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Innledning

I forbindelse med høringen har stiftelsen Elektronikkbransjen utarbeidet dette notatet som gir
en oversikt over bransjens innspill til forslaget til endring i ekomloven

Stiftelsen Elektronikkbransjen er en interesseforening for leverandører innen lyd-, bilde- ,
mobiltelefonprodukter, elektriske husholdningsapparater, faghandlere og verksteder innen
elektronikk i Norge. Faghandlere innen elektronikk er kjeder som Elkjøp, Expert, Euronics,
Coop og Siba. Blant våre medlemmer er også teleoperatører som Netcom GSM og
innholdsleverandører som Canal Digital og Viasat.

Bransjen kjennetegnes av et internasjonalt marked. Der er nærmest ingen produksjon av
forbrukerelektronikk i Norge. Alle produkter importeres. Storparten av hovedkontorer til
produsenter ligger innenfor EU-området. Det norske markedet med ca 30 mrd kroner i
omsetning og salg av 10 millioner produkter dekker ca en prosent av det europeiske markedet.
Ca 12 000 mennesker jobber i bransjen.

Elektronikkbransjen er i hovedsak enig i forslaget til departementet, men har nedenfor
spesifisert de punkter der høringsnotatet spesifikt ber om innspill:

3.2 Bindingstid ved inngåelse av avtaler
Elektronikkbransjen finner at 12 måneders bindingstid er akseptabelt, og støtter dette.

3.3 Offentlige betalingstelefoner
Elektronikkbransjen lager årlig salgsstatistikker for solgte mobiltelefoner i Norge. Dette tallet
har de siste årene vært på over 2 millioner solgte enheter. Der er dermed en meget stor del av
befolkningen som disponerer en mobiltelefon.
Elektronikkbransjen ser derfor at behovet for offentlige betalingstelefoner er sterkt dalene.
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Mange av dagens mobiltelefoner er såkalte smarttelefoner, med mulighet for tilkobling
internett (WLAN). Det er derfor sannsynlig at behovet for offentlige tilgangspunkter for
internett er økende. En del slike telefoner har også mulighet for å sette opp en "IP-basert
samtale", noe som krever en nettilkobling. Vi støtter derfor tiltak som vil gi mulighet for flere
slike tilgangspunkter.

7.  Spam
Elektronikkbransjen støtter departementets syn om at §2-3 annet ledd anses som tilstrekkelig.

9. Om begrensning av sluttbrukers tilgang til eller bruk av elektroniske
kommunikasjonsnett- og tjenester.
Elektronikkbransjen er av den oppfatning av at det bare skal være domstolene som kan treffe
avgjørelse om stengning.

§  1-5 Definisjoner
Til nr 2. elektronisk kommunikas'onsnett
Elektronikkbransjen mener det er hensiktmessig å medta tilhørende fasiliteter innenfor
rammen av nettdefinisjonen.

2-4 annet ledd
Elektronikkbransjen støtter forslaget med å benytte begrepet sluttbruker.

§6-1 Nummervisning
Elektronikkbransjen har ingen kommentarer til de økonomiske eller tekniske konsekvensene,
men støtter prinsippet om at korrekt nummer skal vises i CLIP-tjenesten (Call Line
Presentation Identification). Dette vil bedre forbrukers tillit til at rett nummer presenteres.

§7-5 Informasjon til abonnent eller bruker om ruting
Elektronikkbransjen støtter alternativ 2 av departementets to forslag til gjennomføring.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Elektronikkbransjen

Jan Røsholm
Direktør, Distribusjon
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