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Nummerportering 



Nummerportering 



• Nummerportering: en ret for en slutbruger til at flytte (portere) med sig fra ét teleselskab til et andet, jf. 
telelovens § 26, stk. 1 

 

• Porteringen skal ske inden for 1 arbejdsdag, jf. § 27.  

 

• Kræver dog, at slutbrugerens abonnement hos den modtagende teleoperatør er trådt i kraft  

 

• Den afgivende operatør kan ikke kræve betaling af slutbrugeren for porteringen, jf. § 28 
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• Det er den modtagende operatør, der forestår skifte- og porteringsprocessen, jf. § 28 a  

 

• Ny bestemmelse, der lovfæster det, der allerede i forvejen gælder efter TI’s brancheaftale om 
nummerportering  

 

• Den modtagende operatør skal sikre sig slutbrugerens “udtrykkelige samtykke” til porteringen, jf. § 28 a, stk. 
3.  

 

• Også ny bestemmelse (direktivimplementering), men næppe nogen større ændring ift. TI-brancheaftalen, der 
kræver en “opsigelsesfuldmagt” fra slutbrugeren  

 

• Skal sikre, at slutbrugere betrygges i, at de ikke skiftes til en ny udbyder imod deres vilje. 

 

• Ikke noget udtrykkeligt krav i teleloven om brug af digital signatur eller andre sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med nummerportering 
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Digital signatur 
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Digital signatur i aftaleretten Regulering specifik for digital signatur 

Teknisk funktion Gyldighed 

Gensidig anerkendelse Accept 



Digital signatur 

Forordningen om eID og tillidstjenester blev vedtaget 
af EU-landene den 17. september 2014. eIDAS-
forordningen skal fremme borgere og virksomheders 
muligheder for at anvende elektroniske tjenester på 
tværs af EU’s indre grænser. Forordningen pålægger 
os at anerkende eID for borgere og virksomheder fra 
andre EU medlemslande i danske 
selvbetjeningsløsninger. 

 

 

 

 

eIDAS - Den europæiske ramme 



Digital signatur eIDAS - Den europæiske ramme 
 

Hvor danske borgere eller virksomheder kan logge på med 
NemID, skal udenlandske borgere og virksomheder kunne 
identificere sig med deres nationale eID, hvis det er anmeldt 
til Kommissionen. Tilsvarende kan det blive for danske 
borgere og virksomheder til at kunne benytte NemID som 
autentifikation i udenlandske selvbetjeningsløsninger. 
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Samtykke ved 
nummer portering 
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Ingen specifik regulering – såkaldt lex specialis - men der 

er retning af finde i regulering som også har relevans 

Krav til samtykke ikke ens på tværs af lovgivning, men der 

er en fælles mængde af hensyn 



Samtykke ved nummerportering| Definition under GDPR 

14 

Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring 

eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for 

behandling. 

 

Det er et krav, at den dataansvarlige kan påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine 

personoplysninger. Det er med andre ord den dataansvarlige, som har bevisbyrden for, at den registrerede har 

givet det fornødne samtykke.  

 

Herudover gælder, at hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også vedrører andre 

forhold, skal en anmodning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i 

en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.   

 

Endelig er det et krav, at den registrerede, inden samtykke gives, skal oplyses om, at samtykket kan trækkes 

tilbage.  
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- Det skal være klart og tydeligt for forbrugeren og andre modtagere, at han/hun siger ja tak til at modtage henvendelser, 
der har til formål at sælge varer eller brande en virksomhed. Det må derfor ikke være skjult, sløret og uklart eller gemt i 
konkurrencer, handelsvilkår, betingelser eller lignende. 

 

- Forbrugeren og andre modtagere skal aktivt sige ja. Det er ikke nok at henvise til virksomhedens generelle vilkår, hvor 

kunderne kan læse, hvad de siger ja til. Det skal fremgå tydeligt der, hvor forbrugeren giver sine oplysninger, og kunden 

skal aktivt krydse et ”ja tak” af. Et afkrydsningsfelt må altså ikke være afkrydset på forhånd. 

 

- Forbrugeren og andre modtagere skal kende navnet på den virksomhed, som gerne vil kontakte forbrugeren mv. Hvis en 

virksomhed indhenter et samtykke til, at flere virksomheder må kontakte forbrugeren mv., så skal det oplyses klart, hvem 

disse virksomheder er. 
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- Før forbrugeren eller andre modtagere giver sin accept, skal det tydeligt oplyses, hvordan forbrugeren kan blive 
kontaktet. Dvs. om virksomheder ringer, sender en mail eller en sms. Det betyder også, at hvis en virksomhed indhenter et 
samtykke til at måtte ringe til en forbruger, må der ikke også sendes en mail til forbrugeren. 
 
- Forbrugeren eller andre modtagere skal oplyses om, hvilke produkter eller produktkategorier en virksomhed vil 
markedsføre. 
 
- Forbrugeren og andre modtagere skal oplyses om, at et samtykke kan trækkes tilbage. 
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Informeret,  
klart og tydelige 
 
 

 
 
Få et klart svar 
 
 
 

Gør indhentelse af samtykke til en 
åben og klar sag, indhentelsen skal 
ikke pakkes ind eller mudres sprogligt Samtykker  

kan trækkes tilbage 
 

Det er ubelejligt, men i det omfang en 
accept ikke indebærer en endelig 
handling, der teknisk ikke kan 
omgøres, så skal afgiveren kunne 
trække et samtykke tilbage  

 

Af hensyn til afgiveren af samtykket 
men også senere behov for 
dokumentation skal man gøre det 
klart, hvad afgiveren accepterer 

 



Thank you 
 
 


