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Pågående prosesser knyttet til regulering av fibermarkedet
 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har startet en ny runde med vurderinger av regulering av
grossisttilgang i bredbåndsmarkedene (SMP-regulering)
– Vil det bli definert lokale bredbåndsmarkeder i Norge, som gjør at lokale fiberaktører også må tilby grossisttilgang i
nettene sine?

 Regjeringens ekomplan i Digital agenda
– I ekomplanen påpekes viktigheten av regulatoriske rammebetingelser som sikrer investeringer i høykapasitetsnett.

 EU-kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk
– EU-kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk vektlegger også investeringsincentiver i enda større grad enn tidligere.

 Ny bredbåndsutbyggingslov om tilgang til nettilbyderes passive/fysiske infrastruktur (føringsveier, rør etc.)
– Kan bidra til reduserte kostnader ved bygging av fibernett, men også pålegg om å la andre benytte fiberaktørers egen
passive/fysiske infrastruktur. Vil dette ha størst positiv eller negativ effekt for lokale fiberaktører?
– Lovforslaget inneholder ingenting om graveforskrifter, og veigrunnen defineres i loven ikke som passiv/fysisk infrastruktur.
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Myndighetens dilemma: Hvordan legge til rette for utbygging av
100 Mbit/s-bredbåndsnett i hele landet, og samtidig sikre
bærekraftig konkurranse gjennom formålstjenlig grossistregulering?
 Ekomplanens mål om 100 Mbit/s til 90 % av norske husstander innen 2020, samt god
bredbåndsdekning til de resterende 10 %
– Rapporten Bredbåndsdekning 2016, som Nexia har utarbeidet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, viser at
kun 43 % av landets husstander i dag har tilgang til et bredbåndsnett med 100 Mbit/s oppstrøms og nedstrøms
hastighet.
– Dersom kravet til 100 Mbit/s reduseres til kun å gjelde nedstrøms hastighet er dekningen bedre, men selv med
et slikt redusert krav er det fortsatt 22 % av norske husstander som ikke har tilgang til et høyhastighetsnett.

 Ekomlovens mål om bærekraftig konkurranse
– Ekomlovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede ekomtjenester, bl.a.
gjennom å legge til rette for bærekraftig konkurranse.
– Myndighetene er på denne bakgrunn opptatt av å sikre at konkurransen fungerer, og ønsker å motvirke
monopoladferd.
– Grossistregulering har de siste 15 årene vært et viktig virkemiddel for å sikre dette, men både norske og
europeiske ekommyndigheter blir stadig mer opptatt av å stimulere til mer infrastrukturkonkurranse.
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Hvorfor burde det ikke være nødvendig med ny regulering av
lokale fiberaktører for å sikre bærekraftig konkurranse i
bredbåndsmarkedet?
 Sterk og økende teknologikonkurranse blant utbyggere av bredbåndsinfrastruktur
– Fiber, VDSL G-fast, HFC og 4G/5G

 Nettnøytralitet sikrer et åpent Internett, og gir kundene full frihet til å velge tjenester og innhold etter eget
ønske.
– Tjenestekonkurransen fra OTT-aktører er i en tidlig fase, og OTT-tilbud vil utgjøre en stadig viktigere konkurransefaktor i
bredbåndsmarkedet

 Norsk fiberutbygging er en suksesshistorie i europeisk sammenheng mht. fiberpenetrasjon og bruk av
fiberaksessnett.
– Norge har oppnådd den høyeste FTTH-dekningen i Europa, uten regulering og uten store offentlige overføringer.

 I områder med begrenset aksesskonkurranse opererer ikke lokale fiberaktører med høyere priser og
dårligere tjenestetilbud enn bredbåndstilbydere i områder med mer aksesskonkurranse.
– Dette indikerer at påstanden om ”lokale fibermonopolister” ikke stemmer og at ny regulering ikke kan begrunnes ut fra
monopoladferd hos lokale fiberaktører

På denne bakgrunn burde det sitte langt inne for ekommyndighetene å pålegge ny regulering av lokale
fiberaktører som vil bidra med betydelige infrastrukturinvesteringer for at de overordnede politiske
målsetninger om høyhastighetsnett i hele landet skal oppnås. Regjeringen har i ekomplanen slått fast at det
både skal være enkelt og lønnsomt å investere i høyhastighetsnett.
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Er lønnsomhetsutviklingen hos lokale fiberutbyggere et argument
for å innføre grossistregulering i alle fibernett?
 Positive driftsresultater hos mange fiberaktører de siste par årene har ført til at det har blitt stilt spørsmål ved
om lokale fiberaktører oppnår monopolprofitt, og om det derfor er behov for ny regulering for å hindre dette.
 Det er viktig at myndighetene forstår at:
– lønnsomhet i fiberutbygging ikke kun kan vurderes ut fra siste års driftsresultater, men må sees i et
nåverdiperspektiv hvor investeringer og investeringsrisiko hensyntas sammen med utviklingen i årlige
driftsresultater.
– eventuell ny regulering av lokale fiberaktørers priser, og pålegg om å tilby grossisttilbud for tilgang til
fibernettet, vil svekke incentivene for fortsatt fiberutbygging.
– i en situasjon hvor de mest lønnsomme områdene allerede er bygd ut, kan ny regulering i verste fall føre til
at fiberutviklingen stopper opp mange steder i landet, stikk i strid med Regjeringens mål om 100 Mbit/sbredbånd i hele landet.

Fiberutbygging er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt, forutsatt at fiberaktøren velger
en bærekraftig forretningsmodell, at eierne ser på fiberutbygging som en langsiktig investering og at de
regulatoriske rammebetingelsene gir incentiver for fiberutbygging
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Vil eventuell ny grossistregulering være ”kroken på døra” for
lokale fiberaktører?
Strategisk og kommersiell betydning av regulering
 Hva slags regulering?
– Streng prisregulering er uansett lite sannsynlig for lokale fiberaktører
– Hvor ”skadelig” vil et eventuelt pålegg om grossisttilgang med transparente priser være dersom prisen for tilgang gir
grunnlag for nye inntektsstrømmer og god avkastning i et helhetlig business case for både sluttbruker- og grossistsalg?

 Kan det uavhengig av regulering være strategisk og kommersielt fornuftig for lokale fiberaktører å
vurdere en eller annen form for grossistsalg av ledig fiber?
– Neste generasjons mobilnett (5G) krever mye lokal fiber.

– Utvikling av norsk datasenterindustri utenfor Oslo krever mye lokal fiber.
– Lysne-utvalget har pekt på at norsk ekominfrastruktur er for avhengig av Telenors transportnett i et sikkerhets- og
sårbarhetsperspektiv.
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Takk for oppmerksomheten!
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Back-up - Regjeringens ekomplan i Digital agenda
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Regjeringens ekomplan i Digital agenda vektlegger bredbånd og
mobil for vekst og deltagelse


Innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s basert på kommersiell utbygging i
markedet.

– På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.


Det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes.



Gode ekomnett skal være en konkurransefordel for næringslivet over hele landet.



Ekommyndigheten skal kartlegge etterspørsel etter og tilgang til infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre.



Det skal være enkelt å bygge bredbåndsnett.

– Reglene for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal vei skal være mest mulig
ensartet.
– Ekomtilbyderne skal få rask tilgang til tilgjengelige frekvensressurser for sine behov.
Viktige prinsipper for reguleringen av ekommarkedet:
• Minimumsregulering og teknologinøytralitet
• Forutsigbare rammebetingelser
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Regjeringens ekomplan i Digital agenda vektlegger bredbånd og
mobil for vekst og deltagelse
Valgfrihet på internett



Ekombrukere skal ha tilgang til innhold og applikasjoner over internett etter eget ønske.
Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett åpent og ikke-diskriminerende

Sikre og robuste ekomnett






Ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot uvær og feil.
Ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot fysiske og logiske angrep.
Det skal være trygt å kommunisere i ekomnettene.
Ekomnettene skal kunne tilby framtidige tjenester for nødetatene
Ekommyndigheten skal veilede forvaltningen i kjøp av ekomtjenester til samfunnskritiske funksjoner

Regulering som fremmer innovasjon og bærekraftig konkurranse





Det skal være minst tre konkurrerende mobilnett.
Ekombrukere skal raskt få tilgang til nye tjenester og teknologier.
Det skal være lønnsomt å investere i ekom.
Det skal være enkelt å være ekomkunde
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