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1. Inledning 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde.  

 

2. Minnesanteckningarna från föregående möte 

Inga kommentarer.  

 

3. Strategin för telefoninummerplanen – uppföljning av 
indikatorerna avseende förändringarna på lång sikt 

samt tankar kring vägen framåt 

Strategin, som beslutades 2014, innebär att på lång sikt ta bort den geografiska 
betydelsen för numren i fasta nät samt att inte ha separata nummerserier för 
fasta och mobila nät. Se bifogad presentation för tidsplan och de indikatorer 
som mäts varje år med uppgifter från Svensk Telekommarknad, i syfte att få 
underlag för när det är läge att ta de olika stegen i strategin. PTS har nu börjat 
fundera över om vi ska ta några steg i riktningen för den långsiktiga strategin då 
samtalspriset sjunkit under satt faktorvärde.  
  
Övergripande tankar om vägen framåt har PTS haft uppe i tidigare 
nummerforum. Tankarna finns kvar men PTS behöver ta fram underlag och ha 
dialog med er operatörer och sedan reda ut ekonomiska aspekter m.m.  Inga 
tidsaspekter är satta på arbetet.  
  
En mötesdeltagare tyckte att om det inte finns behov, t.ex. nummerbrist, kan 
man ta det lite lugnt och inte göra bara för sakens skull utan vänta då det får 
konsekvenser för användare. En annan ansåg att man ska titta tillbaka på om 
grundskälen finns kvar i dagsläget.  
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PTS svarade att strategin tagits fram för att anpassa kartan till hur verkligheten 
ser ut – denna typ av lösningar finns redan på marknaden. PTS kommer inte 
göra något som hastar på . 
 

4. Oönskade inkommande samtal med manipulerade 
(spoofade) A-nummer – uppföljning och diskussion 
från pågående arbete. 

Arbetet med detta startade på initiativ av några operatörer vid nummerforum 
2018. Spoofing sågs som ett starkt ökande fenomen men man har lyckats 
bromsa utvecklingen.  

Möten i större grupp, där många var med, inleddes hos Telekområdigvarna och 
fortsatte därefter i en lite mindre grupp för att tala kring nummerdelen med 
operatörer och PTS. Sedan februari i år har det uteslutande arbetats i den 
mindre gruppen och utvecklat sig till ett pilotprojekt med Telia, Tele2, Tre och 
Telenor. Nummer som kan spärras, så det inte rings ut från dem, har 
rapporterats till Telekområdigvarna som sammanställt en lista som distribuerats 
till operatörerna. Listan har funnits ca 1 år. 

Listan har varit begränsad då den varit manuell och innehåller i dagsläget ett 
tiotal nummer. Nu är frågan hur det ska kunna föras över till SNPAC i större 
skala. Regelverket är klart och SNPAC jobbar vidare för att ta fram lösning för 
hur man ska spärra nummer. Tanken är att företag kontaktar operatör och 
operatör kontaktar SNPAC som kommer skicka ut info om vilka nummer som 
är spärrade. Man kommer att köpa tjänsten från SNPAC och ha möjligheten att 
implementera den i tjänsten till sina kunder. När det väl är på plats kan man 
utveckla vidare.  Förhoppningen är att SNPAC kan ta över hanteringen i 
februari 2020. 

5. Vägledning om överföring av A-nummer i och mellan 

allmänna kommunikationsnät. 

Frågan var uppe på nummerforum redan i oktober 2006. Då fick PTS ingen 
respons på sin fråga om intresse fanns att starta en arbetsgrupp för dessa frågor 
men nu har det aktualiserats igen. Det kommer in frågor till PTS om var 
gränsen går mellan tillåten och otillåten manipulering av nummer, 
vidarekoppling av svenska nummer till andra länder och användning av svenska 
nummer i andra länder. Frågan kring manipulering av A-nummer kommer att 
tas upp på ett internationellt CEPT-möte.  
 
I bifogad presentation finns exempel på några andra länders syn på frågan och 
vad en vägledning, som PTS avser att ta fram, kan baseras på. PTS kanske 
kommer behöva hjälp från några operatörer i arbetet och återkommer när man 
är en bit på väg. 
 
På PTS fråga om operatörerna får frågor kring överföring av A-nummer blev 
svaret ja. Man vill visa olika typer av nummer och gränsen för vad som är 
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tillåtet och inte tillåtet är hårfin. En kommentar var att om man vill komma 
längre kanske det behövs mer än en vägledning. På detta svarade PTS att 
vägledningen blir ett första steg för vad som är rimligt så både PTS och 
operatörerna har en gemensam syn på vad som kan vara vettigt eller inte.    
 

6. Införlivandet av den europeiska kodexen för 
elektronisk kommunikation i svensk lagstiftning – 

nummer-, nummerportabilitets- och 
nödkommunikationsfrågor. 

Nya regelverket presenterades för första gången 2016. Fyra direktiv ska ersättas 
av ett nytt. De nya reglerna ska implementeras och tillämpas från 21 dec 2020 
om allt går i lås. Regeringskansliet har, i början av september, skickat ut remiss 
om genomförandet av direktivet. Svar senast 2 december och ni som aktörer 
har möjlighet att yttra er. 18.3 handlar om manipulation av nummer som talades 
om i föregående punkt i agendan.  
 
I bifogad presentation finns en historisk bild av EU-regelverk över tiden för 
telekom/elektronisk kommunikation samt en lista över specifika artiklar och 
skäl i Kodexen som berör nummer. Denna lista är bra att ha för att hitta nytt i 
regelverket och bra att ha vid sidan om när man läser remissen. 
 
Det kommer en ny lag om elektronisk kommunikation (LEK). Mycket av det 
som är oförändrat återanvänds men i en ny struktur. PTS behöver se över alla 
sina befintliga föreskrifter men först och främst upphäva de som inte är aktuella 
längre. I bifogad presentation finns exempel på några intressanta nyheter i nya 
LEK. 
 

7. PTS arbete med att främja och följa upp införandet av 
IPv6, inklusive regeringsuppdraget.  

IPv4 är den standard som vi använt oss av i många år men nu är dessa 4 
miljarder adresser slut. IPv6, som har ett mycket stort antal adresser och har 
funnits i ca 20 år, är inte kompatibelt med Ipv4 så för att vi ska kunna fortsätta 
med innovation och utveckling av framtida applikationer/tjänster är införandet 
av IPv6 nödvändigt.   

PTS har tidigare arbetat med IPv6 i regeringsuppdrag 2010 och 2012 samt gjort 
kartläggning kring införande och tillhandahållande 2018 och 2019. I det nya  
regeringsuppdraget som PTS fått ska inriktningen vara mot aktörer, slutkunder 
som myndigheter, kommuner och regioner och främst kopplat till att deras e-
post, DNS och e-tjänster ska vara tillgängliga via IPv6.   

Hösten 2018 genomfördes en kartläggning kring IPv6 som gav en stor 
svarsfrekvens. En av slutsatserna från kartläggningen var att en väldig liten del 
av internettrafiken går över IPv6 i dagsläget trots att det rent tekniskt finns stöd 
till 100% enl. de tre största infrastrukturägarna.  
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Införandegraden av IPv6 i Sverige, som enligt en rapport från OECD var ca 
5% i juni 2018, ökar en aning. Den största andelen som redan infört är 
operatörer och de som har för avsikt att införa är till största delen 
kommunikationsoperatörer. Andelen som ej fattat beslut om IPv6 har sjunkit 
rejält. Kartläggningen avslutades med en fråga om hinder för att införa IPv6. 
Dessa, och andra resultat, redovisas i bifogad presentation. 

I den andra bifogade presentationen om IPv6 adressering finns mer detaljer 
kring inriktningen på det nya regeringsuppdraget, PTS befintliga produkter 
kring IPv6 som ska ses över,  regelverket kring IPv6-adresser, aktörer i 
ekosystemet runt IPv6, införandegrad i olika länder m.m.  

PTS kommer att kontakta operatörerna och branschorganisationer i olika 
sammanhang för att få underlag till sina produkter som ska tas fram enligt 
regeringsuppdraget.    

8. Samtalskostnad för t.ex. ”gratisnummer” och 
motsvarande 077-nummer vid roaming inom EU. 

Telekområdgivarna blir kontaktade av konsumenter som rest i Europa och tror 
att de kan ringa till samma kostnad som hemma. Man vill därför ta upp frågan 
vad det är som gör att det blir stora kostnader då det på webbsidor står att man 
ringer gratis till 077 eller motsvarande nummer (t.ex. IKEA, 
biluthyrningsfirmor m.fl.) men när telefonräkningen kommer har det blivit dyra 
samtal. Det finns inget uttryckligt undantag i EU-reglering och är svårt att 
förstå varför man får en dyrare räkning då man inte kunnat hitta den 
informationen.   

Enligt vad Telekområdgivarna förstått ska detta tas upp till diskussion i Berec 
men de vill ställa frågan här på nummerforum om operatörerna känner till 
problemet och får några synpunkter från konsumenter och eventuellt kan hjälpa 
till med någon förklaring till konsumenter och vad man skulle kunna vidta för 
åtgärder.  

Operatörernas kommentarer:  

- Man ser det här problemet runt om i världen. 
- Det beror på fakturering mellan olika länders operatörer. 
- Samspel mellan internationella sidan och roaming. 
- I roamingvärlden mycket enkla medel – landspecifika priser och kan 

innehålla antal nummer och operatörer. 
- Komplicerat vad ska betecknas som vad. 
- Fördel att förenkla så det regleras i samtrafikavgifterna. 
- Det kanske skulle göra skillnad och uppmärksamma konsumenterna på 

problemet om man informerar att man ska tänka på att vissa nummer 
kan vara betalnummer.  
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9. Kort resumé om internationellt arbete inom 

CEPT/ECC/NaN, ITU-T/SG2 och Berec. 

 

I bifogad presentation är de grupper PTS bevakar markerade med färgen 
mörklila.  

Inom EU är det ePrivacyförordningen som är på gång och kodexen ska 
införlivas senast 20/12 2020.   

Berec jobbar med att ta fram guidelines inom nummerområdet. Dessa ska vara 
klara 21 dec 2020.  

Inom ITU-T SG2 händer det inte så mycket. Bilden i presentationen är samma 
som vid förra nummerforum.   

Inom ITU-T rekommendation E.212  pågår arbete med nya annex – Annex G 
och Annex X.   

Inom CEPTs arbetsgrupper PT NaN1, PT NaN2 och PT NaN3  pågår arbeten 
med rapporter och rekommendationer samt tester och en enkät kring 
nödnummer. Se detaljer i bifogad presentation.  

10. Övrigt. 

 
SOS Alarm informerade om införandet av AML (Advanced Mobile Location) i 
Sverige. Se detaljer i bifogad presentation.  

11. Nästa möte 

 
Torsdag 23 april 2020 kl. 9.30-12 
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