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Høring om endringer i nummerforskriften og nummerplan 

 

Innledning  

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår endring i forskrift av 16. februar 2004 nr. 

426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(nummerforskriften) og enkelte endringer i den norske telefonnummerplanen.  

 

Nkom benytter ekomforskriften for å forvalte de nasjonale nummerressursene. 

Nummerforskriften § 16 fastsetter den overordnede telefonnummerplanen (E.164) for Norge, 

med hjemmel i ekomloven § 7-1.  

 

Forslaget om å innføre et nytt unntak fra hovedregelen om forbudet mot å tilby norske nummer i 

utlandet, samt den tilhørende endringen i nummerplanen ved å tilby en nummerserie for 

telefonkonferanser, vil forenkle regelverket slik at leverandører kan tilby tjenester som Nkom 

mener vil være til gunst for norske bedrifter og forbrukere.  

 

Nkom foreslår også to andre endringer i nummerplanen. Forslaget om å sette av en 

nummerserie til bruk i TV- og filmproduksjon vil hindre at reelle nummer knyttet til forbrukere og 

virksomheter forveksles ved bruk i slike produksjoner. Forslaget om å utfase 880-serien er en 

forenkling av en serie som er svært lite brukt og en utfasing som følger internasjonale 

anbefalinger.  

 

Videre foreslår Nkom å ta inn en ny bestemmelse i forskriften om forvaltning av nummerplan for 

identifikasjon (kallesignal) for radioamatørstasjoner. Forslaget innebærer også at tildeling av 

kallesignal for radioamatørstasjoner skal hjemles i nummerforskriften. Nkom tildeler slike 

kallesignal i dag, og det er ønskelig å forankre tildelingen i nummerforskriften. 
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Internasjonale telefonkonferanser  

 

Nkom har mottatt henvendelser fra internasjonale telefonkonferanseleverandører angående 

tjenester som bruker norske nummer for at brukerne av tjenesten kan ringe inn for å delta via 

telefon. Der hvor slike tjenester produseres utenfor Norge, vil slik bruk i praksis bety at norske 

nummer brukes permanent i utlandet. Dette gjelder også selv om sluttbrukerne av tjenesten er 

norske.  

 

Det er en klar hovedregel at permanent bruk av norske nummer utenfor Norge ikke tillates, jf. 

nummerforskriften § 16. Nkom har en restriktiv forvaltningspraksis på dette feltet for å sikre en 

effektiv og ressursbesparende forvaltning av norske telefonnummer. Nkom ser imidlertid at 

dette konkrete tilbudet er en tjeneste som kan være nyttig for norske forbrukere, og at det her 

bør vurderes et generelt unntak.  

 

Nkom foreslår derfor at nummerforskriften § 16 endres slik at den tas inn et unntak for 

permanent bruk i utlandet der hvor tjenesten brukes til å tilby enveis-kommunikasjon med 

telefonkonferanser. Dette vil ikke åpne for at norske nummer kan brukes til utgående telefoni fra 

utlandet.  

 

Det foreslås endring i nummerforskriften § 16 siste ledd som følger:  

 

“Tildelte nummer kan ikke tilbys for permanent bruk utenfor Norge uten tillatelse fra Nkom. Dette 

gjelder likevel ikke for:  

a. tildelte nummer for M2M/IoT-kommunikasjon 
b. nummerserier avsatt for telefonkonferanser” 

 

Nkom er kjent med at enkelte nummer allerede brukes til slike tjenester, og at norske nummer 

som brukes til slike tjenester primært er hentet fra eksisterende og ulike fastnett-serier.  

 

Ved å samle bruk av slike tjenester i en egen nummerserie i den norske nummerplanen, mener 

Nkom at nummerforvaltningen vil bli mer hensiktsmessig og ressurseffektiv 

 

Nkom vurderer derfor å endre nummerplanen ved å opprette en separat nummerserie for slike 

nummer. Hensynene bak å opprette en slik separat nummerserie tilsier at det ikke bør gis 

anledning til å bruke nummer til slike tjenester fra andre nummerserier. Tillatelser til permanent 

bruk i utlandet for denne type tjenester vil derfor som et klart utgangspunkt ikke gis utenfor 

denne serien. 
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Forslaget vil etter det Nkom vurderer, ha en begrenset teknisk og økonomisk konsekvens. Det 

kan ha en viss betydning i form av en engangskostnad for firmaer som må endre 

telefonnummer i sine systemer mv, men dette anses å være begrenset.  

 

Nkom ber også om innspill dersom det er andre nært beslektede tjenester som kan eller bør 

bruke denne serien.  

 

Følgende nummerserie foreslås avsatt i nummerplanen: 

 

Nummerplan Fra Til Antall Status i dag Kategori 

E.164 68 00 00 00 68 04 99 99 50 000 BLOKKERT Konferansenummer 

 

 

Bruk av norske nummer i TV- og filmproduksjon 

 

Nkom har mottatt flere henvendelser som viser at det er et behov for å sette av norske 

telefonnummer til bruk for film- og TV-produksjon. Fiktive nummer er avsatt til tilsvarende bruk i 

andre land som Storbritannia og USA. 

 

Formålet med å sette av en slik serie er skjerme nummer til bruk i fiksjonsproduksjoner. Dersom 

det benyttes nummer fra denne serien som ikke er i ordinært bruk, vil man begrense situasjoner 

der fiktive nummer forveksles med reelle nummer i bruk. Nkom vurderer derfor å reservere en 

slik nummerserie som beskrevet under til bruk for eksempelvis film- og TV-produksjon, og ber 

om innspill til dette.  

 

Nummerplan Fra Til Antall Status i dag Kategori 

E.164 68 05 00 00 68 06 99 99 10 000 BLOKKERT Fastnettnummer 

      

      

UPT/Personlig nummer 

 

International Telecommunication Union (ITU) slettet alle anbefalinger og tekst i anbefalinger 

med referanse til Universal Personal Telecommunications (UPT)-tjenester i sin publikasjon av 1. 

september 2022, jf. TSB circular 35. I forkant av slettingen ble det gjennomført en høring, hvor 

ITU ikke mottok noen innvendinger. For mer informasjon om selve høringen og dokumenter 

relatert til dette, se her 

 

I den norske nummerplanen er 880-serien satt av til «UPT/Personlig nummer». Det fremgår 

tydelig av kategorinavnet for 880-nummerserien hva disse numrene skal brukes til, og numrene 

som er satt av til «UPT/Personlig nummer» skal ikke brukes til vaktnummer, bedrifter, 

foreninger, organisasjoner etc. Det er relativt få nummer i bruk i 880-serien i den norske 

nummerplanen. Nkom har fått tilbakemeldinger om at det i hovedsak er 

https://www.itu.int/md/T22-TSB-CIR-0035/en
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bedrifter/organisasjoner/virksomheter som bruker slike nummer – og at de i liten grad eller ikke i 

det hele tatt brukes til personlige nummer. Nummerserien og brevet fra ITU ble diskutert på 

møtet i Arbeidsgruppe Nummer i juni 2022, hvor Nkom signaliserte at det vil vurderes å fase ut 

nummerserien.  

 

På bakgrunn av bruk av 880-serien som ikke er i tråd med formålet og slettingen av UPT-

relaterte ITU-anbefalinger, foreslår derfor Nkom å fase ut 880-nummerserien. Nkom ber om 

tilbakemelding på hensyn som bør tas i slik utfasing. 

 

Forslaget gjelder følgende nummerserie:  

 

      

Nummerplan Fra Til Antall Status i 

dag 

Kategori 

E.164 880 00 000 880 10 999 11 000 TILDELT Stedsuav. nummer 

E.164 880 11 000 880 19 999 9 000 LEDIG Stedsuav. nummer 

E.164 880 20 000 880 23 999 4 000 TILDELT Stedsuav. nummer 

E.164 880 24 000 880 49 999 26 000 LEDIG Stedsuav. nummer 

E.164 880 50 000 880 50 999 1 000 TILDELT Stedsuav. nummer 

E.164 880 51 000 880 99 999 49 000 LEDIG Stedsuav. nummer  

      

      

      

Kallesignal for radioamatørstasjon 

 

Nkom tildeler lisens til dem som består prøve for radioamatørlisens og dermed kvalifiserer seg 

til å drive med radioamatørvirksomhet i henhold til forskrift 5. november 2009 nr. 1340 om 

radioamatørlisens (forskrift om radioamatørlisens). Radioamatørvirksomhet er definert i forskrift 

om radioamatørlisens § 3 som «radiokommunikasjon i frekvensområder avsatt til slik 

virksomhet, som utføres på ikke-kommersiell basis av radioamatør, med egentrening, 

konkurranser, tekniske undersøkelser, nødkommunikasjon eller lignende som formål.».  

 

Radioamatørstasjonene som det sendes fra, skal indentifiseres ved bruk av unike kallesignal 

som består av bokstaver og tall. De ulike nummerseriene for kallesignal til radioamatørstasjoner 

er fordelt mellom de ulike landene i ITUs radioreglement Anneks 42.  

 

Det følger av forskrift om radioamatørlisens § 4 at den som består prøve for radioamatørlisens 

har rett til å få kallesignal av Nkom. Nkom tildeler slike kallesignal i dag, og forslaget til endring 

av nummerforskriften innebærer ingen endring i forvaltningspraksis. Det er imidlertid ønskelig å 

få på plass en tydeligere rettslig regulering av forvaltningen av nummerserien for kallesignal til 

radioamatørstasjoner og Nkoms kompetanse til å tildele slike kallesignal.   
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Høringsinnspill 

 

Vi ber om at høringssvar sendes til Nkom på firmapost@nkom.no innen 21. desember 2022 og 

merkes Sak 2209252 – svar på høring om endring i nummerforskriften og nummerplan.  

 

Dersom høringsinstanser har behov for en kort utsettelse på svarfrist bes dette kommunisert 

innen samme dato.  

 

Med hilsen  

 

Inger Vollstad Sigbjørn Kvarme 

seksjonssjef seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

 
 

   

 


