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Ämne: PTS förslag 2017-05-09 till beslut om ändring av telefoninummerplanen 

Beslutsförslaget till ändring av den svenska telefoninummerplanen är oklart och behöver ändras i följande 
avseenden: 
1 Det behöver framgå av beslutet vilket riktnummerområde en operatör skall koppla utgående telefonsamtal 
till när ett geografiskt telefonnummer hos operatören används utanför sitt riktnummerområde. 
2 När ett telefonnummer, annat än ett telefonnummer för mobila tjänster, används i en mobil 
anslutningspunkt behöver det framgå av beslutet at ett underliggande nummer för mobila tjänster erfordras 
därutöver om mobila tjänster (t.ex. sms, mms) som inte stöds av standarden för fast telefoni är tillgängliga. 
3 Nummer i 077-serien behöver omfattas av beslutet. 
  
Kortfattad motivering 
================ 
1 
Beslutsförslaget inför inte någon förändring av dagens förkortade nummertagning för geografiska 
telefonnummer.  Det anges uttryckligen i skälen till beslutet (s. 4) att den förkortade nummertagningen skall 
finnas kvar bl.a. genom formuleringen "En slutning av nummertagningsplanen skulle innebära en mer 
ingripande åtgärd utan att det skulle föra med sig några större fördelar på kort sikt". 
  
När nummertagningsplanen inte är sluten kan mottagarnumret ringas med förkortad nummertagning utan att 
något riktnummer tas inom samma riktrummerområde.  Så länge ett geografiskt telefonnummer används 
inom "rätt" riktnummerområde, sammanfaller abonnemangets riktnummer med det gepgrafiska riktnumret 
som motsarar området där abonnemanget används.  Enligt förslaget tillåts abonnentens riktnummer att vara 
ett annat än det geografiska riktnumret i området där abonnemanget används.  Det är därmed inte entydigt 
huruvida nummer som rings med förkortad nummertagning (utan riktnummer) skall kopplas till abonnenter 
inom det geografiska riktnumret där abonnemanget används eller om samtalet skall kopplas till abonnent 
med samma riktnummer som den uppringandes abonnemang.  Det måste vara entydigt och behöver anges i 
beslutet oavsett vilket alternativ PTS väljer. 
  
Det är av flera mest ändamålsenligt att samtal som rings med förkortad nummertagning kopplas till 
abonnent med samma riktnummer som det geografiska område där den uppringande använder sitt 
abonnemang.  Ett illustrerande exempel kan vara kunden som behöver ringa efter taxi efter omfattande 
inköp i en butik eller besök hos annan och lånar den fasta telefonen med geografiskt nummer för att ringa 
det lokala taxibolaget (och ringer utan att slå riktnummer).  Samtalet kopplas alltid rätt om det kopplas till 
abonnent (taxibolaget) med samma riktnummer som för området där telefonen med det geograiska numret 
finns (t.ex. butikens riktnummerområde).  En sådan tillämpning sparar nummerkapacitet genom att 
kortnummer kan definieras lokalt och inte behöver dubbeldefinieras för nationella kortnummer (t.ex. 11414 
och 1177) för att vara tillgängliga från utlandet. 
  
2 
Det framgår av skälen till beslutet att när geografiska nummer, 010-nummer eller 075-nummer används i en 
mobil anslutningspunkt (beslutsförslagets punkt 2) behöver inte mobila tjänster (t.ex. sms, mms) 
stödjas.  Det framstår som självklart eftersom de flesta tjänsterna inte är tvingande i mobilstandarden.  Det 
intressanta är vad som gäller när för tjänster som inte stöds av standarden för fast telefoni (för 
vilka geografiska nummer  och 010 används).  Det behöver framgå t.ex. huruvida bekräftelser för mottagna 
SMS, som en abonnent får, är äkta eller inte.  I fasta nätet erbjuds endast falska bekräftelser, dvs. även SMS 
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som aldrig nått mottagaren bekräftas som mottagna eftersom standarden för fast telefoni saknar förmåga att 
skicka äkta bekräftelser.  Enligt standarder för mobila tjänster är äkta SMS-bekräftelser tvingande.  Inga 
falska bekräftelser förekommer såvitt känt. 
  
Ett förtydligande i berört avseende skulle också komma tillrätta med de falska bekräftelser som mindre 
seriösa SMSbolag skickar redan idag, när de vilseleder konsumenter och företag om SMS i fasta nätet och 
är sannolikt också en förutsättning för fortsatt tilltro till SMS-/MMS-tjänsten som sådan. 
  
3 
Det finns en internationell standard för nummer med delad kostnad.  Den avser nummer som administreras 
av ITU och där uppringande a-abonnent inte behöver betala mer än nationell samtalsavgift för 
internationella samtal.  Nummer i 077-serien är idag internationella s.k. premienummer (som närmast 
motsvarar nummer för betaltjänster och inte internationella nummer för delad samtalskostnad.  Begreppet 
"delad kostnad" är vilseledande eftersom den enda kostnad som möjligen delas är premien (betalningen för 
tjänsten).  Grundläggande samhällstjänster bör inte använda nummer som försvårar tillgängligheten för 
medborgarna genom att de behöver ringa betaltjänstnummer och ha tillgång till abonnemang öppna för 
betaltjänstnummer när de behöver kontakta t.ex. svenska myndigheter och organisationer via telefon från 
andra landsnummer än 046, och vars företrädare inte sällan är omedvetna om nummerseriens 
begränsningar.. 
  
077-serien behöver endera byta namn så att det framgår att det är en form av betaltjänstnummer (eng. 
'premium number'), (t.ex. "nummer för betaltjänster med reducerad kostnad") eller ändra karaktär till ett 
icke-geografiskt nummer av samma karaktär som nummer i 010-serien öpnna för abonnenter som ringer 
från abonnemang som inte är öppna i för (internationella) betaltjänster. 
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