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Vårt samfunnsoppdrag

Fra ekomlovens formål

… sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og 
fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, 
gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til 
rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til 
næringsutvikling og innovasjon.

Fra postlovens formål

… legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang 
til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig 
tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, 
gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser.
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Ekomregelverk
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Ekomloven

Ekomloven er under revisjon 

Direktiv (EU) 2018/1972 – European Electronic Communications Code (ekomkodeksen)

Formål
…sikre 
brukerne i hele landet 
gode, rimelige og 
fremtidsrettede 
elektroniske 
kommunikasjons-
tjenester…

Regulerer i hovedsak 
ekomtjenester, 

…men det stilles også 
generelle krav til ekomnett 

og bruk av standarder 



Autorisasjonsforskriften

Formål
…sikre at elektronisk 
kommunikasjonsnett (ekomnett) 
installeres og vedlikeholdes slik 
at krav til elektrisk sikkerhet, 
elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC), frekvensbruk og kvalitet 
blir ivaretatt, og at personell i 
virksomhet som utfører 
installasjon og vedlikehold har 
nødvendige kvalifikasjoner.

Tilbyder av installasjon, 
vedlikehold eller 

sammenkopling av 
elektronisk 

kommunikasjonsnett eller 
utstyr for elektronisk 

kommunikasjon, skal være 
kvalifisert og ha tillatelse fra 

myndigheten



Videoleksjon – Hva er ekomnett?
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https://www.youtube.com/watch?v=_D-6WTxUylU&list=PLUKkSPpdqoQQ8bk1Iveo7ENMD-
lJ7iNhy&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=_D-6WTxUylU&list=PLUKkSPpdqoQQ8bk1Iveo7ENMD-lJ7iNhy&index=4


Hva er ekomnett – definisjon*

System for signaltransport som muliggjør overføring av lyd, tekst, 
bilder eller andre data 

ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel

der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, 
tilhørende utstyr eller funksjoner inngår, 

herunder nettverkselementer som ikke er aktive

* Ref.: Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), § 1-5. Definisjoner - punkt 2. elektronisk
kommunikasjonsnett
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Ekomnetteiers ansvar*

Eier har ansvar for installasjon, drift og vedlikehold av eget 
ekomnett

Eier og tilbyder av tilgang til ekomnett skal bruke autorisert 
virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av nett

• Eier kan selv inneha autorisasjon

Eier er ansvarlig for at ekomnettet er dokumentert, og at 
dokumentasjonen er tilgjengelig i hele nettets levetid

* Ref.: Ekomloven, ekomforskriften, elsikkerhetsforskriften, EMC-forskriften og autorisasjonsforskriften

Patchepanel10



Forstår eier sitt eget ansvar?
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Kvalitet i ekomnett

• Elektrisk sikkerhet

• Elsikkerhetsforskriften

• Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

• EMC forskriften

• Frekvensbruk

• Fribruksforskriften

• Nkoms forvalting av frekvenser

• Utførelse

• Bruk av standarder
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Elektrisk sikkerhet

• Nkom har ansvaret for elektrisk sikkerhet i ekomnett, og 
følger opp dette gjennom krav i «Forskrift om elektrisk 
sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett»

• Formålet med kravene er å hindre at spenninger og 
strømmer i ekomnett skader liv, helse og eiendom

• Viktig å samordne med krav for elnett!
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Elsikkerhet i ekomnett

Forskriften gjelder for
a) utstyr til elektronisk kommunikasjon

b) etablering og drift av elektronisk kommunikasjonsnett

Forskriften retter seg mot
a) eier av elektronisk kommunikasjonsnett

b) enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr til elektronisk kommunikasjon

c) installatør av elektronisk kommunikasjonsnett

Henvisning til spesifikke standarder/normer

Dokumentasjon av nett
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Elsikkerhet eller mangel på elsikkerhet
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Kabel-TV og jordet TV-apparat Antennekontakt Galvanisk skille



Elektromagnetisk kompatibilitet

Nkom har ansvaret for elektromagnetisk kompatibilitet i 
ekomnett, og følger opp dette gjennom krav i «Forskrift om 
EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til 
elektronisk kommunikasjon».

Forskriften setter også krav til installasjoner.

Formålet med de tekniske kravene er å sikre at installasjoner 
og utstyr til elektronisk kommunikasjon har en tilstrekkelig grad 
av elektromagnetisk kompatibilitet

Viktig å samordne med krav for elnett!
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

handler om at 

• Elektriske apparater og utstyr skal tåle de elektromagnetiske felt/stråling som finnes 
i det miljøet hvor det brukes.

▪ De må ha tilstrekkelig immunitet mot elektromagnetiske felt/stråling fra andre apparater og 
utstyr

• Elektriske apparater og utstyr skal ikke lage elektromagnetiske forstyrrelser som ødelegger for andre 
elektriske apparater og utstyr i det miljøet hvor det brukes.

▪ De må ikke sende ut for mye elektromagnetisk støy, dvs lav nok emisjon av forstyrrelser.
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§ 7.Grunnleggende krav i FOR-2016-04-15-378
Utstyr skal være konstruert og produsert i tråd med den nyeste utvikling slik at det
a)ikke forårsaker kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser enn at radio- og teleterminalutstyr og annet utstyr kan virke 

som tilsiktet
b)har en grad av immunitet mot elektromagnetisk forstyrrelse som kan forventes i forbindelse med tilsiktet bruk, som 

gjør at det fungerer uten at den tilsiktede yteevnen reduseres i uakseptabel grad.



EMC – fagmessig utførelse

• Faste installasjoner skal installeres på en fagmessig god måte og ta hensyn til tilsiktet bruk for 
apparatene og andre innretninger som utgjør den faste installasjonen

• Dokumentasjon av faste installasjoner
• Faste installasjoner skal dokumenteres – samsvarserklæring

• Det skal dokumenteres at installasjonen er fagmessig utført

• Dokumentasjonen skal oppbevares av eier

• Krav om informasjon, merking og bruk av standarder

• elektromagnetisk kompatibilitet: den evne et utstyr har til å fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske 
miljø uten å forårsake uakseptabel elektromagnetisk forstyrrelse for annet utstyr i dette miljøet

18



USB ladere - CE merket eller China Export

“CE” cell phone power supply Imitated cell phone power supply

2022-01-10 NKOM | Measurements19



Frekvensforvaltning

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke 
tas i bruk uten at Nkom eller Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har gitt tillatelse

Ved tildeling av frekvenser skal det tas hensyn til effektiv bruk av 
samfunnets ressurser 

• gjennom bærekraftig konkurranse,

• fri bevegelighet for tjenester og 

• harmonisert bruk av frekvenser

En frekvenstillatelse gir en bruksrett til en del av det 
elektromagnetiske frekvensspekteret, og den gis enten som 

• generell eller

• individuell tillatelse

Individuell tillatelse tildeles enten som spektrumstillatelse eller 
som sendertillatelse
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Utførelse

Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med 
gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og 
tekniske veiledninger. 
(Henviser generelt til standarder/normer).

• Dersom det ikke finnes relevant normer er det forskriftene 
og solid fagarbeid som gjelder!

Hvis krav som følger av forskrift ikke er oppfylt, skal eier og 
bruker informeres om at bruk av nettet ikke er tillatt

Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i 
bolig som bare omfatter én husstand

Det skal utstedes samsvarserklæring som gir en beskrivelse av 
arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og 
tekniske spesifikasjoner som er fulgt
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Terminering av fiber
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Ekom til alle formål
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Avanserte måle- og styringssystemer (AMS)



Krav om ekomnettautorisasjon*

Tilbyder av installasjon, vedlikehold eller sammenkopling av 
elektronisk kommunikasjonsnett eller utstyr for elektronisk 
kommunikasjon, skal være kvalifisert og ha tillatelse fra 
myndigheten

Det samme gjelder den som i næringsøyemed foretar 
installasjon, vedlikehold eller sammenkopling til eget bruk.

* Ref.: Ekomloven
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Autorisert virksomhet*

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for 
installasjon og vedlikehold av ekomnett

• Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når 
alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er 
spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten 
særskilt faglig kompetanse

Virksomheten blir innvilget autorisasjon med en kvalifisert 
person som faglig kompetanse

For å hindre at autorisert virksomhet må innstille, kan det gjøres 
unntak fra krav om kvalifisert person for en avgrenset periode

* Ref.: Autorisasjonsforskriften
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https://www.youtube.com/watch?v=OG3M7jUARFQ

28

Forklaringsvideo -
autorisasjonsordningen



Kompetanse

Kompetansekravene stilles for å
• ivareta samfunnets behov for sikre ekomnett
• gi trygghet for ekomnetteiere at installasjon og vedlikehold 

utføres fagmessig

Generelle krav – kompetansen skal være dokumenterbar, f.eks. 
fagbrev

• Fagpersonellet skal ha tilstrekkelig kunnskap om ekomnett, 
materiell og utstyr

• Virksomheten skal kunne dokumentere kompetanse på 
prosjektering

• Montør skal ha relevant fagkompetanse

Kvalifisert person
Kvalifisert person skal ha 
a) utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen 
utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske 
kommunikasjonsfag

b) ett års relevant praksis
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Hvilke virksomheter er autorisert?
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet31

• Det kreves dokumentasjon av ekomnett
- unntak for ekomnett i bolig som bare omfatter én 

husstand, men det er ikke forbud mot å dokumentere

• Dokumentasjonen skal bekrefte at ekomnett er 
bygget på en faglig forsvarlig måte

• Det skal utstedes samsvarserklæring som gir en 
beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke 
forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner 
som er fulgt

Dokumentasjon av ekomnett



Dokumentasjon av nettet

Dokumentasjonen skal bekrefte at nettet er bygget på en faglig 
forsvarlig måte og omfatte (minimumskrav)

a) geografisk utstrekning

b) grensesnitt mellom offentlige og private ekomnett 

c) ethvert nettermineringspunkt

d) merking av kabler og utstyr

e) tiltak for elsikkerhet og jording

f) tiltak mot atmosfæriske utladninger eller koblede effekter 
fra nærført elektrisk anlegg

g) tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav

h) hvilke standarder som er benyttet ved installasjonen.
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Samsvarserklæring-> du erklærer at du har  utført et arbeid i henhold til / samsvar med «noe»

«noe» -> beskrivelse, standard, brukerveiledning, installasjonsveiledning

F. eks. 

- programmert inn riktige frekvenser fra Nkom

- etablert basen i mast i henhold til 
installasjonsveiledning

- satt opp mast i henhold til produsentens 
beskrivelse/prosjekterenes beskrivelse

- dokumentering av installasjonen

- Hvis du ikke har fått en beskrivelse av 
installasjonen, så skal du vite hvordan du skal 
utføre jobben. 

- Hvis ikke du vet det, skal du ikke påta deg 
oppdraget. (§6 Krav til montør)

2022-01-1033

Samsvarserklæring



Veiledning og tilsyn

• Import og salg av utstyr

• Informasjonsblad

• Risikovurdering

• Sluttkontroll

• Tilsyn

• Virkemidler
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Informasjonsblad
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Tilsyn

Nkom skal føre tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av ekomloven er oppfylt. 

• Nkom kan 
• nytte bistand fra andre ved utførelsen av tilsynet 

• ta stikkprøver og foreta målinger og annen kontroll uten forhåndsvarsel

• gi forskrifter om tilsyn.

Den som er gjenstand for tilsyn har plikt til å sørge for at Nkom har uhindret adgang til 
virksomheten og lokaler med utstyr for elektronisk kommunikasjon. 

• Nødvendig dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for myndigheten

• Innehaver eller dennes representant kan pålegges å være til stede under tilsynet.

Nkom utfører tilsyn med 

• utstyr til elektronisk kommunikasjon

• ekomnett

• frekvens og støy

• aktørene (installatør/tilbyder)
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Informasjon – www.nkom.no
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Informasjon - Youtube

Er du usikker på hva ekomnett er og hvorfor frekvensbruk, 
elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og 
kvalitet er viktig å kjenne til? 

Synes du lover, regler og standarder knyttet til ekomnett 
er kjedelig og stort sett plunder og heft? 

Er du godt nok informert om ekomnettautorisasjon?

Du kan se informasjonsfilmene hver for seg og samlet når 
du selv ønsker det på vår Youtube-kanal.
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«Byggeklosser i den digitale grunnmuren» 
22 leksjoner – rundt 5 minutter = 2 timers kurs

5.4 EMC - begrepet EMI

5.5 Dokumentasjon av EMC i faste 
installasjoner

5.6 EMC – støysignaler

5.7 EMC – utforming (design)

6.0 Kvalitet i ekomnett

6.1 Kvalitet - dokumentasjon av ekomnett

6.2 Kvalitet - bruk av standarder

6.3 Kvalitet –avvik fra standarder

7.0 Ekomnettautorisasjon – leksjon 1

7.1 Ekomnettautorisasjon – leksjon 2

8.0 Oppsummering

1.0 Introduksjon til kurset

1.1 Hva er Nkom?

1.2 Introduksjon til Nkom

2.0 Hva er ekomnett?

3.0 Elsikkerhet – elsikkerhetsforskriften

4.0 Frekvens – intro

4.1 Frekvens – fribruksforskriften

5.0 Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC 
forskriften

5.1 EMC - begrepet kompatibilitet

5.2 EMC - begrepene emisjon og immunitet

5.3 EMC - begrepet EMF



Spørsmål?
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Nkom på

SPILLELISTER

https://www.youtube.com/channel/UCRUynYcHhnz8aq9NsyZlVHQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCRUynYcHhnz8aq9NsyZlVHQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCRUynYcHhnz8aq9NsyZlVHQ/playlists


Takk for oppmerksomheten!
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sikkerhetsavdelingen

Seksjon for nett og tjenester

Finn Arne Johansen

E-post: faj@nkom.no

Tlf. 22 82 47 06

mailto:faj@nkom.no

