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Høring - internasjonal roaming - forskrift
Konkurransetilsynet viser til brev av 11. juli 2007, vedrørende høring om gjennomføring i norsk 
rett av EUs forordning om roaming i offentlige mobilkommunikasjonsnett vedtatt 27. juni 2007.
Høringsfristen er 22. august 2007.

Forordningen trådte i kraft 30. juni 2007 i EUs medlemsland. Det vil ta noe lenger tid før 
forordningen eventuelt får virkning i Norge. EUs forordning må tas inn i EØS-avtalen og 
gjennomføres i norsk rett, før den gir rettigheter til norske brukere. Samferdselsdepartementet ser 
forordningen som EØS-relevant, og mener derfor Stortinget bør forelegges et forslag til 
innlemming av forordningen. Dette foreslås gjennomført ved at forordningen oversettes til norsk og 
tas inn som vedlegg til ekomforskriften. Det forventes at reguleringen kan bli gjort gjeldende fra 
omkring årsskiftet 2007/2008.

Bakgrunn
Samferdselsdepartementet viser i brevet til sitt høringsbrev av 21. mai 2007 om endringer i 
ekomforskriften om ekomloven mv. I høringsbrevet av 21. mai ble det bedt om merknader til 
endringer i ekomforskriften vedrørende blant annet internasjonal roaming. Konkurransetilsynet 
hadde følgende merknader knyttet til endringene vedrørende internasjonal roaming i sitt høringssvar 
av 13. juli 2007:

”Internasjonal roaming
Konkurransetilsynet stiller seg positiv til forslaget om ny § 4-13 i ekomlova med heimel til å 
regulere vilkår for internasjonal roaming i forskrift.”

Konkurransetilsynets merknader
I markedet for internasjonal roaming har det som en følge av markedets karakteristika vært et svært 
høyt prisnivå, som ikke har stått i forhold til de underliggende kostnadene. Det har vært vanskelig å 
sikre at sluttbrukere vil få lavere priser. 

Konkurransetilsynet har tidligere i forbindelse med Post- og teletilsynets varsel om vedtak og 
analyse av grossistmarkedet for internasjonal roaming (markedsanalysen) utalt seg om regulering 
av internasjonal roaming. I tilsynets høringssvar av 24. mars 2006 ble blant annet følgende 
bemerket:

”På grunn av markedets karakteristika er det lite trolig at problemene lar seg løse på nasjonalt nivå. 
Konkurransetilsynet mener at direkteregulering gjennom EU/EFTA vil være den mest 
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hensiktsmessige løsningen. Etter Konkurransetilsynets oppfatning bør PT i størst mulig grad bidra 
til å tilrettelegge for en slik regulering på overnasjonalt nivå.”

EUs forordning sikrer maksimale priser til sluttbrukere. Konkurransetilsynet er positive til 
departementets forslag om å gjennomføre EUs forordning i norsk rett for å sikre norske brukere 
rettigheter.

Utover dette har Konkurransetilsynet ingen merknader. 
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