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Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede
nummer mv.
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomloven,
ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer
nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en
ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen
med SMS og MMS. Forslagene må ses på bakgrunn av den teknologiske utviklingen for
posisjonering av nødanrop, samt nødetatenes behov for å ivareta nødstilte på en mer effektiv
og god måte. Forslaget om SMS og MMS til nødnummer vil sikre at døve og
hørselshemmede kan kommunisere med nødetatene ved hjelp av eksisterende
kommunikasjonstjenester.
Departementet fremmer videre forslag om regulering av sluttbruker- og grossistprisene til
spesialnummer. Sluttbrukerpriser for anrop til spesialnummer (5-sifrede nummer mv.) har
vært uforholdsmessig høye i lang tid, og ulike initiativ til reduksjon av prisene fra Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og Forbrukertilsynet
(tidligere Forbrukerombudet) har ikke ført frem. For å unngå at det etableres prisklemmer for
tilbydere i markedet som følge av regulering (reduksjon) av sluttbrukerprisene for anrop til
spesialnummer, foreslås det også regulering av termineringspriser (grossistprisene) til
spesialnummer slik at disse prisene ikke blir høyere enn for ordinære nummer.
Det foreslås også å sette krav til at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sende bekreftelse
på inngått avtale med sluttbruker til dennes folkeregistrerte adresse dersom sluttbruker er en
fysisk person, og til adressen som fremgår i Enhetsregistreret i Brønnøysundregistrene for
juridiske personer. Forslaget er ment å bidra til å begrense omfanget av ID-tyveri og
dessuten gi et tidlig varsel for å begrense negative konsekvenser ved misbruk av identitet.
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I tillegg foreslås det særbestemmelser i ekomloven om endring av vedtak til skade for en
part, og om domstolsprøvning av vedtak etter ekomregelverket.
Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 23. mai 2018.
Høringssaken er tilgjengelig på departementet sine nettsider
https://www.regjeringen.no/ekomregelverk Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn
høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan
høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no. Alle
høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre
høringsuttalelser.
Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør
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