
Distrikts- og digitaliseringsminister 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Retting av Prop. 35 LS (2019-2020) Lov om tilrettelegging for utbygging 
av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon 
(bredbåndsutbyggingsloven) 

Jeg viser til lovforslag som ble fremmet i statsråd 13. desember 2019 og oversendt Stortinget 

i Prop. 35 LS (2019-2020) Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for 

elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven), som for tiden er til behandling i 

Stortingets transport – og kommunikasjonskomité. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har i ettertid 

oppdaget at det ved en inkurie har kommet inn en feil i lovforslaget. Feilen er å finne i 

lovforslaget § 25 Endringer i andre lover, der det i pkt. 2 fremmes forslag til endringer i lov 

21. juni 1963 nr. 23 (veglova) § tredje og nytt fjerde ledd. De riktige skulle vært forslag til

endring av loven § 23 andre og nytt tredje ledd. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet beklager feilen, 

og ber om at ovenstående korreksjon legges til grunn i Stortingets videre behandling av 

saken og som grunnlag for det endelige lovvedtaket. 

Med hilsen 

Linda Hofstad Helleland 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur 

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 

Postboks 1700 Sentrum 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

19/2673-21 

Dato 

31. januar 2020
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Distrikts- og digitaliseringsministeren 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Korrigering av retting av Prop. 35 LS (2019-2020) Lov om tilrettelegging 
for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon 
(bredbåndutbyggingsloven) 

Jeg viser til lovforslag som ble fremmet i statsråd 13. desember 2019 og oversendt Stortinget 

i Prop. 35 LS (2019-2020) Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for 

elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven), som for tiden er til behandling i 

Stortingets transport – og kommunikasjonskomité.  

Jeg viser videre til mitt brev av 31. januar 2020 hvor det fremgikk at Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet i ettertid har oppdaget at det 

ved en inkurie har kommet inn en feil i lovforslaget. Vi ber Stortinget se bort fra dette brevet, 

da dette brevet dessverre også inneholdt en feil.  

Feilen i lovforslaget er å finne i forslag til § 25 Endringer i andre lover, der i pkt. 2 fremmes 

forslag til endringer i lov 21. juni 1963 nr. 23 § 32 tredje og nytt fjerde ledd. Det riktige skulle 

vært forslag til endring av loven § 32 andre og nytt tredje ledd. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet beklager feilen, 

og ber om at ovenstående korreksjon legges til grunn i Stortingets videre behandling av 

saken og som grunnlag for det endelige lovvedtaket. 

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 

Postboks 1700 Sentrum 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

19/2673-23 

Dato 

11. februar 2020
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Side 2 

Med hilsen 

Linda Hofstad Helleland 
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Distrikts- og digitaliseringsministeren 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Spørsmål 1 til Prop. 35 LS (2019-2020) 

Jeg viser til brev 6. februar 2020 med spørsmål fra Transport- og kommunikasjonskomiteens 

medlemmer fra Senterpartiet. Spørsmålet gjelder Prop. 35 LS (2019-2020) Lov om 

tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon 

(bredbåndutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 

152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61. 

Spørsmål: 

I proposisjonen foreslås det at det skal etableres et tvisteløsningsorgan, og at Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet skal være dette tvisteløsningsorgan. Det står også at vedtak kan 

bringes inn for tingretten til avgjørelse. Hvilke videre ankemuligheter finnes etter avgjørelse i 

tingretten? 

Svar: 

Som det fremgår av spørsmålet, foreslås det i proposisjonen at vedtak som er fattet av 

tvisteløsningsorganet, kan bringes inn for tingretten for avgjørelse. Dette fremgår av 

proposisjonens forslag til § 15. Departementet har lagt til grunn at den videre 

saksbehandlingen vil følge det vanlige domstolsporet, jf. tvisteloven (kapittel 29 og 30). Dette 

vil si at dom i tingretten kan ankes til lagmannsretten, og om det skulle være aktuelt, videre til 

Høyesterett. 

Med hilsen 

Ifølge liste 

Deres ref Vår ref 

20/761-2 

Dato 

14. februar 2020
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Side 2 

Linda Hofstad Helleland 



Side 3 

Adresseliste 

Stortingets transport- 

og 

kommunikasjonskomité 

Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO 

Trine Hagen trine.hagen@stortinget.no 



Telenor Norge AS 
Fornebu, Bærum 

Kontoradresse: 
Snarøyveien 30 
1360 Fornebu 

Postadresse: 
P.O. Box 800 
1331 Fornebu 

Telefon: 
810 77 000 
Telefaks: 
23 16 60 10 

Bankgiro: 
7058 06 66947 

Hovedkontor: 
Snarøyveien 30 
1360 Fornebu 
Organisasjonsnummer: 
NO 976 967 631 MVA 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 

Stortinget  

0026 Oslo 

transport-kommunikasjon@stortinget.no 

Vår dato Vår referanse 

04.03.2020 

Deres dato Deres referanse 

Vår saksbehandler 

Pettersen, Pål Vegard M. 

AD. BEHANDLING AV PROP. 35 SL (2019-2020) – BREDBÅNDSUTBYGGINGSLOVEN 

Telenor er tilfreds med at regjeringen med denne proposisjonen endelig foreslår å gjennomføre EU-direktivet 

om tiltak for å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (2014) 

i norsk rett. Vi har ventet lenge på dette, slik også synliggjort i den foregående høringsrunden i 2016 hvor 

Telenor leverte et omfattende innspill.1 Vi gjør for øvrig oppmerksom på at EU-kommisjonen nylig har varslet 

en revisjon av dette direktivet.2  

Overordnet er Telenor fornøyd med regjeringens forslag til ny bredbåndsutbyggingslov. Blant momentene vi 

særlig vil trekke frem som positive i proposisjonen er:  

- At det foreslås å begrense unntaksmulighetene knyttet til plikten til å etablere av fysisk infrastruktur 

og tilkoblingspunkt i bygninger til «særlige tilfeller der kostnadene viser seg å bli uforholdsmessig 

høye». Dette er bra, selv om Telenor prinsipielt er av den oppfatning at alle framtidige bygg, inkl. 

renoverte bygg, bør inneholde infrastruktur til elektronisk kommunikasjon på linje med strøm, vann 

og avløp. 

- At det kun legges opp til en «utvidet minimumsløsning» for en sentral informasjonstjeneste, jf. 

proposisjonen. I forbindelse med høringen om saken i 2016 uttrykte Telenor skepsis til forslaget om 

en omfattende sentral informasjonstjeneste, både grunnet sikkerhetsmessige aspekter og økonomi, og 

vi finner at løsningen som nå foreslås er akseptabel. 

- At det ikke foreslås plikt for tilbydere av høyhastighets elektronisk kommunikasjonsnett til å gi tilgang 

til egen fysisk infrastruktur til andre nettoperatører –  for eksempel tilbydere av elektrisitetsnett – dvs. 

en resiprok tilgangsplikt. Dette er en fornuftig konklusjon. Av sikkerhetshensyn mener Telenor at 

elektrisitet ikke bør legges i samme rør som ekom. 

I forbindelse med Stortingets behandling av saken ser vi særlig tre områder hvor komiteen kan vurdere 

ytterligere presiseringer:  

- Proposisjonen slår fast at samordning gjelder «bygge- og anleggsarbeider som helt eller delvis er 

offentlig finansiert». Telenor mener at det ikke er noen avgjørende grunner til at samordningen ikke 

1 https://www.regjeringen.no/contentassets/5300fd69cb874c6ea6439cd902c0a4b9/telenor.pdf?uid=Telenor.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_3.pdf 
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skal omfatte alle bygge- og anleggsarbeider, gitt lovens formål. I proposisjonen vises det til at en 

eventuell lovmessig utvidelse av samordningen kan vurderes på et senere tidspunkt, og Telenor 

imøteser dette.  

- Proposisjonen viser – etter det vi kan se – fortsatt til relativt uklare unntak fra plikten til samordning. 

Iht. proposisjonen kan et eventuelt avslag på anmodning om samordning bringes inn for det foreslåtte 

nasjonale tvisteløsningsorganet. Departementet anfører at dersom det viser seg at det oppstår «et ikke 

uvesentlig antall konflikter» i forbindelse med anmodninger om tilgang til samordning, kan nærmere 

regler om dette fastsettes i forskrift. Telenor mener det er en fordel med tydeligst mulige regler for 

samordning, og mener terskelen bør være lav for en evt. forskriftsfesting.   

- Til tross for tilbakemeldinger fra en rekke aktører i høringen i 2016, opprettholder departementet sitt 

forslag om en saksbehandlingsfrist på fire måneder for å avgjøre søknad om tillatelser knyttet til 

utbygging av høyhastighetsnett. Etter Telenors syn er dette for lang tid. Vi gjør oppmerksom på at en 

rekke av våre søknader dreier seg om rene kundeleveranser, hvor fire måneder oppleves som både lite 

kunde- og næringsvennlig. Primært mener Telenor at saksbehandlingsfristen bør være kortere, 

subsidiært at saksbehandlingstiden kan differensieres mellom rene kundeleveranser (kort frist) og 

«egenprosjekter» i større omfang (lengre frist). 

Vi står gjerne til rådighet ved behov for ytterligere informasjon. 

Med hilsen 

Telenor Norge AS 

Siri Kalager 

Leder myndighetskontakt og regulatorisk 
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