
Forskrift om endring av forskrift 21. oktober 2013 nr. 1241 
om prioritet i mobilnett

I

I forskriften endres Post- og teletilsynet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

§ 3 skal lyde: 
§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Autorisasjon: Godkjenning av at en virksomhet kan få prioritetsabonnement.

Mobilnett: Offentlig landmobilt elektronisk kommunikasjonsnett.

Mobiltilbyder: Tilbyder av tilgang til mobilnett og tilbyder av offentlige elektroniske 
kommunikasjonstjenester i mobilnett.

Tilgangsprioritet: Funksjon i mobilnett som sikrer prioritetsabonnenter høyere sannsynlighet enn 
andre for å komme gjennom med sin innkommende og utgående kommunikasjon når det lokalt er 
metning i mobilnettet.

Nasjonal gjesting: Funksjon som gjør det mulig for en sluttbruker å få formidlet egen mobiltilbyders 
offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester i annen mobiltilbyders mobilnett i Norge.

Prioritetsabonnement: Et mobilabonnement som inneholder tilgangsprioritet og nasjonal gjesting i 
medhold av denne forskrift.

§ 4 skal lyde: 
§ 4. Plikt til å tilby prioritetsabonnement

Mobiltilbyder som tilbyr mobilabonnement til bedriftskunder i sluttbrukermarkedet, har plikt 
til å tilby prioritetsabonnement.  

§ 6 første ledd skal lyde: 
Mobiltilbyder som plikter å tilby prioritetsabonnement og mobiltilbydere som tilbyr tilgang til 

mobilnett til andre mobiltilbydere som plikter å tilby prioritetsabonnement, skal sørge for forsvarlig 
sikkerhet for tekniske og administrative funksjoner i prioritetsordningen, herunder opplysninger om 
prioritetsabonnenter.

§ 7 alt. 1 

§ 7 oppheves. 

§ 7 alt. 2: 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Prioritetsfunksjon for linjesvitsjet telefonforbindelse

Mobiltilbyder som tilbyr linjesvitsjet telefonforbindelse kan for denne tjenesten videreføre 
prioritetsfunksjon.



Ny § 8 skal lyde: 
§ 8. Tilgangsprioritet

Mobiltilbyder som plikter å tilby prioritetsabonnement skal for disse abonnementene ha 
tilgangsprioritet med følgende egenskaper:

a) tilgangsprioritet skal omfatte tale-, data- og meldingstjenester,
b) tilgangsprioritet skal ikke påvirke nødsamtaler negativt,
c) tilgangsprioritet skal ikke stille særskilte krav til mobilterminal og
d) tilgangsprioritet skal gjelde også dersom prioritetsabonnenten er gjest, jf. § 9.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan fastsette nærmere krav til funksjon og egenskaper 
for tilgangsprioritet. 

§ 9 skal lyde: 
§ 9. Nasjonal gjesting

Mobiltilbydere som tilbyr tilgang til mobilnett skal tilby nasjonal gjesting for 
prioritetsabonnenter i hverandres nett.

Nasjonal gjesting skal gjelde over hele landet.

Nasjonal gjesting skal gjelde for tale, data og meldinger.

Nasjonal gjesting skal ikke stille særskilte krav til mobilterminal.

§ 10 skal lyde: 
§ 10. Forbindelser fra andre elektroniske kommunikasjonsnett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan vedta at forbindelser som originerer i elektroniske 
kommunikasjonsnett som ikke omfattes av denne forskriften, skal behandles i henhold til 
tilgangsprioritet i terminerende mobilnett.

§ 11 skal lyde: 
§ 11. Aktivering

Muligheten for tilgangsprioritet, jf. § 8, og nasjonal gjesting, jf. § 9, skal være til stede i 
mobilnettene til enhver tid. 

§ 12 skal lyde: 
§ 12. Testing

Mobiltilbyder som plikter å tilby prioritetsabonnement og mobiltilbydere som tilbyr tilgang til 
mobilnett til andre mobiltilbydere som plikter å tilby prioritetsabonnement skal, med forsvarlige 
mellomrom, gjennomføre eller få gjennomført tester som verifiserer at tilgangsprioritet og nasjonal 
gjesting oppfyller kravene i denne forskriften. Dokumentasjon på gjennomførte tester skal 
oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på forespørsel.

§ 17 første ledd skal lyde: 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan treffe enkeltvedtak om hel eller delvis dekning av 

særskilte investeringskostnader som mobiltilbyder som tilbyr tilgang til mobilnett, har ved 
implementering av tilgangsprioritet og nasjonal gjesting i sine nett, jf. ekomloven § 2-10 femte ledd 
jf. første og annet ledd.
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I § 19 tredje ledd endres ordlyden overtredelsesbot til overtredelsesgebyr.
II

Forskriftsendringene trer i kraft 6 måneder etter fastsettelse.

 


