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Ekomportalen - Dato for lovkrav og informasjon om webinar
Vi viser til utsendt informasjon om Bredbåndsutbyggingsloven og Ekomportalen utsendt i juli
2021 og følger her opp med viktig informasjon knyttet til at kommuner og fylkeskommuner vil ha
plikt til å levere data til Ekomportalen.

Lovkrav
Som nevnt i brev av juli 2021, så er det kapittel 6 i Bredbåndsutbyggingsloven som regulerer
lovkravet for innlevering av data til Ekomportalen. Iverksettelse av kapittel 6 i
Bredbåndsutbyggingsloven er nå fastsatt til å gjelde fra 1. oktober 2021. Fra denne dato
gjelder plikten til å levere data til Ekomportalen for nettoperatører. Kommuner og
fylkeskommuner er etter loven regnet som nettoperatører og følgelig omfattet av lovkravet.

Webinar om Ekomportalen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, bedre kjent som Nkom, vil arrangere webinar som er
rettet i forhold til lovkrav og hvordan en i praksis skal benytte seg av Ekomportalen. Webinaret
er åpent for alle i kommuner og fylkeskommuner som ønsker å lære mer om Ekomportalen. Her
vil det også bli anledning til å stille spørsmål. Webinaret avholdes torsdag 30. september. Det
settes opp to sesjoner med likt innhold kl 10.00 – 11.00 og 12.00 – 13.00.
Møtelink til webinar:
Torsdag 30. september kl 10 - 11
Torsdag 30. september kl 12 - 13

Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Besøksadresse:
Nygård 1, Lillesand

Postadresse:
Postboks 93
4791 LILLESAND

Tel: 22 82 46 00
Fax: 22 82 46 40
firmapost@nkom.no

NO 974 446 871
www.nkom.no

Mer informasjon
Mer informasjon om Ekomportalen og Bredbåndsutbyggingsloven finner dere på våre
hjemmesider. Her finner dere også våre to informasjonsvideoer om temaet.
Ekomportalen ble lansert 1. september. Lanseringseventet er mulig å se på Nkoms youtubekanal.
Selve Bredbåndsutbyggingsloven finner dere på følgende adresse:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-40
Vi viser også til vår utsendte informasjon i brev av juli 2021.

Med hilsen
Camilla Broch Pedersen
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