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Avdelningen för resursförvaltning 

Enheten för nummer och adressering 

Bo Martinsson 
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bo.martinsson@pts.se 

 

 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Dagordning för Nummerforum den 11 april 
2019 

Datum: Torsdagen den 11 april 2019 
Tid: 09.30 – 12.00 
Plats: Hotell Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm 

Anmälan om deltagande görs till Gudrun Thelander via e-post: 
gudrun.thelander@pts.se senast tisdagen den 9 april 2019 
_________________________________________________ 

Dagordning 

 
1. Inledning. 

 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte. 

 
3. Europeiska kodexen för elektronisk kommunikation – status och nästa 

steg mot svensk lagstiftning för nummer-, nummerportabilitets- och 
nödkommunikationsfrågor. 
 

4. Strategin för telefoninummerplanen1 - PTS initiala tankar kring nästa steg 
om förändringarna på lång sikt. 

 
5. Oönskade inkommande samtal med manipulerade (spoofade) A-nummer 

– uppföljning och diskussion från pågående arbete. 
 

6. Tilldelning av nummerserier med utporterade nummer. 

                                                 

1 Strategi för telefoninummerplanen, PTS-ER-2014:19, 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-
ER-201419/ 
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http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-ER-201419/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-ER-201419/


 

 
 

Post- och telestyrelsen 2 
 

 
7. Allokering av dirigeringsadress (NDC) för hantering av betaltelesamtal när 

svarsställe är beläget i annan operatörs nät. 
 

8. Några planerade aktiviteter under 2019. 
 

a. PTS främjandearbete om införande av over-the-air (OTA)-
tillhandahållande av nummerresurser vid byte av tjänsteleverantör 
enligt den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.  

b. Tillsyn över hur 078-serien används, och ev. förtydliga 
bestämmelserna och användningsområdet av 078-serien. 

c. Se över möjligheten av att slå ihop nummerserierna 010, 075 och 
077 till en och samma tjänst. 

d. Kartläggning av operatörers rutiner för öppnande av nya 
nummerserier, och för avaktivering av nummer när PTS återkallat 
nummer/nummerserier. 

e. Se över kriterier m.m. för nummertilldelning. 
f. IPv6. 

 
9. Kort resumé om internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN2, ITU-

T/SG23, Berec4 och EU. 
 

10. Information om SOS Alarms införande av AML5. 
 

11. Övrigt. 
 

12. Nästa möte 
 

                                                 

2 Information om gruppen finns här http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-nan/client/introduction/.  
3 Information om gruppen finns här http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-
2020/02/Pages/default.aspx.  
4 Information om Berec finns här https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/  
5 Advanced Mobile Location.  
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