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Deltakere: Tore Kristoffersen (Lyse), Stian Berg (Viken Fiber), Stig Myrmel (Enivest), Trond Stryken
(Telia), Kirsti Løvnes (TDC/Get), Frank Kopperud (TDC/Get), Christian Halgreen (TDC), Sven Ole
Skrivervik (NextGenTel), Jan Helge Rød (Broadnet), Tore Baarstad (Eidsiva), Tore Arnestad (Telenor),
Terje Nord (Telenor), Torgeir Alvestad (Nkom), Kenneth Olsen (Nkom), Einar Meling (Nkom), Eivind
Skaar Briseid (Nkom) og Arne Litleré (Nkom)

Referat: Nkom
Møtedato: 12. desember 2016
Saksnummer: 1506309
Sak 1 Åpning av møtet
Nkom ønsket velkommen til det sjette møtet i fibergruppen, og gjennomgikk aksjonspunktene
fra forrige møte.
Sak 2 Ny versjon av tilgangsavtalen
Gruppen som har arbeidet med rammeverket for tilgangsavtale (Tilgangsavtalen), informerte
om at de har hatt ett møte siden forrige fibergruppemøte hvor de diskuterte endringer i
Tilgangsavtalen. Gruppen viste til at det er utfordrende å sette tekniske krav i avtalen fordi hver
enkelt netteier har litt ulike systemer, og at det derfor ikke er gjort særlige endringer i den
oppdaterte versjonen. Følgende endringer er gjort:


Inkludert informasjon i vedlegg B om at Multicast kan støttes dersom netteier tilbyr TV.
Netteier kan imidlertid kreves et anleggsbidrag.



Fastsatt enkelte maksimalverdier knyttet til bl.a. forsinkelser (SLA).

Broadnet foreslo å legge til et kapittel med spesielle krav til bedriftsmarkedet. Slike krav kan for
eksempel være knyttet til prioritering i nettverket og krav til transparens. En slik tilpasning vil
innebære at Tilgangsavtalen inkluderer en mal for privatmarkedet og en mal for
bedriftsmarkedet, med ulike krav til kvalitet.
Nkom gjorde det klart at grensen for tilgangsplikten for tilbydere som har mottatt offentlig
tilskudd ikke avgrenses av Tilgangsavtalen, men at denne grensen ved eventuell tvist må
trekkes opp på bakgrunn av kriteriene ESA la til grunn da tilskuddsordningen ble godkjent. At
Tilgangsavtalen ikke har spesielle krav rettet mot bedriftsmarkedet, innebærer ikke
nødvendigvis at tilgangsselger ikke har plikt til å imøtekomme slike krav. Nkom informerte
videre om at tilgang skal gis på ikke-diskriminerende vilkår. Det innebærer blant annet at
dersom en netteier tilbyr bedriftsprodukter til egne sluttkunder, må også tilgangskjøper ha en
slik mulighet. Ved tvist mellom netteier og tilgangskjøper om tilgangspliktens rekkevidde, vil
Nkom være klageinstans. Nkom vil også kunne bistå med veiledning før en eventuell tvist
bringes inn for avgjørelse.
På spørsmål om Tilgangsavtalen bør si noe om pris, ga Nkom uttrykk for at avtalen bør henvise
til de prisingsprinsipper som uansett følger av ESAs godkjenning. Tilgangsavtalen bør derfor
vise til prinsippet om ikke-diskriminering. Arbeidsgruppen sa seg enig i dette synspunktet.
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Nkom ga uttrykk for at sentrale deler av formålet med arbeidet var nådd og viste til at man
gjennom arbeidet blant annet hadde skapt økt bevissthet om eksistens og utbredelse av
tilgangsplikten, både hos tilgangsselger og tilgangskjøper. Nkom viste også til at et felles
rammeverk for tilgang bidrar til å gjøre tilgangsplikten effektiv og at arbeidet forhåpentligvis har
gitt gevinster for tilbyderne som har tilgangsplikt.
Nkom ba om at Tilgangsavtalen oppdateres i tråd med de siste endringene og distribueres til
fibergruppen. Nkom vil legge Tilgangsavtalen ut på Nkoms hjemmeside sammen med
informasjon om prosjektene som har mottatt offentlig tilskudd.
Nkom takket for arbeidet som utført og rettet en særlig takk til tilbyderne som har utarbeidet
Tilgangsavtalen.
Sak 2 Presentasjon fra NextGenTel
NextGenTel gjennomgikk prosjektene som hadde mottatt statlig støtte, og informerte om hvilke
kriterier de mente var viktig for at de skulle anmode om tilgang. Det fremgikk av presentasjonen
at NextGenTel mente det må være rundt 1000 potensielle kunder for at det skal være aktuelt å
anmode om tilgang. NextGenTel forutsatte da at det er mulig å oppnå en markedsandel på om
lag 20 %. Gjennomgangen viste at det pr. i dag er seks prosjekter hvor det er aktuelt for
NextGenTel å anmode om tilgang.
NextGenTel viste også til at det var mye usikkerhet knyttet til å anmode om tilgang i områder
som har mottatt statlig tilskudd, da prisene i prinsippet kan variere fra prosjekt til prosjekt.
NextGenTel foreslo at erfaringer fra anmodning om tilgang i områder som har mottatt statlig
tilskudd, kan deles i fibergruppen.
Nkom informerte om at tilgangsprisen skal være i henhold til prinsippene som følger av vår
konkurranseregulering, og gjentok at Nkom er klageinstans ved eventuelle tvister. Nkom var
også positiv til NextGenTels forslag om å dele erfaringer om anmodning om tilgang i
fibergruppen.
Sak 3 Informasjon fra Nkom
Nkom informerte om at kommunene har mulighet til å gi tilskudd til prosjekter utenfor den
statlige tilskuddsordningen. Slike tildelinger er også omfattet av ESAs godkjenning og har
dermed samme krav til tilgangsforpliktelser. Kommunene er ansvarlig for at tilskuddene gis i
henhold til gjeldende regelverk.
Nkom har blitt enig med Nasjonalt breibandsråd, som er Fylkeskommunenes interesseorgan for
bredbåndsutbygging, om å lage en felles oversikt over prosjekter som har mottatt offentlig
støtte, enten dette er i statlig eller kommunal regi. Informasjon om disse prosjektene vil legges
ut på Nkoms hjemmeside etter hvert som tilskuddene blir gitt. I tillegg til informasjonen om
hvilken kommune og område som har mottatt støtte, vil det også fremgå hvilke utbygger som
har fått oppdraget, antall aksesser og hvilken teknologi som er brukt.
Sak 4 Veien videre
Basert på innspill i forrige fibergruppemøte, hadde Nkom oversendt en liste med aktuelle
temaer for fibergruppens videre arbeid og bedt aktørene prioritere de foreslåtte temaene og
eventuelt legge fram forslag til andre temaer. Det ble gjennomført en runde rundt bordet hvor
aktørene uttrykte sine synspunkter.
Det var stor interesse for å diskutere erfaringer med Telenors VULA-produkt, samt jobbe videre
med andre problemstillinger knyttet til tilgang. NextGenTels erfaringer med anmodning om
tilgang i nettverk som har mottatt statlig tilskudd er et aktuelt tema for videre oppfølgning.
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Det var også stor interesse for å jobbe for gode rammevilkår for bygging av infrastruktur. Flere
viste i den forbindelse til behovet for harmonisering av graveregler. Lyse foreslo at fibergruppen
kunne behandle det foreliggende forslaget til graveinnstruks, og mente at gruppen burde ha god
mulighet for å bli hørt. Den nye bredbåndsutbyggingsloven kunne også være et tema for det
videre arbeidet i gruppen.
Nkom avsluttet med å rette en ekstra takk til gruppen som har utarbeidet Tilgangsavtalen, og
viste til at dette var det første «produktet» fra fibergruppen.
Aksjonspunkter


Gruppen som har arbeidet med Tilgangsavtalen, distribuerer en oppdatert versjon til
fibergruppen



Nkom legger ut Tilgangsavtalen på sine hjemmesider



Nkom lager et utkast til agenda før neste fibergruppemøte basert på innspillene fra
aktørene

Neste møtedato: onsdag 15. februar (tentativ)
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