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Ot.prp. nr. 3

(2007–2008) 

Om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 

om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)


Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. oktober 2007,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning og oppsummering 

Samferdselsdepartementet legger i denne propo-
sisjonen frem forslag til lov om enkelte endringer 
i lov om elektronisk kommunikasjon. Endringene 
er begrenset til tre bestemmelser, henholdsvis 
endringer i § 1-5 og § 2-12 vedrørende fellesfaktu-
rerte tjenester og ny § 4-14 om internasjonal gjes-
ting i mobilnett (internasjonal roaming). 

Lovforslaget vedrørende fellesfakturerte tje-
nester er en presisering av ekomloven § 2-12 om 
fellesfakturert tjeneste for å klargjøre at myndig-
hetens forskriftskompetanse omfatter fastsettelse 
av nærmere regler om klageordning og finansier-
ing av en slik ordning. Videre foreslås definisjo-
nen av fellesfakturert tjeneste tatt inn som ny § 1-5 
nr. 15. 

Lovforslaget vedrørende internasjonal gjes-
ting i mobilnett innebærer en ny bestemmelse i 
ekomloven § 4-14. Denne vil gi hjemmel til å fast-
sette nærmere regler i forskrift om internasjonal 
gjesting i mobilnett. Hjemmelen er foreslått med 
sikte på å gjennomføre EUs forordning om roa-
ming i offentlige mobilkommunikasjonsnett (Eu-
ropaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/ 
2007 om roaming i offentlige mobiltelefonnett i 
Fellesskapet og om endring av direktiv 2002/21/ 
EF) som ble vedtatt 27. juni 2007. Formålet med 
forordningen er å redusere de høye prisene på in-
ternasjonal gjesting i mobilnett i EU/EØS. 

2 Fellesfakturert tjeneste 
(§ 1-5 og § 2-12) 

2.1 Kort om lovforslaget 

Samferdselsdepartementet legger med dette 
frem forslag til definisjon av fellesfakturert tje-
neste i § 1-5 nr. 15 samt en presisering av ekom-
loven § 2-12 om fellesfakturert tjeneste. Det 
fremgår i dag av § 2-12 at myndigheten kan fast-
sette nærmere regler om fellesfakturerte tjenes-
ter i forskrift. Bestemmelsen foreslås presisert 
for å klargjøre at myndigheten også har mulighet 
for å fastsette nærmere regler om en klageord-
ning for klager vedrørende fellesfakturerte tje-
nester og finansiering av en slik ordning. 

2.2 Beskrivelse av gjeldende rett 

Gjeldende bestemmelse i § 2-12 regulerer myn-
dighetens mulighet til å gi forskrift om fellesfaktu-
rert tjeneste. Fellesfakturert tjeneste er innholds-
tjeneste som leveres over elektroniske kommuni-
kasjonsnett (herunder fast-, mobil- og 
kringkastingsnett), og som blir fakturert sammen 
med elektronisk kommunikasjonstjeneste. Inn-
holdstjeneste som leveres over internett og som 
betales sammen med mobilregningen eller 
sammen med internettilgangen, er også en felles-
fakturert tjeneste. Det finnes mange typer felles-
fakturerte tjenester. Som eksempel kan nevnes 
spåtjenester, opplysningstjenester, innsamlingstje-
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nester, TV-stemming (Idol), pratelinjer og spill. 
Per definisjon er også nummeropplysningstje-
neste en fellesfakturert tjeneste. 

Nærmere bestemmelser om fellesfakturert 
tjeneste finnes i dag i forskrift om teletorg av 3. 
mars 1994 nr. 190. 

2.3	 Bakgrunnen for forslaget 

De tekniske, juridiske og økonomiske forutsetnin-
gene har endret seg vesentlig siden teletorgforsk-
riften av 1994 ble utarbeidet. Teletorgforskriften 
regulerer fellesfakturerte tjenester levert over 
særskilte nummerserier i fastnettet, henholdsvis 
nummerseriene 820xxxxx og 829xxxxx. Det antas 
at teletorgforskriften i dag regulerer ca 10 prosent 
av det totale markedet for fellesfakturerte tjenes-
ter. Samferdselsdepartementet uttalte i Ot.prp. 
nr. 58 (2002-2003), tilknyttet forslaget til § 2-12, 
følgende på side 77 om Teletorgforskriften mv.: 

«Forskriften er fra 1994 og er preget av å være 
tilpasset en annen markedssituasjon enn den vi 
har i dag….På bakgrunn av dette arbeider 
Samferdselsdepartementet med en revisjon av 
forskriften. I den forbindelse vurderes også om 
reglene bør utvides til å omfatte andre tekniske 
plattformer enn dagens regulering, og hvor en 
slik utvidet regulering ev. bør plasseres i lov-
verket.» 

For å få fortgang i arbeidet nedsatte Samferdsels-
departementet i desember 2005 en arbeidsgruppe 
som skulle vurdere eksisterende regler for felles-
fakturerte tjenester. Arbeidsgruppen leverte sin 
rapport i april 2007. I rapporten ble det fremlagt 
forslag til nye forskriftsbestemmelser om felles-
fakturerte tjenester som skulle erstatte forskrift 
om teletorg. Videre utvidet forslaget omfanget av 
reguleringen og foreslo en klageordning. 

Samferdselsdepartementet ga sin tilslutning 
til arbeidsgruppens rapport, og sendte forskrifts-
forslagene på høring i mai 2007. På bakgrunn av 
den foreslåtte klageordningen finner departemen-
tet at det er behov for å presisere forskriftshjem-
melen i loven for å klargjøre at loven også hjemler 
bestemmelse om en klageordning og finansierin-
gen av denne. 

2.4	 Høringsinstansenes syn og 
departementets vurdering 

Ingen av høringsinstansene hadde merknader til 
den foreslåtte presiseringen av lovbestemmelsen i 
§ 2-12. Departementet foreslår på bakgrunn av 

innspill i høringsrunden, at definisjonen av felles-
fakturert tjeneste tas inn som ny nr. 15 i § 1-5. 

3	 Internasjonal gjesting i mobilnett 
(§ 4-14) 

3.1	 Kort om lovforslaget 

Samferdselsdepartementet legger i denne propo-
sisjonen frem forslag til ny § 4-14 i ekomloven om 
internasjonal gjesting i mobilnett (roaming). 
Bestemmelsen gir hjemmel til å fastsette nær-
mere regler i forskrift om internasjonal gjesting i 
mobilnett. Med internasjonal gjesting i mobilnett 
menes når et lands mobilnettverkstilbyder («den 
besøkte mobiltilbyder») tilbyr bruk av mobiltje-
nester til et annet lands mobilnettverkstilbyder 
(«hjemmetilbyder») slik at hjemmetilbyderen kan 
tilby sine abonnenter å foreta og motta telefon-
samtaler og benytte andre mobiltjenester (sms, 
data mv.) i det besøkte mobilnettverket. Formålet 
med reguleringen er å redusere de høye prisene 
på internasjonal gjesting i mobilnett i EU/EØS. 

Hjemmelen er foreslått med sikte på å gjen-
nomføre EUs forordning om roaming i offentlige 
mobilkommunikasjonsnett som ble vedtatt 27. 
juni 2007. Forordningen gjelder taletjenesten. 
Gjennomføringen foreslås gjort på vanlig måte 
ved at forordningen oversettes til norsk og tas inn 
som vedlegg til ekomforskriften, via en gjennom-
føringsbestemmelse som inntas i selve forskrif-
ten. 

3.2	 Beskrivelse av gjeldende rett 

Dette er en ny bestemmelse, og internasjonal 
gjesting i mobilnett er ikke tidligere regulert i 
norsk rett. 

3.3	 Bakgrunnen for lovforslaget 

Bakgrunnen for at det er nødvendig å regulere 
internasjonal gjesting i mobilnett er at mobilbru-
kere frem til nå har opplevd urimelig høye priser 
på denne tjenesten. Det har også vært en betyde-
lig prisvariasjon i Europa. Verken grossist- eller 
sluttbrukerprisene for gjesting i mobilnett innen 
EU/EØS-landene lar seg forsvare ut fra de under-
liggende kostnadene for å tilby denne tjenesten. 
Det har vært gjort forsøk på å oppfordre tilby-
derne til selvregulering på dette området, men 
dette har ikke hatt den ønskede effekt på prisene. 
Dermed har det vært nødvendig å ta et sterkere 
reguleringsgrep. 
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Norge har under hele EU-prosessen støttet 
Kommisjonens reguleringsinitiativ. Den grense-
kryssende karakter som internasjonal gjesting i 
mobilnett har, tilsier at det er vanskelig for det 
enkelte land å regulere disse tjenestene på nasjo-
nalt nivå. Samferdselsdepartementet mener regu-
leringen av internasjonal gjesting i mobilnett vil 
være et viktig skritt i retning av å sikre norske for-
brukere lavere ringepriser i utlandet. 

3.4 Høringsinstansenes syn 

Ingen av høringsinstansene er negative til lovfor-
slaget, og av de som har merknader uttaler et 
klart flertall seg positivt, herunder Forbrukerom-
budet, Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet. 
Flere høringsinstanser påpeker også viktigheten 
av at reguleringen bør tre i kraft så snart som 
mulig, da dette vil være en fordel for forbrukerne. 

Post- og teletilsynet foreslår at det engelske 
begrepet «internasjonal roaming» erstattes med 
begrepet «internasjonal gjesting i mobilnett». Bak-
grunnen for forslaget er at reguleringen retter seg 
spesifikt mot sluttbrukerne, og at det dermed er 
viktig å benytte et begrep som sluttbrukerne for-
står. Det vises også til at bruk av mobiltelefon i 
utlandet forutsetter at den enkelte sluttbrukers 
norske mobiltilbyder har inngått avtaler med 
mobiltilbydere i andre land om at norske kunder 
kan være «gjester» i det utenlandske nettet, og 
benytte dette nettet på tilnærmet samme måte som 
i Norge. Slike avtaler mellom tilbyderne kan kalles 
«gjesteavtaler». Netcom påpeker imidlertid at 
begrepet «roaming» bør beholdes fremfor å 
benytte «gjesting». Det vises til at roaming er et 
innarbeidet og akseptert begrep og at gjesting i 
mobilnett ikke bidrar til klargjøring. Det vil også 
være hensiktsmessig å benytte samme begrep som 
i EU-regelverket. Netcom påpeker også at det ikke 
er foreslått inntatt en definisjon av begrepet inter-
nasjonal gjesting i den nye lovbestemmelsen. Det 
bør vurderes inntatt en generell definisjon eller 
presisering av begrepet, enten innledningsvis i den 
nye lovbestemmelsen, eller som tilskudd til listen 
over definisjoner i ekomloven § 1-5. 

Post- og teletilsynet og Telenor tar opp spørs-
mål knyttet til tidspunktet for ikrafttredelse av 
reguleringen, herunder tidspunkter for fremti-
dige prisreduksjoner. Det foreslås at de fremti-
dige prisreduksjonene skjer på samme tidspunkt 
som i EU-landene. 

Justisdepartementet påpeker at ekomloven kap. 
3 og 4. ikke gjelder på Svalbard og at Svalbard ikke 
er en del av EU/EØS-området. Det kan dermed stil-

les spørsmål om reglene om gjesting i mobilnettet 
vil gjelde på Svalbard. Imidlertid vises det også til at 
reglene i praksis vil gjelde alle norskregistrerte tele-
fonnummer, slik at det legges til grunn at brukere 
av norskregistrerte telefonnummer som befinner 
seg på Svalbard også vil omfattes. 

Netcom og Telenor mener det må presiseres 
at reguleringen skal gjelde for internasjonal gjes-
ting i mobilnett innen EU/EØS-området, og ikke 
for internasjonal gjesting generelt. 

Forbrukerrådet påpeker at det også burde set-
tes maksimalpriser på SMS og datatrafikk, og 
frykter at mobiltilbyderne nå vil ta igjen tapte inn-
tekter ved å sette opp prisen på disse tjenestene. 

Telenor mener prinsippet om gjensidighet bør 
reflekteres i lovteksten. Det vises til at det kan 
være et problem at det ikke er gitt at fortolkningen 
av prisbestemmelsene i EUs forordning tolkes likt 
av tilbyderne i EU og EØS. Et eksempel på dette 
kan være sekundtaksering vs. minuttaksering. Det 
kan være et ytterligere problem at det i slike saker 
vil være ulik klageadgang i EU og EØS. 

Videre foreslår Telenor at det bør presiseres i 
merknadene til § 4-13 at også aktører uten SMP 
vil være forpliktet av reguleringen. 

Netcom støtter Samferdselsdepartementets 
vurdering om at endringen av rammedirektivets 
art. 1 ikke utløser behov for andre endringer i 
ekomloven eller -forskriften. 

3.5 Departementets vurdering 

Samferdselsdepartementet støtter Post- og teletil-
synets forslag om å benytte «internasjonal gjesting 
i mobilnett» som norsk oversettelse av det engel-
ske begrepet «roaming». Departementet har vur-
dert muligheten av å beholde det engelske begre-
pet, og har forståelse for Netcoms argument knyt-
tet til at dette må sies å være innarbeidet i bransjen. 
Imidlertid har departementet kommet til at hensy-
net til å finne et norsk begrep som er lettere for 
sluttbrukerne å forstå, veier tyngre. I henhold til 
norsk lovteknikk og –tradisjon er det dessuten van-
lig å benytte norske ord og betegnelser. 

Samferdselsdepartementet er enig med Net-
com i at det må komme klart frem hva som menes 
med internasjonal gjesting i mobilnett. Det ansees 
imidlertid som tilstrekkelig at dette fremgår av 
Ot.prp’en. En definisjon av internasjonal gjesting i 
mobilnett finnes også i art. 2 (d) i EUs forordning. 
Dersom forordningen blir tatt inn som vedlegg til 
ekomforskriften og således blir gjort til en for-
skriftsdefinisjon, er det ikke behov for at definisjo-
nen gjentas i ekomloven. 
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Når det gjelder tidspunktet for ikrafttreden av 
dette regelverket, arbeider Samferdselsdeparte-
mentet for at ikrafttreden skal skje så snart som 
mulig. Ikrafttredelsestidspunktet vil imidlertid 
avhenge av tidspunktet for forordningens innlem-
ming i EØS-avtalen, og ikrafttreden av dette tilleg-
get i EØS-avtalen. Når forordningen er innlemmet 
i avtalen og dette er trådt i kraft, forutsettes det at 
nasjonale tilbydere og sluttbrukere får rettigheter 
etter forordningen. Dette gjelder også prisreduk-
sjonen i form av overgang til en såkalt «eurotariff» 
som trådde i kraft i EU-landene innen 30. septem-
ber 2007. 

Etter departementets syn er det viktig at det 
er en gjensidighet i forholdet mellom de juridiske 
forpliktelsene som pålegges nasjonale tilbydere, 
og rettighetene de norske tilbyderne får i forhold 
til andre tilbydere i EU/EØS-området. Det legges 
derfor opp til at tidspunktet for regelverkets 
ikrafttreden vil gjenspeile dette. Videre vil depar-
tementet når det gjelder forholdet til gjensidighet 
og Telenors bekymring rundt dette bemerke at 
reguleringen har til hensikt å skape like ramme-
betingelser for alle tilbydere innen EU/EØS. I og 
med at forordningen blir direkte oversatt og gjort 
til norsk forskrift, vil de samme reglene gjelde her 
som i EU. Dersom det skulle oppstå tolkningsulik-
heter, for eksempel knyttet til sekund- versus 
minuttaksering, så vil det være mulig å ta opp 
dette i ERG (European Regulators Group, der 
Post- og teletilsynet deltar). 

Departementet støtter for øvrig Post- og tele-
tilsynet og Telenors syn om at de fremtidige pris-
reduksjonene som fremgår av forordningen bør 
skje samtidig som i EU – henholdsvis 30. august 
2008 og 30. august 2009. Departementet mener 
dette følger av at forordningen tas inn som ved-
legg til ekomforskriften. 

Samferdselsdepartementet er enig med Justis-
departementet i at forordningen i praksis også vil 
omfatte Svalbardbeboere som er på reise innenfor 
EØS-området, fordi reglene i praksis vil gjelde alle 
norskregistrerte telefonnummer. Samferdselsde-
partementet antar videre at reisende fra EØS-
området på Svalbard vil nyte godt av forordnin-
gen, fordi det vil være problematisk for norske til-
bydere å avgrense mot dette uten at det går 
utover gjensidigheten i avtalene om gjesting i 
mobilnett med utenlandske tilbydere. 

Samferdselsdepartementet er enig med Net-
com og Telenor om at det bør presiseres at regu-
leringen skal gjelde for gjesting i mobilnett innen 
EU/EØS-området, og ikke for internasjonal gjes-
ting generelt. Departementet mener at dette frem-

går direkte av EUs forordning som inneholder en 
henvisning til at regelverket gjelder innenfor fel-
lesskapet (jf bl.a. artikkel 1). Det vil bli presisert i 
forskriftsbestemmelsen gjennom en henvisning 
til vedtaket som innlemmer forordningen i EØS-
avtalen at forordningen også gjelder for EFTA/ 
EØS-landene. Det er viktig å unngå at norske til-
bydere skal måtte inngå ensidige, ufordelaktige 
gjesteavtaler med mobiltilbydere i tredjeland. Det 
foreslås imidlertid at lovbestemmelsen åpner opp 
for at det også kan pålegges tilsvarende forpliktel-
ser for andre land på et senere tidspunkt dersom 
dette skulle bli aktuelt. Det understrekes at depar-
tementet bare vil vurdere å gjøre dette i forskrift 
på basis av internasjonale gjensidige avtaler. 

Selv om Samferdselsdepartementet deler For-
brukerrådets bekymring for at det er en fare for at 
prisene settes opp på SMS og datatjenester siden 
disse tjenestene ikke omfattes av reguleringen, kan 
ikke departementet på egen hånd regulere prisene 
for SMS og datatjenester innenfor hele EU/EØS-
området. Prisene på SMS og datatjenester vil imid-
lertid nøye overvåkes av ERG og av EU-Kommisjo-
nen i tiden fremover, for å følge med på om det opp-
står behov for tilsvarende regulering for disse tje-
nestene. Dersom det viser seg at prisene på SMS 
og datatjenester går opp, vil reguleringen trolig 
utvides til å omfatte også dette. 

Samferdselsdepartementet mener det fremgår 
av lovbestemmelsen at den gjelder alle mobiltilby-
dere, men for å unngå all tvil vil det presiseres i 
merknaden til lovbestemmelsen at også aktører 
uten sterk markedsstilling (SMP) er forpliktet. 

4	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

4.1	 Fellesfakturert tjeneste 

Forslaget vil ikke føre til økonomiske endringer for 
bransjen samlet sett. Tilbyderne vil kunne få økte 
kostnader til klagebehandling, men vil kunne 
avregne disse kostnadene mot innholdsleverandø-
rene som tidligere har finansiert behandlingen av 
denne typen klager i Teletorgrådet. Det kan bli 
enkelte administrative endringer som følge av at 
ansvaret for regningsklager i forskriftshøringen 
foreslås lagt til Brukerklagenemda for elektronisk 
kommunikasjon. Innholdsklager foreslås i hørin-
gen avgjort av Medietilsynet. Forholdene rundt 
dette er foreløpig ikke avklart. Brukerklagenemda 
og Post- og teletilsynet er allerede gebyrfinansiert 
og endringen vil ikke ha betydning for disse. Medi-
etilsynet finansieres over statsbudsjettet. Det åpnes 
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opp for at de økte utgiftene som vil kunne følge en 
eventuell klagerolle eller lignende, kan finansieres 
over gebyr. 

4.2	 Internasjonal gjesting i mobilnett 

Reguleringen av internasjonal gjesting i mobilnett 
innebærer noen nye oppgaver for Post- og teletilsy-
net. Tilsynet vil måtte føre tilsyn med etterlevelse 
av reguleringen, herunder overvåke prisnivået. 
Videre skal tilsynet sikre offentliggjøring av lett til-
gjengelig oppdaterte oversikter over takster for 
internasjonal gjesting i mobilnett på grossist- og 
sluttbrukernivå, og rapportere til EFTAs overvåk-
ningsorgan om dette. Dette medfører at tilsynet vil 
ha behov for å innhente prisinformasjon fra tilby-
derne. Det må også påregnes noe mer ressurser til 
å sikre offentliggjøring av informasjon. Samferd-
selsdepartementet antar imidlertid at dette ikke vil 
innebære en vesentlig økning i ressursbruk, siden 
tilsynet allerede etter gjeldende regelverk har ruti-
ner for innhenting av informasjon fra mobiltilby-
derne. Post- og teletilsynet er brukerfinansiert. 
Økte kostnader vil derfor måtte finansieres av mar-
kedsaktørene. 

Det er vanskelig å forutsi den nøyaktige netto-
effekten av prisnedsettelsen for norske mobiltilby-
dere. Bakgrunnen for dette er at prisene vil settes 
ned både på grossist- og sluttbrukernivå. Tilbyder-
nes marginer varierer i dag innenfor de aller fleste 
avtalene om gjesting i mobilnett. Grossistprisen 
varierer mellom ulike tilbydere i Europa, mens 
flere av de norske tilbyderne har solgt gjesting i 
mobilnett til gjennomsnittspriser. Det antas at nor-
ske mobiltilbydere i mange tilfeller vil få lavere 
kostnader knyttet til gjesting i mobilnett enn i dag, 
når deres kunder ringer fra utlandet. Siden det er 
flere nordmenn som reiser til andre europeiske 
land enn utlendinger som reiser til Norge, kan reg-
nestykket for norske tilbydere falle positivt ut. 
Videre må det forventes at lavere sluttbrukerpris 
medfører økt bruk, noe som vil føre til høyere 
gevinst for norske tilbydere. Sannsynligheten er 
derfor stor for at både norske tilbydere og norske 
sluttkunder vil tjene på reguleringen. Samfunns-
økonomisk vil det kunne bli en betydelig gevinst. 

5	 Merknader til de enkelte 
bestemmelsene i lovforslaget 

Til § 1-5 nr. 15 

Bestemmelsen definerer fellesfakturert tjeneste 
og setter rammene for virkeområdet for regulerin-

gen av slike tjenester. Med «innholdstjeneste» 
menes tjeneste som kommer i tillegg til vanlig tra-
fikktjeneste over elektronisk kommunikasjons-
nett, og som det betales særskilt for. En innholds-
tjeneste kan for eksempel være kjøp av ulike typer 
elektronisk formidlet materiale slik som bilder, 
film, spill, musikk, opplysningstjenester og spåtje-
nester mv. Nummeropplysningstjeneste vil også 
være omfattet av begrepet. Det karakteristiske er 
at informasjonen overføres via det elektroniske 
kommunikasjonsnettet og kan nyttegjøres umid-
delbart. Tjenester som ikke innebærer at noe for-
midles tilbake til sluttbruker, slik som svar på 
konkurranser, «givertelefoner», avstemninger, 
deltakelse i spill mv. omfattes også. 

Avgjørende for om en innholdstjeneste er felles-
fakturert er om den faktureres sammen med en 
elektronisk kommunikasjonstjeneste. Det bestem-
mende er hvorvidt kjøp av tjenestene faktureres av 
en tilbyder av elektronisk kommunikasjonstjeneste 
med utgangspunkt i samtale eller annen trafikk re-
gistrert av sistnevnte, eller sammen med tilgang til 
elektroniske kommunikasjonsnett. Både forhånds-
betaling (kontantkort mv.) og etterhåndsbetaling 
omfattes. Definisjonen er teknologinøytral og in-
kluderer alle tekniske plattformer. Fellesfakturert 
tjeneste kan tilbys over fasttelefon, mobiltelefon, in-
ternett eller annet. Tjenester som faktureres av inn-
holdsleverandøren selv eller andre enn tilbyder av 
elektronisk kommunikasjonstjeneste på vegne av 
innholdsleverandøren, omfattes ikke. 

Til § 2-12 

Bestemmelsen presiseres slik at det klart fremgår 
at myndighetene i forskrift også kan gi nærmere 
regler om klage- og tilsynsordninger for fellesfak-
turerte tjenester og finansieringen av disse ord-
ningene (i tillegg til nærmere regler om markeds-
føring, kostnadskontroll, aldersregistrering, inn-
hold i tjenestene mv.). Endringen er ønskelig som 
følge av forslaget om å innta nærmere bestemmel-
ser i ekomforskriften om fellesfakturerte tjenes-
ter, inkludert klage- og tilsynsordninger tilknyttet 
disse. Henvisningen til at det kan gis forskrift om 
finansieringsordning inkluderer alle praktiske for-
hold rundt en slik ordning, herunder innkreving 
av gebyr. 

Til § 4-14 

Forslaget gir hjemmel til å regulere vilkår for 
internasjonal gjesting i mobilnett i forskrift, her-
under abonnementsvilkår. Bestemmelsen omfat-
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ter også prisregulering både på grossist- og slutt- Samferdselsdepartementet 
brukernivå, blant annet fastsettelse av maksimal-
prisordninger for tjenesten internasjonal gjesting i t  i l r å r :  
mobilnett. Bestemmelsen setter ikke krav til at til-
byder må ha sterk markedsstilling, jf. ekomloven At Deres Majestet godkjenner og skriver 
§ 3-1, men gjelder for alle tilbydere som tilbyr tje- under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
nesten internasjonal gjesting i mobilnett. Bestem- get om endringer i lov 4. juni 2003 nr. 83 om elek-
melsen er videre ment å være teknologinøytral og tronisk kommunikasjon (ekomloven). 
kan i tillegg til taletjenester også anvendes på 
SMS, MMS osv. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 4. juni 2003 nr. 83 om elektronisk 
kommunikasjon (ekomloven) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 
om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 

Ny § 4-14 skal lyde: 
I § 4-14 Internasjonal gjesting i mobilnett 

I lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunika- Myndigheten kan gi forskrifter om internasjonal 
sjon (ekomloven) gjøres følgende endringer: gjesting i mobilnett, herunder pålegge tilbyder pris-

forpliktelser. 
§ 1-5 ny nr. 15 skal lyde: 

15. fellesfakturert tjeneste: 
forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt innholds- II 

tjeneste som tilbys over elektronisk kommunika- Loven trer i kraft fra den tid kongen bestemmer. 
sjonsnett og som faktureres sammen med elektro-
nisk kommunikasjonstjeneste. 

§ 2-12 skal lyde: 
§ 2-12 Fellesfakturert tjeneste: 
Myndigheten kan gi forskrifter om fellesfaktu-

rerte tjenester, herunder om klage- og tilsynsord-
ninger for slike tjenester og om finansiering av slike 
ordninger. 




