremsettes av en part eller annen med rettslig
klageinteresse. MSN opp$'ller klart dette kravet. Klagefristen er i vedtakets punkt 6 fastsatt tll24.
september zozo. Klagen er således rettidig.
Klagen kn¡ter seg dels til saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven S r7, og dels til Nkoms skjønnsutøvelse. MSN påpeker at det i dette ikke ligger noen kritikk av Nkom. Vedtaket er truffet uten at
Nkomvar tilført den nødvendige oversikt omvedtakets betydning for ikke-kommersielle aktører som
bl.a. Nødnettet. Det er en rekke samvirkende årsaker som har ledet til at vedtakets virkning for
Nødnettet ikke ble tilstrekkelig beþt. MSN legger til grunn at dersom Nkom hadde hatt den fulle
oversikt, ville vedtakets innhold vært annerledes.
På denne bakgrunn bes vedtaket

punkt

5

endret slik at de innledende avsnitt i punkt 5.r og 5.2lyder:

"Nkom pâlegger med dette Telenor å opprettholde tilgangen til det kobberbaserte aksessnettet
ev 2026."

ifrem til utløpet

Tilsvarende tilpasning må giøres i de enkelte underpunkter.

Det er usikkert om det vil være tekniske og kommersielt mulig med erstatningsprodukter til
kobberbasert E-r z Mbit/s samband i den relativt korte perioden frem til utløpet av zoz6. MSN vil
imidlertid gjerne bidra i en prosess for å utrede dette, herunder det eventuelle grunnlaget for å kunne
awikle kobbernettet før utløpet av zoz6.
Med vennlig

DTAS

Kaare

parfner
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