PRESSEMELDING, 11. DESEMBER 2017

Broadnet klager på Nkoms vedtak
Broadnet sendte mandag 11. desember klage på vedtaket Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
fattet etter tilsyn som følge av den såkalte ”Nødnettsaken”. Klagen leveres fordi Broadnet er uenige med
Nkoms beskrivelse og forståelse av faktiske forhold, deres juridiske forståelse, måten deler av tilsynet er
gjennomført på og konklusjonene som er trukket.
- Vi har hele tiden håndtert dette som en svært alvorlig sak. Vi besluttet raskt å ta driften hjem til Norge for å
overta driften i egen regi. Broadnet jobber tett sammen med Direktoratet for Samfunnsberedskap (DSB), og
andre myndigheter, for å forsikre at brukere av våre nettverk og systemer skal være trygge på at sikkerheten til
enhver tid er ivaretatt. Det er dette vi fortsatt bruker mest tid på, forklarer Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør i
Broadnet.
Broadnet har samarbeidet med myndighetene som har gransket selskapet, og dette samarbeidet fortsetter på
tross av klagen. Blant annet har Broadnet oversendt Nkom dokumentasjon på det de fortløpende har gjort og gjør
for å lukke de avvikene Nkom mener selskapet har hatt.
- Vi er uenige med Nkom i både beskrivelse og forståelse av de faktiske forhold, Nkoms juridiske vurderinger,
måten deler av tilsynet er gjennomført på og de konklusjonene de trekker. Vi har benytter derfor vår rett til å
klage på vedtaket og vår klage ble levert 11. desember 2017, forteller Krøvel.
Nkom skal sikre at aktørene oppfyller myndighetenes krav, både gjennom veiledning og gjennom tilsyn. PST, som
henla saken etter gjennomført etterforskning, peker også på svakheter ved forvaltningen av lovverket. De legger
særlig vekt på at vi ikke ble gitt tilstrekkelige forutsetninger for å innrette virksomheten i tråd med et uklart og
krevende lovverk.
- Vi har i vår klage vært kritiske til flere forhold ved tilsynets saksbehandling. Vi gjorde det vi kunne for å etterleve
regelverket og vi har lojalt samarbeidet med og søkt råd hos myndighetene. Vi fastholder at vi ikke har brutt loven
slik Nkom hevder. Dermed er det heller ikke grunnlag for et gebyr, slik Nkom har varslet de vil gi, sier Krøvel.
Broadnet peker på at denne saken er viktig for hele bransjen. - Vi har fra første dag vært tydelige på at vi har gjort
feil, og tatt konsekvensen av dette ved å umiddelbart flytte driften hjem til Norge. Likevel mener vi at det er viktig
at bransjen kan være trygg på at regelverket vi forholder oss til forvaltes på en klar og forutsigbar måte. Derfor
ønsker vi at Samferdselsdepartementets vurdering av vår klage både på form og innhold og for å sikre forsvarlig
saksbehandling, avslutter Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør i Broadnet.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør, telefon 932 06 377, tgk@broadnet.no
Om Broadnet
Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor.
Selskapet eier et landsdekkende fibernett på 40 000 kilometer som knytter sammen 90 norske byer fra nord til sør.
Broadnet tilbyr også bredbånd til privatkunder via HomeNet.

