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Høringsbrev- utkasttil lov om tilretteleggingfor utbyggingav
høyhastighetsnettfor elektronisk kommunikasjon

Vi viser til høringsbrev vedrørende utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett
for elektronisk kommunikasjon, datert 03.06.2016.

Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring og spesielt bruken av IKT og internett har over tid blitt en
stadig viktigere faktor innenfor alle deler av samfunnet. Dette gjelder selvsagt også Telemark fylke.
Hovedmålet med direktivet er å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett gjennom et
samordningssystem, og dermed bidra til videre digitalisering av samfunnet, og gi grunnlag for økt vekst
og verdiskapning.

Høringsnotatet oppsummerer fem hovedpunkter i direktivet:
Til an til eksisterende sisk infrastruktur - tiltak for å sikre rettigheter og plikter for tilgang
til og felles utnyttelse av eksisterende fysiske infrastrukturer av ulike typer, med sikte på en
mer effektiv og kostnadseffektiv utbygging av høyhastighetsnett.
Samordnin av b e- o anle sarbeider - tiltak med formål å sikre utbyggere av
høyhastighetsnett rettigheter til å ta del i planlagte bygge- og anleggsprosjekter.
Åpenhet og innsyn - tiltak for å sikre utbyggere av høyhastighetsnett informasjon om hvilke
fysiske infrastrukturer som finnes, samt hvilke bygge- og anleggsarbeider som planlegges
iverksatt.

Infrastruktur i b in er - tiltak som skal sikre at nye bygninger, og bygninger som
gjennomgår renovering, klargjøres for høyhastighetsnett.
Bestemmelser om tvisteløsningsorgan og sentral informasjonstjeneste

Direktivet presiserer at fysisk infrastruktur betyr her trekkror etablert i veggrunnen. Veggrunnen er ikke
fysisk infrastruktur i seg selv, og derfor skal heller ikke tilbydere av høyhastighetsnett ha tilgang til-
eller ha mulighet til å grave i veggrunnen. Når det gjelder saksbehandling og kostnadsdeling mellom
vegmyndighet og ledningseier skal det fortsatt reguleres av § 32 i Vegloven (Ledningsforskriften av 21.
juni 1963 nr. 23 om veger).
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Telemark fylkeskommune er forvalter av eiendom og vegeier. Som eiendomsforvalter har Telemark
fylkeskommune kun gravearbeider i tilknytning til nye byggeprosjekter eller mindre
vedlikeholdsoppgaver. Som vegeier registrer vi at paragraf 32 i Vegloven er uforandret og fortsatt vil
være styrende som i dag. Oppsummert kan vi ikke se at innføring av direktivet vil bidra til økte
kostnader for fylkeskommunen.

Telemark fylkeskommune synes det er positivt at departementet ønsker å forenkle prosessen med å
legge til rette for bygging av høyhastighetsnett i Norge. Høringen viser til at Norge allerede har relativt
høy utbygging av høyhastighetsnett, også sett i forhold til andre europeiske land.
Gjennomsnittsmålinger for Europa viser likevel at det er større forskjell i dekningen av
hoyhastighetsnett mellom urbane strøk og spredtbygde strøk i Norge. Det er også lavere dekning av
høyhastighetsnett i spredtbygde strøk i Norge enn i Europa. Telemark har sin andel av spredtbygde
steder, og ønsker velkommen et direktiv som kan fremme en mer jevn utbredelse av høyhastighetsnett i
fylket.

Med vennlig hilsen

Kristin Berg

Kristin.Berg@t-fk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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