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INDERØY KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN : 

«Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover – 

Telefonitjenester og bredbånd utarbeidet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)» 

Samferdselsdepartementet sendte den 3. juli ut på høring rapporten: Leveringspliktige 

elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover – Telefonitjenester og bredbånd 

utarbeidet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Etter at det er gjennomført 

alminnelig høring av Nkoms rapport, vil departementet arbeide videre med å vurdere behovet 

for eventuelle endringer i innholdet i de leveringspliktige elektroniske 

kommunikasjonstjenestene. 

Rapporten gir tydelig anbefaling på flere forhold, her trekkes følgende fram: 

 Grunnleggende bredbånd bør inngå i de leveringspliktige tjenestene 

 Tilgang til grunnleggende bredbånd anses som avgjørende for full deltakelse i 

samfunnet, og det at befolkningen og næringslivet har tilgang til bredbånd, er derfor i 

offentlighetens interesse.  

  Kommersiell utbygging av bredbånd alene vil ikke sikre at tjenesten blir tilgjengelig og 

rimelig for de som ikke har tilgang på grunnleggende bredbånd i dag. 

 De tekniske minstekravene til grunnleggende bredbånd bør i utgangspunktet settes til 

minst 4 Mbit/s nedstrøms kapasitet og 1 Mbit/s oppstrøms kapasitet. Det bør videre 

fastsettes minstekrav til andre kvalitetsparametere som er viktige for å sikre en 

velfungerende kommunikasjon for alle brukere.  
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Inderøy kommune mener det er bra at rapporten anbefaler at grunnleggende bredbånd bør inngå 

i de leveringspliktige tjenestene, dette støtter vi. Som rapporten også viser til vil ikke 

kommersiell utbygging alene sikre at tjenestene blir tilgjengelig og rimelig for alle dem som 

ikke har tilgang på grunnleggende bredbånd i dag. Der det er grunnlag for slik utbygging og 

levering er det overveiende sannsynlig at det allerede har skjedd. Det er etter Inderøy 

kommunes vurdering flere grunner til at dette er viktig, men først og fremst av likhetsprinsipp. 

Vi mener at man skal ha mest mulig like tilbud/tjenester uavhengig av hvor en bor i landet. 

Dernest er hensynet til verdiskaping i både offentlig og privat sektor sentralt. Stadig flere 

tjenester og løsninger leveres digitalt, og det er helt nødvendig med tilfredsstillende bredbånd 

for å kunne nytte det som allerede i dag tilbys, men det har selvfølgelig også stor betydning for 

tiden framover. Mulighetene for å eks. etablere bedrifter og nytte de potensialene som vårt 

langstrakte land byr på henger tett sammen med mulighetene for «å være på nett». Også er det 

åpenbart en vesentlig bolyst faktor. 

I Inderøy kommune arbeider vi for tiden med en helhetlig plan for bredbånd, høringsfristen er 

nylig utløpt – og innspill bearbeides p.t. Det er antatt at 60 % av innbyggerne i kommunen har 

kapasitet på min 30 MB ned og opp, men det er også mange husstander som har lav hastighet. 

Av planen vår framkommer det gjennomsnittsmålinger på opplasting nede i 2 MB for deler av 

kommunen. 

Av Nkoms hjemmeside framgår det at «bredbånd av grunnleggende god kvalitet» (som får 

betydning ved prioritering når det skal fordeles statlige midler til utbyggingsprosjekter) i dag 

omfatter områder der det er tilbud med mindre enn 4 Mbit/s fart på nedlasting. Bredbånd som 

medfører avgrensninger i forhold til normal bruk av tjenester og innhold blir heller ikke regnet 

for å oppfylle kravet – eks tidsforsinking og avgrenset volumkvote for nedlasting. 

For 2015 var det avsatt 110 millioner til fordeling til bredbåndsprosjekter, gode søknader via 

fylkeskommunene i Norge omfattet prosjekter verdt 654 millioner. Det er med andre ord tydelig 

at det er et klart ønske fra innbyggerne i landets kommuner at dette prioriteres. 

Når det gjelder rapportens anbefaling om minstekrav til hastighet til minst 4Mbit/s nedstrøms 

kapasitet og 1 Mbit/s oppstrømshastighet støtter vi ikke rapportens anbefaling. 

I rapporten er det gjengitt en tabell som viser oversikt over kapasitet og eksempler på 

bruksområde og innhold som leveres i sanntid. Som eksempler på bruksområder og innhold ved 

en kapasitet på 5Mbit/s – 10 Mbit/s er følgende nevnt; Fjernarbeid, IP-TV med middels 

bildekvalitet (flere samtidige kanaler), Video med høy kvalitet, Nettspill, Medisinske 

applikasjoner – fildeling og fjerndiagnostikk (grunnleggende), Fjernundervisning og 

Smarthusløsninger. Altså er dette eksempler på bruksområder man ikke vil kunne ta del i 

gjennom rapportens anbefalte minstekrav. 

Inderøy kommune støtter Nkoms vurderinger og konklusjon i forhold til leveringsplikt, 

men mener at minstekravene bør settes vesentlig høyere. 
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