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Høring om veileder for innplassering av infrastruktur for
mobilnett på offentlige arealer
De norske mobilnettene er blant de beste i verden. Teknologiutviklingen skjer imidlertid raskt og
krever kontinuerlige oppgraderinger og investeringer for å opprettholde denne posisjonen.
Utrullingen av 5G innebærer høyere hastigheter, økt kapasitet, lav forsinkelse og at mange
enheter kan kobles opp samtidig. Dette betyr imidlertid også at det er behov for å oppgradere
eksisterende basestasjoner og sette opp mange nye. Kommuner, fylkeskommuner og andre
offentlige virksomheter har en viktig rolle i å bidra til at denne utbyggingen skjer så effektivt som
mulig, slik at både innbyggere og næringsliv får dra nytte av mulighetene teknologiutviklingen
gir for effektivisering, forenkling innovasjon og verdiskapning.
I stortingsmeldingen «Vår digitale grunnmur» oppstiller regjeringen et mål om å bidra til en
enhetlig praksis for tilgang til utplassering av mobil infrastruktur på offentlige bygg og grunn.
Samferdselsdepartementet (15. mai og 6. juni 2017) og senere Kommunal og
moderniseringsdepartementet (8. juni 2020) har tidligere oppfordret kommuner og
fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme søknader fra mobiloperatørene om slik
tilgang.
Med mål om å tilrettelegge for effektive og enhetlige prosesser i kommuner, fylkeskommuner og
hos andre offentlige aktører, har Nkom utarbeidet forslag til veiledning og anbefalinger knyttet til
innplassering av mobil infrastruktur på offentlige bygg og grunn. Høringsdokumentet bygger på
erfaringer og innspill fra mobiloperatørene, samtale med Digitaliseringsutvalget i
Kommunesektorens organisasjon (KS) og samtaler med enkelte kommuner og
fylkeskommuner.
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I dokumentet som er på høring fremgår grunnlaget for forslagene og de konkrete anbefalingene
samlet. Nkom er opptatt av at veiledningen skal være relevant, nyttig og anvendelig for
brukerne. Det kan tilsi at den endelige veilederen blir utformet på annen måte, for eksempel at
den kun omfatter de konkrete anbefalingene, og ikke grunnlaget anbefalingene bygger på, eller
at alle anbefalingene samles i et eget kapittel. Nkom ber om innspill til hvordan veilederen bør
innrettes for å være mest mulig anvendelig for brukerne, både det offentlige og den som søker
om innplassering.
Høringsdokumentet inneholder konkrete spørsmål som Nkom ønsker svar på, i tillegg er det
åpent for andre innspill til innholdet som kan bidra til at veilederen blir mer effektiv og fyller sitt
formål.
Gjennom arbeidet med veilederen har Nkom også fått innspill til hvordan mobiloperatørene kan
bidra til å forenkle og effektivisere prosessene rundt innplassering. Disse innspillene fremgår av
det siste kapittelet i høringsdokumentet. Nkom ser det som formålstjenlig å be om kommentarer
også til disse innspillene, selv om tiltak som retter seg mot mobiloperatørene antakelig ikke vil
inngå i den endelige utgaven av denne veilederen.
Nkom ber om innspill innen 10. juni 2022 til postmottak@nkom.no med kopi til Marit Mathisen
(mma@nkom.no).
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