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Det vises til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 16.10.2009 vedrørende endringer i
ekomforskriften. Telenors kommentarer til denne høringen er beskrevet i det følgende.

Telenor støtter departementets konklusjon - meddelt Telenor i Samferdselsdepartementets brev av
8.5.2009 og gjentatt i denne høringen - om at plikten til trykking og distribusjon av telefonkatalogen
"Hvite sider" skal opphøre fra og med årsskiftet 2009/2010. Som følge av dette har Telenor meddelt
Eniro at trykking og distribusjon av telefonkatalogen "Hvite sider" skal opphøre fra kommende
årsskifte. Telenor forventer derfor at de nødvendige endringer av ekomforskriften og eventuelt
avtalen med Telenor om levering av nærmere fastsatte leveringspliktige tjenester (USO-avtalen)
gjennomføres før årsskiftet. Når det gjelder nødvendig justering av USO-avtalen som må foretas
som en konsekvens av forskriftsendringen, er det Telenors oppfatning at denne kan gjennomføres
ved at departementet ensidig opphever plikten i et eget brev til Telenor og at Telenor deretter
bekrefter enighet om dette. En bredere gjennomgang av USO-avtalen er det mer naturlig å ta på et
litt senere tidspunkt.

Elektronisk tilgang til telefonkatalogen "Hvite sider" tilbys i dag av flere aktører i det norske
markedet. Dette innebærer at "Hvite sider" finnes åpent tilgjengelig på internett i søkbar form.
Departementets forslag til tekst vedrørende § 5-4 annet ledd der det står at  "Telefonkatalogen skal
utgis i elektronisk form og oppdateres jevnlig og minst en gang i uken..."  kan misvisende henlede
på at katalogen skal kunne utleveres som en helhet minst en gang i uken. For å unngå eventuelle
misforståelser foreslår vi at teksten endres til: "  Telefonkatalogen skal tilbys i elektronisk form og
oppdateres jevnlig og minst en gang i uken...".
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Telenor vil også oppfordre til at departementet snarlig gjennomfører en mer generell revisjon av
ekomloven og ekomforskriften, ettersom vi mener at det er flere sentrale punkter som bør være
gjenstand for oppdatering. Telenor planlegger derfor å gi departementet innspill til endringer av
ekomlov og ekomforskrift som ikke er omfattet i denne høringen, tidlig på nyåret.
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Telenor Tele om Solutions AS
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