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Registreringsskjema 

 Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig 
elektroniske kommunikasjonstjenester 

 Tilbyder av offentlig telefontjeneste 

 Tilbyder av overføringskapasitet 
 

 

 Jf. Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) 

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. februar 2004 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 

Bruk siste side eller eget vedlegg ved eventuell plassmangel i skjemafeltene. Virksomhet i samsvar med opplysningene på dette skjemaet 
kan settes i gang når registrering er sendt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet jf. forskriften § 1-2, fjerde ledd og kravene fastsatt for 
virksomheten i ekomloven eller i forskrifter gitt i medhold av ekomloven er oppfylt. 

OPPLYSNINGER OM TILBYDER, jf. forskriften § 1-2 

Tilbyders navn * 

      

Organisasjonsnummer * 

      

Kontaktperson * 

      

Telefon * 

      

Postadresse * 

      

Telefaks 

      

Postnr./poststed * 

      

E-post * 

      

Besøksadresse * 

      

Hjemmeside 

 

* Må fylles ut 

 

SPØRSMÅL TIL TILBYDER, jf. forskriften §§ 1-2   (kryss av) 

1. Gjelder registreringen anlegg, drift og tilbud om tilgang til offentlig elektronisk kommunikasjonsnett,  
som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomnett)?  Ja  Nei 

Hvis ja, besvar spørsmålene 5-7 nedenfor. 

2. Gjelder registreringen tilbud om offentlig telefontjeneste?  Ja  Nei 

Hvis ja, besvar spørsmålene 8-9 nedenfor. 

3. Gjelder registreringen tilbud om overføringskapasitet (leide linjer)?  Ja  Nei 

Hvis ja, besvar spørsmål 10 nedenfor. 

4. Gjelder registreringen videresalg, dvs. tilbys det elektroniske kommunikasjonstjenester til sluttbruker  

basert på avtale med og tilknytning til nettoperatørs nett?  Ja  Nei 

Hvis ja, hvilken operatør?        

 

OPPLYSNINGER OM OFFENTLIG EKOMNETT, jf. forskriften § 1-2 

5. Angi ekomnettets faktiske og planlagte geografiske utstrekning (hvilke fylker/kommuner):        

6. Blir ekomnettet anlagt eller drevet av flere? (kryss av):   Ja  Nei 

Hvis ja, oppgi deltakerne:        

7. Oppgi offentlig ekomtjeneste som (skal) tilbys i ekomnettet (førstehåndsbruk av ekomnettet):        

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20040216-0401.html#2-2


Side 2/2 

OPPLYSNINGER OM TILBUD AV OFFENTLIG TELEFONTJENESTE, jf. forskriften § 1-2 

8. Oppgi planlagte offentlige telefontjenester som skal tilbys, f.eks. fastnett-telefoni (herunder bredbåndstelefoni) eller mobiltelefoni:        

9. Skal den offentlige telefontjenesten tilbys i samarbeid med andre? (kryss av):  Ja  Nei 

Hvis ja, oppgi samarbeidspartnerne:        

 

OPPLYSNINGER OM TILBUD AV OVERFØRINGSKAPASITET, jf. forskriften § 1-2 

10. Skal overføringskapasitet tilbys i samarbeid med andre? (kryss av):  Ja  Nei 

Hvis ja, oppgi samarbeidspartnerne:        

 

 

TILBYDERS UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter kjennskap til bestemmelser i lov og forskrift som gjelder for elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk 
kommunikasjonstjeneste, og at opplysninger gitt på dette skjemaet er korrekte. Undertegnede er oppmerksom på at virksomheten kan bli 
pålagt å betale sektoravgift og/eller gebyr i henhold til forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet av 20. mars 
2017 nr. 386. 

Dato 

      

Sted 

      

Tilbyders underskrift 

 

(Gjenta underskriften her med maskinskrift) 

      

Endringer i opplysningene som er gitt i skjemaet skal straks meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

 

 

TILLEGGSOPPLYSNINGER / MERKNADER 

 Informasjonen er gitt som endring av eller tillegg til tidligere registrering.  
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