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NTK synpunkter angående framtidsinriktad telefoninummerplan.
Näringslivets telekomförening, NTK lämnar följande synpunkter angående framtidsinriktad
telefoninummerplan.
NTK är positiv till att PTS tar initiativ till förändringar av telefoninummerplanen. Den förstudie som
PTS redovisar diskuterar på ett bra sätt såväl förutsättningar för en förändring som olika alternativ.
PTS önskar svar på fyra frågor.
Fråga 1: PTS menar att en förändring av telefoninummerplanen på lång sikt är önskvärd pga. att
teknik- och samhällsutvecklingen gjort att nummerplanen inte längre stämmer överens med
verkligheten. Instämmer ni med detta?
Svar: NTK instämmer.
Fråga 2: PTS redovisar i kapitel 3 i rapporten sex olika alternativ till förändring av
telefoninummerplanen. De sex olika alternativen innebär olika ingripande ändringar, och löser
därmed i olika stor utsträckning de problem som finns med dagens nummerplan. Vilket av de sex
olika alternativen anser ni vara det mest lämpliga för en framtida inriktning av
telefoninummerplanen.
Svar: NTK har ingen möjlighet i nuläget att varken förorda eller förkasta något av de enskilda
förslagen. NTK förutsätter att det förslag som PTS går vidare med är ett förslag som gynnar
konsumenter både i form av företag verksamma i Sverige (som är NTK målgrupp) och privatpersoner.
NTK vill att det är konsumentintresset som ska vara i fokus.
Fråga 3: PTS har i kapitel 4, och för respektive alternativ i kapitel 3, beskrivit olika konsekvenser av att
förändra telefoninummerplanen. Instämmer ni med den beskrivningen?
Svar: NTK har ingen kompetens att fördjupa och värdera konsekvenserna av respektive alternativ. Så
långt NTK förstår det är analyserna rimliga.
Fråga 4: PTS har i avsnitt 4.3.1 behandlat ekonomiska konsekvenser, och refererat till
kostnadsuppgifter från 2001 för större förändringar av telefoninummerplanen, som togs fram i
samband med den tidigare studien. Bedömer ni att de kostnaderna, nu nio år senare, är lägre eller
högre för motsvarande förändring av nummerplanen? Bedömer ni att det finns andra
kostnadsaspekter idag än det fanns för nio år sedan?
Svar: NTK bedömer att nästan 10 år har förändrat de ekonomiska konsekvenserna. Innan en
förändring sker är det rimligt att gå igenom de ekonomiska konsekvenserna återigen. NTK kan inte
bedöma om kostnaderna är högre eller lägre. NTK vet dock av erfarenhet att alla kostnader kommer
att läggas på kunderna.
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