
 
FORSLAG: 
Avansert kunnskapssamfunn og elektronisk infrastruktur 
NTL konstaterer at i framtiden avhenger norsk samfunnsutvikling av avansert, kunnskapsbasert 
produksjon av varer og tjenester. Denne vil være avhengig av forskning og kunnskapsproduksjon, 
og av avansert infrastruktur, bl.a. innenfor elektronisk kommunikasjon for å kunne utvikles og for 
å nå brukere og kunder. Slik ny næringsvirksomhet i Norge vil måtte være konkurransedyktig i en 
globalisert økonomi. Endel dominerende selskaper bygger egen infrastruktur der de f.eks. bare 
transporterer egne nett-tjenester: ´lukkede nett´, hvor andre leverandører ofte må bygge egne 
parallelle nett. Med Norges topografi påfører et slikt utbyggingsmønster landet særlige ekstra 
kostnader, og svekker konkurranseevnen. I andre land, nå også i Norge, starter en utvikling av 
´åpne nett´ der ulike tjenesteleverandører kan levere sine produkter og tjenester og konkurrere på 
like vilkår i nettet, uten at hver må bygge egen svært kostbar infrastruktur. Men sterke nettaktører 
motsetter seg åpning av nettene. 
 
NTL ser en konkret rasjonell utbygging av elektronisk infrastruktur i Norge som viktig for å sikre 
grunnlag og framtidig konkurranseevne for avansert kunnskapsbasert virksomhet, forskning og 
næringsliv. NTL krever: 
 
- Istedet for svært kostbar parallellutbygging av nett med enorm kapasitet, men som bare 
transporterer nettselskapenes egne tjenester, må forskrifter for elektronisk nettutbygging følge 
opp en åpen nettutvikling i praksis, der alle typer næringsvirksomhet kan slippe til på like vilkår 
og konkurrere helt fram til forbruker. 
- Forskriftene og konkret oppfølging av disse må styrke brukernes vedtatte rettigheter til 
lokalnett, (´private ekomnett´), som er åpne for ulike leverandører, og som reduserer behovet for 
kostbar parallellutbygging i nærområdene. 
- Elektronisk nettstruktur må i likhet med annen infrastruktur som vann og kloakk også inngå i 
plan & bygningsforskrifter. 
 
Begrunnelse:  
At oljealderen går mot slutten, og at bruken av oljeformuen må begrenses etter finanskrisen gjør 
mange andre områder av næringsutvikling og –vilkår debatteres intenst. Likevel er viktige deler 
av elektronisk infrastruktur påfallende lite debattert næringspolitisk, utenom upresise mål som 
´bredbånd til alle´, osv. Plan- og bygningslov regulerer f.eks. konkret infrastruktur som vann, 
avløp, fjernvarme, osv., men ikke traseer for elektroniske nett. 
  
Sterke aktører, som tele- og kabelselskaper skaffer seg dominans eller faktiske monopoler, lokalt, 
regionalt eller nasjonalt, som gir en enorm makt over kommunikasjon og vilkår for 
næringsvirksomhet. Til tross for at fibernettene har enorm kapasitet, leverer flere av disse 
selskapene bare sine egne tjenester, og konkurrerende tjenesteleverandører tvinges til å bygge 
svært kostbare parallelle nett. I Norge som er særlig kostbart å bygge ut, koster slike nett titalls 
milliarder kr. Parallellutbygging driver kostnadene varig opp, reduserer konkurranseevnen, og vil 
over tid øke lønnspresset nedover for å gjøre produkter konkurransedyktige. I andre land kan 
bedrifter utvikle produkter og tjenester som konkurrerer i ´åpne nett´ helt fram til forbruker som 
selv kan velge leverandør. Og prisene på nettjenestene synker langt under norske fordi 
produsentene ikke trenger bygge egen kostbar parallell infrastruktur.  
 
I Norge har endel nettaktører startet med åpne leveranser. Landet har også særlige muligheter for 
åpenhet og konkurranse ved at nettdelen/aksessdelen i boligområder, bedrifter og institusjoner 
betales og eies av brukerne, og kan kobles til ulike tilbydernett. Dette reduserer behovet for 



kostbar parallell nettutbygging, gir  nye leveranser uten kostnader som reduserer 
konkurranseevnen, og de øker forbrukernes valgmuligheter.  
Regjeringspartiene har i en rekke Stortingsinnstillinger gått inn for åpne nett. Sterke nettaktører 
motsetter seg dette, og setter de enkelte lokale brukergruppene under press for å godta deres 
vilkår. Den økte betydningen av dette feltet for hele samfunnsutviklingen gjør at tydelige 
målsettinger og konkret oppfølging fra myndighetenes side er avgjørende, samfunns- og 
næringspolitisk.  
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