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Oppdragsbrev - Tilrettelegging for fiberkabler til utlandet 
Alle samfunnsfunksjoner er i dag avhengige av internett og sikre og robuste elektroniske 
kommunikasjonsnett for å levere sine tjenester. Fiberinfrastrukturen mellom Norge og 
utlandet er en kritisk del av den nasjonale infrastrukturen. Dagens situasjon med den 
ensidige bruk av traseen fra Oslo via Sverige og Danmark utgjør en betydelig sårbarhet som 
må håndteres. 
 
Regjeringen har som kjent i statsbudsjettet for 2018 bevilget 40 mill. kr for å legge til rette for 
flere fiberkabler mellom Norge og utlandet. Det er også gitt en tilsagnsfullmakt på ytterligere 
60 mill. kr til formålet. Målet for bevilgningen er primært å bidra til etablering av nye 
fiberkabler for å redusere sårbarheten i dagens situasjon. Nye effektive og fremtidsrettede 
fiberforbindelser til utlandet vil forbedre sikkerheten i Norges samlede ekomnett, styrke 
Norges posisjon i den globale infrastrukturen, legge til rette for databasert næringsutvikling 
og på sikt kunne bidra til bedre fiberforbindelser langs kysten og til nordområdene. 
 
Det viktigste tiltaket for å redusere dagens sårbarheter er at staten bidrar til etablering av nye 
utenlandskabler og at ledig kapasitet i eksisterende fiberkabler utnyttes bedre. For å få flyttet 
trafikk over på ny fiber ut fra Norge, samt å få utnyttet ledig kapasitet i eksisterende 
fiberforbindelser, vil det kunne være nødvendig å pålegge de nasjonale tilbyderne å rute mer 
av trafikken bort fra Sverige.  
 
Tilbydere av fiberkabler innen norsk jurisdiksjon er underlagt plikter og krav etter ekomlov og 
sikkerhetslov, herunder sikring av fysiske anlegg, personkontroll, øvelser og krav om å 
prioritere viktige samfunnsaktører ved behov. Vi ber Nkom vurdere om det er ytterligere krav 
som bør stilles som forutsetning for tilskuddet for å sikre ekommyndighetene tilfredsstillende 
kontroll med sikkerheten i ekomnettene.  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  
Postboks 93 
4791 LILLESAND 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/1700- 

Dato 

9. januar 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

 
Oppdrag 
• Samferdselsdepartementet ber Nkom snarest mulig å starte arbeidet med å utvide 

dagens tilskuddsordning for sikkerhet og beredskap i ekomnettene til å omfatte etablering 
av nye fiberkabler til utlandet. Ordningen skal redusere sårbarheten i fiberinfrastrukturen 
som forbinder Norge med resten av verden og legge til rette for databasert 
næringsvirksomhet.  
 

• Vi ber også Nkom om å vurdere behovet for å pålegge de største tilbyderne å rute mer av 
sin utenlandstrafikk andre veier enn over Oslo og Sverige.  

 
• Den som mottar støtte skal være tilbyder etter ekomloven og underlagt norsk jurisdiksjon. 

Vi ber Nkom vurdere om det er ytterligere krav som bør stilles som forutsetning for 
tilskuddet for å sikre ekommyndighetene tilfredsstillende kontroll med sikkerheten i 
ekomnettene. 
 

• Vi ber Nkom om å detaljere utformingen av støtten. Nkom skal også vurdere forholdet til 
statsstøtteregelverket og om det er behov for å notifisere ordningen til ESA. Det skal 
stilles krav om at støttemottakere skal betale tilbake hele eller deler av tilskuddet dersom 
støttebehovet i etterkant viser seg å være mindre enn forutsatt. 

 
• Forhold knyttet til trasevalg, kapasitet, statlig kontroll, kriterier for tilskudd, samt tildeling 

skal forelegges Samferdselsdepartementet for godkjenning.  
 
• Eventuelle kostnader knyttet til å kompensere tilbyderne for økte kostnader ved å rute 

trafikken andre veier enn via Sverige, skal i hovedsak prioriteres innenfor 
grunnbevilgningen på tilskuddsordningen for sikkerhet og beredskap i ekomnettene. 

 
• Dekning av kostnader til forvaltning av tilskuddet for utenlandskabler vil 

Samferdselsdepartementet komme tilbake til i forbindelse med RNB 2018.  
 
Samferdselsdepartementet ber Nkom om å gi beskjed dersom det viser seg å være behov 
for mer midler for å oppnå målet med bevilgningen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Kvalvåg (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Hans Einar Nerhus 
fagdirektør 
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