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HØRINGSSVAR - UTKAST TIL LOV OM TILRETTELEGGING FOR UTBYGGING
AV HØYHASTIGHETSNETT FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASION

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) viser til Samferdselsdepartementet sitt
høringsbrev av 3.juni 2016.DNK har ansvarfor Nødnett. DNK forvalter og videreutvikler
samfunnskritisk infrastruktur og er statenskompetansesenterfor nødkommunikasjon.

DNK har enkeltemerknader til utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av
høyhastighetsnettfor elektronisk kommunikasjon.

DNK er positive til en lovendring som vil gi en mer kostnadseffektiv utnyttelse av den
fysiske infrastrukturen i Norge. Det er viktig for samfunnet at Norges befolkning raskt får
tilgang til høyhastighetskommunikasjonsløsninger. Nødnett er ikke per i dag et
høyhastighetsnett, men nettet vil videreutvikles.

I kapittel 4i høringsnotatetstår det at Oslo Economicsanbefaleråutvide regelverket til
ogsåå gjeldeandre typer infrastruktureiere ennbredbåndsaktørene,slik at disseogsåkan
få tilgang til informasjon om eksisterende og planlagt utbygd infrastruktur og
gravearbeider.DNK vil ha stor nytte av informasjon om eksisterendeog planlagt
infrastruktur hos andrenettilbydere og i bygninger. Det vil hjelpe ossi optimaliseringen av
Nødnett.

Kommentar til S7 Tilgang til fvsisk infrastruktugg S 14Tilgang til fvsisk infrastruktur i
bygninger:
DNK er for en lovendring somgir nettilbydere tilgang til andre aktørersfysiske
infrastruktur dersomdet er samfunnsøkononomiskeffektivt. Nødnett er nasjonalkritisk
infrastruktur og DNK vil måtte ta forbehold om tilgang til enkelteav sine infrastruktur-
lokasjonerbasertpå blant annetsikkerhetsmessigevurderinger.
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Kommentar til S 12 Unntak fra plikt til å gi informasjon, samordninggggdgang til befaring

og S21 Plikt til ågi opplvsningg til sentral informasjonstjeneste:
DNK viser til at utkastet til lov åpner for unntak av informasjonsplikt om Nødnett i § 12 og
§ 21. Nødnett er viktig for beredskapen i Norge og av sikkerhetsmessige årsaker bør
informasjon om Nødnett ikke tilgjengeliggjøres. Dette betyr ikke at DNK vil si nei til alle
forespørsler om innplassering av utstyr i Nødnett-infrastruktur, men opplysningene bør

ikke være tilgjengelige i en sentral informasjonstjeneste.

Kommentar til S 13 Krav om etableringèv fvsisk infrastruktur i bvgningg

DNK er for en slik lovendring. Det vil avhjelpe nettilbydemes installasjon av utstyr at det er
klargjort innvendig med fysisk infrastruktur for fremføring av nett.

DNK takker for muligheten til å gi innspill til forslaget.

Med vennlig hilsen
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