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Tilrettelegging for bredbåndsutbygging i kommunene

Jeg viser til mitt brev datert 15. mai 2017 om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon
(ekom) og 5G. I brevet uttrykte jeg et håp om at KS vil sette ekom høyt på agendaen i
samarbeidet og dialogen med kommunene i tiden fremover, dette med utgangspunkt i den
store og økende betydningen ekom har i samfunnet.

Den nyeste ekomstatistikken, som ble publisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom) 22. mai, viser at aktørenes investeringsvilje er stor. Ekomtilbyderne investerte 10,7
milliarder kroner i ekomtjenester og utbygging av tilhørende infrastruktur i 2016. Det er en
økning på 1,8 milliarder kroner fra 2015. Investeringene utgjorde hele 32 prosent av den
samlede omsetningen i ekommarkedet i 2016, og det er vesentlig høyrere enn tidligere år og
høyt i europeisk sammenheng. Det er viktig at denne gode utviklingen fortsetter fordi det vil
komme norske innbyggere og bedrifter til gode gjennom stadig bedre mobil- og
bredbåndstjenester.

Kommunesektoren kan bidra til at denne positive utviklingen fortsetter gjennom å jobbe aktivt
og i samarbeid med bredbåndstilbyderne for å legge til rette for fortsatt økte investeringer og
videre utbygging. Kommunen er lokal planmyndighet og en viktig lokal utviklingsaktør.
Kommunene eier mye infrastruktur som kan gjenbrukes til fremføring, for eksempel stolper
og trekkrør. Jeg vet at noen kommuner jobber aktivt med samhandling mellom etater for
tilrettelegging for bredbåndsutbygging og har utarbeidet egne kommunale bredbåndsplaner
og strategier. Jeg vil oppfordre alle kommuner til å utarbeide slike kommunale
bredbåndsplaner eller strategier og håper at det på sikt ikke vil finnes en kommune uten en
offensiv bredbåndsplan. Slike planer vil bidra til mer koordinert samhandling mellom
kommunenes ulike etater og virksomheter og bidra til at lokale og nasjonale bredbåndsmål
kan bli nådd. Nasjonal breibandsråd, som er fylkeskommunenes eget organ for samarbeid
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på bredbåndsområdet, har fått utarbeidet en mal for slike kommunale bredbåndsplaner. Jeg
legger malen ved her og håper KS kan distribuere denne til kommunene og inspirere dem til
å ta den i bruk som grunnlag for egne lokale tilpassede bredbåndsplaner.

Jeg vil også benytte anledningen til igjen å understreke at det er viktig at kommunene ikke
stiller strengere krav enn nødvendig når det gis tillatelse til utbygging av
bredbåndsinfrastruktur i kommunal veg. Som KS er kjent med, utgjør graving i kommunal
veg en betydelig andel av utbyggingskostnad forbundet med utbygging av fibernett og andre
ledningsnett. Det er fremdeles stor variasjon mellom kommuner når det gjelder hvilke krav
som stilles og hvilke gebyrer utbyggeren blir stilt overfor. Flere departementer har derfor
sammen utarbeidet et forslag om nytt regelverk som skal bidra til mer enhetlig praksis på
dette området. KS har også deltatt i arbeidet og gitt gode og viktige innspill underveis, men
har etter det jeg forstår ikke tatt stilling til sluttresultatet. Forslaget er nå sendt på høring, og
jeg ser frem til KS og kommunenes høringssvar.
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Med flse

Side 2




