Anmodning om overdragelse av
Postboks 93
4791 Lillesand
www.nkom.no

Telefon: 22 82 46 00
Telefaks: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no

5-sifret nummer:

Utfylt skjema sendes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på e-post: firmapost@nkom.no
TIDLIGERE SLUTTBRUKER
Bruksretthavers navn

Organisasjonsnummer

NY SLUTTBRUKER
Navn

Organisasjonsnummer

Postadresse

Postnr./poststed

Telefonnummer

E-post (firma)

Kontaktperson

Telefon

Fakturaadresse

E-post (kontaktperson)
Postnr./poststed

Ev. fakturareferanse/bestillingsnummer

Gjelder overdragelsen nummer for landsomfattende tjeneste med ikke-kommersielt formål av samfunnsnyttig karakter?

Ja

Nei

Hvis ja, legg ved beskrivelse av formål og annen relevant dokumentasjon. Tildelinger gjøres kun i laveste kategori F og det tildeles
maksimalt tre numre til redusert årlig avgift.
UNDERSKRIFT
Undertegnede bekrefter å overta forpliktelser og rettigheter som gjaldt for tidligere bruksrettshaver/sluttbruker. Undertegnede bekrefter
kjennskap til bestemmelser om overdragelse, tildeling og bruk av 5-sifrede nummer, i henhold til forskrift om nummerressurser for
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester av 16. februar 2004 nr. 426 §§ 22 og 22a og forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet av 20. mars 2017 nr. 386 § 6. Sektoravgiften til Nkom er p.t. kr 2 310,- og avgiften til staten varierer etter
kategori fra kr 3 300,- til kr 148 810,-. Undertegnede er dermed oppmerksom på at årlig samlet avgift varierer fra kr 5 610,- til kr 151 120,avhengig av hvilket nummer som er tildelt, og såfremt nummeret ikke er tildelt til redusert årlig avgift. (Ved tildeling etter 1. juli halveres
sektoravgiften.)
Viktig informasjon om tildeling: Den som får tildelt et 5-sifret nummer må selv ta kontakt med sin teletilbyder for teknisk driftsetting.
Viktig informasjon om oppsigelse: Husk at nummeret må sies opp både hos Nkom og din teletilbyder. Dersom oppsigelse av 5-sifret
nummer er sendt Nkom innen utgangen av et kalenderår (31. desember), skal det ikke betales hverken sektoravgift eller statlig avgift for det
påfølgende år. Den statlige avgiften (ikke sektoravgiften til Nkom) bortfaller hvis oppsigelse er sendt innen 1. april eller søknad om nytt
nummer er sendt 1. oktober eller senere.
Viktig informasjon om overdragelse: Overdragelse av nummer til ny bruksrettshaver skal søke om til Nkom i eget skjema.
Anmodningen blir behandlet så raskt som mulig og senest tre uker etter at korrekt og fullstendig søknad er mottatt.
For mer informasjon, se www.nkom.no/5-siffer.
Anmodningen bekreftes herved av personer som kan forplikte de involverte foretakene:
Dato
Sted

TIDLIGERE BRUKSRETTSHAVERS UNDERSKRIFT (Gjenta underskriften med blokkbokstaver)

NY BRUKSRETTSHAVERS UNDERSKRIFT (Gjenta underskriften med blokkbokstaver)

Adresseendring, opphør av virksomhet eller skifte av kontaktperson skal straks meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
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