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Bakgrund



Bakgrund

• Förslag till nytt telekomregelverk presenterades i september 2016

• Ett direktiv ersätter fyra (Refit)
• Samt en förordning för Berecs verksamhet 

• Ska implementeras och tillämpas genom bl.a. en ny lag om 
elektronisk kommunikation

• RK kom i september 2019 ut med en promemoria – genomförande av 
direktivet på remiss 

• Vi väntar på proposition och efterföljande riksdagsbeslut

• Underlag för föreskrifter har tagits fram

• Ytterligare föreskriftsrättigheter - framtiden utvisa om de bör nyttjas
• Hantering e-post (operatörsanknutna) vid byte av e-post lev. (7 kap. 20 §)
• Manipulation av nummerpresentation/Spoofing (8 kap. 36 § pkt. 2/8 kap. 3 §) 
• Nåbarhet till nummer och tjänster (4 kap. 11 §)
• VMA (7 kap. 34§)
• Fastställda nummerplaner (E.164-nummer och tekniska koder) (4 kap. 1 §)   



Nummertilldelning



Nummertilldelning – föreslagna förändringar

• Bemyndigande - 4 kap. 4 § nya LEK (enligt remissen)

• Regler som funnits sedan 1994 i olika utgåvor av 
föreskrifter – förs över i stort sett oförändrade

• Vi avser slå ihop den för E.164/operatörsprefix (PTSFS 
2003:3) och den för tekniska koder (PTSFS 2003:4)



Nummertilldelning

• Enligt kodexen art. 93.4 ska MS avsätta en nummerserie 
för ”non-ICS”-tjänster som kan användas extraterritoriellt 
inom EU – tillståndsvillkor i PTS nummertillstånd ska 
innehålla konsumentskyddsbestämmelser/ 
nummerrelaterade bestämmelser som ska gälla i de andra 
länderna inom EU.

• Enligt kodexen art. 93.2 finns möjligheten att tilldela 
nummer för specific services för aktörer som inte 
tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och/eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster (s.k. ”icke-operatörer”) – PTS 
väljer att inte nu nyttja denna möjlighet.

• PTS ser inte riktigt nyttan med detta nu samt att fram till nu har PTS inte 
heller fått förfrågningar om sådan typer av nummeransökningar 



Övrigt – kopplat till nummertilldelning



Nummertilldelning – ev. konsekvenser

• I allmänhet inga identifierade av negativ karaktär

• Dock – eftersom vi väljer bort möjligheten att tilldela 
nummer för specific services enligt art. 93.2 (kodexen) 
medför det att aktörer som inte tillhandahåller allmänna 
elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster (s.k. 
”icke-operatörer”) inte kan få nummertillstånd för sådana 
specific services



Nummerportabilitet



Nummerportabilitet – föreslagna förändringar

• Bemyndigande - 7 kap. 20 § nya LEK (enligt remissen) 

• Kundens önskan om porteringstidpunkt är helt styrande -
porteringstiderna om senast 3 resp. 10 arbetsdagar beroende på 
typ av anslutningsform och typ av slutanvändare tas därför bort

• Slutanvändaren har rätt att behålla sitt nummer inom en månad 
från det att avtalet upphört, överlämnande av nummer ska vara 
möjligt under denna tid på samma villkor som innan avtalet 
upphört

• Undantaget av porteringsskyldighet för direktvalsnummer i en 
direktvalsnummerserie tas bort

• Hänvisning till standarder för NP flyttas till allmänna råden samt 
uppmuntran om användning av OTA vid portering läggs till



Övrigt – kopplat till nummerportabilitet

• Nya begrepp i lag och föreskrifter
• Abonnent -> Slutanvändare
• Tjänsteleverantör -> Tillhandahållare

• Möjlighet till sanktionsavgifter vid byte av tillhandahållare och 
nummerportering

• Tillhandahållaren ska informera slutanvändaren om dess rätt till 
ersättning för skada som uppkommer genom dröjsmål med 
överlämnande av nummer eller med tillhandahållande av en tjänst 
när överlämnande skett 



Övrigt – kopplat till nummerportabilitet

• Förhandsbetalda tjänster (främst kontantkort), ska på begäran av 
slutanvändaren, återbetalas

• Vid misslyckad portering ska återaktivering ske hos överlämnande 
tillhandahållare



Nummerportabilitet – ev. konsekvenser

Följande kan få konsekvenser

• Porteringstiderna om 3 resp. 10 arbetsdagar tas bort - det 
är kundens önskan om porteringstidpunkt som är styrande

• Slutanvändaren har rätt att behålla sitt nummer en månad 
från att avtalet sagts upp

• Undantaget av porteringsskyldighet för direktvalsnummer i 
en direktvalsnummerserie tas bort

• Hänvisning till standarder för NP flyttas till allmänna råden



Nödkommunikation



Nödkommunikation – föreslagna förändringar

• Bemyndigande - 7 kap. 32-33 § nya LEK (enligt remissen)

• Tillämpningsområde och definitioner: nödsamtal -
>nödkommunikation; tjänstetillhandahållare -> 
tillhandahållare; kompletteras med AML (Advanced Mobile 
Location)

• Lokaliseringsuppgifter: AML->lokaliseringsuppgifter som 
genereras i terminalen och överförs till samhällets 
alarmeringstjänst

• Tidigare PTSFS 2008:2 ändrade genom 2011:4 och 
2017:2 kan upphävas i samband med att nya beslutas



Nästa steg



Nästa steg

• Informationsinhämtning/diskussion med ett urval av 
aktörer vid behov

• Remiss till alla marknadens aktörer planerad efter att 
regeringen lämnat sin proposition till riksdagen


