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Utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk 

kommunikasjon - Høring -   

Viser til brev av 3. juni om ovennevnte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende innspill :  

 

Til § 3  

Vi antar at loven er ment å gjelde infrastruktur i og over ferskvann og saltvann i indre 

farvann, men dette er uklart. Vi viser til formuleringen i plan- og bygningsloven § 1-2 som et 

eksempel på hvordan dette kan løses. 

 

Til § 8  

Forslag til svarfrist på to måneder synes å være alt for vid. Det bør dessuten vurderes om 

fristen i stedet bør reguleres i forskrift. I Danmark er fristen 5 dager for utlevering som 

omfattes av den danske LER-loven. Danmark vurderer videre å korte denne fristen ned til en 

dag. Fristen etter § 8 bør samordnes med tilsvarende frist med hjemmel etter ny § 2-3 i pbl. 

 

Til § 10 første ledd nr. 1 

Bestemmelsen legger til grunn at anmodning om samordning ikke skal medføre ekstra 

kostnader. Denne ordlyden synes å være noe snevrere enn det som fremgår av direktivet 

artikkel 5 nr. 2 a, hvor det er kostnaden i forhold til det opprinnelige planlagte tiltaket som er 

utgangspunkt for kostnadsvurderingen. I direktivet er dette formulert slik: "this will not entail 

any additional costs, including because of additional delays, for the initially envisaged civil 

works". Å legge ned ekstra trekkrør vil i prinsippet alltid representere en merkostnad. 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/2698-6 30.08.2016 

 



Side 2 

 

Departementet bør vurdere om direktivets ordlyd enten bør reflekteres i lovforslaget eller 

presiseres i spesialmotivene.  

 

Til § 21 fjerde ledd  

Forslaget om offentlige organers plikt til å gi opplysninger om nettilbyders fysiske 

infrastruktur, bør vurderes nærmere. I utgangspunktet bør slike opplysninger gis av 

nettilbyder selv, bl.a. av hensyn til eventuelt erstatningsansvar knyttet til feil i opplysningene. 

En mulighet kan være å endre bestemmelsen til en kan-regel når offentlig organ åpenbart 

sitter på bedre data enn nettilbyder selv. Det kan f.eks. gjelde stedfestede opplysninger om 

synlig infrastruktur (master ol.). Det kan også være aktuelt med en bestemmelse som sikrer 

utveksling av data mellom sentral informasjonstjeneste og LER dersom disse etableres som to 

separate registre. 

 

Vi vil i tillegg vise til spørsmålet om sentral informasjonstjeneste regulert  i en 

bredbåndsutbyggingslov og det pågående arbeidet med forenklinger og forbedringer knyttet 

til etablering av ledninger i offentlig vei og arbeidet for bedre og lettere tilgang til informasjon 

om hvor det finnes ledninger i grunnen. KMD vil ta kontakt med Samferdselsdepartementet 

om disse spørsmålene med det aller første.   

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Øyvind Moss-Iversen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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