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

2. Minnesanteckningarna från föregående möte 
 
Inga synpunkter 

3. Europeiska kodexen för elektronisk kommunikation – 
status och nästa steg mot svensk lagstiftning för 
nummer-, nummerportabilitets- och 
nödkommunikationsfrågor. 

Det har inte hänt så mycket sedan förra mötet.  

Förslaget till ny kodex som presenterades 2016 har följts av långa diskussioner. 
Ett direktiv ska ersätta fyra. Implementering ska ske senast 21 december 2020. 
LEK skrivs om, men de delar som är oförändrade återanvänds förstås. Alla 
föreskrifter behöver också ses över. Tidplanen för när DS kommer är helt oklar 
men det är bra att läsa när den kommer på remiss.  

Ett flödesschema över hur det hela började, en lathund över de titlar och skäl 
som berör vårt nummerområde samt en del andra intressanta punkter finns i 
bifogad presentation.  

Berecs arbete med att ta fram guidelines har precis påbörjats och ska vara klart 
nästa år.  
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4. Strategin för telefoninummerplanen - PTS initiala 
tankar kring nästa steg om förändringarna på lång 
sikt. 

Strategin som togs fram 2014 handlar om att inte ha några riktnummerområden 
i Sverige och att inte ha separata nummerserier för fast och mobilt samt att 
sluta nummertagningsplanen, dvs. att man då måste slå hela numret precis som 
när vi ringer med mobiler. Den långsiktiga planen för genomförande sträcker 
sig kanske fram mot 2025.  

Frågeställningar om inriktning, läget kring tekniska åtgärder, mognaden i 
samhället samt PTS preliminära tankar kring kommande steg finns i bifogad 
presentation. Bra om ni funderar lite kring dessa frågor och återkopplar till 
PTS. 
 
I presentationen finns också en historisk tillbakablick från starten 1998, då PTS 
började titta på principerna för en ny nummerplan, fram till idag då det blivit 
dags för en ny översyn. Presentationen avslutas med en summering av PTS 
tankar kring nästa steg men det är ännu inte bestämt när översynen ska starta.  
 
En kommentar från mötesdeltagare var att både samtrafikpriser och 
termineringsavgifter måste finnas med vid beräkningarna.  
 

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

Telekområdgivarna presenterade vad som hittills hänt i projektet kring 
Spoofing (felaktig presentation av A-nummer). Projektet drivs av 
Telekområdgivarna i samverkan med operatörer och PTS i syfte att 
hindra/minska risken för spoofing genom att spärra vissa nummer. Sedan i 
somras har det hållits möten mellan operatörer, polisen, bankföreningen och 
bankbyrån. Listan över spärrade nummer har hittills hanterats av 
Telekområdigvarna men förhoppningen är att SNPAC, som nyligen anslutit sig 
till projektet, ska hantera listan när det ska drivas i större skala. Se bifogad 
presentation för mer info.   
   
Kommentar från en mötesdeltagare - Det här är en fråga som diskuteras globalt 
och det som nu gjorts är en reaktiv åtgärd. Det är bra om det blir en 
marknadsdriven fråga.   
 

6. Tilldelning av nummerserier med utporterade 
nummer. 

Nummerserier med utporterade nummer får idag status återlämnad hos PTS. 
Till antalet är de ca 1700 och tilldelas inte. En konsultstudie från 2017 kom 
fram till rekommendationen att PTS bör tillåta tilldelning av dessa 
nummerserier och att operatören som tilldelas serien ansvarar för hanteringen 
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så att inte de utporterade numren i serien tilldelas. Till att börja med bör PTS 
bara tilldela de operatörer som specifikt ansöker om nummerserier med 
utporterade nummer.  
Vad som återstår att göra för att genomföra sådan tilldelning finns specificerat i 
bifogad presentation. Tanken är att det ska ske under innevarande år. 
 

7. Allokering av dirigeringsadress (NDC) för hantering 
av betaltelesamtal när svarsställe är beläget i annan 
operatörs nät. 

Frågan om att spärra så det inte går att ringa direkt till svarsställets geografiska 
nummer togs upp på Nummerforum i oktober 2014. Behov fanns att 
specificera användningen i ITS-specifikation och det arbetet är nu i sin slutfas. 
Det kommer en ny specifikation ITS ApG xx, ITS ApG 9 revideras och dessa 
remitteras av ITS. PTS avser att snart remittera utkast till beslut om ändring av 
telefoninummerplanen för allokering av ”AAA”.  Se mer info i bifogad 
presentation.   
 

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. 

Detaljer kring ovanstående punkter finns i bifogad presentation.  

 
9. Kort resumé om internationellt arbete inom 

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

I bifogad presentation finns alla organisationer som arbetar med nummerfrågor 
specificerade. De som PTS bevakar är markerade med mörklila.    
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EU har inget direkt nytt på gång vad gäller elektroniska kommunikationer. 
Koden ska implementeras så det är kanske lugnt ett tag framöver.  

Inom Berec pågår arbete kring guidelines, opinions och databaser.   

ITU arbetar med frågor kring: E.118 (nummerplan för SIM/eUICC/eSIM), 
E.157 (A-nummeröverföring mellan länder), E.212 (mobila nätkoder (MNC)), 
Draft E.IoT-NNAI (E.164-resurser för globla IoT/M2M-
tjänster/applikationer), OTT-aktörer och E.164 nummer, ITU:s ENUM 
interimsprocedurer m.m.  

Inom CEPT/ECC/WG NaN arbetar arbetsgruppen Future Numbering 
Issues (FNI) med en ny rapport om subassignment och numbering hosting, 
hantering av vakanta nummer hos operatörer m.m. 

Arbetsgruppen Number portability and Switching (PT NPS) ser över 
Rekommendationen Calling Line Identification and Originating Identification 
(ECC REC (11)02), tar fram nya rapporter om CLI Spoofing samt Routing and 
number portability in an all-IP environment, m.m. 

Inom arbetsgruppen Emergency Services (PT ES) förs diskussioner om vad 
nya kodexen (EECC) innebär för området och problem med motringning i 
eCall. 

Se mer om ovanstående i bifogad presentation. 

10. Information om SOS Alarms införande av AML. 

AML, som är en lösning för att få koordinater i mobiltelefonen, är framtaget i 
EENA (nödsamtalsorganisationernas samarbetsforum). Med AML får SOS 
Alarm en positionering med 10 m noggrannhet. Om koordinater inte finns slås 
platstjänster på annars går man till wifi eller klassisk basstationspositionering.  

Status i införandet är att mjukvara för mobiltelefoner uppdateras, f.n. Android 
och IOS. Stöd för AML ska bli ett krav i EU för alla operativsystem. Mjukvaran 
är inte aktiverad för den svenska marknaden ännu. I början av juni ska Apple 
göra tester i Sverige.   

Det har varit mycket diskussioner om att det kan ses som integritetskränkande 
att skicka uppgifter från mobilen. Google funderar om kopplingen till GDPR.  

11. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 17 oktober kl. 9.30–12.00. 
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