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Vedr. Høringssvar - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om den samlede danske nummerplan 
 
Teleindustrien (TI) skal hermed takke for Energistyrelsens udkast til be-
kendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske num-
merplan og revideret vejledning til den samlede danske nummerplan.  
 
TI vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi finder at høringen er 
udsendt med en urimelig kort tidsfrist – specielt i lyset af at perioden omfat-
ter efterårsferien.  
 
Overordnet ses ændringerne som en god udnyttelse af den danske nummer-
plan og ses som en måde, hvorpå operatørerne kan gøre bedre brug af num-
re i den danske nummerplan da numre kan tildeles og tilbageleveres i min-
dre blokke en hidtil. 
 
Der bør dog ske en præcisering af teksten i bekendtgørelsens §4, stk. 9 så 
kravet om 60% udnyttelse kun omfatter allerede tildelte nummerserier af 
den pågældende type.  
 
Teksten bør derfor lyde således (den tilføjede tekst er markeret med kursiv): 
Energistyrelsen kan afvise en ansøgning om tildeling af nummerserier, hvis 
en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -
tjenester ikke sandsynliggør at minimum 60 pct. af de til udbyderen allerede 
tildelte nummerserier af den ansøgte type er taget i brug.« 
 
Baggrunden for ændringen er, at det forekommer urimelig, såfremt en ope-
ratør ikke kan få tildelt 12-cifrede numre til brug for M2M kommunikation 
med henvisning til at operatøren har ubrugte mobilnumre, eller at en opera-
tør ikke kan få tildelt yderligere mobilnumre, fordi vedkommende har ledige 
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fastnumre i nummerserier, som ikke kan tilbageleveres, fordi de indeholder 
porterede numre. 
 
Der skal gøres opmærksom på det øgede behov for at kunne pålægge Mobil-
spær – som er en service som tilbydes slutkunder såfremt der på detail-
priser er en større forskel mellem terminerings-priser til henholdsvis mobil 
og fastnets numre. Det øgede behov ses pga.  omdisponeringen af numre fra 
fast til mobil, som anført med de !-markerede nummerserier i vejledningen. 
Derved vanskeliggøres det for slutkunden at skelne mellem mobile og fast-
nets numre. Det vil medføre tekniske ændringer hos operatører at skelne 
mellem mobil og fastnet, idet der i dag sker en validering på cifrene ab hvor-
imod det fremover vil være nødvendigt med en validering på abc idet num-
merplanen ændres til at være 10.000 blokke fremfor som nu 100.000 blok-
ke. 
 
Endvidere anbefales det at fjerne ordret ’fortrinsvis’ fra den samlede danske 
nummerplan, da dette medfører øget kompleksitet i implementeringer dels 
for danske operatører på netop mobilspær men også for udenlandske opera-
tører som forventer at numre som er defineret som fastnetnumre anvendes 
som fastnet og derved ikke implementere brug af sms og mms til disse 
nummerserier, uagtet ordet ’fortrinsvis’. 
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