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Fredrik A. Haaning (H) har stilt spørsmål. Spørsmålet besvares av ordfører i kommunestyrets møte 
10.12.2019. 
 
Utbygging av fibernett i forbindelse med pågående utfasing av kobbernettet. 
 
Telenor er i ferd med å fase ut kobbernettet for vanlig telefoni og bredbånd over hele landet. 
Stengningen av kobbernettet skal være fullført innen utløpet av 2022.  
 
Alle husstander som i dag har fasttelefoni/bredbåndstelefoni over kobberlinjen, og som mister 
telefontjenesten, skal få tilbud om en mobilbasert løsning eller bredbåndstelefoni over koaks eller fiber 
som erstatning ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er mulig å søke om 
statsstøttemidler i områder der bredbåndsutbygging ellers ikke er lønnsom. Nkom arbeider for at disse 
midlene kan rettes inn mot områder som mister bredbåndstjenester når kobbernettet stenger.  
 
I Drammen er det mange områder hvor det ikke kan tilbys fibernett fordi anleggene ikke er utbygd og 
mange vil derfor stå uten mulighet for fast datalinje når kobbernettet fases ut.  
 
Det hevdes fra selskapene som tilbyr fibernett at gravregimet i Drammen er hovedårsaken til at det ikke 
er gjennomført større utbygging av fibernettet.   
 
Spørsmål 1:  
Hva er Drammen kommunes plan for at alle abonnenter, i sentrale områder, som vil bli berørt av 
utfasingen av kobbernettet skal kunne tilbys fibernett-tilknytning i overskuelig fremtid? 
 
Spørsmål 2:  
Er det tenkt å gjennomføre en revisjon av graveregimet slik at etablering av fibernett, i sentrale områder 
med mange abonnementer, vil kunne bli gjennomført innen 2022?     
 
Svar 
Jeg har rettet spørsmålene fra representanten Haaning til rådmannen.  
 
Som svar på spørsmål nr. 1 opplyser rådmannen: 
Telenor har varslet at kobbernettet skal fases helt ut. Totalt i Norge berøres ca. 500 000 kunder av dette, 
de fleste av disse kan enten tilbys nett via alternative tilbydere eller mobilt bredbånd. Telenor sier også i 
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brev 11. april 2019 til nåværende Drammen kommune at det er aktuelt å vedlikeholde kobbernett for 
enkelte områder hvor det ikke finnes alternativer pr i dag. I sentrale områder i nåværende Drammen har 
i all hovedsak abonnenter allerede i dag alternativ til kobbernett, og 95% av Drammens husstander har 
nett-tilgang med over 100Mbit/s nedlastingshastighet. Jeg får opplyst at nåværende Drammen 
kommune ikke har en egen plan for utbygging av fibernett. 
 
Det foreligger også et forslag til endring i ekomloven, med anbefaling om leveringsplikt for bredbånd av 
en viss hastighet. I dagens ekomlov ligger det leveringsplikt for telefoni. Høringsrunden for dette 
forslaget er avsluttet, og det forventes at lovforslaget vil bli vedtatt.       
 
Som svar på spørsmål nr. 2 opplyser rådmannen: 
I 2018 kom det en ny forskrift, som skal gi alle kommuner like regler med hensyn til graving.  
Samferdselsdepartementet sendte medio november 2019 ut forslag til «Veileder» til ledningsforskriften 
på høring. Høringsfristen er 10.02.20. Ny nasjonal forskrift gjelder all offentlig vei og veilederen skal gi 
utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring 
av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien. Hensikten er å sikre en felles og helhetlig 
praksis. Rådmannen regner med at veilederen kommer raskt på plass fra departementet og kan danne 
grunnlaget for revisjon av den nye kommunens instrukser på området. Arbeidet vil starte så raskt som 
mulig. 
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