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Vår felles digitale grunnmur
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Alle trenger et godt bredbånd!
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• Trådte i kraft 1.juli 2020, med unntak av 
kapittel 6 som trådte i kraft 1. oktober 2021.

• Lovens formål er «å bidra til kostnadseffektiv 
etablering av høyhastighetsnett for elektronisk 
kommunikasjon ved å sikre tilgang til, og informasjon 
om, passiv fysisk infrastruktur og bygge- og 

anleggsarbeider».

• Nkoms rolle:

- Utvikle og administrere Ekomportalen

- tvisteløsningsorgan

- tilsynsmyndighet

Ny lov for å bidra til bredbåndsutbygging
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Økonomi i
samordning og
gjenbruk

• Inntekt på å gi tilgang

• Reduserte utgifter ved
samgraving

• Mindre risiko for graveskade
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Bærekraft og fordeler
for samfunnet

• Lavere miljømessig belastning

• Bedre bredbåndstilbud

• Dekning

• Bedre konkurranse
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Viktigste aktører etter loven: Nettoperatører 
og bredbåndsutbyggere

Nettoperatør

Bredbåndsutbygger

Bredbåndsutbyggere får rettigheter i henhold til loven 

Bredbåndsutbyggere er ofte også nettoperatører

virksomhet som tilbyr tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til offentlig 
elektronisk kommunikasjonstjeneste, eller som har råderett over passiv fysisk infrastruktur 
beregnet for å levere:
a) tjeneste for produksjon, transport eller distribusjon av gass, elektrisitet og offentlig 
belysning, oppvarming og vann, herunder transport av avløpsvann, dreneringssystemer og 
fjerning av avfall
b) transporttjeneste, herunder jernbaner, veier, havner og lufthavner
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Viktigste aktører etter loven: Nettoperatører 
og bredbåndsutbyggere

Nettoperatør

Bredbåndsutbygger

Bredbåndsutbyggere får rettigheter i henhold til loven 

Bredbåndsutbyggere er ofte også nettoperatører

Nettoperatører får plikter i henhold til loven

• Kommuner og fylkeskommuner
• Store ekomaktører med egen infrastruktur
• Store offentlige aktører (SVV, Nye Veier, Statkraft, Bane Nor etc)
• Mange bransjer (Kraft, Ekom, samferdsel etc)
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Fysisk passiv infrastruktur

Definisjon

- Fysisk infrastruktur må være egnet for 
framføring av høyhastighetsnett

- Passivt element i et nett som er egnet til å 
gi plass til andre nettelementer uten selv å bli 
et aktivt element i nettet, eksempelvis rør, 
master, kabelkanaler, kulverter, 
inspeksjonsbrønner, kummer, kabinetter, 
bygninger eller adkomst til bygninger, 
antenneanlegg, tårn og stolper. 

- Unntak: Kabler for elektronisk 
kommunikasjon, herunder mørk fiber, og 
ledninger og rør til framføring av 
vannforsyning og drikkevann

Rapportering til Ekomportalen

- Lokalisering
- Infrastrukturtype 
- Kobles til kontaktinformasjon
- Gjelder kun informasjon som finnes i elektronisk format

Tilgang til infrastrukturen

- Tilgangen skal gis på rettferdige og rimelige vilkår, herunder 
prisvilkår.

- Avslag skal være basert på objektive, transparente og 
forholdsmessige kriterier.
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Lovkrav - Eksempler:
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• Ingen formell kobling mellom bredbåndsutbyggingsloven/Ekomportalen og 
ledningsregistreringsforskriften.

• Ingen krav til innrapportering knyttet til ledningsregistreringsforskriften.

• Gjelder kun infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.

• Gjelder alle typer ledningsanlegg.

• Ledningsregistreringsdata kan brukes til:
- Grunnlag for rapportering til Ekomportalen

- Grunnlag for å besvare forespørsel fra bredbåndsoperatører på informasjon om eller tilgang til 
infrastruktur

• Kan føre til at tidligere anlegg unntatt fra registreringsplikt pga manglende
elektronisk dokumentasjon, blir rapporteringspliktig til Ekomportalen.

Ledningsregistreringsforskriften
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Bygge- og anleggsarbeider

• Lokalisering og type bygge- eller anleggsarbeider

• Forventet dato for oppstart og varighet

• Kontaktinformasjon til nettoperatøren

Hvilken informasjon skal inn i portalen?
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Roller i Ekomportalen

Nettoperatør gir opplysninger om: 

• Sin eksisterende fysisk 
infrastruktur 

• Sine planlagte og pågående bygge-
og anleggsarbeider

EKOMPORTALEN 
1.0

Bredbåndstilbydere finner opplysninger om:

• Nettoperatører som har passiv, fysisk 
infrastruktur i et søkeområde

• Planlagte og pågående anleggsarbeider som de 
kan samordne utbygging med i et søkeområde

Nkom skal føre tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, og kan fatte vedtak om tvangsmulkt 

om loven ikke etterfølges. Er tvisteløsningsorgan og skal drifte ekomportalen.
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• Hvilken infrastruktur skal registreres?

• Hva skal registreres av bygge- og anleggsarbeid?

• Er dataene lagret elektronisk, og i så fall hvilket system?

• Hvilke overføringsmetoder kan benyttes?

• Kan systemleverandøren hjelpe?

Viktige avklaringer
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• Tilganger gjelder pr org.nr.

• Personene som skal laste opp må ha rette 
tilganger i Altinn

- Daglig leder, styreleder, hovedadministrator

- Disse kan også delegere importrolle til andre.

• Korrekt kontaktinformasjon må være 
registrert

- Virksomhetens kontaktinformasjon

Opprette tilgang 
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Demo
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• Manuell innlegging

• Filopplasting

• API (maskin-til-maskin)

Tre inndatametoder

20
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• Webgrensesnitt beregnet på 
registrering av mindre mengder 
data.

Manuell innlegging

21



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet22

• Beregnet for moderate mengder data

• Mulig for systemet å ha direkte støtte for 
Ekomportalen

• Generell fileksport krever sannsynligvis 
bearbeidelse

• Dataformat som støttes er 
- GeoJson

- CSV

- Sosi 5.0

- GML (under utvikling)

Filopplasting

22
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• Foretrukket metode for større mengde data.

• Krever at kildesystem hos nettoperatør støtter API til 
Ekomportalen.

• Viktig med god dialog med systemleverandør.

• Unngår å måtte logge seg på Ekomportalen for å
levere data

API (maskin-til-maskin)

23
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• Nkom har avholdt webinar

• Kontaktet og informert pr brev

• Nettoperatører bør kontakte 
leverandørene og be om funksjonalitet 

• Dokumentasjon finnes på:

• https://ekomportalen.nkom.no/user-
manuals

Dialog med programvareleverandører

https://ekomportalen.nkom.no/user-manuals


Før opplasting

• Finn ut hvem som trenger tilgang:
• Personer som skal registrere manuelt
• Personer som skal laste opp fil
• Personer som skal hente ut API – nøkkel
• Personer som skal registrere 

kontaktinformasjon

• Be en av følgende gi tilganger:
• Daglig leder/administrerende direktør
• Styreleder
• Hovedadministratorrolle i Altinn

• Husk! Kontaktinfo må være registrert før 
opplasting

• Tenk igjennom hvilken kontaktinfo 
virksomheten skal ha

25



Registrere infrastruktur, eksempelvis stolper til belysning

26

Papirdokumentasjon Elektronisk dokumentasjon

Ingen handling Manuell registrering Filoverføring API



Registrere bygge- og anleggsarbeid,
eksempelvis sanering/renovering av VA

27

Papirdokumentasjon Elektronisk dokumentasjon

Manuell registrering Filoverføring API



Hva bør registreres først?

• Start med det som er enklest.

• I mange virksomheter er det sannsynligvis en overkommelig
oppgave å registrere bygge- og anleggsarbeid manuelt.

✓ Vann og avløpsarbeid
✓ Vegarbeid av betydning
✓ Nybygg/påbygg

• For infrastruktur, er det viktigst å få eksport fra mest relevante
systemer.

• Er det ingen klargjort eksport, be om dette fra
systemleverandør. 

• Det er en stor fordel om nettoperatørene samordner krav til
systemleverandørene.

28
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Oppsummert – Hvorfor?

• Bedre bredbåndstilbud til innbyggerne

• Inntektsmulighet

• Unngå kostnader

• Reduserte kostnader ved samordning

• Unngå tvangsgebyr

• Oppfylle lovens krav

• Være klar for fremtidige krav knyttet til bredbåndsstøtte

• Bredbånd til alle gir økt verdiskapning



Tillegg – Nyttige lenker

•https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-40

Bredbåndsutbyggingsloven Bredbåndsutbyggingsloven 

•https://ekomportalen.nkom.no

Ekomportalen Ekomportalen 

•https://ekomportalen.nkom.no/user-manuals

Dokumentasjon Dokumentasjon 

•Informasjon om Bredbåndsutbyggingsloven - YouTube

•Ekomportalen – YouTube

Informasjonsvideoer:Informasjonsvideoer:

•https://www.youtube.com/watch?v=iM_wtwI7T5U

Lanseringsevent Lanseringsevent 

•https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/informasjonsportal-for-utbygging-av-bredb%C3%A5nd

Mer om Ekomportalen Mer om Ekomportalen 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-40
https://ekomportalen.nkom.no/
https://ekomportalen.nkom.no/user-manuals
https://www.youtube.com/watch?v=KhdJgyVETIw
https://www.youtube.com/watch?v=bIFidVP0VBc
https://www.youtube.com/watch?v=iM_wtwI7T5U
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/informasjonsportal-for-utbygging-av-bredb%C3%A5nd


Ekomportalen.nkom.no

ekomportalen@nkom.no
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