
 

 

 

 

 

 
 
Side 1/7 

 

 

 

Kontor 
Bredbånd 
 
Dato 
28. november 2022 
 
J nr. 1603-4039 
 
/ ANP   
 

 

Styrelsen for Dataforsyning 
og Infrastruktur 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
T:  72 54 55 00 
E:  sdfi@sdfi.dk 
 
www.sdfi.dk  
 

 

Vilkår for nummerfortegnelse og teksttelefon-
tjeneste 
Forsyningspligt på teleområdet 

 
Vilkår for Nuuday A/S’ varetagelse af forsyningsplig-
ten på en teksttelefontjeneste og en nummerforteg-
nelse samt stedbestemmelse ved alarmopkald, jf. §§ 
3 og 5 
 
 
I medfør af den dagældende forsyningspligtbekendtgørelses § 19 fastsatte Energi-
styrelsen vilkår for TDC A/S’ varetagelse af forsyningspligten vedrørende pakke 1 for 
perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Fastsættelsen af vilkårene skete på 
baggrund af oplæg fra Energistyrelsen og efter forhandling med TDC A/S. 
 
Efterfølgende er TDC A/S blevet opdelt i Nuuday A/S og TDC Net A/S, hvor Nuuday 
A/S har overtaget forsyningspligten på en udtømmende nummerfortegnelse og en 
teksttelefontjeneste til handicappede/døve. Forsyningspligtperioden er blevet forlæn-
get til 31. december 2023, og forsyningspligten blevet ændret pr. 1. oktober 2022, jf. 
bekendtgørelse nr. 1194 af 23. august 2022 om forsyningspligtydelser. Endelig er 
Energistyrelsen pr. 7. juni 2022 blevet til Styrelsen for Dataforsynings og Infrastruktur 
(SDFI). 
 
Nedenstående vilkår er en videreførelse af de forsyningspligtvilkår, som ikke er op-
hævede i forbindelse med den nye bekendtgørelse. 
 
Forsyningspligten på taletelefoni, jf. §§ 4 og 5 i den tidligere forsyningspligtbekendt-

gørelse1, forsyningspligten på en opkaldsbaseret nummeroplysningstjeneste (118), 
jf. det tidligere § 7, stk. 1, og forsyningspligten på en opkaldsbaseret nummeroplys-
ningstjeneste til handicappede/blinde, jf. den tidligere § 8, er ophævet i medfør af 
den gældende bekendtgørelse. 
 
Nuuday A/S betegnes herefter som forsyningspligtudbyderen. 

                                                      
1 Jf. bekendtgørelse nr. 482 af 20. maj 2016 om forsyningspligtydelser.  
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1. Omfanget af forsyningspligten og de dertil knyt-
tede tjenester 
 
Forsyningspligten omfatter:  

 

 Udbud af en web-baseret teksttelefontjeneste til berettigede modtagere af han-
dicaptjenester, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 3 (se bilag 1 for nærmere 
vilkår). 
 

 Udbud af en udtømmende nummerfortegnelse i elektronisk form, der indeholder 
samtlige numre i den samlede danske nummerplan for telefoni og mobilkom-
munikation, som er tildelt slutbrugere, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 5, 
stk. 1 (se bilag 2 for nærmere vilkår). 
 

 Stedbestemmelse af alarmopkald ved brug af 118-data jf. forsyningspligtbe-
kendtgørelsens § 5, stk. 4, og alarmbekendtgørelsens § 6 (se bilag 3 for nær-
mere vilkår).  

  

Forsyningspligtudbyderen er frit stillet ved valg af teknologi i forbindelse med opfyl-

delse af forsyningspligten i det omfang, den anvendte teknologi overholder de fast-

satte vilkår.  
 

2. Ændring af vilkårene 
 
Disse vilkår vil kunne ændres i følgende situationer:  

 
1. Hvis SDFI vurderer, at ændringer er nødvendige for at sikre, at de teleydelser, 

der er omfattet af forsyningspligten, med hensyn til kvalitetsniveau svarer til de 
i øvrigt på telemarkedet generelt udbudte teleydelser til private slutbrugere, jf. 
§ 15, stk. 3, i forsyningspligtbekendtgørelsen.  
 

2. Hvis SDFI vurderer, at ændringer i øvrigt er nødvendige for at sikre overhol-
delse af telelovgivningen, herunder forsyningspligtbekendtgørelsen.  

 
3. Hvis love eller bekendtgørelser med betydning for forsyningspligten ændres. 
 
4. Hvis markedsforholdene i øvrigt ændrer sig væsentligt, og forsyningspligtud-

byderen på den baggrund anmoder SDFI om at ændre vilkårene, jf. forsy-
ningspligtbekendtgørelsens § 11, stk. 2. 
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Bilag 1: Teksttelefontjenesten 
 
1. Forsyningspligten  
Forsyningspligten omfatter udbud af en teksttelefontjeneste. Teksttelefontjenesten 
udbydes web-baseret, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 3. 
 

2. Definitioner 
Ved teksttelefontjenesten forstås tilrådighedsstillelse af et døgnåbent formidlings-
center til formidling af opkald mellem berettigede slutbrugere (døve m.fl.) og hørende 
samt adgang til at foretage direkte opkald til andre berettigede slutbrugere af tekst-
telefontjenesten uden brug af formidlingscentret. 
 
Ved web-baseret teksttelefontjeneste forstås, at berettigede slutbrugeres adgang til 
teksttelefontjenesten sker via et web-interface (hjemmeside). 
 
Ved berettigede slutbrugere af teksttelefontjenesten forstås døve, døvblevne, døv-
blinde samt grupper af tale- og hørehæmmede, der via teksttelefontjenesten kan 
kompenseres væsentligt for deres handicap, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 2, 
nr. 2, og som er visiteret i henhold til de eksisterende ordninger for visitation til tekst-
telefontjenesten.  
 

3. Teksttelefontjeneste – vilkår og priser 
1. Forsyningspligten omfatter udbud af en web-baseret teksttelefontjeneste til be-

rettigede slutbrugere af handicaptjenester, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens 

§ 3, stk. 1. 

 

2. Den tilknyttede formidlingscentral skal være døgnåben, jf. forsyningspligtbe-

kendtgørelsens § 3, stk. 2. 

 

3. Forsyningsudbyderen skal stille teksttelefontjenesten gratis til rådighed for slut-

brugeren, uanset hvilken teleudbyder, slutbrugeren har abonnement hos, jf. for-

syningspligtbekendtgørelsens § 17. 

 

4. Forsyningspligtudbyderen kan i opkræve forbrugstaksering for brugeres opkald 

via den tilknyttede formidlingscentral, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 16 

og punkt 5 og 6 nedenfor. 

 

5. Forbrugstakseringen under punkt 4 for berettigede brugeres opkald via formid-

lingscentralen til fastnet, mobil, udland eller særtjenester kan maksimalt fast-

sættes til forsyningspligtudbyderens sædvanlige samtaletakster for et forbrugs-

afregnet abonnement på fastnettelefoni (PSTN) eller et andet sammenligneligt 

abonnement, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 16, nr. 1. 

 

6. Forbrugstakseringen under punkt 4 for kald via formidlingscentralen til beretti-

gede brugere af teksttelefontjenesten fra et abonnement på fastnettelefoni 
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(PSTN) hos forsyningspligtudbyderen, eller et andet sammenligneligt abonne-

ment hos forsyningspligtudbyderen, kan maksimalt fastsættes til forsynings-

pligtudbyderens sædvanlige pris for opkald til fastnetnumre, jf. forsyningspligt-

bekendtgørelsens § 16, nr. 2.  

 

7. Pårørende og andre, der ønsker det, kan – mod betaling og fra egen PC med 

adgang til internettet – få adgang til uden brug af formidlingscenteret at kom-

munikere med slutbrugere, som benytter teksttelefontjenesten. 
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Bilag 2: Nummerfortegnelse 
1. Forsyningspligten 
Forsyningspligten omfatter en udtømmende nummerfortegnelse med samtlige 

numre i den samlede danske nummerplan, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 5, 

stk. 1.  

 
2. Vilkår 
1. Nummerfortegnelsen skal indeholde samtlige numre i den offentlige danske 

nummerplan, der er tildelt slutbrugere. 

 

2. Nummerfortegnelsen skal indeholde de grunddata om slutbrugerne (telefon-

nummer, navn, adresse og evt. stilling), som forsyningspligtudbyderen havde 

registreret ved den seneste ajourføring af nummerfortegnelsen.  

 

3. For numre i den offentlige danske nummerplan, der anvendes til forudbetalte 

kort eller lignende tjenester, er det tilstrækkeligt, at nummerfortegnelsen inde-

holder oplysninger om denne anvendelse. 

 

4. Nummerfortegnelsen skal ajourføres dagligt, jf. forsyningspligtbekendtgørel-

sens § 5, stk. 2. 

 

5. Forsyningspligtudbyderen skal anvende principper om ikke-diskriminering ved 

behandling af nummeroplysninger, som denne har modtaget fra andre udby-

dere, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 5, stk. 3. 

 

6. Hvis en slutbruger er registreret med angivelse af, at telefonnummeret er hem-

meligt (hemmeligt nummer), må nummeret ikke oplyses.  

 

7. Hvis en slutbruger har anmodet om ikke at være registreret (udeladt nummer), 

må intet oplyses. 

 

8. Oplysninger fra forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummerfortegnelse 

kan for så vidt angår hemmelige og udeladte nummeroplysningsdata alene vi-

deregives til brug for offentlige alarmtjenester, politiet, statsadvokaterne, Styrel-

sen for Patientsikkerhed, de enkelte retter, Kriminalforsorgen eller restanceind-

drivelsesmyndigheden, jf. telelovens § 31, stk. 4-6. 

 

9. Forsyningspligtudbyderen kan opkræve betaling for kunders brug af nummer-

fortegnelsen. Forsyningspligtudbyderen kan dog ikke opkræve betaling fra 

alarmmyndigheden, jf. alarmbekendtgørelsens § 6, stk. 2. 

 

10. Såfremt forsyningspligten er tildelt forskellige forsyningspligtudbydere, skal op-

fyldelse af pligterne aftales mellem de pågældende forsyningspligtudbydere, jf. 

forsyningspligtbekendtgørelsens § 5, stk. 4.  
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Bilag 3: Stedbestemmelse ved alarmopkald 
 
1. Forsyningspligten 
Forsyningspligten omfatter en pligt til at stille oplysninger fra den udtømmende num-

merfortegnelse til rådighed i forbindelse med stedbestemmelse af alarmopkald, jf. 

forsyningspligtbekendtgørelsens § 5, stk. 4, og alarmbekendtgørelsens § 6, stk. 6.  

 
2. Vilkår 

1. Såfremt forsyningspligten er tildelt forskellige forsyningspligtudbydere, skal 

opfyldelse af pligterne aftales mellem de pågældende forsyningspligtudby-

dere, jf. forsyningspligtbekendtgørelsens § 5, stk. 4.  

 

2. Forsyningspligtudbyderen må kræve betaling af udbydere for oplysninger til 

brug for stedbestemmelse ved alarmopkald, jf. alarmbekendtgørelsens § 7.  

 

3. Betalingen, jf. punkt 2, må ikke overstige forsyningspligtudbyderens samlede 

omkostninger inkl. en rimelig fortjeneste, jf. alarmbekendtgørelsens § 7. 
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Bilag 4: Minimumskrav til kvaliteten af de udbudte 
forsyningspligtydelser 
For handicaptjenesterne gælder følgende: 

 Parameter Definition Mål 

a  Fremkommelighed  

Den procentandel af de til-
budte opkald, der besvares af 
telefonist, opgjort som gen-
nemsnit pr. døgn. 

90 %  

b  
Ventetid i kø til for-
midlingscenteret  

Den tid der går, fra der er 
etableret dataforbindelse til 
formidlingscentret, til det tids-
punkt kunden kommer igen-
nem til en operatør i formid-
lingscentret. 

30 sekunder i 
gennemsnit  

 
I tilfælde af force majeure, eksempelvis lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, 

strejke og lockout (herunder strejke og lockout blandt forsyningspligtudbyderens 

egne ansatte) eller lignende forhold uden for forsyningspligtudbyderens kontrol er 

forsyningspligtudbyderen ikke forpligtet til at leve op til kvalitetskravene. Forsynings-

pligtudbyderen er herunder ikke forpligtet til at leve op til kvalitetskravene, hvis force 

majeure i nogle dele af landet gør det nødvendigt, at forsyningspligtudbyderen allo-

kerer ressourcer fra andre dele af landet til området, der er ramt af force majeure. 

 

Herudover er forsyningspligtudbyderen ikke over for SDFI forpligtet til at leve op til 

kvalitetskravene, hvis der indtræffer forhold uden for forsyningspligtudbyderens kon-

trol, herunder forhold forårsaget af tredjemand, hvor et større antal kunder berøres.  

 

Forsyningspligtudbyderen måler løbende kvalitetsniveauet af de udbudte forsynings-

pligtydelser i overensstemmelse med de ovenfor fastsatte definitioner, målemetoder 

og krav til præsentation af resultater.  

 

Forsyningspligtudbyderen skal offentliggøre resultaterne af de foretagne målinger. 

Offentliggørelsen skal ske ved adgang via forsyningspligtudbyderens hjemmeside 

med opdatering minimum 1 gang årligt, 2 måneder efter hvert kalenderårs udgang.  

 

Forsyningspligtudbyderen skal indberette resultaterne af de foretagne målinger til 

SDFI minimum en gang årligt, 1 måned efter hvert kalenderårs udgang, eller efter 

anmodning fra SDFI.  

 
Forsyningspligtudbyderen skal udlevere de anvendte grunddata for kvalitetsmålin-
gen til SDFI, hvis SDFI anmoder herom.   


