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EU krever åpne fibernett – hva skjer i Norge? 
 

De internasjonale telenettene moderniseres. EU kommisær Viviane Reding 
ønsker ikke monopoler på fiber og krever at fiberoperatører slipper til 
konkurrenter i sine nett. Er en regulering nødvendig? Eller fins det andre 
virkemidler for å sikre et velfungerende fibermarked? 

 
Av: Tom Solberg, Bynettforeningen 
 

EU krever konkurranse på fiberaksess 
Et monopol er enhver leverandørs drøm. Kunder ønsker 
selvsagt det motsatte. Derfor har monopoler en tendens 
til å bli enten temporære eller regulert. Selv om 
markedsdominerende aktører stritter imot. Det er denne 
seigpiningen EU nå vil til livs, før de store Incuments, 
altså Telenor, Telia, TDC & Co. starter fiberutrulling i 
sine hjemmemarkeder. Fiber til alle er 
gigantinvesteringer som krever forutsigbarhet. 
 
Ifølge analyseselskapet ABI Research er det europeiske 
fibermarkedet i dag dominert av mindre operatører i 
utfordrerposisjon, ofte med Energiselskap på eiersiden. 
Så mye som 2/3, eller 800.000 av totalt 1,2 millioner 
europeiske husstander er tilkoblet et åpent fibernett, 
altså et nett med konkurranse helt ut i aksessnettet. Men 
det er neppe et fremtidig scenario når Incuments tar 
sine posisjoner. Nettopp derfor setter EU inn støtet nå. 
For å stimulere til et velfungerende fibermarked. 
 
Telenor velger ”lukket” teknologi 
OECDs Dimitri Ypsilanti advarer i sin rapport fra juni 
iår mot telemonopolister med GPON teknologi. PTP 
Ethernet som de fleste norske regionale fiberaktører 
satser på, støtter åpne nett. Det er nok foreløpig 
naturstridig for Telenor i hjemmemarkedet å tenke 
annet enn egne tjenester på eget fibernett. Telenors 
GPON utstyr er en sentralisert løsning beregnet på ett 
felles multicast, og dermed ikke spesielt godt egnet for 
åpne nett. Telenor er ikke alene. Og EU er bekymret. 
 
Åpne fibernett i 14 av 20 fylker 
Bynettforeningens prognoser viser at 25% eller 500.000 
norske husstander, har byttet fra kobber til fiber de 
neste 5 årene. Det er en kraftig vekst. Fibernett tilbys nå 
av 50 aktører. Og Åpne Bynett er representert av 20 
aktører i 14 av 20 fylker. Status i dag er totalt 30.000 
husstander og 10.000 på venteliste. Dette har skjedd i 
løpet avvår 2 år unge eksistens. Men deler vi 30.000 på 
20 så blir det 1500 kunder i snitt på hver aktør.  Det er 
altså foreløpig mange og små netteiere. Men 
Bynettforeningen tror på mangfold og innovasjon. Der 
det er plass til mange netteiere. Konsolideringen tror vi 

skjer på innholdssiden, der de store blir større og de 
små er innovative nisjespillere. Netteiere vil overleve 
gjennom et bredt tjenestetilbud, effektiv drift og gode 
rammebetingelser. 
 
Vil EU kunne påvirke oss i Norge? 
Post- og Teletilsynet har ikke tatt endelig stilling til 
regulering av de norske fiberaksessnettene, altså 
bitstrømaksess. En høringsrunde i bransjen viser at 
regulering vil kunne hemme investeringsviljen. Og et 
nullmarked kan jo være så velfungerende det bare vil. 
Finnes det andre og mer positive virkemidler? Jeg 
drister meg til å utfordre PT og tilsynsmyndighetene 
med følgende forslag: 

1. Alle fibernett, både stamnett og aksessnett, skal 
være åpne for flere tilbydere. Tilgangsavgift 
(wholesale pris) settes av markedet. PT  kravsetter 
og overvåker at teknologisk plattform støtter 
åpenhet. 

2. Kommunalt eide aktører skal ha tungtveiende 
grunner for å ha eksklusivitet på standardtjenester 
innen Internett, TV og Telefoni, hvor det finnes 
andre tilbydere. Tilsynsmyndigheter får i oppgave å 
overvåke markedsaktører. 

3. Skattemessig fradrag på eksempelvis 5.000 kroner 
av anleggsbidraget for kunder som anskaffer åpent 
fiber aksessnett, slik de i flere år har hatt i Sverige. 

Både Tine og Q melk 
I Bynett er det plass til både Q melk og Tine melk. 
Viktige innholdsleverandører og merkenavn som Get, 
CanalDigital, Tele2, Viasat, Telenor og Alt-i-Boks skal 
inn i hyllene i de digitale kjøpesenterne. I godt samspill 
med spesialprodukter fra Homebase og Calibra. Å 
stimulere til økt utbygging av Åpne Bynett kan bringe 
Norge i tet innen bredbånd og i forkant av EUs mulige 
direktiver. Dette får være min programerklæring til 
både det norske folk, til våre medlemmer og våre 
folkevalgte. 


