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Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske 
kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd  
 
Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 3. juli 2015 med vedlegg.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:  
 
Forholdet til Svalbard 
Vi har merket oss at forslaget i høringsbrevet om leveringspliktige elektroniske 
kommunikasjonstjenester for tiden fremover, telefonitjenester og bredbånd, gjelder 
hele landet. Vi legger derfor til grunn at det også omfatter Svalbard og at den norske 
befolkningen på Svalbard ikke får dårligere tilbud enn de på Fastlands-Norge.  
 
Høringen er forelagt for Sysselmannen på Svalbard som har gitt følgende uttalelse 14. 
september 2015: 
 
«Sysselmannen antar at NKOMs innstilling også er tenkt å omfatte Svalbard på bakgrunn 
av at ekomloven delvis er gjort gjeldende i henhold til forskrift om stedlig virkeområde for 
ekomloven. Situasjonen på Svalbard er imidlertid den at bosettingene i Longyearbyen og 
Ny-Ålesund allerede har full bredbåndstilknytning levert via fiberkabel til øygruppen. 
Bredbåndstilknytningen på Svalbard har for øvrig en forholdsmessig høy kapasitet som 
ligger over det som foreslås som minimumskrav i NKOMs innstilling.   
  
Det finnes også bosettinger på Svalbard som ikke har tilsvarende bredbåndstilknytning, 
bl.a. Barentsburg, og som er avhengige av satellittaksess for å drive elektronisk 
telekommunikasjon. Dette er imidlertid, slik Sysselmannen anser det, lokaliteter som ikke 
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vil være aktuelt at tilknyttes den eksisterende bredbåndsordningen i Longyearbyen og Ny-
Ålesund. Sysselmannen antar derfor at NKOMs rapport vil ha begrenset relevans for 
Svalbard sammenholdt med behovene på fastlands-Norge. 
  
Hva gjelder NKOMs forslag om å videreføre plikten til å levere offentlig telefontjeneste gir 
Sysselmannen sin tilslutning til dette da den alminnelige telefontjenesten stadig utgjør 
samfunnskritisk infrastruktur, i særdeleshet av beredskapshensyn.  
  
Utover dette har ikke Sysselmannen noe tilføye til høringen». 
 
Vi slutter oss til Sysselmannens uttalelse. I tillegg bemerkes at dersom det skulle bli 
aktuelt å ta bort noen av dagens tilbud, må det skje i samråd med Justis- og 
beredskapsdepartementet ved Polaravdelingen. 
 
Øvrige merknader  
Det er i dag leveringsplikt til fast helårlig bosetting eller næringsvirksomhet. 
Rapporten omhandler imidlertid ikke krav til dekning og båndbredde rundt byer og 
tettsteder hvor satellitt og mobil datakommunikasjon er et sterkt voksende marked som 
benyttes i stadig større utstrekning. Dette omfatter både personer på reise i næring og 
privat, samt mobil datakommunikasjon mellom maskiner, biler eller andre gjenstander. 
Dagens 2G\Edge datakommunikasjon gir et dårlig tilbud selv for å ivareta det lavest 
skisserte bruksområde. 
 
DNK og NSM 
Justis- og beredskapsdepartementet  har forelagt saken også for Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). NSM har 
ingen merknader. DNK har gitt innspill, jf. vedlagte brev 14. september 2015.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Harald Aass 
fagdirektør 
 

Toril Juul 
seniorrådgiver 

 
 
Vedlegg: Høringsuttalelse DNK 14. september 2015    
 


	Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd

