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NGN – kort historikk og status

• Digital agenda (Stortingsmelding 27 (2015-2016)

• Bruk av kommersielle mobilnett mulig løsning

• DSBs tildelingsbrev 2017: undersøke NGN kan gå i kommersielle nettverk

• Februar 2017: Samfunnsøkonomisk analyse om bruk av 700 MHz-båndet 

• (Analysys Mason/Menon) 

• 23. oktober 2017: Fellesnotat NKOM/DSB om NGN i kommersielle nett 

• Kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser

• 8. desember 2017: Regjeringen vil tildele 700 MHz-båndet til kommersielle

• Nødetatenes behov kan ivaretas her

• 14. desember 2017: DSB sender RFI for NGN 

• Dialog fra feb/mars 2018
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Fleksibilitet i offentlige anskaffelsesprosedyrer
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Fleksibilitet i tillatt kontraktsstruktur

• Anskaffelsesforskriften § 19-4: 

• Kan velge å dele opp anskaffelsen i delkontrakter

• Må begrunne dersom dette ikke gjøres

• Kan begrense antall delkontrakter som tildeles en aktør

• Anskaffelsesfaglig skjønn – begrenset overprøving av domstolen

• «Myndighetsmisbruk»: Uriktig faktum, utenforliggende hensyn, vilkårlig, 

forskjellsbehandling

• Hensiktsmessigheten overprøves ikke
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Vanskelig og kompleks avveining
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Begrenser konkurransen? 

• Flere kontrakter = samarbeid => redusert konkurranse på kvalitet? 

• Konkurransebegrensende samarbeid mellom foretak: Krrl. § 10 / Art. 53 ?

• Forbudet rammer kun «frivillig» samarbeid mellom operatørene

• En kontrakt = dominerende stilling? => utestenge konkurrenter?

• Misbruk av dominerende stilling: Krrl. § 11 / EØS-avtalen Art. 54 ?

• Kun konkurransehemmende metoder som ikke er pålagt av staten

• Statlig pålagt konkurransebegrensning? 

• Staten skal ikke pålegge selskaper å bryte konkurransereglene 

• EØS-avtalen Art. 59
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Ulovlig statsstøtte?

• Får nettoperatøren(e) en økonomisk fordel uten gjenytelse?

• Nettet oppgraderes med statlige penger

• EØS-avtalen art. 61 forbyr statlig støtte 

• Kontrakter inngått etter offentlige anskaffelsesregler

• Utelukker statsstøtte
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Må nødnettkontrakten deles opp?

• Avhenger av 

• Robusthet, tilgjengelighet, sikkerhet, pris

• Faglig skjønn

• Juridiske utfordringer kan med stor sannsynlighet løses

• Anskaffelsesrett

• Konkurranserett 

• Statsstøtterett

• Telecom- og beredskapslovgivning
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