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

2. Minnesanteckningarna från föregående möte 
 
Dessa var sent utlagda så om ni inte hunnit läsa så kontakta oss senare med ev. 
kommentarer. 
 

3. Strategin för telefoninummerplanen - uppföljning av 

indikatorerna avseende förändringarna på lång sikt. 

 
Punkten inleddes med en kort repetition om strategins framtagande och vad 
som behöver göras/genomföras på kortare respektive längre sikt. Tanken är att 
till slut bara ha telefonnummer och inte olika nummerserier för mobil/fast 
telefoni.  Huvudindikatorn är samtalspriset. Det sker årlig uppföljning, och en 
ny översyn planeras till 2020 om inte indikatorerna visar på att det bör ske 
tidigare. Kriterievärdet för samtalsprisindikatorn är faktor 2 (skillnaden i 
samtalspris fast-fast respektive fast-mobil). Den andra, kompletterande, 
indikatorn är telefonabonnemang utan minutdebitering.   
 
Indikatorn är nu nere på 1.9 vilket betyder att den är under kriterievärdet, och 
PTS avser därmed att börja en ny översyn. Förmodligen kommer vi under nästa 
år starta upp ett arbete för att titta på vilka förutsättningar som finns för att gå 
vidare och kommer då att rådgöra med er på marknaden.  
 
Se bifogad presentation för detaljer kring indikatorerna. 
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Relaterat till den andra indikatorn ställdes en fråga om de abonnemang med 
månadsavgift som tillkommit framför allt är ip-telefoni. PTS svarade att man 
inte vet. Det har tillkommit respektive fallit ifrån operatörer så just de siffrorna 
ska man nog inte titta för mycket på. De fasta abonnemangen är även privata 
och siffrorna plockas från Svensk Telekommarknads undersökning.   

 

4. Mobilnummerstrategin – uppföljning av läget 
avseende mobilnummer sedan strategin togs fram 

 
Strategin togs fram när PTS kände att det skulle finnas en risk att mobilnumren 
höll på att ta slut. Då strategin togs fram fanns det 10 miljoner nummer kvar. 
Steg 1 var tillsyn över operatörernas tilldelade nummer och steg 2 att 
återanvända nummerserier med utporterade nummer. Steg 3, vid 5 miljoner 
nummer kvar, var att öppna upp andra NDC:er och slutligen treställigt NDC.   
 
För närvarande finns det drygt 9 miljoner nummer kvar. Ganska lite nummer 
har tilldelats under perioden sedan 2017. Tidigare har ca 1 miljon nummer 
tilldelats/år. Marknaden verkar vara lite mättad nu samt att PTS kanske är lite 
mer strikta nu och inte gör så stora tilldelningar. Vi tror därför att numren 
kommer att räcka om inte någon ny tjänst eller så kommer.  
 

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

 
Vid aprilmötet i år togs, på initiativ från operatörer, frågan kring spoofade 
nummer upp och det diskuterades kring att gå vidare med arbete/diskussioner 
kring detta problem. I arbetet, som har letts av Telekområdgivarna i samarbete 
med PTS, har operatörer och andra myndigheter deltagit.  
 
Telekområdgivarnas representant inledde med att presentera 
Telekområdgivarnas verksamhet. Man upptäcker problem ganska fort när de 
dyker upp genom sitt samarbete med operatörer. Man skapar mötesplatser och 
tar fram förslag till olika egenåtgärder.    
 
Det var många som var intresserade när det bjöds in till första möte innan 
midsommar. Spoofing är presentation av felaktigt A-nummer vilket är en del i 
varför man blir lurad. Syftet med samarbetet mellan operatörerna är att spärra 
inkommande internationella nummer som ser ut att komma från de spoofade 
numren. Spärren måste nämligen göras hos flera operatörer för att det ska 
fungera.  
 
Det hela är ett pilotprojekt och tanken är att rikta in sig på icke-geografiska 
nummer. Banker/myndigheter som är berörda ska kunna meddela vilka 
nummer de vill ha spärrade. Telekområdgivarna sätter sedan ihop en lista som 
operatörerna kan använda för att spärra nummer. Starten är planerad till mitten 
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av november och sedan ska en utvärdering ske under Q1 2019. Den som har 
frågor kan kontakta telekområdgivarna.  
 
Kommentarer:   

- Det är viktigt att komma ihåg att det är ett pilotprojekt med manuella 
rutiner. Om det ska köras i större skala behöver det finnas en 
driftorganisation bakom som håller i det hela.  

- Det inte är olagligt att använda någon annans nummer utan det olagliga 
ligger i att du uppger att du är från t.ex. banken. En del av 
problematiken är hur man rättsligt ska driva processen och 
Bankföreningen har också varit med på möten.  

- Bedragarna blir skickligare och skickligare och gör mycket 
efterforskningar och bygger upp en historia om personen som ska luras.  

- Någon har gått ut med informationskampanj kring spoofing. 
- Juridiskt sett är det en global fråga. Många länder har kommit längre än 

Sverige och tagit fram föreskrifter för att försöka begränsa. 
- ETSI-rekommendation på gång när det gäller spoofing. 
- Telekomrelaterade bedrägerier omfattar enorma summor. Det 

påbörjade samarbetet är ett sätt att försöka minska ner den här typen av 
bedrägerier. Vi vill se om det ger någon effekt. 

- Det här är ju sånt som drabbar slutkunder inte operatörer. 
Operatörerna drabbas av helt andra saker.  

 

6. Nummerportabilitet – uppföljning av frågor som 
diskuterades på oktobermötet 2017. 

 
När ett abonnemang avslutas stannar numret hos mottagande operatör. PTS 
har inte tilldelat nummerserier som innehåller utporterade nummer. Frågan PTS 
tog upp 2017 gällde fragmentering av nummerplanen och om numren istället 
skulle lämnas åter till ursprunglig operatör. Ingen tyckte det var en bra idé då, 
det skulle innebära merjobb för operatörerna och SNPAC. Operatörerna 
återanvänder i stort ändå så PTS har kommit fram till att det får vara som det 
är.   
 
PTS har tittat på återanvändning av inporterade nummer som, t.ex. vid en 
konkurs, blir liggande. Det är nu möjligt att flytta numren till PTS så de blir 
bortplockade från icke existerande operatör. Nästa steg är att titta på om vi 
kan/bör tilldela enstaka nummer som finns hos PTS.  Tidigare har det varit 
svårt på grund av nummeranalysen. Tilldelade nummerserier vid en konkurs tar 
PTS alltid tillbaka. Om en operatör har önskemål om specifik nummerserie 
med utporterade nummer så kommer vi tilldela. Det kommer att synas på något 
sätt i tilldelningsbeslutet att det finns utporterade nummer i serien. 
 
PTS frågade hur operatörerna ser på tilldelning av enstaka nummer. PTS har 
minskat sedan tidigare minskat nummerblock som tilldelas från tidigare lägst 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 4 
 

1000 nummer till nuvarande 100 nummer. Finns det skäl att ha kvar 100-
grupper?  
Svaret blev att när det gäller geografiska nummer skulle det inte bli bra på 
grund av manuell hantering men mobilnummer skulle vara OK. 
 
 

7. Nummerkapacitet för Global Title/MGT (E.214) – 

diskussion om ev. PTS arbete med att allokera 
separata serier för dessa funktioner 

 
PTS får ibland ansökningar om nummer för GT/MGT och undrar hur ni 
operatörer ser på saken. PTS har idag inget dedicerat utrymme i 
telefoninummerplanen för GT/MGT. En del operatörer behöver GT/MGT 
för signaleringstjänster. De har bara använt en liten del av de första 
nummerserier som tilldelats dem. I Europa gör de flesta som i Sverige men 
Finland, Nederländerna och Norge har tilldelat specifika nummerserier (se 
presentation).   
 
Frågan är om det finns ett behov. De flesta närvarande på mötet har ju löst det 
så det är inget problem för er. Men hur ska man tänka för framtida allokering? 
Behövs det dedicerat utrymme eller är det bra som det är. Behöver vi diskutera 
vidare eller är det en icke-fråga? Hör av er till PTS.  
 
Kommentarer:   

- Tar med frågan hem och diskuterar. 
- Global Title används för att identifiera en utrustning – man har inget 

telematiknummer.  
- Dagens ordning är väldigt bra. 
- Global Title är inte kopplat till abonnemanget så förstår inte frågan. 

 

8. Information från internationellt arbete inom 

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

 
EU 
Koden ingår i ett större paket – DSM-strategin. De direktiv vi har idag, nytt 
förslag på telekomregelverk 2016 och tänkt Berec-förordning. Fyra direktiv 
omvandlas till ett. En preliminär överenskommelse träffades 6 juni 2018. 
Kommande steg är översättningsarbete, parlamentet röstar 14 november, rådet 
antar 4 december, ikraftträdande nyåret 2019 (24 månaders införlivande), remiss 
av DS före sommaren 2019, proposition, ny nationell lag senast januari 2021, 
revidering av alla PTS föreskrifter … Se närmare detaljer kring detta i bifogad 
presentation samt hur koden påverkar/berör nummerområdet.  
 
Frågor:  

- Behandlas A-nummer någonstans i detta arbete? Det vore bra att få 
med det.  
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Svar från PTS: Nej, det gör det inte. Ett tips är att skriva in och fråga vad de kan 
tänka sig att göra med det. I samband med DS:en som kommer till sommaren 
kan ni operatörer göra ett kollektivt brev med den frågan.  

- Vad är en aktör som inte är operatör?  
Svar från PTS: I M2M sfären t.ex. kanske IKEA. Det finns inget angett utan det 
är troligen lite större organisationer. De måste anmäla sig och bedriva 
anmälningspliktig verksamhet. Formellt finns inget krav att de ska bedriva 
anmälningspliktig verksamhet utan de kan få nummer innan men PTS kan ta 
tillbaka om de inte bedriver anmälningspliktig verksamhet.  
 
CEPT 
Inom CEPT, som är uppdelat i fyra grupper, handlar det till 98.5% om 
spektrum. Inom resterande 1,5 % är det många spelare som håller på med 
nummerfrågor.   
 
Se bifogad presentation angående aktuella FNI-, NPS-, ES- och SFG-frågor. 
Inom FNI har även begreppet sub-assignment diskuterats.  Inom NPS finns 
även en del nya frågor och en kommande workshop om fraud och spoofing 
den 11 december. Anmälan via länk i presentationen.   
 
ITU 
Organisationen, dess syfte, deltagare och vilka resurser inom SG2 man ansvarar 
för finns presenterat i bifogad presentation liksom aktuella SG2-frågor (E.164, 
eCall, E.212 MNC, E.118 IIN på SIM och eSIM, E.212 TETRA, E.157 CLI 
och E.156 missuse).   
 

9. Övrigt 

 
Inga övriga frågor. 

10. Nästa möte 

 
Nästa möte bestäms till torsdag 11 april 2019 kl. 9.30–12. 
 


