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1. Inledning. 
 
Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 
 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte. 

 
Inga kommentarer. 
 
Nummeransökningar och GDPR.  
 
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (General Data Protection 
Regulation) i kraft och PuL upphör att gälla. Förordningen kompletteras av 
dataskyddslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. De som inte följer 
reglerna riskerar dryga böter. I bifogad presentation finns definition av 
personuppgift och vad som är laglig grund för behandling av personuppgifter. 
 
När det gäller nummeransökningar är det myndighetsutövning som är den 
lagliga grunden. Enligt dataskyddsförordningen ska PTS informera om bl.a. 
ändamål, laglig grund, mottagare, lagringstid, klagorätt till Datainspektionen, 
rätt att återkalla samtycke och rätt till registerutdrag. På blanketten och i e-
tjänsten kommer det därför att finnas informationstext om GDPR. Se mer 
detaljer i bifogad presentation. 
 
Lite diskussioner om personuppgiftsbiträdesavtal för underleverantörer, hur 
man ska ställa sig till samtrafikavtal och om man har samma synsätt eller andra 
tolkningar i övriga EU-länder följde.  
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3. Strategin för telefoninummerplanen – uppföljning/reflektioner efter 
beslutet från den 11 januari om förändrad användning av geografiska 
nummer. 
 

I bifogad presentation finns en sammanfattning av strategin på lång och på kort 
sikt samt historik kring vad som genomförts hittills. Vad gäller den långsiktiga 
delen av strategin börjar det närma sig det satta kriteriet nu och PTS ska titta på 
hur man ska gå vidare och om det blir aktuellt med en ny översyn.  
 
Den 11 januari i år fattades beslut om ändring av telefoninummerplanen 
avseende förändrad användning av geografiska nummer, och därefter beslut om 
ändring av tillståndsvillkor. PTS redogjorde för ändringarna vid senaste CEPT-
mötet och det har varit en del intresse från andra länder om vårt beslut. Från 
kunder/operatörer har PTS inte hört om några problem.  
 
Några synpunkter som framfördes på dagens möte var ”bra gjort” och ”i själva 
verket är det en anpassning av kartan till verkligheten”. 
 
4. Inkomna frågor 

 
a. Oönskade inkommande samtal med manipulerade (spoofade) 

A-nummer – diskussion om vad som kan göras för att åtgärda 
problemet.  
 

Frågan var uppe på nummerforum i april förra året. I bifogad presentation visas 
kort vad som nämndes då och även ännu tidigare samt definition av vad A-
nummer kan vara. 
Kan man göra något för att förhindra spoofade nummer? Önskemål finns att ta 
upp frågan till diskussion igen då man känner att det har ökat.  
 
På frågan hur det är i internationella fora svarar PTS att det finns en E.157 
rekommendation som aldrig blir riktigt klar inom ITU. De länder som skrivit på 
vill ha legala saker i rekommendationen medan andra motarbetar. Man har 
samlat info om hur andra länder jobbar med spoofing och sammanställt en del 
listor. Verifiering av a-nummers korrekthet diskuteras. Det kommer lite länkar 
till arbetslistor och andra saker huller om buller. Inget är hemligt så det kan 
distribueras. Rekommendationen kommer troligtvis inte lösa problemen utan 
varje land får göra en egen lösning.  
 
Vad gäller samtrafiken tror man inte att det bedrivs något internationellt arbete. 
CEPT:s fraud-rapport är mer en kartläggning. Eventuellt bedriver 
konkurrensavdelningen hos PTS något arbete, de diskuterar ju 
termineringsavgifter etc. i grupper de har.  
 
Tele2 har haft ganska stora problem och håller på att implementera ett sätt att 
spärra. Idag spärrar man sådana som ringer upp och lägger på och vill bli 
uppringda. Nationellt är det inte lika lätt att spärra. 
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Förra sommaren hade man mobilabonnenter som blev spoofade. 
En annan variant är att de ringer från t.ex. SEB och vill att du ska logga in (de 
använder bankens/polisens nummer) och uppger att kontot blivit kapat. Om 
Tele2 stoppar i sitt nät kan bankens kunder fortfarande bli drabbade om de är 
kund hos annan operatör. Tele2 har tänkt sig att göra en förfrågan till en 
centraldatabas på just 0771-nr etc. för att kolla om det används som a-nummer 
eller kan spärras. T.ex. 11414 används aldrig som a-nummer. När sådant här 
inträffar kontaktar man de andra operatörerna och ber dem spåra. 
När det gäller utländska nummer måste kunderna vara snabba att meddela så 
spårning hinns med då numren inte sparas så länge. När det gäller svenska 
nummer som kommer från utlandet måste man kolla att kunden inte är ute och 
roamar.  
 

 
Man kan göra vissa saker själv för att lösa sånt här men inte allt. Tele2, som har 
påbörjat ett arbete, vill därför gärna se ett samarbete mellan operatörerna. Flera 
deltagare tror att det vore bra om PTS är värd för arbetet, som kanske skulle 
kunna vara ett undergruppsarbete i Nummerforum.   
 
Det finns andra eländen som inte är kopplade till nummer t.ex. fraud som inte 
är nummerbaserat. Det händer att växlar blir kapade och man ringer från dem.  
Europol har under en tvåveckors period samlat in underlag. Man vill se om 
man kan följa pengarna och få en samlad bild. Fraud är ofta från något annat 
land och ska alltid polisanmälas men en deltagare säger att det inte händer något 
med anmälningarna. Det ställs hårda krav på operatörer, att de har skyldigheter, 
så det borde vara lika åt andra hållet.  
  

 
b. Mobilnummer – vilka aktörer bör eller bör inte ha tillgång till 

mobilnummer? 
 

Telias representant som anmält frågan undrar: Det skiljer mycket mellan mobila 
och fasta nummer, LRIC-kalkylen. Gör PTS någon koll att man har ett mobilt 
nät?   
 
PTS begär info. Den som ansöker om mobilnummer ska ha eget eller tillgång 
till mobilnät. Det kan vara operatör eller tjänsteleverantör men PTS gör ingen 
distinktion vilken teknik eller hur tjänsten realiseras. Numren ska erbjudas till 
kunder i Sverige. PTS tilldelar aldrig till slutkunder. Samtrafik bygger på b-nr. 
Ser ni att man använder mobilnummer på fel sätt? 
 
Numren används för att skicka SMS. Man får högre samtrafikersättning fast 
man inte har någon kostnad. Det finns exempel där de hittar på stora 
trafikflöden in, t.ex. telekonferens, och bygger någon OTT-lösning. Det finns 
företag som har mobilnummerserier men inte har egna slutkunder. Det är känt i 
EU att man kan gå till Sverige för att få nummer. Det är lätt att få ett mobilt 
nummer om man ansöker och det verkar inte krävas något från den som söker.   
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För PTS del så är det anmälningsplikt som gäller vid tilldelning Den som 
ansöker kan beskriva något på ett sätt som inte stämmer, t.ex. att förhandlingar 
pågår om man inte har eget nät. När det gäller SMS så ställer PTS många frågor 
och en del tröttnar och drar tillbaka ansökan, några avslås och en del tilldelas. 
PTS kanske måste tydliggöra kring ansökningarna.   
 
Om vi vet att någon använder nummer på felaktigt sätt – får vi spärra numren i 
våra nät och vad gör PTS om vi inte släpper fram? frågar en operatör. PTS 
svarar att man skulle kunna göra tillsyn. Telias representant kommentar att det 
är bra att veta att man kan begära tillsyn då de inte vill sitta som poliser.    

 
5. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN, 

ITU-T/SG2.  
 

Arbetet i CEPT tar lång tid så kanske har det inte hänt så mycket mellan de 
olika mötena eftersom vi tar upp detta varje gång. Lite kort historia kring 
CEPT, struktur NaN och vad man gör finns i bifogad presentation.  
 
Aktuella NaN-frågor PT FNI: 

 2 mars 2018 ECC Decision -Prefix och short codes i nationella 
nummerplaner 

 ECC Recommendation-Nummeraspekter och eCall(beslutade 22/11 
2017) 

 ECC Report om nummeraspekter för OTT-tjänster 

 Sub-assigmentav E.164-nummer  

 ”OTT-bypass” ska börja studeras 

 Öppning av mobilnummer, enligt IR.21, för aktörer som inte är 
medlemmar i GSMA  

 
Aktuella NaN-frågor PT NPS: 

 ECC Rapport –en regulatorisk analys av tillhandahållandet av mobila 
nätkoder (MNC) och utgivaridentiteter (ITU-T IIN/GSMA EID) over-
the-air som underlättar byte av operatör inom M2M 

 ECC Rapport –E.164-nummers roll i  internationellt bedrägeri och 
missbruk av elektroniska kommunikationstjänster.  

 
Aktuella NaN-frågor PT ES: 

 ECC Rapport –Definiera statistik från PSAPsför att analysera 
effektiviteten av lokaliseringsinformationen som erhållits från 
mobilsamtal.  

 ECC Rapport –Tillhandahållande av lokaliseringsinformation från 
privata nätverk.  

 
Läs mer om dessa i bifogad presentation.  
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ITU:s historia, organisation, ansvarsområden för SG2 och vad PTS gör där 
finns förklarat i bifogad presentation. SG2 är contribution driven, dvs. om 
någon skickar in något och ingen gör något så ligger det bara där. Senaste mötet 
i gruppen var i november/december 2017 och nästkommande är i juli 2018.  
 
Aktuella frågor i SG2: 

 E.212 

 IoT/M2M 

 CLI 

 IIN/EID 
 
Mer detaljer kring dessa i bifogad presentation. 
 
6. Nödsamtalsfrågor 

 
a. IP/SIP-gränssnitt mellan allmänna kommunikationsnät och 

SOS Alarms PSAP:ar – status för ITS 25, samt nya 
nummerformat som behöver användas.  

SOS Alarm ska gå över till IP-inkoppling mot telenätet. Arbete med ITS25 
pågår. Direktanslutning från operatör till SOS Alarm (SIP) ska erbjudas. Voice 
LAN för att förhindra att få in all internettrafik.  Ett förslag ligger ute på remiss 
till 7 maj. Planen är att det ska ske provsamtal redan under 2018 och skarp 
trafik under 2019 och därefter lägga ner ISO 2020. 

 
b. Hantering av kommunkoder från nätgrupperade 

företagsväxlar. 
Det finns dokument som visar hur man ska konfigurera och instruktion om 
kommunkoder. Tanken är att försöka integrera med kommunkodsplanen så 
den är sökbar, ITS25. 

c. eCall-numrering.  
Denna fråga redan avklarad under punkt 6 - ”Aktuella NaN-frågor PT FNI:”  

 
7. Övrigt. 

 
En kommentar: För några år sedan presenterades en studie om 
nummerportabilitet i framtida nät. Frågan var inte så aktuell då utan förefaller 
mer aktuell nu. Man kanske skulle kunna etablera en gemensam databas.  
 
Nummerforum har sett ut på samma sätt länge nu. PTS frågar om operatörerna 
känner att det funkar som det är eller om det är dags att modernisera? Det är 
bra att det kommer input från er för ibland kanske PTS inte har en full agenda.    

 
Synpunkter på detta:  

- Det är en intressant samling här som representerar både stora och små.  
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- Kanske lite längre fikapaus då det är bra att kunna diskutera i sådant 
forum.  

- En stund med mindre rundabordssamtal med olika frågor som 
intresserar. 

- Gästföreläsare. Det saknas någon från internetsidan. 
 
 

PTS uppmanar alla att gärna fundera vidare – det finns ingen anledning att 
ändra något till höstens möte. 

 
8. Nästa möte 

 
Torsdag 4 oktober 9.30-12. PTS återkommer med plats.  

 
 
 
 
 

 

 


