Notat

Til:

Publisert på www.npt.no

Kopi:

Fra:

Dato:

28. januar 2004

Vår ref.:

200201302-91

MM/AMA

Presisering av begrepet nummeropplysningsvirksomhet
Det synes den senere tid å ha oppstått noe tvil om nummeropplysningsvirksomhetenes
bruk av grunndata for nummeropplysning mottatt fra tilbydere av teletjenester. Post- og
teletilsynet (PT) ønsker med den nedenstående presiseringen å klargjøre innholdet i og
rekkevidden av begrepet nummeropplysningsvirksomhet. Teletilbydernes plikt til å
utlevere data, er basert på om data skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet eller
ikke. Dersom opplysningene nyttes i nummeropplysningsvirksomhet, har tilbyder av
teletjenester plikt til å levere nummeropplysningsinformasjon til bruk i virksomheten. I
motsatt fall kan utlevering av data ikke pålegges med hjemmel i nummerforskriften § 12,
fordi virksomheten faller utenfor forskriftsbestemmelsens virkeområde.
PT har tidligere, blant annet ved brev 25. november 2002, uttalt at antall personer det
utleveres informasjon om, ikke er avgjørende for om en opplysningsvirksomhet er å anse
som nummeropplysningsvirksomhet etter nummerforskriften § 12. Det avgjørende er at
den eller de personer det etterspørres informasjon om, på forhånd er identifiserte.
I vedtak om tildeling av fire-sifrede spesialnumre for bruk i
nummeropplysningsvirksomhet fattet av PT, heter det at det er et vilkår for tildeling av
slikt spesialnummer at nummeropplysningstjenesten er ”tilgjengelig for alle sluttbrukere.”
I forbindelse med de diskusjoner som er oppstått om bruk av utleverte grunndata for
nummeropplysningsvirksomhet, finner PT grunn til å presisere at det er naturlig at dette
vilkåret gjelder i forhold til all nummeropplysningsvirksomhet, og ikke bare slik
virksomhet drevet på fire-sifrede spesialnumre. En naturlig forståelse av begrepet
nummeropplysningsvirksomhet, tilsier at tjenesten er tilgjengelig for allmennheten.
Vilkåret om at tjenesten skal være tilgjengelig for alle sluttbrukere, må også anses
nødvendig for å tilrettelegge for konkurranse i dette markedet, som nettopp var formålet
med den aktuelle regelendringen og innføringen av nummerforskriften § 12 i februar
2002. Formidling av nummeropplysningsinformasjon kan selvsagt skje via andre kanaler
enn fire-sifrede spesialnumre, f. eks. via Internett eller SMS. Det avgjørende for at
tjenesten skal falle inn under gjeldende regelverk, er at tjenesten er åpen og tilgjengelig
for allmennheten.
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Det ovenstående er ikke å anse som et vedtak etter lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker 10. februar 1967, eller en endring av nummerforskriften § 12, men som
en presisering av forståelsen av gjeldende regelverk. Det er således ikke anledning til å
påklage ovenstående uttalelse.
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