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Svar - Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging
av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon.

Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 3. juni 2016 om utkast til
lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk
kommunikasjon.

Som Samferdselsdepartementet beskriver i høringsnotatets kapittel 5, benytter
Asker kommune KGrav til å koordinere og dokumentere gravearbeid og
ledningsinformasjon i kommunen. For å fremme utbyggingen av bredbåndsnettet
i kommunen har Asker kommune i tillegg inngått en avtale med alle
bredbåndseiere som innebærer at dersom en aktør graver for å legge fiber, tilbys
alle andre bredbåndseiere å få være med å legge sine ledninger mot at de er med
på å dele kostandene ved graving. Asker kommune oppfatter at KGrav i all
hovedsak dekker kommunens behov for koordinering og dokumentering av
gravearbeid og ledningsinformasjon internt i kommunen i dag, men kan se
fordeler med en nasjonal løsning slik lovforslaget beskriver.

Asker kommune støtter i all hovedsak lovforslaget slik det foreligger. Vi mener at
en nasjonal informasjonsbase/-tjeneste kan forenkle arbeidet for kommunene da:

Nasjonal oversikt er viktig i forhold til beredskap og planlegging av sådan
på ulike nivå; kommune, region/fylke og flere regioner
Det muliggjør og forenkler regional planlegging og felles utviklingsprosjekt
på tvers av kommuner
Det muliggjør interkommunalt samarbeid/svartjeneste for graveaktivitet på
tvers av kommuner

Vi mener videre at det nasjonale informasjonsregisteret må romme flere
informasjonselement enn den beskrevne minimumsstandarden for å kunne ha en
reell verdi for Asker kommune. Opplysninger som bør være tilgjengelige er:

Vann og avløp
Kabel i grunn med overdekket masse
Andre fysiske installasjoner og innretninger som bør være synlig når man
skal planlegge nye fremføringsveier
Eier av fysisk infrastruktur
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Hvilke aktører som benytter denne
Om det er ledig kapasitet for andre tilbydere

Asker kommune foreslår at det nasjonale informasjonsregisteret etableres med

opplysningene beskrevet over.

Med vennlig hilsen

Ragnar Husum
IKT sjef

Dokumentet er elektronisk godkjent
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