Bredbåndsforum - Møte i arbeidsgruppen for tilgang til fibernett Referat 04/2016
Deltakere: Kenneth Asheim (Lyse), Tore Kristoffersen (Lyse), Jon Birger Ellingsen (Viken
Fiber), Stig Myrmel (Enivest), Torbjørn Os (Enivest), Trond Stryken (Telia), Kirsti Løvnes
(TDC/Get), Christian Halgreen (TDC Danmark), Jan-Petter Tvedt (NextGenTel), Jan Helge Rød
(Broadnet), Tore Baarstad (Eidsiva), Olav Urnes (Telenor), Tore Arnestad (Telenor), Terje Nord
(Telenor), Tom Sandal (NTE), Kristian Jensen (NTE), Arne Litleré (Nkom), Torgeir Alvestad
(Nkom), Kenneth Olsen (Nkom), Einar Meling (Nkom), Eivind Skaar Briseid (Nkom)
Referat: Nkom
Møtedato: 5. september 2016
Saksnummer: 1506309
Åpning av møtet
Nkom ønsket velkommen og gjennomgikk agendaen, som var basert på aksjonspunktene fra
forrige møte.
Sak 1 Informasjon fra Nkom
Nkom informerte om at publisert informasjonen om tilskuddsprosjektene på våre hjemmesider
er utvidet fra opplysninger om kommune, utbygger og størrelse på tilskuddene, til også å
omfatte dekning (antall husstander). Informasjonen er tilgjengelig på Nkom sin hjemmeside.
Nkom informerte også om at tildelingen for 2016, vil bli publisert i løpet av høsten.
Videre informerte Nkom om at vi har vært i dialog med Nasjonalt bredbåndsråd for å få en
oversikt over prosjekter som har mottatt støtte utenfor den statlige tilskuddsordningen. Dette
gjelder tilskudd som er gitt fra kommuner lokalt. Slike tildelinger er også omfattet av
tilgangsforpliktelser, og kommunene selv har ansvar for at tilskuddene gis i henhold til gjeldende
regelverk og må melde inn tildelingene til ESA. Nasjonalt bredbåndsråd var positive til at Nkom
skulle få en slik oversikt, men ønsket å gi endelig tilbakemelding på et senere tidspunkt.
Sak 2 Gjennomgang av utkast til rammeverk for tilgangsavtale
Eidsiva, Enivest, NTE og Lyse har utgjort gruppen som har jobbet med utkast til rammeverk for
tilgangsavtale (Tilgangsavtalen). Gruppen har hatt 6-7 videomøter både før og etter
sommerferien, og i tillegg jobbet mellom møtene.
Gruppen informerte om at de tok utgangspunkt i Telenors VULA-avtale, men har tilpasset den
og gjort den mer generell, siden de ulike nettverkene er bygd på forskjellige måter. I tillegg har
de lagt til et vedlegg som gir informasjon om hvilke områder som er dekket av
tilgangsforpliktelsen og hvor lenge tilgangsforpliktelsen varer. Videre informerte gruppen om at
Tilgangsavtalen gjelder et Bitstrømprodukt i privatmarkedet. Dersom nettverkene er bygd på en
slik måte at multicast er tilgjengelig, vil dette også kunne være aktuelt. Gruppen understreket
videre at Tilgangsavtalen er ment som et generelt dokument som må tilpasses de enkelte
nettverkene.
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Broadnet mente Tilgangsavtalen var et godt utgangspunkt, men stilte bl.a. spørsmål om hvorfor
bedriftsmarkedet ikke er inkludert. Gruppen viste til at nettet er åpent og at det derfor ikke er
begrenset til privatsegmentet.
NextGenTel mente at Tilgangsavtalen dekker ønsket om å få på plass en standardavtale, men
hadde ikke hatt anledning til å gå i dybden på innholdet i den. Videre mente NextGenTel at
Tilgangsavtalen og informasjonen som ligger på Nkoms hjemmeside om tilskuddsordningen,
kombinert med oversikten over prosjekter som har mottatt støtte utenfor tilskuddsordningen, er
gode verktøy for å vurdere anmodninger om tilgang.
TDC mente det også er viktig at avtalen også beskriver en del tekniske parametere, herunder et
minimum sett av protokoller, dvs. i hvilken grad tilgangsproduktet er transparent for overføring.
Som et aksjonspunkt til neste møte var det enighet om at etterspørselssiden gjennomgår
Tilgangsavtalen i detalj og kommer med skriftlige innspill. Nkom foreslo også at tilbudssiden
gjør seg opp noen tanker om hvordan tilgangsplikten skal gjennomføres i praksis, herunder
hvordan informasjon skal publiseres på nettsider o.l.
Sak 3 Nye temaer for fibergruppen
Nkom informerte om at utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for
elektronisk kommunikasjon hadde høringsfrist 5. september, og at det vil være en prosess i
Samferdselsdepartementet før loven kan tre i kraft i Norge. Når loven er fastsatt, vil Nkom
kunne bidra med mer informasjon til arbeidsgruppen hvis ønskelig. Det ble også foreslått i
møtet å se nærmere på kostnadseffektivisering i bredbåndsfremføring, sett i sammenheng med
kriteriene i tilskuddsordningen.
Andre temaer som ble spilt inn som mulige arbeidsoppgaver, var sikkerhet og sårbarhet (forslag
fra Lyse), tilgangsplikt knyttet til Telenors HFC-nett (forslag fra NextGenTel) og erfaringer med
tilgang til Telenors VULA-produkt (forslag fra TDC). Broadnet mente terskelen for å ta i bruk
Telenors VULA-produkter er høy, og støttet derfor TDCs innspill.
Nkom viste til mandatet og inviterte til å foreslå nye temaer arbeidsgruppen kan jobbe med.
Sak 4 Videre arbeid i fibergruppen, inkludert tid og sted for neste møte
Tid og sted: Broadnet, Fornebu, 24. oktober kl. 09:30-11:00 (tentativt). Datoen ble endret etter
møte i kobbergruppen.
Aksjonspunkter:


Etterspørselssiden går gjennom utkastet til rammeverk for tilgangsavtale, og kommer
med innspill/kommentarer til bl.a. tekniske standarder og krav til funksjonalitet, i god tid
før neste møte. Nkom ber om at kommentarer sendes innen mandag 3. oktober 2016.



Tilbudssiden gjør seg noen tanker rundt gjennomføring av tilgangsplikten i praksis,
herunder hvordan informasjon skal publiseres på nettsider o.l.



Alle inviteres til å komme med innspill til nye temaer arbeidsgruppen bør jobbe videre
med innenfor mandatet.
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