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Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen  
 
Telia Company AB (Telia) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till beslut 
om ändring av telefoninummerplanen avseende användning av geografiska och vissa icke-
geografiska telefonnummer. Telia lämnar följande synpunkter. 

 

Inledning 
Telia är positiv till de föreslagna ändringarna samt det faktum att de föreslagna ändringarna i 
telefoninummerplanen inte innebär en skyldighet för en operatör, utan enbart en möjlighet. 
Vi har dock fortsatt betänkligheter rörande nummerportabiliteten (se nedan). Telia vill också 
åter betona att förslaget kan ses som en ”legalisering” av det som redan praktiseras av (vissa) 
operatörer för geografiska och vissa icke-geografiska nummer.  
 

Nummerportabilitet 
PTS beslut anger att utportering av nummer för användning i annat riktnummerområde eller i 
mobil nätanslutningspunkt inte är en skyldighet utan sker på frivillig basis.  Att något endast 
behöver ske på frivillig basis betyder inte att problem inte kan uppstå i samband med sådan 
begäran. Detaljerna runt en sådan porteringsförfrågan är fortfarande otydliga varför vi inte 
utesluter att problem kan uppstå. 
 
Då PTS beslut inte nämner något om ändringar rörande dirigeringsprefix för 
nummerportabilitet så är Telias tolkning att dirigeringsprefix för nummerportabilitet även 
fortsättningsvis tilldelas för, och ska användas för, två olika ändamål, ett avsett för 
huvudsakligen fasta kommunikationstjänster och ett avsett för huvudsakligen mobila 
kommunikationstjänster Dirigering av porterade nummer ur de nummerserier som beslutet 
omfattar förutsätts alltså också fortsättningsvis ske med dirigeringsprefix avsett för fasta 
kommunikationstjänster. Ett förtydligande i beslutet avseende dirigeringsprefix bör införas för 
att säkerställa lika tillämpning av beslutet av samtliga operatörer. 
 

Användning av geografiska och icke-geografiska nummerserier i mobil 
nätanslutningspunkt 
Telias tolkning är att förslaget innebär att det öppet accepteras att mobila anslutningar, för 
vilka operatören utnyttjar möjligheterna som ges i och med beslutet, använder två E.164 
nummer, ett geografiskt eller icke-geografiskt (ur serierna som omfattas av beslutet) samt ett 
mobilnummer för att möjliggöra SMS och MMS. 
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I förslag till beslut anges på sidan 5 fjärde stycket att 010 och 075 inte ska användas för 
mobiltelefonitjänster. Telia önskar förtydligat vad som avses med mobiltelefonitjänster i detta 
sammanhang. De geografiska numrens användning i mobil nätanslutningspunkt bör också 
omfattas av samma stycke. 
 

Samtrafik 
Telia tolkar PTS beslut som att samtrafikersättningen även fortsättningsvis styrs av nummer 
och inte huruvida numren de facto terminerar i ett fast eller mobilt nät, dvs. att 
fastnätsersättning även fortsatt kommer att gälla för såväl geografiska nummer som 010 och 
075. 
 
Beträffande dirigering av samtal utgår Telia från att de geografiska numren dirigeringsmässigt 
fortsatt kommer att höra till ”rätt” samtrafikområde. Den terminerande operatören får 
därmed ansvaret för tillse att samtalet hamnar på rätt ställe. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


