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Høring av forskrift om endringer i forskrift 5. november
2009 nr. 1340 om radioamatørlisens
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender med dette utkast til endring av forskrift 5.
november 2009 nr. 1340 om radioamatørlisens (forskrift om radioamatørlisens) på offentlig
høring.
Det vises til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §
37 andre ledd og utredningsinstruksen.
Utkast til endringsforskrift og merknader med bakgrunn for endringene følger vedlagt.
Høringsdokumentene er også tilgjengelige på www.nkom.no/aktuelt/høringer.
Bakgrunn for revisjonen
Forskriften ble sist revidert i 2012. Den gangen mottok Nkom høringsinnspill som gikk på andre
bestemmelser enn dem som var omfattet av høringen av endringsforskriften, og som dermed
ikke ble hensyntatt i den omgang. Siden 2012 har det også dukket opp flere problemstillinger
som ikke er regulert i forskriften. Nkom har derfor sett behovet for å foreta en større
gjennomgang av forskriften og foreslår flere endringer.
Endringene i forskriften
Nkom skiftet navn fra Post- og teletilsynet 1. januar 2015. "Post- og teletilsynet" erstattes med
"Nasjonal kommunikasjonsmyndighet" der dette er brukt i forskriften. Ut over dette har Nkom
rettet enkelte skrivefeil. De øvrige endringene i forskriften er redegjort for i merknadene til de
enkelte bestemmelsene.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private aktører eller for
offentlig myndighet. Forslaget vil heller ikke medføre administrative konsekvenser av betydning.
Arbeidet som i henhold til forskriften er tillagt Nkom vil bli dekket innenfor gjeldende
budsjettrammer.
Om høringen
Eventuelle kommentarer til forskriftsendringen må sendes til Nkom innen 2. mai 2018.
Høringsinnspill kan sendes elektronisk til firmapost@nkom.no med kopi til tau@nkom.no.
Spørsmål til høringen kan rettes per e-post til seksjonssjef Svend A. Toft (sat@nkom.no) eller
senioringeniør Tarjei Austegard (tau@nkom.no), eller telefon 22 82 46 00.

Med hilsen
John-Eivind Velure

Svend Albert Toft

avdelingsdirektør

seksjonssjef
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