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Innspillsmøte om ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon 21. 

september KMD – Distriktsenergi 
 

Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiselskaper.  De fleste av disse er 

engasjert i bredbånd. 

 
Norge kan være stolte av å ha et Ekomnett i verdensklasse. Betydningen av at hele Norge sikres 

tilstrekkelig dekningsgrad og hastighet synes ubestridt og behovet har også blitt tydeliggjort under 

nåværende koronapandemi med økt behov for hjemmekontor. Dette bør være et godt 

utgangspunkt for gode løsninger. 

En av årsakene til at vi har god Ekomdekning, er at vi har en rekke lokale energiverk som har tatt 

ansvar og bygget ut bredbåndsnettet til tross for usikre økonomiske prognoser på prosjektene.   

Distriktsenergi har foretatt en undersøkelse blant våre medlemmer som har bygget ut bredbånd, 

der påstanden vår var «uten energisektoren, hadde det ikke vært mye reelt bredbånd i distriktene». 

26 % svarte at satsingen på bredbånd var motivert kun av samfunnsmessige hensyn og 73% svare at 

motivet var en kombinasjon av samfunnsmessige hensyn og markedsøkonomiske muligheter.  

Ingen svarte at de satset på bredbånd kun ut i fra markedsøkonomiske hensyn.  De lokale 

energiverkene har således tatt ansvar for «eget» konsesjonsområdet og sikret utbygging til tross for 

og ikke p.g.a gode økonomiske rammebetingelser.  

Der hvor det er potensielt mange kunder er situasjonen annerledes, og det er mer en klassisk 

markeds og kundedrevet utvikling av digitaliseringen. Det er fortsatt områder med lite mennesker 

og et usikkert inntektspotensial som er hovedutfordringen for å sikre alle en nødvendig og politisk 

ønsket tilgang til bredbånd og det digitale Norge.  

For å sikre utbygging i de områdene som gjenstår med et tilbud om 100 Mbps med fremtidsrettet 

aksessteknologi innen 2025 forutsetter tilskuddsordninger.  Det er ikke å forvente at energiverkene 

med eierandeler i bredbånd i dagens regime vil bygge ut, dersom de økonomiske 

rammebetingelsene er for usikre. Det er derfor uansett hvem som skal stå for jobben, viktig å sikre 

rammebetingelser som gir tilstrekkelig forutsigbarhet for investeringer i bredbånd i resterende 

«krevende» områder. Det må foreligge sikkerhet for at de får økonomiske betingelser som sikrer en 

forsvarlig forrentning på den investerte kapitalen.   
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I den anledning må det gis tilskudd som sikrer denne forutsigbarheten. Tilskuddsordningene må sys 

sammen slik at det er mulig for flere å være med på framtidig utbygging (fragmentert 

tilskuddsordning) og ikke innrette midler med en forventning om at én stor aktør skal stå for alt.  

Etter at energiselskapene over år har tatt risiko og samfunnsansvar for å sikre utbygging, er det ikke 

tid nå for å spenne bein på de samme aktørene, gjennom å ekskludere disse for å være med videre.   

For øvrig vil vi nevne følgende:  

- Problemstillingen mht datasikkerhet blir mer og mer viktig og Ekomnettene må sikres mot 

«innbrudd».   

- Norge trenger mer overlappende nett og muligheter for ringkjøringer ved feil. Ved 

strømutfall har man ikke back-up løsninger i dag med tilstrekkelig oppetid grunnet dårlig 

batterikapasitet.  

- Forutsigbare rammebetingelser er viktig og i den anledning må det hensyntas at der det er 

investert i tillitt til et regelverk eller inngåtte avtaler må dette kunne legges til grunn 

fremover.  

- Målet om 90% av befolkningen med 100 Mbps dekning 1.1.2021 bør erstattes med en ny 

målsetting om 98% dekning med 100 Mbps.  I tillegg til en langsiktig målsetting om 1 GB 

innen rimelig tid.  Viktigst er likevel en dekning til alle på 100Mbps. 

 

 

 

mailto:post@distriktsenergi.no

