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Endring i ekomlov og forskrift 2011 - Høring

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003
nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), forskrift 16. februar 2004 nr 401
om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste
(ekomforskriften) og forskrift 21. februar 2005 nr 168 om gebyr til Post- og teletilsynet
(gebyrforskriften). Endringene fremgår av vedlagte høringsnotat med forslag til
endringer og merknader. Høringen er også lagt ut på Samferdselsdepartementets
hjemmeside på h : www.re 'erin en.no

Bakgrunn for tilleggshøringen
Samferdselsdepartementet gjennomførte i 2010 en høring med forslag om endringer i
ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften blant annet på bakgrunn av EUs
regulatoriske rammeverk på området (ekompakken). Høringen og høringsinnspillene
er lagt ut på:
h : www.re 'erin en.no nb de sd dok hoerin er hoerin sdok 2010 horin -om-
endrin -i-lov-om-elektronisk-k.html?id=610269

Saken er fortsatt til behandling i departementet, blant annet fordi det har tatt noe tid å
komme til enighet mellom EFTA- og EU-siden om en egnet tilpasningstekst for
innlemming av ekompakken i EØS-avtalen.

Med grunnlag i den pågående behandlingen av høringsinnspillene i departementet og
den utviklingen som har vært i markedet siden forrige høring, er det fremkommet noen
nye problemstillinger der det er behov for å innhente høringsinstansenes syn. Det er
dette som høres i den foreliggende høringen.
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Tilleggshøringen gjelder forslag om:
å utvide lovens geografiske virkeområde slik at det kan tildeles frekvensressurser
til virksomhet som utnytter fornybare energiressurser på kontinentalsokkelen
entydig identifisering av sluttbruker
utvidelse av tilbydernes plikt til å formidle anrop til nødetatenes
nødmeldingstjeneste via SMS
å presisere at alle netteiere skal nytte autorisert installatør
å endre bestemmelsene om satellittbaneposisjoner og regressansvar
å presisere og utvide bestemmelsen om overtredelsesbot
å presisere at manglende innbetaling av gebyr bør kunne føre til tilbakekalling av
tildelte tillatelser
å presisere kravene til opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop
mindre endringer i gebyr for autorisert installatør

Høringsfrist
Samferdselsde artementet ber om hørin sinstansenes merknader innen

3. januar 2012.

Med hilsen

ørn RingluXd e.f.

Eli Wongraven
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