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Remissammanställning och Post- och 
telestyrelsens analys av inkomna remissvar 
avseende förslag om ändring i föreskrifter 
och allmänna råd om nummerportabilitet 

1.1 Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 19 augusti 2011 skickat ett förslag om 
ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet, PTSFS 
2007:7 (Föreskrifterna), på remiss till samtliga vid PTS anmälda 
nummertillståndshavare, samt till myndigheter och andra som bedömts vara 
berörda av förslaget. Tiden för att inkomma med svar gick ut den 20 september 
2011.  

Svar har inkommit från 13 remissinstanser. De remissinstanser som har svarat 
är Ekobrottsmyndigheten, Hi3G Access AB (Hi3G), Inera AB (Inera), Infobip 
LTD (Infobip), Konkurrensverket, Konsumentverket, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB (SOS 
Alarm), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tele2 Sverige AB (Tele2), 
TeliaSonera AB (TeliaSonera) och Tullverket. 

 

1.2 Övergripande synpunkter på förslag om ändring i 
Föreskrifterna 

Ekobrottsmyndigheten, Inera, Infobip, Konkurrensverket, Konsumentverket och 
Rikspolisstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till Föreskrifter. 

Hi3G och TeliaSonera ställer sig positiva respektive stödjer PTS förslag till 
förändringar av Föreskrifterna. 
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MSB instämmer helt i de förslag till ändringar som PTS förslår i remissen. 

SKL meddelar att man avstår från att lämna synpunkter. 

SOS Alarm konstaterar i sitt remissvar att utökningen av skyldigheten att stödja 
nummerportabilitet framförallt avser aktörer som tillhandahåller IP-
telefonitjänst som tidigare inte omfattades. Denna utökning påverkar inte SOS 
Alarm avseende nummerportabilitet och SOS Alarm har därför inget att 
invända mot förslaget.  

Tele2 framför inte några synpunkter på förslaget som sådant, men föreslår andra 
förändringar av Föreskrifterna än vad som följer av PTS förslag. Tele2 föreslår 
ett tillägg till Föreskrifternas 3 §, som reglerar omfattningen av skyldigheten att 
portera nummer. Vidare föreslås förtydliganden av Föreskrifternas 4 §, bl.a. vad 
gäller hur tidsfristen för portering av nummer ska beräknas, varigenom även 
ansvaret för att porteringen inte fördröjs läggs på den överlämnande 
operatören. 

Tullverket har inga invändningar mot förslaget.  

1.3 Lämnade synpunkter på förslag om ändring i 
Föreskrifterna 

1.3.1 Synpunkter på skyldighetens omfattning 

3 § i dess lydelse enligt förslaget till Föreskrifter. 

3 § Utöver vad som framgår av 5 kap 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
gäller följande begränsningar beträffande skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet. 

Skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet omfattar inte enstaka direktvalsnummer 
inom en direktvalsnummerserie och nummer som enligt telefoninummerplanen inte ska kunna 
överlämnas till annan tjänsteleverantör.  

Tele2 uppger att ”nummer med geografisk betydelse” numera i betydande 
omfattning är kopplat till en terminal i det mobila nätet. Vidare erbjuder 
samtliga mobiloperatörer någon form av fast-/ mobil- lösning. Tele2 erbjuder 
t.ex. produkten Hemtelefoni via Mobilnätet, vars abonnenter har nummer med 
geografisk betydelse från svenska nummerplanen men i enlighet med PTS 
instruktioner för datainsamling för Svensk telemarknad ska rapporteras under 
mobila samtalstjänster.  

Tele2 konstaterar att lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), 
genom att använda uttrycket ”behöver överlämnas endast för tillhandahållande av 
telefonitjänst inom samma geografiska område”, inte ålägger operatörerna 
någon skyldighet att erbjuda portering mellan fasta och mobila nät. Det finns 
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emellertid inte något förbud mot portering mellan fasta och mobila nät. Inte 
heller innehåller de nuvarande eller de föreslagna Föreskrifterna något sådant 
förbud. Såvitt Tele2 förstår utgör heller inte de tekniska standarder som 
Föreskrifterna hänvisar till något hinder för portering mellan fasta och mobila 
nät. 

Tele2 föreslår därför att Föreskrifterna uttryckligen ska tillåta portering mellan 
fasta och mobila nät, dock utan att göra det till en skyldighet att utföra sådan 
portering. Föreskrifternas 3 § föreslås därför få ett nytt tredje stycke enligt 
följande. 

Skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet omfattar inte portering av nummer med geografisk betydelse 
från fasta nät till mobila nät. Sådan portabilitet är emellertid tillåten och skall därför vara möjlig. 

Kommentar: 

PTS kan inledningsvis konstatera att det varken i regleringen av skyldigheten att 
portera nummer i 5 kap. 9 § LEK eller i de nuvarande eller i de av PTS 
föreslagna Föreskrifterna om nummerportering finns något förbud mot att 
portera nummer mellan nät som tillhandhåller tjänster mellan en fast respektive 
en mobil nätanslutningspunkt. Av 5 kap. 9 § andra stycket LEK framgår dock 
att skyldigheten att portera nummer inte omfattar just portering mellan nät som 
tillhandhåller tjänster mellan en fast respektive en mobil nätanslutningspunkt. 
Förhållandet att skyldigheten att portera nummer inte omfattar portering 
mellan nät som tillhandhåller tjänster mellan en fast respektive en mobil 
nätanslutningspunkt, men samtidigt inte förbjuder sådan portering, framgår 
därför redan av lagtexten. 

Förhållandet att 5 kap. 9 § LEK och Föreskrifterna inte förbjuder portering 
mellan nät som tillhandhåller tjänster mellan en fast respektive en mobil 
nätanslutningspunkt innebär dock inte att sådan portering är tillåten. PTS finner 
i detta sammanhang anledning att framhålla följande. I den av PTS fastställda 
svenska nummerplanen för telefoni (telefoninummerplanen) regleras vilka 
nummer som ska användas för olika tjänster. Det är inte förenligt med 
telefoninummerplanen att t.ex. geografiska telefonnummer används för tjänster 
där abonnentanslutningen tillhandahålls via en mobil nätanslutningspunkt. 
Detta är ett av skälen till varför PTS har inlett ett arbete för att på sikt förändra 
telefoninummerplanen.  

Som framgått ovan utgör den första meningen i det av Tele2 förslagna tredje stycket i 
Föreskrifternas 3 § ett återgivande av lagtexten i 5 kap. 9 § andra stycket LEK. 
Innehåll i lagtext ska enligt 29 § författningssamlingsförordningen (1976:725) 
inte återges i föreskrifter. Även innebörden av den andra meningen i det av Tele2 
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föreslagna tredje stycket i Föreskrifternas 3 § kan utläsas av lagtexten i 5 kap. 9 § 
andra stycket LEK, läst tillsammans med paragrafens första stycke. Som 
framgår ovan ska lagtextens innehåll inte återges i föreskrifter. Det är inte heller 
tillåtet att formulera om lagtextens innehåll och presentera det som en del av 
myndighetens föreskrifter eftersom det skulle strida mot bemyndigandet som 
myndigheten har, d.v.s. att meddela föreskrifter utöver dem som finns i lag eller 
förordning1. Det av Tele2 föreslagna tredje stycket i Föreskrifternas 3 § är inte 
heller förenligt med regleringen i PTS telefoninummerplan.  

Tele2:s förslag till ändring av Föreskrifterna i denna del föranleder därför inte 
några ändringar av förslaget till Föreskrifter.  

1.3.2 Synpunkter på skyldighetens innehåll 

4 § i dess lydelse enligt förslaget till Föreskrifter. 

4 § En tjänsteleverantör som mottar en beställning ska överlämna numret så att 
abonnentens elektroniska kommunikationstjänst kan tillhandahållas av den mottagande 
tjänsteleverantören senast inom tio (10) arbetsdagar från det att beställningen gjorts, såvitt avser 
abonnent som är näringsidkare med elektronisk kommunikationstjänst till fast 
nätanslutningspunkt, och senast inom tre (3) arbetsdagar från det att beställningen gjorts i 
övriga fall. Detsamma ska gälla för reserverade nummer. 

 En abonnent kan överenskomma med mottagande tjänsteleverantör om att annan längre 
tid för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänsten än vad som angivits i första 
stycket ska gälla. Den överlämnande tjänsteleverantören ska då överlämna numret så att 
abonnentens elektroniska kommunikationstjänst kan tillhandahållas av den mottagande 
tjänsteleverantören senast vid det datum abonnenten och mottagande tjänsteleverantör 
överenskommit.  

 Ett abonnemang med bindningstid utgör inte hinder för överlämnande av nummer 
enligt ovan.  

 För nummer avseende oregistrerade förbetalda SIM-kort (kontantkort) ska den 
överlämnande tjänsteleverantören vid mottagande av en beställning utan dröjsmål tillhandahålla 
en möjlighet att registrera kontantkortet och därefter möjliggöra överlämnande av numret inom 
den tid som anges i första stycket. 

 De tekniska krav som anges i Svensk Standard SS 63 63 90:1999 utgåva 1 respektive SS 
63 63 92:2000 utgåva 1 ska gälla när nätsignalsystem ITU-T SS No. 7 ISUP används vid 
samtrafiken mellan tjänsteleverantörer 

Tele2 framhåller att det enligt den nya lydelsen av 5 kap. 9 § LEK är den 
mottagande operatören som åläggs en skyldighet att tillhandahålla telefonitjänst 
inom ett dygn från överlämnandet av telefonnumret. Bolaget vill 

                                                 

1  Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning, Ds 1998:43, s. 85 
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uppmärksamma PTS på att det aldrig ligger i den mottagande operatörens 
intresse att fördröja tillhandahållandet av en tjänst till en ny kund. Erfarenheten 
visar istället att det kan ligga i den överlämnande operatörens intresse att 
fördröja överlämnandet av nummer så länge som möjligt. Detta förhållande 
hanteras inte på ett bra sätt vare sig i LEK eller i de föreslagna Föreskrifterna. 
Orsaken är att de nu gällande Föreskrifterna i sin tidslinje utgått från tidpunkten 
från det att en giltig porteringsbegäran skickats. Giltigheten i begäran avgörs 
dock oftast av den överlämnande operatören, som därmed ges möjlighet att 
fördröja överlämnandet av numret. 

Genom Tele2:s ändringsförslag läggs ansvaret för att porteringen inte fördröjs 
på den överlämnande operatören, där det rätteligen bör ligga och är i linje med 
den skadeståndsskyldighet som införts i LEK. Skadeståndsskyldigheten riskerar 
att bli tandlös om den operatör som fördröjer ett överlämnande inte kan hållas 
ansvarig för det. 

Tele2 föreslår att Föreskrifternas 4 § får följande lydelse. 

4 § En tjänsteleverantör som mottar en beställning ska överlämna numret så att 
abonnentens elektroniska kommunikationstjänst kan tillhandahållas av den mottagande 
tjänsteleverantören senast inom tio (10) arbetsdagar från det att första beställningen gjorts, 
såvitt avser abonnent som är näringsidkare med elektronisk kommunikationstjänst till fast 
nätanslutningspunkt, och senast inom tre (3) arbetsdagar från det att första beställningen gjorts 
i övriga fall. Detsamma ska gälla för reserverade nummer. 

 En abonnent kan överenskomma med mottagande tjänsteleverantör om att annan längre 
tid för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänsten än vad som angivits i första 
stycket ska gälla. Den överlämnande tjänsteleverantören ska då överlämna numret så att 
abonnentens elektroniska kommunikationstjänst kan tillhandahållas av den mottagande 
tjänsteleverantören senast vid det datum abonnenten och mottagande tjänsteleverantör 
överenskommit.  

 Ett abonnemang med bindningstid utgör inte giltigt skäl för att neka överlämnande av 
nummer enligt ovan.  

 För nummer avseende oregistrerade förbetalda SIM-kort (kontantkort) ska den 
överlämnande tjänsteleverantören vid mottagande av en beställning utan dröjsmål tillhandahålla 
en möjlighet att registrera kontantkortet och därefter möjliggöra överlämnande av numret inom 
den tid som anges i första stycket. 

 De tekniska krav som anges i Svensk Standard SS 63 63 90:1999 utgåva 1 respektive SS 
63 63 92:2000 utgåva 1 ska gälla när nätsignalsystem ITU-T SS No. 7 ISUP används vid 
samtrafiken mellan tjänsteleverantörer 
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Kommentar: 

Enligt Tele2:s förslag till tillägg i Föreskrifternas 4 § första stycket ska det av 
bestämmelsen framgå att tidsfristen, för inom vilken tid den mottagande 
tjänsteleverantören ska tillhandahålla abonnentens elektroniska 
kommunikationstjänst, ska räknas från det att första beställningen gjorts hos 
den tjänsteleverantör som mottar en beställning om att överlämna numret.  

PTS ställer sig positiv till förslag som kan göra det tydligare hur tidsfristerna för 
portering ska beräknas. Myndigheten kan emellertid konstatera att innebörden 
av vad som ska anses vara en ”första beställning” i enlighet med Tele2:s förslag 
behöver definieras närmare för att skyldigheten ska vara tillräckligt tydligt 
uttryckt i Föreskrifterna. Hur en sådan första beställning lämpligen ska ta sig 
uttryck behöver utredas ytterligare. PTS gör därför bedömningen att det inte är 
möjligt att inom ramen för detta förslag till förändrade Föreskrifter ta ställning 
till innebörden av Tele2:s förslag. Myndigheten avser dock att beakta denna 
fråga i myndighetens framtida arbete med portering av nummer. 

Vad gäller Tele2:s förslag till förtydligande av Föreskrifternas 4 § tredje stycket kan 
PTS konstatera att innebörden av den förslagna ordalydelsen motsvarar 
innebörden av Föreskrifternas 4 § tredje stycket i nuvarande lydelse. Förslaget 
innebär inte någon förändring av innebörden av Föreskrifternas 4 § tredje 
stycket. PTS ser därför inte anledning att ändra Föreskrifterna i enlighet med 
Tele2:s förslag i denna del. 

 

 


