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Remissvar avseende ”Beslut om ändring av telefoninummerplanen” 

PTS har den 10 maj 2017 berett HI3G Access AB (”3”) möjlighet att yttra sig över PTS förslag 

till beslut om ändring av telefoninummerplanen, mer specifikt om att användningen av 

geografiska telefonnummer nu får ske i samtliga riktnummerområden och i mobil 

nätanslutningspunkt, samt att nummer i nummerserierna 010 och 075 får användas i mobil 

nätanslutningspunkt (Dnr: 17–5391) (”Beslutet”).  

3 har tagit del av Beslutet och får härmed lämna följande synpunkter.  

I dagsläget använder 3 och andra marknadsaktörer så kallade växeltjänster, där nummer som 

traditionellt använts i fast anslutningspunkt kopplas till en konsuments befintliga nummer (som 

används i mobila nätanslutningspunkter). 3 anser det inte helt klart utifrån Beslutet att sådana 

växeltjänster innefattas och anser att det bör förtydligas. 

För det fall att Beslutet ska tolkas så att ett unikt mobilt nummer måste kopplas till det 

geografiska numret eller 010/075-numret, är 3 av uppfattningen att PTS måste göra en grundlig 

konsekvensanalys innan man genomför Beslutet. Beslutet skulle utifrån en sådan tolkning inte 

vara förenligt med Strategin för den nationella nummerplanen, eftersom Beslutet i praktiken 

inte frigör några resurser ur nummerplanen om det även i fortsättningen krävs att det 

geografiska numret är knutet till ett mobilt nummer.  

____________________ 

 

Undertecknad står givetvis till tjänst vid eventuella frågor eller för att diskutera denna 

skrivelse vidare.  
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