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1 PARTER 

Denne avtalen («Rammeavtalen») er inngått mellom  

(a) Telenor Infra AS, med registrert adresse Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, og 

organisasjonsnummer 971 050 365 (“Telenor”); og 

(b) [Kundens navn], med registrert adresse [adresse], og [org nr.]  (“Kunden”). 

2 BAKGRUNN 

2.1 Telenor disponerer og drifter passive infrastruktur i Norge, som omfatter blant annet 

bygg, master og strømtilførsel for mobil- kringkastings- og fastnettutstyr. 

2.2 Telenor tilbyr aktører å samlokalisere utstyr for elektronisk kommunikasjon, samt enkelte 

tilhørende tjenester, på Telenors vertsanlegg gjennom tjenesten som kalles «Telelosji». 

2.3 Kunden ønsker samlokalisering med Telenor, og i den forbindelse å inngå én eller flere 

avtaler med Telenor om Telelosji. 

2.4 Rammeavtalen gir Kunden rett til å inngå avtaler med Telenor om Telelosji på 

standardiserte vilkår.  

3 AVTALEFORHOLDET 

3.1 Rammeavtalen trer i kraft ved undertegning og løper inntil den sies opp i henhold til 

Rammeavtalens bestemmelser.  

3.2 Rammeavtalen omfatter følgende dokumenter: 

• Avtaledokument (dette dokument) 

• Vedlegg 1 – Standardvilkår for Telelosji («Standardvilkårene») med tilhørende 

bilag 

• Vedlegg 2 – Kontaktinformasjon 

3.3 Alle avtaler med Telenor knyttet til Telelosji vil være underlagt de til enhver tid gjeldende 

Standardvilkår som er tilgjengelige på Samhandlingsportalen. 

3.4 Rammeavtalen erstatter alle tidligere avtaler mellom Partene om Telelosji. Kundens 

eksisterende Telelosji-innplasseringer anses underlagt Standardvilkårene fra 

signeringstidspunktet.  

4 VARIGHET OG OPPSIGELSE 

4.1 Hver av Partene kan si opp Rammeavtalen med seks (6) måneders skriftlig varsel til den 

annen Part. Oppsigelse av Rammeavtalen anses som samtidig oppsigelse av samtlige 

avtaler om Telelosji mellom Partene. Eventuelle forpliktelser og krav som utløses av 

oppsigelsen skal gjøres opp senest på det tidspunkt da Rammeavtalen opphører  
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4.2 Hvis Telenor sier opp Rammeavtalen har Kunden rett til forhandling om ny Rammeavtale. 

Hvis Partene ikke har kommet til enighet om ny Rammeavtale i løpet av 

oppsigelsesperioden skal de til enhver tid gjeldende Standardvilkår gjelde inntil ny 

Rammeavtale er inngått mellom Partene. Bestemmelsen i punktet her gjelder bare for 

Kunder hvor Telenor etter gjeldende regelverk er forpliktet til å imøtekomme rimelige 

anmodninger om å levere telelosji. 

4.3 For det tilfelle at Telenor ikke lenger er forpliktet til å tilby tilgang til Telelosji i henhold til 

reguleringen om tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett 

(Marked 15-vedtaket), er oppsigelsestiden som nevnt i 4.1 trettiseks (36) måneder. Punkt 

4.2 kommer ikke til anvendelse i dette tilfellet. Partene skal etter opphevelsen av 

reguleringen lojalt forhandle om å inngå en ny Rammeavtale innenfor en tidsperiode på 

tre (3) måneder. Dersom partene blir enige, så vil ny rammeavtale tre i kraft etter avtale 

eller ved utløpet av 3 måneders perioden. Frem til ny avtale trer i kraft, skal de 

eksiterende priser og vilkår gjelde mellom partene. Dersom partene ikke blir enige om en 

ny rammeavtale i løpet av forhandlingsperioden, kan hver av partene si opp 

Rammeavtalen med 33 måneders varsel. I oppsigelsestiden kan Telenor med to (2) 

måneders skriftlig varsel endre priser og andre vilkår. Kunden kan i oppsigelsestiden si 

opp de enkelte avtaler om telelosji med seks (6) måneders varsel. 

4.4 Bestemmelser om oppsigelse og heving av individuelle avtaler om Telelosji følger av 

Standardvilkårene med den presiseringen som følger av punkt 4.3 siste setning.  

5 Lovvalg og tvisteløsning 

5.1 Rammeavtalen er undergitt norsk rett.  

5.2 Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger. Derom forhandlingene ikke fører frem, kan 

hver av Partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Asker og Bærum Tingrett er 

avtalt verneting.  


