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Høring - Bredbåndstrategi for Nes kommune 
 
Informasjon om høringen 

Bakgrunn 
Bredbånd er kablede eller trådløse forbindelser med mulighet til rask overføring av store mengder 
data. De vanligste formene for bredbånd er fiberbredbånd, kabel-TV og mobilnettbasert bredbånd. 
Hva som anses som høyhastighetsbredbånd er under stadig endring/utvikling. Per i dag anses 
høyhastighetsbredbånd å være bredbånd med en nedlastingshastighet på minimum 100 Mbps1 og en 
opplastingshastighet på minimum 10 Mbps.  
 
For de fleste enkeltpersoner og virksomheter vil tilgang til bredbånd med tilstrekkelig kapasitet være 
avgjørende for deltagelse i helt vanlige og nødvendige aktiviteter og gjøremål. Nettbaserte tjenester 
er også i stadig økende grad en forutsetning i offentlig tjenesteproduksjon og kontakt med 
innbyggerne, f.eks. innen helse- og velferdstjenester og skole/undervisning. Kommunen må utnytte 
mulighetene som digitalisering gir for økt verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling. God 
digital infrastruktur er da et premiss.  
 
Nes kommune har utarbeidet et forslag til bredbåndstrategi som vi ønsker innspill til. Dette er første 
gang kommunen utarbeider en bredbåndstrategi. Hensikten med bredbåndstrategien er å belyse 
hvilke roller og virkemidler som kommunen har når det gjelder utbygging av bredbånd, og på 
bakgrunn av dette fastsette strategier for hvordan kommunen kan jobbe slik at nesbuene får et best 
mulig bredbåndstilbud. 
 
Formannskapet i Nes vedtok i møte 25.10.2022, sak 22/122, at forslaget til bredbåndstrategi skal 
legges ut på høring i fire uker.  
 
Saksdokumenter 
Høringsforslaget – «Bredbåndstrategi for Nes 2023-2028», versjon pr. 15.11.2022 - er vedlagt, se 
Vedlegg 1. 
 
Liste over mottakere av dette brevet kan ses i Vedlegg 2.  
 

 
1 Mbps=Megabit per sekund 
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Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til andre relevante mottakere.  
Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. 
 
Høringsdokumentene vil også publiseres på kommunens nettsider: 
https://www.nes.kommune.no/horinger/ (tilgjengelig fra fredag 18. november kl. 14:00). 
 
Dokumentene er i tillegg tilgjengelige for gjennomlesning på servicetorget i Nes rådhus og i Nes 
bibliotek.  
 
Øvrige dokumenter i saken: 
For innsyn i saksfremlegg og vedtak fra politisk behandling i Formannskapet den 25.10.2022, se 
https://innsyn.nes.kommune.no/prod/mote/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=214& (sak 
22/122).  
 
Innsending av høringssvar 
Høringssvar kan sendes inn via elektronisk skjema på kommunens høringsportal: 
https://www.nes.kommune.no/horinger/ (tilgjengelig fra fredag 18. november kl. 14:00).  
 
Alternativt kan høringssvar sendes med epost til kommunens postmottak: 
postmottak@nes.kommune.no  
 
eller med brevpost til:  
Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.  
 
Vi ber om at høringssvar merkes med sak 22/4456.  
 
Høringsfrist 
Frist for å levere høringsuttalelse er onsdag 21.12.2022. Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen 
overholdes. 
 
Kontaktperson 
Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Nes kommune v/ rådgiver Christine Oppegaard: 
Epost: christine.oppegaard@nes.kommune.no, telefon: 413 18 025.  

 
Oppsummering av innholdet i høringsforslaget 
Høringsforslaget, «Bredbåndstrategi for Nes 2023-2028», versjon pr. 15.11.2022 - er vedlagt, se 
Vedlegg 1. 
 
Høringsforslaget består av fem kapitler, i tillegg til et vedlegg med beskrivelse/forklaring av en del 
tekniske begreper. Det er forsøkt å gjøre bredbåndstrategien så konsis og kortfattet som mulig.  
 
Kapittel 1 er en innledning som bl.a. beskriver mandat for arbeidet og ekstern medvirkning.  
 
Kapittel 2 omhandler effekter og gevinster av god bredbåndstilgang, herunder en vurdering av 
hvordan utbygging av bredbånd påvirker arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål.  
 
Både statlige, fylkeskommunale, kommunale og private aktører er viktige i arbeidet med å bygge ut 
infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. I kapittel 3 er det gitt en oversikt over de ulike 
aktørenes roller, ansvar og virkemidler. Kommunen har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger 
for etablering av infrastruktur for bredbånd. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er den 
statlige tilskuddsordningen for bredbånd, der kommunene kan søke midler til å dekke deler av 
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utbyggingskostnadene. Kommunen kan i tillegg bidra til å tilrettelegge for utbygging av 
telefoni/mobilnett, da offentlige bygg og offentlig grunn kan være egnet for etablering av 
basestasjoner.  
 
Kapittel 4 gir en kort oppsummering av status for bredbåndsdekningen i Nes og det videre arbeidet.  
De senere årene har en rekke områder i Nes blitt bygget ut med bredbånd, både gjennom 
helkommersielle prosjekter og gjennom «spleiselag» mellom stat, kommune og kommersielle 
aktører. 
 
Kapittel 5 lister mål og strategier. Som mål for arbeidet med utbygging av bredbånd foreslås 
følgende: Alle husstander og bedrifter i Nes skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen fem år 
fra strategiens vedtak.  
Etter gjeldende tidsplan vil bredbåndstrategien vedtas i løpet av første kvartal 2023. Det betyr at 
målet skal være oppfylt i begynnelsen av 2028. I stortingsmeldingen «Vår felles digitale grunnmur» 
(vedtatt av Stortinget i juni 2021) angis det som mål at alle i Norge skal ha tilgang til 
høyhastighetsbredbånd innen 2025. Satsning på bredbånd er videreført i Hurdalsplattformen, og 
målet er også her knyttet til 2025. Når Nes kommune foreslår 2028 som årstall for måloppnåelse er 
dette på bakgrunn av at erfaringer så langt viser at utbygging av bredbånd er meget tidkrevende 
prosesser. Det kan ta flere år fra prosjektstart (tilsagn på søknad om tilskudd) og fram til utbygging er 
ferdigstilt.  
 
Det foreslås åtte strategier som skal bidra til å nå målet om høyhastighetsbredbånd til alle 
husstander og bedrifter innen fem år. De foreslåtte strategiene dekker bl.a. kartleggings- og 
informasjonsarbeid, dialog med relevante aktører, deltagelse i søknadsprosesser for 
bredbåndstilskudd og økonomiske/administrative aspekter. Strategiene er i stor grad valgt på 
bakgrunn av kommunens ulike roller og virkemidler (jf. høringsforslagets kapittel 3). Ved utforming 
av strategiene er det også tatt hensyn til kommuneøkonomi og bruk av administrative ressurser, dvs. 
hva som er realistisk å gjennomføre innenfor en rimelig ressursbruk. 
 
Nes kommune vil presisere at vi vil være avhengig av andre aktører for å nå målet, spesielt at staten 
viderefører sin satsning på bredbåndsutbygging gjennom bevilgninger over statsbudsjettet til 
tilskuddsordning eller tilsvarende incentiver. 
 
Prosessen videre 
På bakgrunn av innkomne høringsinnspill vil forslaget til bredbåndstrategi vurderes justert.  
 
Etter gjeldende fremdriftsplan skal bredbåndstrategien sluttbehandles av kommunestyret i Nes i 
løpet av 1. kvartal 2023. 
 
 
Med hilsen  
  
Caroline Salberg Rødfoss Christine Oppegaard 
Kommunalsjef rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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