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Beskrivelse av ordningen
Hovedpunkter
•

•
•
•

Fastsatt av Samferdselsdepartementet og notifisert til EFTAs
Overvåkingsorgan (ESA) i.h.t EUs retningslinjer for statlig støtte til
bredbåndsutbygging.
Ordningen er teknologinøytral og søknadsbasert med krav til
prosjektbeskrivelse og dokumentasjon etter fastsatte kriterier
Kun kommuner/fylkeskommuner kan søke om midler og får rollen som
prosjekteier med ansvar for anbudsutlysning. Kommersielle aktører legger
inn tilbud på utbyggingen og får rollen som utbygger.
Utbygger får eiendomsrett til nettet, men påtar seg tilgangsforpliktelser
Prosjekteier er ansvarlig for bruk av midlene og rapportering til Nkom
Midlene i 2014/2015 har bidratt til utbygging av ca. 20.000 aksesser

•

Tilgjengelige midler i år: 126,5 mill.kr., søknadsfrist: 10 mai

•
•

Tilgangsforpliktelser
Kravene i ESAs godkjenning («Wholesale access»)
•
•
•
•
•

Alle aktører som mottar tilskudd må tilby tilgang til nettet i minst 7 år (men
for SMP-aktører så lenge man innehar sterk markedsstilling)
Tilgangsplikten til passiv infrastruktur som etableres med tilskuddsmidler,
dvs. trekkrør, stolper etc. har ingen tidsbegrensning
Hvis en aktør avviser forespørsel om tilgang skal prosjekteier (dvs.
kommune) kreve tilbakebetaling av tilskuddet
Aktører som mottar tilskudd skal publisere et standardtilbud («Reference
offer») på sin hjemmeside
Krav til grossistprodukter:
– Grunnleggende bredbånd: Tilsvarende omfang som i sektorreguleringen (jfr.
Marked 4 og 5)
– NGA bredbånd (> 30 Mbit/s): Som for grunnleggende bredbånd, men i
tillegg:
• Både aktive og passive tilgangsformer, inkl. tilgang til mørk fiber, trekkrør, stolper og
gateskap/kabinetter
• For fiberaksesser i punkt-til-multipunkt nett skal enten WDM eller VULA tilbys
3

Visse unntak fra forpliktelsene
•

For aktører som oppfyller følgende to kriterier kan omfanget av
tilgangsforpliktelser reduseres:
– «Small local companies», dvs. med omsetning under 5 mill. kr. eller som kun
opererer i en enkelt kommune
– «Area with low population density», dvs. utbyggingen skjer i områder som
kvalifiserer for regional næringsstøtte godkjent av ESA.

Dersom begge kriteriene er oppfylt
behøver man ikke tilby alle
tilgangsformer som er beskrevet i
ESAs godkjenning, med mindre det
faktisk er en rimelig etterspørsel etter
disse produktene

Kilde: http://www.eftasurv.int/media/decisions/91-14-COL-with-map.pdf
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Oppsummering
•

Nkom pålegger kommunene å formidle tilgangsforpliktelsen i sine
anbudsutlysninger. ESAs godkjenning skal vedlegges kontrakten som
inngås mellom kommune og utbygger.

•

Anmodning om tilgang til nettet kan ikke avslås – hvis man ønsker å
beholde tilskuddet

•

Ved uenighet mellom partene vil Nkom kunne gi veiledning om hvordan
tilgangsforpliktelsene skal oppfylles. Man må da ta utgangspunkt i
bestemmelsene om «wholesale access» slik dette er beskrevet i ESAs
godkjenning av ordningen.

•

Prisnivået for tilgangsprodukter skal være basert på de samme
prinsippene som gjelder i sektorreguleringen
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