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Høringssvar – Tildeling av 2,6- og 3,6 GHz-båndene
Det vises til Nkom’s offentlige høring på auksjonsreglene for tildeling av 2,6- og 3,6
GHz-båndene med høringsfrist 09.04.21. Fiberforening.no er en forening for regionale og
lokale netteiere og leverandører fra alle deler av fiberbransjen. Fiberforening.no ønsker på
vegne av våre medlemmer å komme med noen kommentarer knyttet til ordningen om
frekvensrabatt» som har blitt varslet i sammenheng med auksjon av 2,6 GHz- og 3,6
GHz-båndene.

Særskilte vilkår for tildeling av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene
Det fremgår av dokumentet “Beskrivelse av særskilte vilkår for tildeling av 2,6 GHz- og 3,6
GHz-båndene” punkt 2.1 at det skal gis en reduksjon i auksjonsprisen til vinnere som påtar
seg å bygge raskt bredbånd i distriktene. Slik Fiberforeningens medlemmer leser omtalen av
ordningen er det tydelig at formålet er en økt dekning av 5G på tross av en mer
teknologinøytral beskrivelse som “raskt bredbånd i distriktene”. Ettersom det presiseres at
med raskt bredbånd menes minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og 10 Mbit/s
opplastningshastighet, er det tydelig at det pekes mot mobilprodukt.
Fiberforening.no sine medlemmer mener at en slik rabatt har en konkurransevridende effekt
og virker diskriminerende mot bransjeaktører som tilbyr fast bredbånd i form av fiber og
radio uten å være mobilaktør. Selskapene som kan dra nytte av “frekvensrabatten” er
avgrenset mot de store mobilaktørene, noe som videre peker på at den planlagte ordningen
heller ikke fremstår som teknologinøytral.

Fiberforening.no sine medlemmer er bekymret for konsekvensene av at mobilaktørene kan
nytte seg av en rabatt som resten av bransjen ikke har tilgang på. En slik rabatt kan
eksempelvis brukes til å utkonkurrere lokale og regionale fiberaktører i offentlige
anbudsprosesser. Fiberforeningens medlemmer mener utfallet kan bli at vinnerne av
auksjonen også kan kapre til seg disse områdene for utbygging av fibernett. Fiberforening.no
etterspør derfor et svar fra Nkom på hvordan de kan sikre at det ikke inntrer en
konkurransevridende effekt, eller hvordan den kan reduseres betydelig.

Alternative løsninger
Fiberforening.no mener det finnes alternative løsninger som både vil kunne sikre 5G-dekning
i distriktene, samtidig som at det åpnes opp for åpen konkurranse for fiberaktører.
Fiberforening.no er enige om at det er av stor samfunnsmessig interesse og ha flere
uavhengige nett og vi er overbevist at markedet selv kommer til å regulere hvor det blir
bygget ut fiber og hvor mobile løsninger 5G er mer naturlig. Sluttkunden skal helst ha tilgang
til både fast bredbånd og godt mobilnett. I områder der dette ikke er mulig grunnet for høye
kostnader, er det viktig å sikre at alle snarest mulig får tilgang på et tilbud som kan anses som
godt nok. Et av forslagene for en mer konkurransedyktig ordning er å presisere i vilkårene for
utbyggingsforpliktelsen at dekningen kun vil gjelde kostnader for 5G utstyr. Dersom det
trengs et fibernett eller en fiberaksess i bunn før utbyggingen av 5G, bør denne utbyggingen
legges ut for alle aktører på like vilkår. En annen alternativ løsning er at ordningen endres til
å omtale støtten som en generell støtteordning for utbygginger i distrikts-Norge, slik at det
på områder dette gjelder vil bli en ekte konkurranse der alle aktører kan konkurrere om de
offentlige midlene.
Avslutningsvis er Fiberforening.no positive til den kartleggingen som er planlagt i forbindelse
med auksjonen, men kunne ønske at resultatene var klare før 3. kvartal 2022. Bakgrunnen for
dette er at det planlagte tidsrommet, i sammenheng med nedleggingen av kobbernettet, kan
føre til at aktører som kan dra nytte av rabatten avventer med å bygge ut lokasjoner til
kartleggingen er avsluttet. Fiberforening.no ber derfor om at det vurderes å ferdigstille
kartleggingen i løpet av 4.kvartal 2021.
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