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Forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift – høringssvar fra Statens
vegvesen
Statens vegvesen viser til høring av 29.1.16 vedrørende forslag til endringer i ekomlov og
ekomforskrift.
I tråd med betegnelsene som er brukt i høringsbrevet bør det i lovteksten for §2-6 også
benyttes alarmsentral som betegnelse av mottakspunkt for nødanrop fra eCall. Dette er
ønskelig for ikke å avskjære muligheten for at eCall-anrop rutes til en mellomliggende
filtreringsinstans som ikke ligger hos en nødetat. Dette er det anledning til ifølge EUs
forordning om mottaksapparat for eCall (Commission Delegated Regulation (EU) No
305/2013).
Vi foreslår at lovteksten for §2-6 første ledd endres slik:
Tilbyder som tilbyr sluttbruker en elektronisk kommunikasjonstjeneste som gir mulighet for å
foreta innenlandsk anrop til ett eller flere nummer i den nasjonale nummerplanen, skal sikre at
sluttbruker kan foreta anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste. Tilbyders plikt omfatter også
eCall-tjeneste eller tilsvarende tjenester. eCall-tjeneste er et system for automatisk eller
manuell varsling av trafikkulykker fra kjøretøy til en alarmsentral.
Vi forslår også at § 2-6 tredje ledd endres slik:
Tilbyder som nevnt i første ledd og tilbyder av elektroniske kommunikasjonsnett som brukes
til levering av tjeneste som nevnt i første ledd, skal for egen regning sikre at telefonnummer,
sluttbrukers navn og nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop, samt
datasett med opplysninger fra eCall-tjeneste eller tilsvarende tjeneste overføres for alle anrop
til alarmsentralnødetatene. Det samme skal gjelde selv om sluttbruker har avtale om
hemmelig telefonnummer eller har reservert seg mot fremvisning av anropende nummer hos
oppringt sluttbruker.
Dette vil sikre at EKOM-loven ikke utelukker en fremtidig løsning hvor nødanrop fra eCall
eller tilsvarende tjenester rutes til en mellomliggende alarmsentral som på vegne av
nødetatene kan filtrere bort falske alarmer og formidle ekte alarmer til riktig redningsinstans
uten opphold.
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Relevant fagmiljø i Statens vegvesen har også spesielt gått gjennom «§10-6 Pålegg om retting
og endring» og «§10-9 Stenging» og har ingen kommentar til foreslått endring.
Statens vegvesen er enig i at endringen i ekomloven § 12-3 fjerde ledd ikke skal gripe inn i
vegmyndighetens kompetanse etter vegloven
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