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Høringssvar vedrørende endring i forskrift om sektoravgift og gebyr til 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
 
 
Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til 
systemintegratorene. Nelfo har over 1.700 medlemsbedrifter med mer enn 28.000 årsverk. 
Medlemsbedriftene har en samlet årlig omsetning på omlag 50 milliarder kroner. 

Nelfos interesse i høringen er sektoravgiften for ekomnettautorisasjon, og vi har følgende 
kommentarer til endringsforslagene: 

• Vi støtter innføring av desimaler for fordelingen av sektoravgifter og gebyrer. 
Forutsetningen er at kostnadsdelingen følger av reell ressursbruk for hvert 
forvaltningsområde.  

• Avgiften for autoriserte installatører av ekomnett har økt kraftig de siste årene. En slik 
kostnadsutvikling langt utover prisveksten kan ikke fortsette. Vi ber departementet unngå 
ytterligere økte administrative byrder for de seriøse bedriftene som opererer i markedet 
for ekomnett.  

• Vi savner dokumentasjon som viser at Nkoms aktiviteter for forvaltning av, og kontroll 
med ekomnettfeltet i rimelig grad speiler det som tas inn i årlig sektor-avgift fra 
ekomnettautorisasjon. 

• Vi mener at tiden nå ikke er moden for å kutte ut høringer når man skal fastsette 
endringer i sektoravgifter og gebyrer. Årlige høringer gir mulighet for innsyn i 
datagrunnlag, og gir interessentene også mulighet for å vurdere endringer.  

• Vi merker oss at tildelingsbrevet for 2019 gir Nkom en oppgave om å vurdere samarbeid 
med DSB om bl.a. forvaltning av installasjoner under el-tilsynsloven og ekomloven. Når 
resultatene fra vurderingen foreligger vil vi gjerne ha dialog om det er formålstjenlig og 
kostnadseffektivt å samle registrene for registrerte (DSB) og autoriserte (Nkom) 
virksomheter som arbeider med installasjoner. 
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