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ENDRING EKOMFORSKRIFTEN. HØRING.

1. Internasjonal gjesting.

Tele2 ber SD tenke gjennom følgende:

Tele2 Norge AS
Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo
Telefon 21 31 90 00 Faks 21 31 91 00
Org. nr. NO 974 534 703 MVA

Oslo, 27. november 2009

MOTTATT

- 1 DES 2009

Tele2 Norge AS (Tele2) viser til Samferdselsdepartementets (SD) høringsbrev av 16. oktober
2009. Høringsfristen er 27. november 2009.

Tele2 vil kort konmientere endringene knyttet til internasjonal gjesting og endringen knyttet
til telefonkatalogen.

SD foreslår å innføre forordningen om internasjonal gjesting ved å innta selve forordningen
som et vedlegg til ekomforskriften.

Spesielt kravet om cut off-limit på data er meget komplisert å innføre. Tele2 har i
Sverige allerede informert PTS om at det kan bli vanskelig å rekke fristen 1. mars
2010. Og Tele2 Sverige har arbeidet med kravet om cut off limit siden mai 2009.

PT har i en egen e-post antydet at forordningen om internasjonal gjesting vil tre i kraft
i Q2 2010. Tele2 vil henstille SD til at dette implementeres så sent som mulig i Q2
2010, slik at operatørene gis nok tid til å implementere de ulike kravene.

Uansett hvilken dato forordningen om internasjonal gjesting vil tre i kraft på, så er det
viktig at man varsler nøyaktig implementeringsdato med så lang varslingtid som
praktisk mulig.
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- Hele forordningen inntas som et vedlegg til ekomforskriften, men det bør likevel
vurderes å gjøre noen endringer. Endringen i ekomforskriften vil komme nesten et år
etter at forordningen ble vedtatt i EU.

Både beløpet på cut off limit på data, som er oppgitt til 50 Euro, og sluttbruker
pristaket på SMS, som begge vil bli innført en gang i Q2 2010 i Norge, må regnes om
fra Euro til NOK. I følge forordningen så er det valutakursen som ble offentligjort 6.
mai 2009 som skal benyttes, jfr. artikkel 1, litra b, punkt 4. Når endringen i
ekomforskriften først kommer i Q2 2010, så bør SD vurdere å la operatørene benytte
en valutakurs som er nærmere tidspunktet for implementering. Dette bør vurderes opp
mot at det blir nye valutakurser for SMS pris og data cut off limit fra 1. juni 2010 og 1.
juni 2011.

2.  Telefonkatalogen.

For Tele2 virker det fornuftig og i tråd med den teknologiske utvikling å fjerne kravet om
trykking og distribusjon av telefonkatalogen i papirformat.

Skulle det være spørsmål til ovenstående kan Frode Lillebakken (41 31 90 27) kontaktes.

Med vennlig hilsen

Trond St n
Teknisk direktør
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TeLefon 21 31 90 00 Faks 21 31 91 00
Org. nr. NO 974 534 703 MVA
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