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Broadnet avventer klagebehandlingen
Broadnet har mottatt «varsel om overtredelsesgebyr» fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i den
såkalte «Nødnettsaken». Selskapet er ikke overrasket over at Nkom nå følger opp pålegg om retting fra
desember 2017 med det overtredelsesgebyret som ble varslet, og viser til at pålegget er klaget inn for
Samferdselsdepartementet.
Broadnet er uenig i Nkoms beskrivelse og forståelse av faktiske forhold, deres juridiske fortolkning, måten deler
av tilsynet er gjennomført på og konklusjonene som er trukket i granskingen. Selskapet har derfor tidligere
påklaget Nkoms vedtak og vil også overveie å påklage overtredelsesgebyret.
- 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 for å overta den i egen regi. Vi har hele veien også håndtert dette som en svært alvorlig sak.
Hendelsen fikk ingen konsekvenser for våre kunder. Broadnet jobber tett med alle myndigheter, for å forsikre
våre brukere om at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt. Det har vi jobbet systematisk med siden vi avdekket
feilen, og dette er det viktigste vi gjør, forklarer Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør i Broadnet.
Broadnet har samarbeidet med Nkom som har gransket selskapet, og dette samarbeidet fortsetter. Blant annet
har Broadnet fortløpende oversendt Nkom dokumentasjon på det selskapet har gjort og gjør for å lukke de
avvikene Nkom har påstått. Det har i tillegg vært gjennomført flere veiledningsmøter for å sikre felles forståelse
av at tiltakene har den ønskete effekten.
Samarbeidet med myndighetene var også tett i tiden før deler av driften ble flyttet til India. - Vi fulgte de råd vi
fikk fra myndighetene, både gjennom skriftlig veiledning og tilbakemeldinger gjennom tiltalls møter. Vi gjorde
flere tilpasninger av driftsmodellen som følge av de rådene vi fikk. Det ble gjort svært grundige vurderinger
gjennom 15 måneders arbeid, sier Krøvel.
Nkom har anledning til å skrive ut overtredelsesgebyr på opptil fem prosent av selskapets omsetning, men har i
denne saken valgt å legge seg på en prosent. - 14 millioner er uansett et høyt gebyr, og Broadnet reagerer på
utmålingen. Saken har verken fått konsekvenser for sluttbrukere eller gitt oss økonomiske fordeler foran andre
aktører i markedet, sier Torbjørn G. Krøvel i Broadnet.
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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.

