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1. Inledning. 
 
Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 

 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte. 

 
Inga kommentarer 

 
3. Uppföljning av indikatorerna i strategin för telefoninummerplanen 

(PTS) 

 
Strategin togs fram i april 2014. Riktningen för lång sikt pekades ut och vad som 
skulle kunna göras på kort sikt ca 2017. En kort sammanfattning av hur 
genomförandet är tänkt att ske och de två indikatorerna som finns presenterades 
(se bifogad presentation). En ny översyn görs senast 2020 även om inte 
kriterievärdet är uppnått.   
Svensk telemarknad ger ut information om samtalspriser runt sommaren varje år. 
Samtalspriserna fast – mobil minskar stadigt men fast – fast är ganska stabilt. I 
bifogad presentation finns en kurva som visar prisutvecklingen för de olika 
samtalstyperna.  
 
På frågan om PTS jämför priser med andra länder är svaret att 
nätsäkerhetsavdelningen inte har gjort någon sådan jämförelse men kanske något 
sådant gjorts på PTS konkurrensavdelning.   
 
PTS återkommer med mer info kring när, hur och på vilket sätt vi går vidare.  
 
4. Det vidare arbetet med åtgärderna på kort sikt enligt strategin för 

telefoninummerplanen – bl.a. användning av geografiska 
telefonnummer i mobilnät (PTS) 
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Strategin omfattar även vad PTS behöver göra för att anpassa nummerplanen till 
hur marknaden ser ut på kort sikt. Det finns redan tjänster på marknaden som är 
baserade på det som står i strategin och dessa blir då legala. Att göra tillsyn och 
förbjuda är inte så bra för abonnenterna.  
 
Strategin handlar inte om att skapa mer utrymme i nummerplanen men om det 
blir effekten är det väl bra. Men det är samtidigt lite tveeggat då det på sikt kan få 
konsekvenser som inte finns idag då det används i liten skala.  
 
Strategin var ute på remiss 19 maj - 15 juni 2016 och ca 23 svar kom in. Det mest 
konkreta resultatet var att det finns ett behov av att kunna använda icke 
geografiska nummer i mobilnät och denna aspekt är införd i den framtagna 
rapporten. PTS hade gjort en konsekvensutredning hur det skulle påverka men ser 
inte att det nya tillägget gör någon större skillnad. Ett tillägg är gjort i åtgärder på 
kort sikt och rubriken på rapporten är också förändrad. Rapporten är i princip klar 
– abstract ska skrivas till och sedan publiceras den. PTS ska göra en bedömning 
om strategin ska gälla generellt för alla icke-geografiska nummer eller om det finns 
vissa nummer som inte ska vara med. Finns det skäl att begränsa? 
 
I rapporten har PTS skrivit förslag på hur texten i nummerplanen skulle kunna 
ändras. Se bifogad presentation för hur texten ser ut just nu. Det kan ske 
förändringar framöver när det kommer till mer formella beslut.  
 
Se detaljer kring indiktorer och tidplan i bifogad presentation. Där finns också 
information hur PTS avser att hantera nummertillstånden - gamla och nya. 
Tilldelningsrutinen kommer att se likadan ut. Man kommer inte att kunna begära 
tilldelning av geografiska nummer till mobilnät utan ska man uttryckligen använda 
nummer i mobilnät så kommer det att vara mobilnummer som tilldelas.  
 
Ni är välkomna att mejla era synpunkter på hur det ser ut nu till PTS.    
 
5. Det vidare arbetet med att säkra tillgång till mobilnummer – de två 

första stegen i mobilnummerstrategin (PTS) 

 
PTS mobilnummerstrategi presenterades vid förra Nummerforum i april 2016. Av 
de totalt 50 miljoner mobilnummer som finns är bara 10 miljoner nummer kvar 
för tilldelning. Antalet ökar med de serier vi får tillbaka från operatörerna med 
utporterade nummer. 
 
Första steget i strategin är tillsyn över operatörernas tilldelade nummer och andra 
steget är att utreda om det är möjligt att tilldela nummerserier med utporterade 
nummer. Se bifogad presentation för mer detaljer kring de olika stegen i strategin 
och syfte och slutsats med tillsynen. 
  

a. Tillsynen om användning av mobilnummer. 
(PTS) 
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Frågor skickades ut före sommaren till 22 aktörer som vardera har mer än 100 000 
nummer tilldelade. Syftet var att få veta hur mobilnumren används och om de 
utnyttjas effektivt och för avsedda tjänster. Av de 18 svar som inkom har PTS 
dragit slutsatserna att det är en varierande nyttjandegrad beroende av storlek på 
tilldelning och aktör samt att numren delvis nyttjas för andra tjänster än avsett. 
Med det tilläggsbeslut som finns så är det 0710 som ska användas till mobila 
bredbandstjänster. Det är också olika syn på hur man bedömer om ett nummer är 
belagt eller inte. PTS kommer att se över vad nästa steg blir och vilka åtgärder vi 
kan vidta.  
 
Frågan ställdes om PTS inte skulle kunna titta på möjligheten för operatörer att 
lämna tillbaka mindre serier än det minimum om 100 som gäller idag då det finns 
många nummer som ligger oanvända. 
För många år sedan, då minimigränsen för återlämnande var 1000 nummer, hade 
PTS en sådan dialog med operatörerna och då framkom att det fanns några 
begränsningar rent tekniskt för antalet men visst kan vi titta på det igen.  
 
En sak PTS tittar på är möjligheten att kunna portera nummer tillbaka till PTS. 
Intresset för återlämning kan också öka om det skulle bli andra avgifter för 
mobilnummer.    
 

b. Återanvändning av nummerserier med utporterade nummer 
(PTS) 

 
Den konsult som PTS har anlitat för att titta på hur det ska gå till påbörjar sitt 
arbete i slutet av oktober. Baserat på bl.a. diskussion med operatörer och SNPAC 
och internationell utblick kommer det att tas fram en rekommendation till PTS. 
 
6. EECC-direktivet (European Electronic Communications Code) – 

förslaget på regleringen för nummerfrågor. (PTS) 

 
Punkten inleddes med lite historia kring EU:s regelverk för elektronisk 
kommunikation (se bifogad presentation). 
 
Arbetet med DSM, som omfattar en mängd olika områden, och 
direktivsöversynen sker på många olika håll. I bifogad presentation finns detaljer 
om fokusområden för DSM-strategin, kommissionens förslag om EECC-
direktivet, övergripande analysområden för nytt direktiv m.m. 
 
Remissen och marknadens input skedde förra året innan jul. Nu är det 
förhandlingar mellan kommissionen och medlemsstaterna för att komma fram till 
dokumentet. Direktivsöversynen är en omfattande läsning på dryga 1 100 sidor 
men det är bra att sätta sig in i den lite. Fokusera på EECC.  
 
De optioner kommissionen utvärderat vad gäller nummerfrågor finns redovisat i 
bifogad presentation liksom tankar kring- nummer och nödsamtalsfrågor. Många 
nya termer och begrepp har införts. Grundtermen är fortfarande densamma men 
betyder tre olika saker. Diagram finns i bifogad presentation.   
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I det vidare arbetet med direktivsöversynen kommer PTS att samla sin syn på alla 
118 artiklar i direktivet + 11 annex. PTS kommer lämna underlag till det fakta-PM 
som Näringsdepartementet ska ta fram. Efter detta tar de fram ett ståndpunkts-
PM. Det är ännu oklart när förhandlingarna börjar och hur lång tid det tar men 
troligtvis start i slutet av 2017 och sedan införande innan 2020.  

 
7. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN och 

ITU-T/SG2. (PTS)  
 
ITU:s primära syfte är hantering av spektrum och fungerande elektronisk 
kommunikation mellan länder, inklusive nummerfrågor. SG2 är ansvarig för bl.a. 
nummerrekommendationen E.164 och möts 1-2 ggr/år i Geneve.   
  
Det PTS gör på mötena är att bevaka olika frågor inom området, ev. leda 
arbetsgrupper, presentera specifik fråga/problem m.m. Allt arbete är contribution 
driven. Det är inte så många svenska operatörer som åker på SG2. 
 
Den stora frågan som man arbetat med i 5 år är den nya versionen av ITU-T 
Rekommendation E.212 för mobila nätkoder (MNC). Meningen var att den skulle 
upp för beslut vid senaste mötet men ett land nyttjade sin rätt att vilja läsa fyra 
veckor till så den 23 oktober får vi se om de har synpunkter eller om 
rekommendationen kan godkännas. Se bifogad presentation för mer detaljer kring 
vad den nya kommande versionen av E.212 innehåller och andra aktuella SG2-
frågor. 
 
Lite historiskt om CEPT/ECC/NaN och vilka undergrupper PTS bevakar och 
deltar i. PTS har möjlighet att bidra inom olika områden genom att 
lyfta/presentera en specifik fråga/problem. Plenary-mötena är beslutsfattande när 
ett dokument anses klart för vidare beredning. På mötet i november kommer en 
rapport att släppas och en ska gå ut på remiss. Rapporterna kommer att läggas ut 
på ECO:s hemsida http://www.cept.org/ECO. Se detaljer kring dessa samt 
NaN:s övriga aktiviteter  i bifogad presentation.  
 
8. Nödsamtalsfrågor. (NW Consulting AB) 

 
a. Information om uppdatering av ITS specifikation ITS ApG 21 

(Kommun-ID-planen). 
 
Det händer mycket på nödsamtalsfronten. I bifogade presentation visas hur 
omräkning går till när man slår 112 och kommunkoder läggs till. Hittills har 
koderna varit 9-siffriga men man har lagt till så de blir 11-siffriga för att skilja på 
automatiska eller uppringda larm. Man får inte filtrera bort de nya formaten. Om 
det inte är e-Call saknas XY i koden. Efter den 31 mars 2018 ska alla nya biltyper 
vara utrustade med e-Call.  
 

b. Information om arbetet med att ta fram en SIP för SOS-NTP. 

http://www.cept.org/ECO
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SOS startar gränssnitt för inkoppling via SIP. Arbetet beräknas starta nu och vara 
klart under hösten. Troligt att SOS ses som operatör i IP-världen.  
 

c. Information om uppdatering av specifikationer för dirigering av 
nödsamtal över SOS-NTP.  

 
PTS har påpekat för SOS Alarm att det finns mycket specifikationer så man håller 
nu på att rensa. SOS match är det som SOS Alarm använder för att hämta 
uppgifter från Bisnode.  
 
En fråga ställdes om man kan låta bli att skicka extrauppgifterna till Bisnode. PTS 
sa att vi fick ta bort extrauppgifter efter dom i Europadomstolen för många år 
sedan. I föreskriften från 2009 står att det är grunduppgifter som ska föras över, 
d.v.s. abonnentuppgifter från operatören till nummerupplysningsföretag. Nils sa 
att man kan önska att operatörer tillhandahåller uppgifter till Bisnode som sedan 
förser SOS Alarm. 
 
Vad gäller WiFi-roaming är utmaningen ur SOS Alarms synvinkel att se till att det 
blir enhetligt. 

 Om man bara är inloggad på WiFi ska man kunna ringa nödsamtal då? 

 Utomlands är det bättre att komma fram till fel nödsamtalscentral då än 
inte alls till det ställe där man är? 

 
De fyra nätoperatörerna håller på att besvara hur de hanterar detta. 
Nils skulle vilja ha råd från PTS vad skyldigheten egentligen är kring detta.  
Detaljer kring ovanstående punkter finns i bifogade presentation.  

 
9. Övrigt. 
 
Inga övriga frågor 

 
10. Nästa möte. 
 
Föreslås bli i april 2017. Vi avvaktar med att bestämma dag tills vi vet om PTS 
marknadsdag blir den 19 eller 20 april.  


