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Innvilget ekomnettautorisasjon – ENA 28 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til søknad av 10.9.2015 om 
ekomnettautorisasjon (ENA). Vi viser også til Per Ragnar Henriksens godkjenning som 
kvalifisert person for autorisasjoner TIA, RIA og KIA 28. 
 
For virksomhet som skal utføre installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett 
(ekomnett) kreves det autorisasjon, jf. autorisasjonsforskriften1 § 3. Krav til utdanning og praksis 
for kvalifisert person er gitt i forskriften § 5. Nkom har vurdert at kravene til kvalifisert persons 
utdanning og praksis er oppfylt, og autorisasjon er innvilget.  
 
 

Autorisasjonsnummer:  28 
Autorisert virksomhet:  Svakstrøm AS 
Organisasjonsnummer:  934237374 
Kvalifisert person:   Per Ragnar Henriksen 
 

 
Autorisasjonen gir virksomheten rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private 
ekomnett. Virksomheten skal kunne dokumentere at montør som benyttes for 
installasjonsoppgaver har relevant fagkompetanse, jf. autorisasjonsforskriften § 6. 
 
Autorisasjon er gyldig inntil den sies opp av virksomheten eller tilbakekalles av Nkom, jf. 
autorisasjonsforskriften § 3 tredje ledd. Autorisasjon kan ikke overdras. 
 
Ved skifte av kvalifisert person skal det søkes om endring av autorisasjon. Ved endring av 
virksomhet som medfører nytt organisasjonsnummer, skal det søkes om ny autorisasjon, jf. 
autorisasjonsforskriften § 3 fjerde ledd.  
 
Adresseendring, navneendring og opphør av virksomhet skal straks meldes til Nkom, jf. 
autorisasjonsforskriften § 3 femte ledd. 
 
 
 

                                                
1
 Forskrift 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og 

vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) 
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Det skal betales årlig gebyr, jf. autorisasjonsforskriften § 10 og gebyrforskriften2 § 17. 
Gebyrperioden er fra 1. januar til 31. desember, jf. gebyrforskriften § 2. Dersom autorisasjonen 
er sagt opp innen 31.12. skal det ikke betales gebyr for påfølgende år.  
 
 

Med hilsen  

  

  

Britt Torjusrød (e.f.)  

seniorrådgiver  

  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Autorisasjonsbevis 
 
Lenker:  Autorisasjonsforskriften 

Gebyrsatser for autorisasjon og registrering 
  Retningslinjer for bruk av Nkoms autorisasjonsmerke 
 
 

                                                
2
 Forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften) 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-07-1206
http://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/installasjon-og-autorisasjon/gebyrsatser-for-autorisasjon-og-registrering
http://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/installasjon-og-autorisasjon/retningslinjer-nkoms-autorisasjonsmerker


E KOM N E TTAU TORI SASJON

E N A 28

innvilget til

Svakstrøm AS

Kvalifisert person: Per Ragnar Henriksen

Organisasjonsnummer: 934237374

Autorisasjonen er innvilget ved vedtak 29.10.2015 med hjemmel

i forskrift 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som

utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett

(autorisasjonsforskriften), med de rettigheter og plikter

som følger av forskriften.

Autorisasjon en gir rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private

elektroniske kommunikasjonsnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial -

eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Autorisasjonen er gyldig inntil den sies opp av virksomheten eller

ti lbakekalles av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet . Informasjon om gyldige

autorisasjoner er tilgjengelig på www.n kom .no.

29.10.2015

Tor Bringsverd (e.f.)

seksjonssjef


