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Åpning av møtet
Nkom ønsket velkommen og gjennomgikk agendaen for møtet. Agendaen var basert på
aksjonspunktene fra forrige møte i arbeidsgruppen. Nkom informerte om at Telenor inntil videre
vil delta i arbeidsgruppen.

Sak 1 – Tilgangsprodukt og standardvilkår, innspill fra aktørene
Nkom minnet om at vedtaket fra ESA inneholder detaljerte krav til tilgangsprodukter i nett som
har mottatt støtte fra bredbåndsordningen, men at arbeidsgruppen forhåpentligvis kan komme
frem til praktiske løsninger som både tilgangskjøper og netteier er fornøyd med. Nkom kan gi
veiledning med utgangspunkt i ESAs bestemmelser dersom det ikke blir enighet. ESAs vedtak
ligger på Nkoms hjemmesider.
NextGenTel informerte om at de har gjennomgått prosjektene som har mottatt støtte fra
bredbåndsordningen, og laget en liste med aktuelle kandidater for anmodning om tilgang.
NextGenTel planlegger å kontakte de aktuelle selskapene, men ser det som en fordel om
gruppen kan komme til enighet om en standardavtale som kan danne utgangspunkt for avtaler
med de ulike utbyggerne.
NextGenTel uttrykte ønske om et regime hvor netteier og tilgangskjøper er underlagt de samme
grensesnittene, med lokalt fremforhandlede priser. På spørsmål fra Telenor informerte
NextGenTel om at begrepet «kommunikasjonsoperatør», som brukes i avtaler NextGenTel har
inngått med utbyggere av fibernett, ble etablert da selskapet var en del av Telia.
Telenor informerte om at begrepet «kommunikasjonsoperatør» brukes i Sverige. Ifølge Telenor
gir grensesnittet fra kommunikasjonsoperatørene i Sverige relativt lite fleksibilitet slik løsningen
er i dag (tilnærmet «white label»), og tjenesteutviklingen gjøres hovedsakelig av nettoperatøren
som i mange tilfeller også har rollen som kommunikasjonsoperatør og tjenesteleverandør.
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Broadnet uttrykte at det er viktig med et avtaleverk som omfatter både privat- og
bedriftssegmentet. Videre understreket Broadnet viktigheten av en modell hvor det er mulig å få
tilgang på flere nivåer.
Lyse minnet om at hensikten med bredbåndsordningen er å få bygd bredbånd i områder som
ikke er kommersielt lønnsomme, og at det kan være hensiktsmessig med forskjellige
tilgangsmodeller i lokale og sentrale strøk.
TDC uttrykte bekymring for at mange av selskapene som har mottatt støtte fra
bredbåndsordningen, ikke kan tilby basis støttesystemer for bedriftssegmentet, og mener at
dette bør være et krav i standardavtalen.
Sak 2 NextGenTels erfaringer med P2P og VULA-leveranser
NextGenTel fortalte at de i dag har partnerskap med 11-12 fibernetteiere (P2P-nett),
hovedsakelig energiselskaper, i tillegg til leveranser basert på Telenors VULA-produkt (GPONnett). NextGenTel ga uttrykk for at begge modellene fungerer bra i dag, men at utarbeidelse av
en standardavtale vil bidra til å forenkle prosessene med å få tilgang til fibernett som har mottatt
offentlig støtte. NextGenTel redegjorde for forskjeller og likheter mellom disse leveransene.
Nkom viste til redegjørelsen fra NextGenTel om erfaringer med leveranse av de to
tilgangsformene, og oppfordret tilbudssiden til å komme med en beskrivelse av hvordan en
standardavtale kan se ut. Nkom understrekte at det ikke bare er selskapene som har en
tilgangsplikt i dag som vil kunne ha en egeninteresse av å utarbeide en standardavtale, men
også de som vil kunne få det i fremtiden.
Eidsiva Bredbånd fortalte at de ikke har vunnet noen tildelinger ennå, men håper å gjøre det i
fremtiden. Eidsiva ser for seg et bitstrømprodukt med full systemintegrasjon i privatmarkedet
som et idealmålbilde. I praksis må ambisjonsnivået tilpasses systemomkostningene og det lave
volumet med aksesser som er omfattet av tilskuddsordningen.
Enivest informerte om at de har fått støtte fra bredbåndsordningen og derfor er innstilt på å gi
tilgang i de aktuelle delene av nettet dersom det kommer en anmodning. Støtten fra
bredbåndsordningen gjelder i underkant av 1000 aksesser tilknyttet 18-20 prosjekter. Som følge
av at NRDB bare håndterer bytte av ISP for kobber, uttrykte Enivest at dette kan bli en
utfordring. Enivest fortalte også at de må gjøre en jobb for å skille ut hvilke adresser som er
pålagt tilgang.
Telenor har også fått støtte fra bredbåndsordningen og er pålagt å gi tilgang dersom det
kommer en anmodning. Som følge av Nkoms vedtak i marked 4 og 5 av 20. januar 2014, har
Telenor allerede utviklet kobber- og fiberbaserte grossistprodukter, og disse vil anvendes til
dette formålet. Telenor viste for øvrig til at de bruker NRDB til ISP-bytte for både kobber og
fiber.
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Sak 3 Videre arbeid i fibergruppa, inkludert tid og sted for neste møte
Tid og sted: NextGenTel, Skøyen, 6. juni kl. 0930 til 1200
Arbeidsgruppen var enig om at tilbudssiden danner en undergruppe som kan utarbeide et
utkast til standardavtale for tilgang til fibernett som har mottatt offentlig støtte for utbygging,
herunder beskrivelse av et grossistprodukt med tilhørende vilkår. Enivest påtok seg oppgaven
med å koordinere arbeidet i denne undergruppen. Lyse og TDC var positive til å delta i
arbeidsgruppen, men måtte avklare dette internt. I etterkant av møtet har Lyse bekreftet at de vil
delta i arbeidsgruppen, mens TDC foreløpig ikke er med. NTE var ikke til stede på møtet, men
har på forespørsel fra Nkom i ettertid sagt seg villig til å delta i dette arbeidet. Eidsiva har også
etter møtet bekreftet at de vil delta.
Aksjonspunkt:


Tilbydersiden danner en undergruppe som lager et utkast til rammeverk for tilgangsavtale.
Gruppen finner selv en hensiktsmessig arbeidsform og kontakter Nkom og ev.
etterspørselssiden (spesielt NextGenTel) ved behov. Gruppen legger frem et forslag til
utkast, som ikke nødvendigvis forventes å være fullstendig (pris er uansett unntatt), som kan
diskuteres på neste møte.
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