Mandat for Bredbåndsforum
Fastsatt 20. januar 2016

Bredbåndsforum skal være en arena for samarbeid og drøftelser mellom tilbydere av faste
bredbåndstjenester i Norge, bl.a. om spørsmål knyttet til grossistprodukter i
bredbåndsmarkedene, herunder Telenors produkter Operatøraksess, DSL Bredbåndsaksess og
VULA. Aktuelle problemstillinger kan bl.a. være knyttet til praktisk bruk av Telenors
grossistprodukter, videreutvikling av disse grossistproduktene, videreutvikling av Telenors
kobbernett (G.fast, vectoring, etc.) og mulige nye tilgangsformer til bredbåndsnett (f.eks. tilgang
til kabel-TV-nett). Forumet kan også ta opp andre spørsmål knyttet til utbygging og drift av faste
bredbåndsnett i Norge.
Bredbåndsforum er åpent for alle tilbydere av faste bredbåndstjenester i Norge. Alle deltakere i
Bredbåndsforum kan gi innspill til temaer som skal tas opp i forumet.
Nkom har formannskapet og sekretariatet for Bredbåndsforum og organisere arbeidet.
Bredbåndsforum kan etter behov etablere ulike arbeidsgrupper. Noen av disse vil kunne ha
begrenset levetid, dvs. at de skal løse en avgrenset problemstilling innenfor en angitt
tidsperiode, mens andre vil kunne være av mer permanent karakter.
Bredbåndsforum skal arbeide på basis av konsensus og tilstrebe størst mulig grad av enighet
blant deltakerne. Forumet kan utarbeide anbefalinger, spesifikasjoner, uttalelser og lignende.
Hvis det ikke er mulig å komme frem til konklusjoner i Bredbåndsforum basert på konsensus, vil
Nkom om nødvendig kunne avgjøre den aktuelle problemstillingen i form av enkeltvedtak. Dette
vil i så fall skje i henhold til vanlige saksbehandlingsregler og prosedyrer.
Bredbåndsforum vil ikke ha noen formell status og kan ikke ta noen bindende beslutninger.
Resultatene fra arbeidet i Bredbåndsforum og tilhørende arbeidsgrupper kan likevel bli brukt på
flere ulike måter som vil få betydning for aktørene. I noen tilfeller vil resultatene kunne bli
implementert som endringer i Telenors standardtilbud i grossistmarkedene for
bredbåndstjenester, eventuelt som rutiner av administrativ og/eller teknisk karakter som gjøres
bindende i avtaler mellom aktørene. I andre tilfeller vil resultatene kunne brukes som en del av
grunnlaget for avgjørelser fra Nkom, både virkemiddelvedtak i tilknytning til funn av sterk
markedsstilling, behandling av klagesaker, fortolkning av plikter eller regelverket, samt andre
enkeltsaker. Det kan også tenkes at arbeid i Bredbåndsforum kan danne grunnlag for
bransjeavtaler eller felles innspill til politiske myndigheter.
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