
 

Distriktsenergi, Dronning Eufemiasgt. 16, 0191 Oslo tlf.: 911 87 713 epost.: post@distriktsenergi.no 

    
NKOM 
Postboks 93,  
4791 Lillesand 
 
Sendt pr epost til bb@nkom.no 
Deres ref.: bb@nkom.no 
Vår ref.: Arvid Bekjorden      Vår dato: 20.03.2020   
 

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen krav til statsstøttede trådløse 

bredbåndsaksessnett 
 

Distriktsenergi representerer 66 lokale energiverk i Norge, der de langt fleste har 

bredbåndsvirksomhet. 

Bakgrunnen for de foreslåtte lovendringene 

Bredbåndsutbyggingen i Norge skal være i tråd med EU-regelverk. Nkom har derfor utarbeidet 

forslag til nasjonale krav som skal sikre stabile hastigheter for trådløse teknologier i statsstøttede 

bredbåndsutbyggingsprosjekter. 

Det er utarbeidet en rapport som gir en teknisk beskrivelse av utvalgte trådløse nett (inkludert 
mobilnett). Den sier noe om hvilke hastigheter det er mulig å oppnå for de forskjellige teknologiene, 
og den forventede utviklingen innenfor et treårs perspektiv. 
I trådløse nett vil ytelsen være avhengig av antall samtidige brukere, tilgjengelig frekvensressurser og 
lokale dekningsforhold.  
Rapporten sier også noe om hvordan kommuner og fylkeskommuner (heretter prosjekteier) kan sikre 
at ytelsen og stabiliteten opprettholdes for trådløse teknologier som gir bredbåndsaksess.  
 
Distriktsenergis kommentarer 
 
I høringen beskrives følgende: 
« Tilbyder skal i sitt trådløse NGA-nettverk kunne levere nettverksytelse som gir hver sluttbruker minst 
30 Mbit/s nedlastingshastighet og minst 5 Mbit/s opplastingshastighet» 
Dette er slik vi ser det litt motsigende til det som står i de fleste utlysninger i dag, at valgt teknologi 
skal kunne gi 100 Mbit/s innen kort tid. 
Forslaget i høringen kan få store konsekvenser for alle de som bygger ut fiber i distriktene. Dette 
innebærer også at kundene vil oppleve at de ikke vil få tilstrekkelig hastighet på sitt bredbånd. 
Distriktsenergi mener derfor at skal det gis tilskudd, så må dette være 100/100 Mbit/s som et 
minimum.  
Det kan godt være at på de sist utbygde områdene, så må vi akseptere at Fiber kan bli for dyrt, men 
da må tildelingskriteriene være krystallklare på at hastighet, kapasitet og forsinkelser er tydelige 
skiller i anbudet, slik at FWA, pga pris ikke kan konkurrere ut Fiber. 
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