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Høring - 5G-auksjon
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for 41
boligbyggelag. Disse har 1.135.000 medlemmer og forvalter omlag 570.000 boliger i
over 14.700 boligselskap over hele landet. Boligbyggelagene bidro til bygging av cirka
4 000 boliger i 2020.
Vi viser til planlagt auksjon av 5G-frekvenser i september 2021, og høring om
auksjonsregler, frekvenstillatelser og tiltak for industrien. Tildeling av frekvensene
legger grunnlaget for videre utbygging av høyhastighetsbredbånd og digitalisering i
hele landet. NBBL har dessverre ikke hatt anledning til å gå inn i detaljene saken, men
ønsker å gi uttrykk for følgende overordnede perspektiver:
Gjennom boligbyggelagene, representerer NBBL et betydelig antall borettslag og
sameier. De har interesse av stabile og raske nett i hele landet og til overkommelige
priser. Dette har ikke minst blitt viktig det siste året når både jobb og sosial kontakt i
stor grad har skjedd via ekomnett i og omkring boligen.
Norge er i dag ett av få europeiske land som ikke har tre eller flere landsdekkende
mobilnett som leverer tale- og datatjenester. Undersøkelser viser også at norske
forbrukere betaler mer for ekomtjenester enn forbrukere i andre sammenlignbare land.
Utbygging av flere konkurrerende nett i Norge er en viktig forutsetning for å få større
konkurranse i dette markedet, noe som er en forutsetning for å gode ekomtjenester til
akseptable priser.
Samtidig er borettslag og sameier også en viktig aktør ved utbyggingen av ekomnett,
enten det er kabler i bygningsmassen, kabler over eiendommen eller master på taket.
Borettslagenes og sameienes ekomnett utgjør en betydelig andel av det totale kablede
nettet i byområder. Ved den forestående 5G-utbyggingen vil borettslag og sameier
utvilsomt ha en rolle når det gjelder montering av master. Men borettslag og sameier
kan potensielt også ha flere roller. Mastene må være tilkoblet ekomkabler og dette er
infrastruktur som boligselskapene allerede har. Borettslag og sameier er eiere og
brukere av private nett.
NBBL vil påpeke viktigheten av at auksjonen om 5G-frekvenser legger til rette for
innovasjon og nye forretningsmodeller, og ikke skaper hinder for nye aktører,
samarbeidsformer og ny teknologi. Ved å utnytte infrastrukturen i private nett,

herunder borettslag og sameier, kan dette bidra til mer kostnadseffektiv utbygging av
5G, sterkere konkurranse og rimeligere tjenester for brukerne.
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