Bredbåndsforum - Møte i arbeidsgruppen for tilgang til fibernett Referat 08/2017
Deltakere: Stig Myrmel (Enivest), Tore Baarstad (Eidsiva Bredbånd), Jostein Solheim (Broadnet), Jan
Helge Rød (Broadnet), Terje Nord (Telenor), Tore Arnestad (Telenor) Lars Berg (Telenor), Arne Sandal
(Telenor), Bente Engebrathen (Viken Fiber), Kenneth Asheim (Lyse fiber), Kenneth Olsen (Nkom), Einar
Meling (Nkom),) Arne Litleré (Nkom) og Eivind Skaar Briseid (Nkom)

Referat: Nkom
Møtedato: 28. juni 2017
Saksnummer: 1506309
Sak 1 Åpning av møtet
Nkom ønsket velkommen til det åttende møtet i fibergruppen og informerte om at formålet med
møtet var å påbegynne fibergruppens arbeid med å gi et felles innspill til høringen om «Tiltak for
bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn – endringer
i ledningsforskriften mv.». Nkom orienterte videre om at det er dannet en intern arbeidsgruppe i
Nkom ledet av Jens Harald Jensen. Denne arbeidsgruppen vil utarbeide Nkoms høringsinnspill
til høringen. Nkom ga uttrykk for at det ikke var avklart på hvilken måte vi vil benytte
fibergruppens høringsinnspill i vårt eget høringsinnspill.
Sak 2 Gjennomgang av høringsnotatet
Arbeidsgruppen diskuterte innledningsvis hvordan oppgaven burde gripes an. Gruppen var enig
om at det var hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det samlede forsalget til regelendringer, jf.
høringsnotat kapittel 11. Gruppen var videre enig om at det var hensiktsmessig at en
undergruppe utformet et konkret forslag til høringssvar basert på innspillene under møtet.
Telenor, Viken og Eidsiva meldte seg til å utforme slikt høringsinnspill.
Fibergruppen gjennomgikk deretter høringsnotatet med henblikk på å kartlegge hvilke forslag til
regelendringer fibergruppen kan stille seg bak, eventuelle forhold som gruppen mener bør
justeres og eventuelle forhold som høringen ikke berører.
Undergruppen organiserer seg selv og fikk i oppgave å lage et utkast til høringssvar basert
innspillene i møtet. Utkastet oversendes fibergruppen i starten av august og gjennomgås i neste
fibergruppemøte.
Sak 3 Tid og sted for neste møte
Neste møte i fibergruppen avholdes 18. august som telefonmøte. Nkom velger et passende
klokkeslett og sørger for innkalling til møtet.
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