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Høring om endringer i ekomloven og ekomforskriften om leveringsplikt for bredbånd og 
entydig identifisering av sluttbrukere 
 
Kraftfylka er en interesseorganisasjon for fylkeskommunene Troms, Nordland, Sogn og 
Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Oppland og Hedmark. 
 
Bredbåndstjenester er en viktig for næringsutvikling i distriktene. Det har mange steder vært 
lokale initiativ, for eksempel gjennom lokalt eide energi- og fiberselskaper, som har sørget 
for utbygging i distriktene. Det er positivt at regjeringen nå ønsker å etablere en bedre 
minimumsstandard på tjenestene, med større grad av koordinering. KMD har ikke tatt 
stilling til hvordan leveringspliktige tilbydere skal utpekes. Kraftfylka mener det er naturlig at 
leveringsplikt for bredbånd og den etablerte bredbåndsstøtteordningen sees i sammenheng 
og at ansvaret for anbudsprosesser knyttet til den nye leveringsplikten for bredbånd legges 
til fylkeskommunene. I tråd med regionreformen har fylkeskommunene fått ansvaret for å 
forvalte tilskuddsmidlene til bredbånd i ikke-kommersielle områder fra Nkom 1. januar 2020. 
Dermed bør de også et sterkere ansvar for å sørge for at støtte til bredbånd forvaltes på en 
mer helhetlig måte.  
 
Leveringsplikten vil bli et viktig tiltak for å sikre tilgang også i områder med lite kommersielt 
grunnlag. Dette kan bidra til å løfte bredbåndstjenester i distriktene til samme nivå som i 
byene, noe som er avgjørende for konkurransedyktighet og næringsutvikling i spredtbygde 
strøk. Det er også viktig for satsningen på velferdsteknologi og digital læring. Det er derfor 
avgjørende at det kan bygges ut bredbånd på ikke-kommersielt grunnlag. Markedsaktørene 
alene kan ikke forventes å ville bygge ut alle steder, det er derfor nødvendig at 
fylkeskommunene har mulighet til å vurdere et bredt spekter av aktører som kan være villige 
til å tilby god bredbåndsinfrastruktur. Dette innebærer også lokale og regionale 
fiberselskaper. Det bør ikke utpekes en nasjonal tilbyder for leveringsplikten for bredbånd. 
 
Fylkeskommunal forvaltning av ny leveringsplikt vil kunne sikre at man får et bredere spekter 
av tilbydere av bredbåndstjenester i distriktene, både fra både lokale, regionale og nasjonale 
bredbåndsaktører. Dette vil være viktig for et fremtidsrettet digitalt tilbud over hele landet.  
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