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Sak 1 Åpning av møtet
Nkom ønsket velkommen til det sjuende møtet i fibergruppen, og orienterte om at møtet i
kobbergruppen, som skulle vært arrangert samme dag, var blitt utsatt. Videre gikk Nkom
gjennom agendaen for møtet.
Sak 2 Orientering om arbeidet i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen»
Fagdirektør Magnar Danielsen (Danielsen) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) orienterte om arbeidet i samarbeidsforum for ledninger i grunnen (Samarbeidsforumet).
Det fremgår av hans presentasjon, at arbeidet har pågått i fem år og at det blir avholdt om lag
tre møter i året. Samarbeidsforumet består av representanter fra bransjeforeninger, statlige
etater og departementer, og oppdragsgiverne er Olje- og energidepartementet, KMD og
Samferdselsdepartementet.
Formålet med Samarbeidsforumet er å legge til rette for gjensidig informasjonsutveksling, bidra
til å få utviklet ny relevant kunnskap og være pådriver og diskusjonspartner med hensyn til
regelverksutvikling, standardisering og avtaler om samarbeid. Danielsen viste til at det er et klart
politisk signal at graving i forbindelse med vei må forenkles, mens at det er en rekke kryssende
interesser knyttet til dette arbeidet og derfor et komplisert område. Danielsen gikk deretter
gjennom de mest sentrale spørsmålene på området.
Samarbeidsforumet har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å harmonisere gravereglene
for kommunale veier. Siste møte i denne arbeidsgruppen er berammet til 28. mars, og gruppen
tar sikte på å ha sin anbefaling klar før påske. Det vil deretter bli gjennomført en høring i regi av
KMD.
Fibergruppen ga uttrykk for at det er sentralt at Nkom som fagmyndighet tar en tydelig rolle for å
fremme etablering av ekominfrastruktur. Det var videre enighet i gruppen om at tilbyderne i stor
grad har felles interesser og at det derfor vil være hensiktsmessig å utarbeide et felles grunnlag
som eventuelt kan gis som innspill fra Bredbåndsforum til KMDs høring. Nkom vil kalle inn til et
telefonmøte i starten av høringsperioden med formål om å avklare hvordan fibergruppen mest
hensiktsmessig kan arbeide videre med et felles høringsinnspill. Det vil også kunne være
aktuelt å formidle gruppens synspunkt direkte til politikerne i etterkant av høringsperioden.
Presentasjonen er lagt ut på Nkoms hjemmeside.
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Sak 3 Gjennomgang av bestemmelsene om pris i ESAs vedtak for tilskuddsordningen
Som følge av at Nkom ved flere anledninger har blitt kontaktet i forbindelse med uenigheter om
tilgangspriser i bredbåndsnett som har mottatt støtte fra tilskuddsordningen, så Nkom behov for
å gjennomgå bestemmelsene om pris for grossisttilgang i ESAs vedtak for tilskuddsordningen.
Det fremgikk av Nkoms presentasjonen at netteier som har mottatt støtte gjennom
tilskuddsordningen, kan kalkulere sin egen tilgangspris i bredbåndsnett. Tilgangsprisene skal
imidlertid baseres på prinsipper utarbeidet av Nkom for sektorreguleringen og benchmarking.
Det innebærer blant annet at tilgangsprisen må oppfylle et krav om ikke-diskriminering.
Dersom det oppstår uenighet mellom netteier og tilgangskjøper, er prosjekteier (dvs. kommune i
egenskap av støttegiver) klageinstans, og skal vurdere om prisen er satt for høyt. Formålet med
å vurdere overpris er å sikre at tilgangsprisene ikke avviker signifikant fra andre områder med
mer konkurranse. ESA presiserer at et avvik på 10 % er et signifikant avvik. I vurderingen av
overpris vil prosjekteier bruke tilgjengelig informasjon fra andre deler av landet med mer
konkurranse, tilgjengelig statistikk, mm. Nkom vil kunne assistere prosjekteier i vurderingen av
overpris, dersom det er ønskelig.
ESA understreker at utbyggeren ikke vil kunne ta betalt over markedspris ved å vise til høyere
investeringskostnader, da den økte kostnaden i hovedsak vil bli betalt for gjennom
tilskuddsordningen. Vurderingen av overpris vil derfor knyttes til utbyggers faktiske kostander
fratrukket mottatt støtte fra tilskuddsordningen.
Presentasjonen er lagt ut på Nkoms hjemmeside.
Sak 4 Diverse informasjon fra Nkom
Nkom informerte om at det skal deles ut ca. 140 millioner kr i årets tilskuddsordning og at
søknadsfristen er 3. mai. Videre informerte Nkom om at tilskuddsordningen skal evalueres i
løpet av 2017 og at fibergruppen er velkommen til å komme med innspill til kriteriene for
tilskudd, f.eks. graden av tilrettelegging fra kommunenes side (kostnadsreduserende tiltak).
Nkom oppfordret også tilbyderne til å formidle en kontaktperson til Nkom, som kan legges ut på
informasjonssidene om tilskuddsordningen, slik at kommuner som søker tilskudd lettere kan
foreta henvendelser om planlagt utbygging. Kontaktinformasjon sendes til Vanja Grut på e-post
van@nkom.no
Sak 5 Tid og sted for neste møte
Tidspunkt for neste møte i fibergruppen er ikke konkret fastsatt. Det er imidlertid avtalt at Nkom
kaller inn til et telefonmøte ca. en uke etter Samarbeidsforumet har sendt ut høringsnotatet om
harmoniserte graveregler for kommunale veier. Dersom høringsperioden starter i påskeuka, er
uke 17 et tentativt tidspunkt for telefonmøtet.
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