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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

 

Minnesanteckningar Nummerforum den 28 
oktober 2021  

1 Inledning. 

Alla hälsades välkomna till dagens möte som även denna gång hålls via Skype.  

 
2 PTS arbete med nya föreskrifter för 

nummerportabilitet, nödkommunikation och 
internetanslutningstjänst – statusuppdatering 

Förslag till nytt telekomregelverk presenterades redan hösten 2016, beslutades 2018 

och förväntades träda i kraft i december 2020. Detta har inte skett ännu i Sverige och 

17 andra länder. Snart kan det komma böter från EU.   

I september 2019 kom RK ut med en remiss om genomförande av direktivet. Alla 

remissvar finns att läsa här Remiss av Promemoria: Genomförande av direktivet om 

inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation - Regeringen.se 

 

Föreslagna förändringar och vad som förtydligas i föreskrifterna vad gäller 

nummerportabilitet, det nya regleringsområdet ”byte av tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst”, nödkommunikation och nummertilldelning finns att läsa om 

i bifogad presentation.   

 

Utkast till föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning har tagits fram. Vi väntar 

nu på att lagrådsremissen kommer och att regeringen ska lämna sin proposition till 

riksdagen. Detta förväntas ske innan årets slut.  

 

3 E.212 MNC nummerresurser i privata nät – 
statusuppdatering och nästa steg 

  Punkten var uppe på förra nummerforum men då var mycket fortfarande i 
   sin linda.   

http://www.pts.se/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/09/remiss-av-promemoria-genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/09/remiss-av-promemoria-genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-kodex-for-elektronisk-kommunikation/
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  PTS avser att tilldela frekvenstillstånd för etablering av privata nät.  I maj 
remitterades förslag till villkor för lokala tillstånd och även frågor om behovet av 
publika nummerresurser för privata nät. Utifrån de svar som inkom är det dock 
svårt att dra någon slutsats om hur behovet kommer att se ut. I bifogad 
presentation visas bl.a. hur användningen av MNC-resurser ser ut idag och hur vi 
tänker oss användning av MNC-resurser för privata nät, där huvudalternativet är 
MNC 90 för delad användning och MSIN-serien delas upp i två delar. 
Andrahandsalternativet handlar om att introducera även tresiffriga MNC:er under 
MCC 240. För- och nackdelar med dessa alternativ finns också i bifogad 
presentation. 

  Arbetet kan troligtvis ta relativt lång tid. Nästa steg blir att konsultera marknaden, 
innan årets slut, med ett dokument där vi redogör för hur vi avser att hantera 
ansökningar om MNC:er, i syfte att dels få in synpunkter förstås men också dels 
för att skapa transparens om vårt planerade förfarande. 

 
4 Strategin för telefoninummerplanen (PTS-ER-2014:19) - 

övervägningar kring en eventuell ny och förändrad 
översyn. 

  Strategin för telefoninummerplanen, som beslutades den 23 april 2014, togs inte 
fram p.g.a. nummerbrist utan för att anpassa nummerplanen till verkligheten.  
Den innehöll förslag på förändringar på kort respektive lång sikt. Tanken var att 
de långsiktiga förändringarna skulle genomföras 2025 men idag är det lite 
förändrade förutsättningar efter att PTS fattade beslut om de kortsiktiga 
åtgärderna i strategin. Genom det beslutet är i princip oförenligheten mellan 
telefoninummerplanen och verkligheten borttagen.    

  För att få ett bättre underlag för ett ställningstagande om rimligheten av att gå 
vidare med de långsiktiga åtgärderna enligt strategin har vi skickat enkäter med 
ett antal frågor dels till elva länder i Europa och dels till intressenterna i 
Nummerforum. Till de elva länderna skickades sju frågor om respektive lands 
telefoninummerplan och genomförda eller planerade förändringar i likhet med 
de planerade långsiktiga enligt vår strategi. Svar har inkommit från tio länder. Se 
sammanfattande om deras svar och svaren från Nummerforums intressenter 
samt de slutsatser PTS dragit utifrån dessa i bifogad presentation.  

 
  PTS kommer att ta en funderare om det finns skäl att gå vidare med strategin 
eller om vi ska göra halt. En bedömning kommer också att göras om det finns 
skäl att arbeta fram en ny och annorlunda strategi, som då är mer inriktad på 
hantering av de olika nummerserierna etc. i telefoninummerplanen. 

 
5 Kort information om internationellt arbete. 

 
Se bifogad presentation för vad som pågår internationellt inom Berec, 

 ITU-T SG2, CEPT/ECC/WG/NaN.  
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            6    Presentation av det nya regeringsuppdraget om IPv6 
uppdrag 10 i ändrat regleringsbrev, se Ändringsbeslut 2021-09-09 

Myndighet Post- och telestyrelsen - Ekonomistyrningsverket (esv.se).  
 
 PTS tidigare regeringsuppdrag om IPv6 slutredovisades i februari i år. Övriga 
produkter av det uppdraget var delredovisning i januari 2020, uppdaterad 
vägledning för införande av IPv6 i september 2020, informationsinsatser från 
oktober 2020 och framåt, operatörskartläggningar 2019 och 2020, omgjord 
webbtjänst som driftsattes i september 2019. Se mer detaljer kring de 
utmaningar och behov av vidare arbete som redovisades i bifogade 
presentation. I det nya uppdraget har PTS till uppgift att fortsätta arbetet med att 
främja införande av IPv6, genom att inrätta ett forum för samtliga berörda 
aktörer i värdekedjan för IPv6 och redogöra för kvarvarande hinder för 
införandet av IPv6. Uppdraget ska redovisas senast 1 september 2022. 

 
     7   Övrigt. 

 
  Inget. 

 
     8   Nästa möte. 

 
   Torsdag 28 april 2022 kl. 13. 
 Vi utgår från att det kan bli ett fysiskt möte men med möjlighet att ansluta 
digitalt.  

 

 

 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=22080
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=22080

