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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Regeringen beslutade den 21 september 1995 tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag analysera förutsättningarna för lämnaatt samt
förslag till nationell katalog omfattar samtliga teleadresseren som som
de enskilda abonnenterna vill hålla tillgängliga. Huvudsyftet med
katalogen skall underlätta användarnas teleadressökning.attvara

Till särskild utredare förordnades landshövdingen Ulf Lönnqvist.

Sekreterare i utredningen har varit avdelningsdirektören Britta
Johansson, kammarrättsassessorn Magnus Elfström 1995-10-01-1996-
02-01 och hovrättsassessorn Helen Stoye från 1996-01-01. Departe-
mentssekreteraren Berith Kindgren har varit biträdande sekreterare.

En särskild referensgrupp biträtthar utredaren. referensgruppenI har
ingått:
Enhetschefen Stefan Andersson, sektionschefen Gunilla Lilie Bauer,
verkställande direktören Hans Ivan föreningsdirektörenBratt, Kurt
Gladh, direktören Groppfeldt,Ewa hovrättsassessorn Peter Holm,
teknologie doktorn Lars Kahn, änmessakkunniga Gun Landén-Slars,
kanslirádet Hans Larsson, utredaren Bengt Lundberg,konkurrensrádet
Anita Sundberg, universitetslektorn Lousie Yngström, datarådet

Åberg Östholm.Margareta och 1:e arkivarien Britt-Marie

Utredningen, antagit Katalogutredningen får härmednamnetsom
överlämna betänkandet Nationell teleadresskatalog SOU 1996:94.

Utredningsuppdraget härmed slutfört.är
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Ulf Lönnqvist
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Ordlista och förkortningar

tecknet, uttalas skiljer adressat frånat,som
domän i Internetadress

ADMD administrative domain, domänmanagement
i X.400 -standarden, oftast allmänten
tillgänglig tjänst för meddelandeformedling

adressrymd unikamängden adresser viss typ, t.ex.av
telefonnummer eller e-postadresser av
specificerad Då adressrymden ofta ärtyp.
hierarkisk tilldelas innehavare delav av
adressrymden möjlighet fördela delar.att
t.ex. e-postadresser i domän eller intern-
telefonnummer

arbetsgruppAg12 vid SIS ITS handharsom
adressregistreringsfrågor för Internet och
X.400

CA Certification authority certifieringsmyndig-
het för certifiering nycklaröppna förav
kryptering digitaloch signatur

Datapak tjänst for kommunikation datanät hosöver
Telia

Datex tjänst för kommunikation datanät hosöver
Telia

Dir. direktiv

DNS domain används i Internet försystem,name
trafiken i till datornätet rättatt styra
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för elektronisk ochdel i namnrymddomän post
andra funktioner bl.a. på Internet

registreratden domändomäninnehavare ensom

interchangeelectronic dataEDI

standard för EDI-meddelandenEDIFACT

EU-projekt för och adress-EDIRA namn-
förregistrering EDI

Europeiska gemenskapernaEG

elektroniskE-post post

Europeiska unionenEU

domstolenHögstaHD

datakommunikation,for globalInternet nät nätav
elektroniskbl.a. post.

elektroniskMail på InternetInternet post

nätadressIP-adress på Internet

intergrated services digital network, digitaltISDN
flertjänstnät kan användas såväl forsom

datakommunikation, video-telefoni försom
kommunikation m.m.

internationella standardiseringsorganetISO

informationsteknikIT

informationsteknisk Standardisering inomITS
SIS

teleunioneninternationellaITU

Kungliga Tekniska HögskolanKTH
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Memo för elektroniskett system post

NJA juridisktNytt arkiv, avdelning I

nummerdatabas samling abonnentuppgifter med uppgift om
abonnent och dennes teleadress, tele-t.ex.
fonnummer

nummerplan plan för fördelning teleadresser, för attav
unikagarantera nummer

PRMD private domain, domän inommanagement
X.400 för organisationers bruk tilleget
skillnad från ADMD för allmäntärsom
bruk

Prop. proposition

rättegångsbalken

RFC for definierarrequest comment, texter som
teknik används Internetpåsom

SITO Svenska IT-leverantörernas organisation

SIS Standardiseringsorganisationen i Sverige

SOU offentliga utredningarstatens

TCP/IP datakommunikationsprotokoll användssom
på Internet

teleadress den adress telemeddelande skickas tillett
eller från

URL uniform locator: adressresource som
används för hitta dokument i world-att
wide-web

whois för katalog uttalas who+ + plusprogram
plus
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dokument Internetsamling påworld-wide-web mycket storwww
med länkarsammanknutna

standard för krets-rekommendationX.21
kopplade datanät

paketför-standard förrekommendationX.25
datanätmedlande

datorbaseradstandard förrekommendationX.400
meddelandehantering

distribueradstandard förrekommendationX.50O
datorbaserad katalog
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Sammanfattning

Katalogutredningen K 1995:6 tillsattes regeringen i septemberav
1995. Enligt uppdraget skall utredaren analysera förutsättningarna för

skapa nationell katalog omfattar alla teleadresser deatt en som som
enskilda teleabonnenterna vill tillgängliga.hålla Med teleadress avses
bland olika telefoni och elektronisk Huvudsyftetannat typer post.av
med katalogen underlätta användarnas sökning teleadresser.är att av

Katalog används sammanfattande begrepp för såväl trycktettsom
katalog nummerupplysningstjänst och datorbaserad katalog medsom
åtkomst via datakommunikation.

Utredaren framtidaden katalogen datorbaserade delkatalogerser som
vilka via datakommunikation samverkar för användarenatt av som
söker uppfattas och katalog. Varje del i denna distri-som en samma
buerade katalog kan emellertid hanteras fristående. del-Detta gör att
katalogerna kan finnas källan till uppgifterna, kan varjenära t.ex

hantera sina kunder.operatör

För närvarande det dock inte möjligt teknisktär varken eller ekono-
miskt åstadkomma sådant katalogsystem.att ett

Utredaren föreslår, eftersom behoven hos abonnenterna olika,är att
telefoni och datakommunikation behandlas för sig.var

På telekommunikationsomradet föreslås nationell katalogatt tasen
fram följande åtgärder:genom

tilldelatsDen kapacitet i nummerplan för telefoni, dvs. tele-O som
skyldig för nummerupplysningsändamåloperatör, är föraatt ett

register med abonnentinformation de abonnenteröver önskarsom
få sina uppgifter publicerade.

Operatören skyldig låta publiceraär detta register, d.v.sO göraatt
det tillgängligt för allmänheten. Det skall tillgängligt dels igöras
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form tryckt katalog med geografisk indelning skall spridasav som
särskild avgift till abonnenteralla i regionen inte bara tillutan
kunder, dels i form komplett nummerupplysningstjanst.egna av

Nummerupplysningstjänst skall omfatta information allaom opera-
abonnenter.törers

Att och erbjuder telefonitjänst skyldigär att utvar en som ge
katalog innebär inte utredaren föredrar samling mindre tele-att en
fonkataloger. Förhoppningen i stället kravet och kostnadernaär att
medför samverkansavtal kommer till stånd mellan inblandadedeatt
parterna.

Operatören skyldig skäliga villkor lämna registretär även påO att ut
till den för nummerupplysningsändamål begär detta.som

Operatörerna samverkamåste så nummerupplysningstjänst0 att
innehåller samtliga abonnentuppgifter.operatörers

överläggningar har förts mellan samverkansformer.operatörer om
överenskommelse har inteNågon uppnåtts. Post- och telestyrelsen

föreslås få i uppdrag överläggningar medatt ta parternanyaupp
för överenskommelse. Om detta inteuppnå lyckas bör regering-att

lägga telestyrelsenpå Post- och och hållaupprättaansvaret atten
centralt dataregister för telekommunikationsområdet.

På datakommunikationsområdet föreslås nationell katalogatt tasen
fram följande åtgärder:genom

tilldelatsDen kapacitet i och adressplan för dvs.O e-post,som namn-
registrerat e-postdomän, skyldig föra register deär överatten e-
postadresser skall publiceras d.v.s spridas till allmänheten.som
Om domäninnehavaren abonnentenär e-postoperatör avgören om
adressen skall publiceras. Om domäninnehavaren organi-är atman
sation, har domänen för bruk, anställda, avgöreget t.ex.som egna
domäninnehavaren vilka adresser skall publiceras.som

Domäninnehavaren skyldig låta publicera detta register, d.v.sär0 att
det tillgängligt för allmänheten. Utredaren föreslår inte i detaljgöra

formerna för publicering, förutsätter uppgifterna skallattmen vara
åtkomliga med datakommunikation och branschen kan samverkaatt
så användare kan söka enda ställe. nybildade katalog-på Detatt ett
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forum bör lämplig plats för överenskommelse sådannåattvara om
samverkan.

skyldig lämna registretDomäninnehavaren på skäligaär även0 att ut
för adressupplysningsändamålvillkor till den begär detta.som

och telestyrelsen skall fortlöpande följa arbetet. SenastPost-O
l september 1997 skall och telestyrelsen till regeringenPost- rap-

katalog datakommunikationsområdetkravet på påportera om upp-
fyllts. inte föreslås tvingande regleringar införs.Har det skett att
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Summary

the findings of single-member governmentalThis report presents a
nationalcommission, established in order investigate the need forto a

telecommunication including telephonedirectory for addresses,
Only addresses that thenumbers and e-mail addresses. the wantusers

main directorymake public concerned. The of the toto are purpose
find addresses.facilitate for the tousers

free telecommunications market inThe background that the
requirements.Sweden, with several tele More thanoperators, sets new
fixed mobileprovide telephone numbers, wellon as asone company

need fornetworks. The fast growing of e-mail also increases theuse
Swedish society.e-mail addresses thetoaccess

for national directory distributed electronicThe future goal aa
directory, where provides its addressoperator customerevery

of the directory. The advantage that eachinformation partpartas a
of information.independent and close theof the directory to source

possible such solution for thecurrentlyHowever, not to create a
technical and economicaltelephone directory for reasons.

different for telecommunication addresses andSince the demands are
commission has differentdata communication addresses, the

in Telecommunicationssuggestions in the Changes the Acttwo areas.
suggested.are

following actions suggested:Regarding telecommunication, the are

capacity been allocated in the numberingAnyone, whom has0 to
register with addressplan for telephony, has keepto customera

providing directory information.information for the ofpurpose
have theirregister shall include all whoThe customers want to

information public.made



SOU 1996:94

The has make the registerO the public in theoperator to toopen
form of printed directory well directory enquiry service.a as as a
The printed directory shall be made available all in theto users

only of that particular Directorynot to customers operator.area,
enquiry service shall include information from all operators.

The requirement issue printed directory does that theto nota mean
ideal situation number of different books being distributed.a
Instead, expected that the requirement will bettercreate
cooperation between the opertors.

The has make the register0 available whoopertor to to anyone
demands for directory publication purposes.

The have that directoryO enquiryoperators to cooperate to ensure a
service consists of information from all operators.

The have been negotiating of cooperation duringoperators terms
the enquiry. No has been reached, and thereforeagreement
suggested that the National Post- and Telecom Agency PTS shall
lead discussions in order reach thistonew agreement.an

be reached, the suggestion that PTS establishesagreement carmot
central register for telephone number information.a

In the data commuication the following actions suggested:area are

Anyone, whom capacity has been allocated0 naming- andto a
address plan for electronic mail, i.e. who has registered e-mailan
domain, has keep register containing those e-mail addressesto a
that shall be availablemade the public. If the domainto owner

e-mail the decide whichoperator, to customeran toup
addresses that will be published. If the domain anotherowner
organisation, who keeps the domain for its employees,own up

the domain decide which addresses publish.to to toowner

The domain has make the register0 public. The forms oftoowner
publication further specified, but assumed thatnotare
information be available by data communication and thatmeans,
the directory market that single point ofcooperate entrymay so a

offerd for searching The recently formedto a user purposes.
Swedish Directory Forum expected play important role into an
this process.
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register availabledomain required make theThe0 to toowner
demands for directory publicationwho purposes.anyone

1997follow the work and by September 1stPTS shall0 reportup on
whether the requirement for directory forthe governmentto on

fulfilled. forcefulcommunication has been Moredata means are
this thesuggested not case.
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Författningsförslag

telelageniändringtill lagFörslag om

1993:597

telelagenfrågaföreskrivs iHärigenom om

lydelse,följande§§ skall ha3213, ochdels att

a-20 och20paragrafer,in nioförasskalli lagendetdels gnyaatt
följanderubrik§före 20§§,a-32 b närmast32 avsamt en nya

lydelse

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bestämmelserInledande

§l

televerksarnhet.bestämmelserinnehållerlagDenna om

medlagenl avses

i övrigtinformationellerbild, dataljud,telemeddelande: somtext,
ellerljusradio ellerhjälpmedförmedlas genomav

anordnadsärskiltutnyttjarsvängningarelektromagnetiska som
ledare,

telemeddelande för någonförmedlingteletjänst: annan,av

medabonnentanslutning upprättasdärteletjänstteletjänst:mobil
radio,hjälp av

tal ochöverföringbestående iteletjänsttelefonitjänst: somav
telefaxmeddelandenöverföring samtmedger av

låghastighetsmodem,viadatakommunikation
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televerksamhet: förmedling telemeddelanden via telenät ellerav
tillhandahållande förbindelser för sådan verksamhet,av

telenät: anläggning för förmedling telemeddelanden,av

elektronisk e-post: elek-post
tronisk överföring medde-av
lande till eller flera bestäm-en
da adressater.

Med televerksamhet inte utsändning till allmänhetenavses av
i ljudradio eller i 1 kap. 1 § tredjeannat stycketprogram som anges

första meningen yttrandefrihetsgrundlagen.

Tillståndsvillkor

13 §

Tillstånd enligt 5 § driva televerksamhet får förenasatt med
villkor.

Tillståndsvillkor kan bl.a. skyldighet för tillståndshavareavse

på vissa villkor tillhandahålla telefonitjänstatt ochvar en som
efterfrågar denna tjänst,

med beaktande tillgänglig kapacitetatt vissapå villkorav
tillhandahålla fasta teleförbindelser den efterfrågar sådana,som

bedriva verksamheten under de förutsättningaratt följersom av
de internationella överenskommelser Sverige har biträtt,som

4. i verksamheten hänsyn till handikappadesatt behovta av
särskilda teletjänster,

5. medverka till telemeddelandenatt kan förmedlasatt till
samhällets alarmerings- och räddningstjänst,

beakta totalförsvaretsatt beakta totalförsvaretsatt
behov telekommunikationer behov telekommunikationerav av
under höjd beredskap, under höjd beredskap samt
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årligen redovisa sinsinårligen redovisa 7.7. attatt
i de delarverksamheti de delarverksamhet somsom

efter förtillståndetefter för berörstillståndetberörs avav
verksamheten särskiltverksamheten särskilt avpassa-avpassa-

ställade principerställaprinciperde samt attsamt att
förfoganderedovisningen tillförfoganderedovisningen till

tillståndsmyndigheten ellerförellerför tillståndsmyndigheten
myndig-anvisasmyndig- denanvisasden avsomavsom

heten.heten,

tillskäliga villkorpdatt
lämnatillstándshavareannan

publicerade uppgif-sådanaut
enskildas teleabonne-ter om

omfattasinte avmang som
enligt 25 § förstatystnadsplikt

stycket I denna lag, samt

skäliga villkor i9. påatt egen
publicera ochtelekatalog i sin

till allmänhetenverksamhet
enskil-lämna uppgifterut om

teleabonnemang hosdas annan
utsträck-tillstdndshavare deni

de omfattasintening tyst-av
enligt lag.nadsplikt

färmyndighet regeringen bestämmerdenRegeringen eller som
tillstándsvillkor.föreskriftermeddela om
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Teleadresser och adressupplysning

20a§

För tillförsäkra allmänhetenatt
tillgång till upplysning om
teleadresser skall teleadress-
register föras, publiceras,
spridas och överlämnas enligt
bestämmelserna 20i §§.a- e

20b§

Den har tilldelatssom
kapacitet i svensk nummetplan
för telefoni teleoperatör är
för adressupplysningsändamäl
skyldig

föra och ständigtatt upp-
datera register med uppgiftett

de deni verksamhetenom egna
förekommande teleadresserna

därtill hörande informa-samt
tion krävs för identifie-attsom

innehavaren teleadressenra av
i den utsträckning inne-som
havaren vill teleadressengöra
tillgänglig för allmänheten och

deni utsträckning uppgift-som
inte omfattas tystnads-erna av

plikt enligt 25 § första stycket
denna lag,

publicera registren iatt
tryckt katalog och spridaatt
katalogen särskild avgiftutan
till alla användare detav
allmänt tillgängliga telenätet
samt
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samverkani med övrigaatt
teleoperatörer, omfattassom

kraven dennai paragraf,av
publicera registren genom en

samtligaför register gemensam
nummerupplysning, ärsom
tillgänglig för allmänheten.

Villkoren för samverkan skall
skäliga, rättvisa och ickevara

diskriminerande.

20e§

Tillsynsmyndigheten medgefär
undantag frän skyldigheten
enligt 20 b § första stycket 2
och 3 det finns synnerligaom
skäl.

20d§

Bestämmelsen 20 b § gälleri 1
för den har tilldelatsäven som

kapacitet i allmänt tillgänglig
och adressplan förnamn-

elektronisk domäninne-post
havare. Domäninnehavaren
skall till registrenäven attse
publiceras de blir till-sd att
gängliga för allmänheten.

20e§

Teleoperatörerna och domän-
innehavarna skyldiga päär att
begäran överlämna teleadress-

skäliga villkor tillregistren pd
teleoperatör eller utom-annan

stående aktör bedriversom
verksamhet med adress-
upplysningsändamál. Upp-
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lysning skall lämnasäven om
vilka adressinnehavare harsom
hemlig teleadress.

20f§

Den skyldig föraär attsom
teleadressregister skall i sin
redovisning rörelsen hällaav
intäkter och kostnader harsom
samband med förandet av
teleadressregistren avskilda
från verksamhet. Redo-annan

skallvisningen årligen ställas
till förfogande för tillsyns-
myndigheten eller den som
anvisas myndigheten.av

20g§

Regeringen eller den myndighet
bestämmerregeringensom

meddelar föreskrifternärmare
teleadressregistren ochom

därtill sammanhängande krav.

32§

Tillståndsmyndigheten skall vid Iillsynsmyndigheten skall vid
tillsynen särskildägna tillsynen särskildägnaupp- upp-
märksamhet avtal märksamhet avtalatt attom om
samtrafik och upplåtelse samtrafik, samverkan kringom av
fasta teletörbindelser träffas i publicering teleadresser ochav
enlighet med denna lag och upplåtelse fasta tele-om av
meddelade tillståndsvillkor förbindelser träffas i enlighet

överenskommelser med denna lag och meddeladesamt att
ingås angående användningen tillståndsvillkor samt att

enligt överenskommelser ingåsav nummerresurser
fastställda nummerplaner. angående användningen av

enligt fastställ-nummerresurser
da nummerplaner.
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Uppkommer tvist villkor för samtrafikrör eller i övrigt tillämp-som
ning lagen eller föreskrifter eller tillståndsvillkor har med-av av som
delats med stöd lagen, skall tillstándsmyndigheten skyndsamtav
undersöka förhållandena och, särskilda skäl inte talar för annat,om
medla mellan tvistI kan tillståndsmyndighetenparterna. sagtssom nu

begäranpå sig erbjudnaöver tekniska, operationellapart yttraav om
och ekonomiska villkor för samtrañk eller uthyrning fasta tele-av
förbindelser godtagbara.är

32a§

Pågår förhandling rörsom
villkor för samverkan kring
publicering teleadresserav
eller utlämnande teleadress-av

skallregister tillsynsmyndig-
heten begäranpå partav
bestämma tekniska, drifismäs-
siga och ekonomiska villkor

skall inga i avtalet.som
Myndigheten får därvid
bestämma tidsgräns inomen
vilken förhandlingen skall vara
avslutad. Om förhandlingen

avslutadinte tids-inomär
eller förhållande-gränsen, om

påkallar det, skallna annars
tillsynsmyndigheten medla
mellan parterna.

32b§

Uppkommer tvist vid förhand-
ling i 32 § skallsom avses a
tillsynsmyndigheten avgöra
tvisten någon parternaom av
begär det.
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1 Utredningsuppdraget och dess

genomförande

Enligt utredningens direktiv dir. 1995:125, bilaga har utredarense
haft i uppdrag analysera förutsättningarna för skapa nationellatt att en
katalog innefattar alla teleadresser de enskilda teleabonnen-som som

vill hålla tillgängliga. Med teleadress enligt direktivetterna avses
adresser avseende bl.a. olika telefoni och elektronisktyper post,av

Internet och X.400. Huvudsyftet med katalogent.ex. underlättaär att
användarnas sökning teleadresser.av

Utredningsuppdraget kan sammanfattas i följande punkter:

Utredaren skall

undersöka efterfrågan nationell katalog med teleadresser,av en
studera lämpliga katalogstrukturer: hur information bör lagras, hur
sökning skall kunna ske elektroniskt, i tryckt form eller på annat
sätt hur informationen skall uppdateras,samt
föreslå huvudman och organisation för katalogen lämna för-samt
slag till hur katalogen skall underhållas löpande,
analysera möjligheteroperatörernas till och intresse för att sam-
verka kring katalog, varvid bl.a. konkurrensaspekteren gemensam
skall belysas,
kartlägga eventuella tekniska och praktiska hinder för skapaatt en
fungerande katalog,
analysera rättsliga problem vid behov föreslå författnings-samt
ändringar bl.a. vad frågan huruvida skalloperatörernaavser vara
skyldiga tillhandahålla adressuppgifter abonnenterna villatt som
hålla tillgängliga,
studera riskerna i hanteringen hemliga analyserasamtav nummer
konsekvenserna i förhållande till datalagen vid upprättandet av en
katalog i elektronisk form, samt

lämpliga formeröverväga finansiering med utgångspunkt attav
katalogen skall finansieras operatörerna.av
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medvarit knutenreferensgruppharutredningen representanterTill en
Datainspek-anknytning till frågorna såsommedolika instanserfrån
departementtelestyrelsen,ochKonkurrensverket och Post-tionen,

leverantörer,olikaorganisationer på sätt representerarsamt som
landstingsförbund ochkommunförbund,industriförbund,användare

SEIS. Refe-ITS ochintressentertelemarketingföretag eller andra
användargrup-varit sådansammansättning har att storarensgruppens

har sammanträttReferensgruppenrepresenterade.varithar treper
myndig-ochmedsamrått operatörerhar därutöverUtredarengånger.

tillfällen.flertalvidheter ett

i referensgruppen:har ingåttFöljande personer

telestyrelsenochPost-Stefan Andersson
KommunförbundetSvenskaLilieGunilla Bauer

SITOorganisation,IT-företagensSvenskaIvan BrattHans
NäringslivetsTelekommitté,IndustriförbundetGladhKurt

MarketingExitGroppfeldtEwa
KommunikationsdepartementetHolmPeter

ITSStandardisering,InformationstekniskKahnLars
KommunikationsdepartementetLandén-SlarsGun
FörsvarsdepartementetHans Larsson
LandstingsförbundetLundbergBengt
KonkurrensverketSundbergAnita

informationelektroniskför säkradFöreningenLousie Yngström
SEISi samhället,

Åberg DatainspektionenMargareta
Östholm dir. 1994:42IT-utredningenBritt-Marie

representativtträffattillfällenvid flertalutredarenhar ettDessutom ett
telefoniför såvältjänstererbjuder e-posturval operatörer somsomav

frågan behovetbl.a.samtal. Då hari enskildakatalogeroch avom
sådant behovunderstrukitSamtliga hardiskuterats.katalog att ett

förevarit harövriga kontaktervid deOckså storföreligger. sam-som
katalog.behovetstämmighet rått avom

bestående tele-arbetsgrupp,hållits medsammanträde harEtt aven
förutsättningar förför skapajuni 1995,bildad ifonioperatörer, att

nummerupplysning.nummerdatabas förgemensam

framföralltfrågor,anordnats därworkshoptillfällen harVid två om
särskiltochdatakommunikationsområdetteleadresserförkataloger
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e-postadresser, har diskuterats. Referensgruppen har inbjudits till
dessa, liksom för konsulter övrigaochoperatörer,representanter
intresserade. Vid varje tillfälle 30-talhar deltagit. Somett ettpersoner
resultat dessa har intresserade företag tagit initiativ tillmöten attav
bilda svenskt katalogforum.ett

Samråd har skett med kommittén angående datalag dir.ny m.m.
1995:91. IT-utredningen dir. 1994:42 har haft irepresentanten
referensgruppen.

1.1 Betänkandet

Nedan kort översikt betänkandets uppläggning.överges en

Kapitel 2 inleds med förklaringar olika begrepp och fortsätter medav
analys behovet katalog.en av av

Avsnitt behandlar bakgrund. kapitlet 3 beskrivs EG:sI regelverk. I
kapitel beskrivs vissa centrala bestämmelser i telelagen, och4 Post-
telestyrelsens tillståndsvillkor avseende nummerupplysning och kon-
kurrenslagen. Kapitel översikt telekommunikations-5 överger en
marknaden med beskrivning tele- och katalogmarknaderna och hurav
teleadresshantering till. Pågående i nummerfrågorgår samarbete
mellan teleoperatörer beskrivs.

Kapitel 6 behandlar datakommunikationsmarknaden. introducerasHär
kringbegrepp elektronisk domäner, e-postadresser och elek-post,

troniska kataloger framväxandemed exempel på marknad ochen
projekt. nybildade Svenskt Katalogforum beskrivs.Det Avslutningsvis

nätadresser för datakommunikation. kapitelnågot I 7sägs om ges en
översikt hur katalogfrågan behandlats i några andra länder.över

överväganden iAvsnitt III, inleds kapitel 8 med diskussion deten om
offentliga Kapitel 9 diskuterar nationellåtagandet. katalog för tele-
respektive dataområdet. följande kapitel beskrivs förslaget i utred-I
ningen stegvis. Kapitel 10 behandlar kravet teleoperatörerpå och
domäninnehavare föra register adresser. kapitelI 11 beskrivsöveratt
kraven publicering och spridning. detta kapitel berörs först publi-på I
cering telefonnummer i katalog och nummerupplysning. Därefterav

förslag till katalog för e-postadresser baseras frivilligtpåges som
samarbete mellan kataloghållare. alternativa förslag frivil-Några om

2 I6~873
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upphand-telestyrelsenPost- ochinte lyckasligheten även, attt.exges
kapitel 12 beskrivs kravet påe-postadresser. Ilar katalogtjänst för att

katalog-bedriverregistren till denvillkor lämnaskäligapå ut som
behandlas i kapit-Avslutningsvisnummerupplysningsverksamhet.eller

medpersonliga integritetenskildesden13 bl.a. frågor rörsom
avseende kataloger.på

översiktoch bilaga 2utredningens direktivinnehållerBilaga l ger en
och exempel påelektroniska katalogerkringtekniska frågoröver

sammanhang.i dettaverksamheterpågående
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2 Behov katalogav

2.1 Begreppsförklaringar

Innan behovet nationell teleadresskatalog belyses det nöd-ärav en
vändigt definiera vissa begrepp,närmare så de används iatt som
betänkandet.

Utredarens uppdrag omfattar enligt direktivet samtliga teleadresstyper
såsom för fast och mobil telefoni, personsökning, telefax,nummer
adresser for enligt X.400 och Internet adresser för ISDNe-post samt
och X.25. Vidare skall förutsättningarna studeras för medatt ta annan
information postadresser och certifikat för publika nycklart.ex.som

används i samband med kryptering meddelanden.som av

Som begrepp teleadresser relativtär Begreppet ha tillkom-nytt. synes
mit i samband med ändringen bestämmelserna i rättegångsbalkenav
RB hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning genomom

1994/95 2227. I stället för koppla begränsningen till fysiskattprop. en
teleanläggning kopplades begränsningen till viss teleadress. Begreppet
teleadress exemplifieras i 27RB kap. 18 § första stycket telefon-som

kod eller teleadress. Med teleadress i dettanummer, en arman avses
lagstiftningsärende identifiering den icke fysiska adress etten av som
telemeddelande skickas till eller från. En sådan adress kan t.ex.vara

abonnemang, enskild anknytning, kod eller adressen förett en en
Ävenelektronisk tillförlitligaandra identifieringar telemed-post. av

delanden den tekniska utvecklingen möjlighet till, omfattassom ger av
Ävenbegreppet teleadress prop. 21 och 31. här används begreppets.

i denna vida betydelse.

Nummerplaner, och adressplaner den fördelning tillgäng-ärnamn- av
lig adressrymd fleramåste ochgöras när användareoperatörersom

inom adressrymd. Stora publika nummerplaner utgöragerar samma
den för telefoni betecknas E.164 och den för publika datanätsom
X. 121 t.ex. Datex och Datapak m.fl bygger tillgångnät på enligtsom
gränssnitten X.25 X.21.och En finnsnummerplan för-även nät-
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adresser IP-adresser vilka används på Internet. Dessutom finns
och adressplaner för enligt X.400 respektive påe-postnamn- e-post

Internet RFC 821. I utredarens arbete har utgångspunkten varit att
det adresser enligt dessaär nummerplaner diskuteras. Som fram-som
går följande avsnitt i detta kapitel katalogbehovetär förstörstav
uppgifter faller inom nummerplan för telefoni ochsom samt namn-
adressplaner för e-post.

Vidare talas det i direktivet nationell katalog. Med katalog förståsom
register, i form,någon med teleadresser därtill hörandeett samt

information krävs för identifiera innehavaren teleadress.attsom av en
informationDen exempelvisär postadress och Isom avses namn.

detta sammanhang syftet med katalogenär teleadressergöra till-att
gängliga för allmänheten. begreppetI katalog definieras inte något
bestämt medium datorbaserad, CD-ROM eller form.papper, annan

Teleadressupplysning används generellt begreppäven for allasom
upplysning teleadresser; det kan tryckttyper katalog,av om vara

nummerupplysning eller datorbaserad katalog.

Telefonkatalog begreppär foranvänds pappersbaserade kata-ett som
loger avsedda för sprida upplysning huvudsakligen telefonnum-att om

andraäven teleadresser t.ex. faxnummer och imer, men om numera
vissa fall e-postadresser.

Telekatalogen" Telia InfoMediasär allmänt spridda telefonkatalog.
Gula Sid0rna° reklamproduktär och behandlas inte utredaren.en av
Sådana produkter såväl Telia InfoMedia konkurren-utges av som av

Abonnentförteckningar i hushållsdelen vita sidornater. och Rosa
Sidorna" innehåller sådana basuppgifter ingår i utredarenssom upp-
drag.

Nummerdatabas teleadressdatabas det datorbaseradeär register som
ligger till förgrund publicering i telefonkatalog och for uppgifterna i
nummerupplysning. Begreppet nummerdatabas används i betänkandet
huvudsakligen i samband med telefonnummer.

Nummerupplysning tjänst därär uppringning kan fåen man genom
upplysning telefonnummer och andra uppgifter finns it.ex.om som en

eller teleadressdatabas. Begreppet framföralltanvänds förnummer-
den traditionella formen nummerupplysning.av
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tillmed möjlighetdatorbaserad katalogElektronisk katalog är en
elektronisk katalogtillgång tilldatorbaserad åtkomst. En form ärav

förför telefoni användstill den nummerdatabasterminalåtkomst som
kanform elektroniska katalogernummerupplysning. En är somannan

söka i katalogen.där kananvändas för e-postprogrammett.ex. e-post,
katalog.exempel elektroniskCD-ROM påär ett annat en

medelstkatalog flera datorbaserade katalogerDistribuerad är som
varandra dedatakommunikationsprotokoll samverkar med på så sätt att

logisk enhet. fråga från denuppfattas Enden söker som enav som
tillsfrån katalog tilldå vidarebefordras rättsökande kan en en annan

uppgift hittas.

sänderinnebär i sin grundform denElektronisk e-post attpost som
vanligenelektronisk adress,meddelande typett av en somanger en

flera och det elektroniskatill eller attmottagareanger en person, en
elektroniska brevlåda. En brev-överförs tillbrevet sedan mottagarens

kom-i meddelandesystemetlåda kan den komponentsägas somvara
för överföra meddelanden. Med-municerar med andra brevlådor att

kombination meddelan-delandehantering beskrivasbrukar avsom en
‘meddelandelagring.deöverföring och

teleadresskatalognationell2.2 Behov av en

efterfrågan nationellskall enligt direktivet undersökaUtredaren av en
fråga diskuterats med flertalharkatalog med teleadresser. Denna ett

med flertalaktörer marknadenoch andra påoperatörer ettsamt
referens-olika i samhället. Ianvändare representerar gruppersom

användar-föringår, nämnts representanter storasom ovan,gruppen
Ävennäringsliv. användarelandsting ochkommuner,såsomgrupper

Samtligalämnat synpunkter.utanför denna har är överens omgrupp
i olikaefterfrågan och behov katalogerdet finns ett stortstoratt aven

olika beroende vilkenteleadresser. Behovet dock påformer för utser
fråganteleadress det ärtyp om.av

efter-i samhället finnskunnat konstatera detUtredaren har storatt en
nummerupplysningstjänster. påtalade bristenolika Denfrågan på mest

både detfå upplysning abonnenter påi dag det inte gårär att att om

‘ dokumenthantering,Elektronisk 143SOU 1996:40Se även s.
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fasta och mobila frånnätet ställe. Att det finns efter-storsamma en
frågan bättrepå och komplett nummerupplysning denänen mer som
erbjuds i dag helt klart.är Däremot har de redovisade kontakter-ovan

inte visat det finns behov eller efterfrågan endaatt katalogna av en
täcker både telefoni- och datakommunikationsområdet. Det finnssom

emellertid efterfrågan kompletta kataloger inomstor respektiveen av
område.

Behovet kataloger på datakommunikationsområdet har framföralltav
skapats de satsningar har gjorts på IT-området dengenom senastesom
tiden. Nedan följer kort redovisning vissa de projekt ären av av som

Ävenintresse. de telepolitiska målen här viktigaär framhålla.av att
Kataloger och nummerupplysning grundläggandeär betydelse förav
effektiva telekommunikationer. Kataloger dessutom det viktigas-utgör

medlet för få tillgång till teletjänsterte avregleradatt marknad.en
Katalogern kommer därför spela central roll för användningenatt en

teletjänster i framtiden. I det följande redovisas hur behovetav av
katalogtjänst framgår olika statliga utredningar och aktiviteter.av

2.3 De telepolitiska målen

Nu gällande telepolitiska mål har sitt i beslut 1988 årsettursprung av
riksdag prop. 1987/88:1l8, bet. 1987/88:TU28, rskr. 1987/88:402.
Målen preciserades 1991 l990/91:87 137 bet. l990/91:TU28,s.
rskr. 1990/912369 och fick delvis innehåll i samband medett nytt
tillkomsten telelagen SFS 1993:597 prop. 1992/93:200 70 ff.av s.

Enligt 2 § telelagen syftar bestämmelserna i lagen till enskilda ochatt
myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Häri ligger bl.a. att var
och skall få möjlighet från sin stadigvarande bostad eller sittatten
fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst inom allmänt tillgäng-ett
ligt telenät. Vid tillämpningen telelagen skall, såsom medelett attav

häruppnå angivna syften, enligt 3 § skapasträvan att utrym-en vara
för och upprätthålla effektiv konkurrens inom alla delarme en av

telekommunikationsområdet.

Det gällande övergripande målet omfattar följande femäven delmålnu
lades fast i 1988 års telepolitiska beslut.som
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tillgänglighet ochdet godutformasskall såTelesystemet att ger en-
telekommunikationer.grundläggandeforservice

till effektivtdet bidrarskall utformas såTelesystemet ettatt resurs--
i sigSamtidigt skallhelhet.utnyttjande i samhället systemetsom

effektivt.vara
tillutvecklingsmöjlighetemautformasskall såTelesystemet tasatt-

vara.
regional balans ochdet bidrar tillutformasTelesystemet skall så att-

hänsynstaganden.socialamöjliggör
ikriser ochuthålligt och tillgängligt underTelesystemet skall vara-

krig.

framgår inte helttelekommunikationermed effektivaVad avsessom
avancerade tjänster äninrymmaklart. Att det ävenatt meravser

till telelagen prop.propositionendock klart. Italtelefoni torde vara
tillhandahållasdet skall76 framhålls målet1992/932200 att attoms.

väsentligt vidsträckttelekommunikationer äneflektiva är att avsemer
dennaperspektiv inbegriperi övergripandetjänster. Settspecifika ett

allmänbetydelse fråntelekommunikationvarje forminriktning avav
datakommunikation sådan kvalitetexempelsynpunkt. Som nämns av

telefonitjänstentillhandahållsöverföringskapacitetdenatt genomsom
inte tillräcklig.är

verksamhetomfattar således ocksåtelepolitiska målengällandeDe nu
datakommunikationsområdet.på

IT-propositionen2.4

Åtgärder för bredda och1995/96:125propositionenGenom att
IT-proposi-informationsteknik den s.k.användningenutveckla av

i riktning ökatytterligareregeringen tagittionen har mot ettett steg
i proposi-Regeringen harhela IT-området.för utvecklingen avansvar

nationellför övergripande IT-sina förslag till måltionen redovisat en
i informations- ochfortsatta inpekar Sverigesstrategi vägutsom
nationell IT-strategiregeringens mål förBlandkunskapssamhället. en

aktivtmöjligheterutnyttja IT:s på sättmåletkan nämnas ettatt som
stärker Sverigessysselsättning ochochbidrar till skapa tillväxtatt som

effektivitetenanvända för ökamålet ITkonkurrenskraft attattsamt
till med-förbättra servicenoffentlig verksamhet ochkvaliteten ioch

för nationell IT-13. Huvudinriktningenföretagochborgare en
användningenstimulera IT påregeringenstrategi bör enligt att avvara
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befrämjarsätt kreativitet, tillväxtett och sysselsättning. Politisktsom
fastställda mål, och riktlinjer för hur samhällets kommuni-ramar
kations- och informationssystem i skall fungera bör förenasstort med
valfrihet för användarna och med marknadsmässig utvecklingen av

tillämpningarnät, och tjänster. Staten bör därvid i internationell sam-
verkan fastställa spelreglerna för marknadens aktörer på IT-området.
Staten bör även medaktör och katalysator i utvecklingen på IT-vara
området och samverka med de utvecklingsaktiviteter pågår isom
kommuner, län och regioner, i näringslivet och i olika ideella nätverk
och organisationer.

Staten har framgår redovisningen fastställt inriktning-som av ovan nu
och utvecklingen helapå IT-ornrådet. För de fastställdauppnåen att

målen föroch verkligen de effektivitetsvinstergöraatt målensom
bl.a. syftar till krävs fungerande kataloger. Regeringen konstaterar
också i IT-propositionen 44 kataloger är grundstenarnaatt en av
för möjliggöra ökad IT-användning.att en

2.5 Diverse aktiviteter med syfte främjaatt

utvecklingen och användningen ITav

SverigeI pågår f.n. mycket antal aktiviteter i syfteett främjastort att
utvecklingen och användningen IT. Detta gäller inom såvälav
näringslivet offentlig sektor.som

I effektiviserasträvan svensk förvaltningatt med ingårIT önskemålen
myndighetergöra tillgängliga medatt modern teknik. Denna bakgrund

delär motiven för IT-utredningen SOU 1996:40. För åstad-en av att
komma tillgänglighet detär viktigt teleadresser till myndigheteratt

kändagörs på lämpligt sätt.

Stat, kommun och landsting ha inlett samverkan för förnya denatt
offentliga förvaltningen ökad användning IT. Arbetet ledsgenom av

samverkansgrupp, Toppledarforum, med frånav en representanter ett
tiotal statliga myndigheter från Svenska Kommunförbundet ochsamt
Landstingsförbundet. Arbetet inom Toppledarforum syftar till att
undanröja hinder och skapa förutsättningar för rationell och säkeren
IT-användning i den offentliga förvaltningen. Ambitionen läggaär att

förgrund omprövning och förnyelse skapaen öppenattgenom en
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informationsförsörjning i offentligaelektronisk infrastruktur för den
förvaltningen.

införandetToppledarforum bl.a. tagit initiativ till påskyndahar att av
Initiativ har tagits för öka användningenelektronisk handel. även att

inom den offentliga förvaltningen. Satsningen med elek-e-postav
upphandling införs i helatronisk handel innebär elektronisk denatt

offentliga förvaltningen. Målet 95 % upphandlingsvolymenär att av
och tjänster och 50 % upphandlingsvolymen förför frekventa varor av

generella och tjänster skall ske elektroniskt före 1998.övriga årvaror
huvuduppgifterna för projektet få till stånd ramavtalEn är ettattav

elektronisk liggerför och tjänster för handel. Häri ävenprogramvaror
Toppledarforums upphandling elektronisk handelkataloger.krav på av

för publika tjäns-med krav X.500-katalog har drivit på marknadenpå
omfattandeområde, vilken tidigare har varit Ettdettapå trög.ter mer

inte tidigare bilateralabruk i kretsar där längreEDI överens-somav
kommelser föregår varje förbindelse ställer krav katalog-stora
funktion.

inom förAndra initativ för främja elektronisk handel skeratt ramen
för ökad användning elek-föreningen Swebizz att uppmuntra en av

företag, nationellt interna-troniska marknadsplatser mellan såväl som
tionellt.

Även projekt kataloger.Toppledarforums för kommer krävae-post att
mål alla offentliga myndigheter skallprojekt har bl.a.Detta attsom

1996. omfattande informa-kunna med före Ennås utgångene-post av
tionskampanj 1996 genomförts för myndigheterhar under våren att ge
råd stöd det gäller e-posthantering. de häroch För uppnånär att
angivna målen krävs det fungerande kataloger med e-postadresser. För

definitioner vilkaoffentlig förvaltning arbetar Toppledarforum med av
spridaskataloguppgifter behöver myndigheterna.som om

organisationnäringslivet bedriver SITO Svenska IT-företagensInom
elektroniskinom för projekt Polhem arbete i syfte underlättaattramen

stimu-kommunikation och utveckla den elektroniska marknaden samt
elektroniskalera och underlätta användningen våra motorvägar.av

uppdelat i rad tillämpningsområdenPolhem-projektet är t.ex.en som
juridik.databaser, IT ochEDI samte-post,

intressenter nyligen har tagit initiativVidare kan antalnämnas att ett
bilda nationellt katalogforum för få till stånd fungerandetill attatt ett
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förkataloger olika teleadresser. Arbetet inom katalogforum kommer
säkert få betydelse för utvecklingen på katalogmarknaden.att stor
Arbetet beskrivas i avsnitt 6.2.3.närmare

2.6 Samhällsekonomiska aspekter

I IT-propositionen l995/96:125 67 Effektivitetskravensägs hars.
hittills varit den främsta drivkraften för ökad IT-användning i denen
offentliga förvaltningen. statsfinansiellaDet läget innebär fortsattett
högt besparings- och rationaliseringstryck. IT instrumentär ett som

utnyttjat och tillsammansrätt med organisations- och strukturföränd-
ringar kan avsevärda effektivitetsförbättringar. offentligaDenge
förvaltningens IT-användning bör utformas på sådant densättett att
också bidrar till effektivare samverkan och kontakter med företag och
medborgare ...

I IT-propositionen framhålls vidare alla offentliga böratt utnytt-organ
IT:s möjligheter. Det inbegriper kunna och besvaraatt ta emot

elektronisk och ha möjligheter söka i informationsdatabaser.post att
Därmed främjas elektronisk ärendehantering.

Även i förarbetena till telelagen prop. 1992/93:200 76 f framhållss.
de positiva effekterna för sarnhällsekonomin och regionalpolitiken som
IT-utvecklingen i har. Departementschefen anför bl.a. följande:stort
Enligt min mening detär vikt tillstörsta de möjligheteratt taav vara

telesystemet infrastruktur kan ha för samhéillsutvecklingen.som som
inteDetta gäller minst den regionala utjämning härigenom kansom

åstadkommas förutsättningarna driva näringsverksamhet. Somattav
jag det måste varje möjlighet till regional utveckling kanser som
skapas teleinfrastrukturen utnyttjas. Goda förutsättningar förgenom
tillgång till teletjänster i dettaär sammanhang centralt. Utöver den
grundläggande telefonitjänsten gäller detta exempelvis olika former av
datakommunikation. Att aktivt utnyttja den utvecklingspotential som
infrastrukturen telekommunikationsområdetpå och olika kommunika-
tionsformer bör vidare bidrautgör till föra skilda delar Sverigeatt av

varandranärmare med de fördelar detta för med sig för enskildasom
föroch samhällets funktion.
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2.7 ämställdhetsaspekterJ

utredningens direktiv jämställdhetspolitiskaEnligt skall de konse-även
kvenserna redovisas. Tillgången till och utformningen kataloger ärav

analysera redovisa jämställdhetsperspektiv.och Desvårt att ettur
frågor detta perspektiv kan intresse gäller själva inne-som ur vara av

i innehållet under avsnitthållet katalogerna. Frågor rör tassom upp
13.1.1.

Övriga2. 8 frågor

utredningens framförtsUnder arbete har det det samtrafik- ochatt av
beredskapsskäl skulle finnas behov komplett nationellav en nummer-

uppgifter samtligadatabas med abonnenter.om

Beträffande behovet komplett nummerdatabas samtrafikskälav en av
kan konstateras införandet nummerportabilitet kan ställa krav påatt av

sominförandet nationell nätdatabas innehåller uppgifter vartav en om
telenätetskall skickas isamtal En sådan databas harett ett annat

innehåll och anpassad efter andra behov sådan nummerdata-är än en
bas skall användas för adressupplysningsändamål. Utredningenssom
uppdrag omfattar endast den databas.typensenare av

nationellNär det gäller behovet nummerdatabas beredskaps-av p.g.a.
förts inomskäl har samtal med Försvarsdepartementet och personer

totalförsvaret. framkommit inom totalförsvaret För-Det har detatt
Överstyrelsen civilsvarsmakten och för beredskap pågår arbete med

uppbyggnad kataloger skall tillgodose behovet katalogerav som av
under höjd beredskap. uppdatering skall kunna ske krävs till-För att

2 skiljer vilkamellan databaser med uppgifter abonnenter, försMan om
för nummerupplysningsändamål finns uppgifteroch nåtdatabaser där det om

samtal skall i nätet.vart ett styras
nummerupplysningsdatabasen finns abonnentnumret och identifikationI en av

abonnenten, vanligen eller företagpå och postadress. Det ärpersonnamn
databas utredningensdenna uppdrag omfattar.typ av som

finns uppgifter iI nätdatabasen samtal skall skickas telefoninåtet.vart ettom
Vissa översättningtjänster kräver mellan abonnentens dettanär ärnummer
geografiskt oberoende frisamtalstjånster och det geografiskat.ex. numret
där abonnenten befinner sig. liknande nätdatabas kan användas förEn
nummerportabilitet.
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katalogtjänster. tillgodosestill publika Dessa behov kommergång att
utredningens förslag.genom

nationell nummerdatabas beredskapsskäl har intekravNågot på av
framförts ñrsvaret.av

2.9 Slutsatser

tillgängligheten teleadresser avgörande förredovisats tillSom ärovan
omfattning resultatanvändningen skall få den och deITatt ge somav

kan framtagandetuppställda målen Som framgårde ovan avanger.
positivt effektivaresamhällsekonominkataloger påverka ettgenom

tillgängliga tekniken utnyttjasutnyttjande befintliga Denresurser.av
mer.

framstår behovet katalogfunktionerUtifrån dessa utgångspunkter av
framkommit vid de diskussionermycket Samma behov harstort.som

aktörer tele- ochförts med och med andra påhar operatörersom
referensgruppensdatakommunikationsområdet med användar-samt

diskussioner har det framkommit detdessaI attrepresentanter. ur
skall behöva söka fleraanvändarsynpunkt oacceptabelt påär att man

få upplysning telefonnummer ellerolika ställen för ettatt en annanom
nummerupplysning kunna upplysa sökt tele-teleadress. måsteEn om

abonnent.fonnummer hos den sökte Dettaär är ettoavsett oav-vem
i dag inte lika angeläget telefonnummervisligt krav. åter-Det är att

e-postadresser dettafinns ställepå ävent.ex.som om avsamma
skäl önskvärt.många vore

uppdelning telefoni såväl historiska mark-Skälen för i och data är som
tekniska. Kataloguppgifterna har olika uppkomstsättnadsmässiga och

vidväsentligen i olika media. lämplig utgångspunktoch efterfrågas En
respektivenummerplan för telefoni och adress-uppdelningen är nanm-

förplan e-post.

tidtelefonrelaterade uppgifter har funnits längre ochKataloger för en
i former i form telefonkata-sprids i såväl väletablerade som nya av

Uppgif-nummerupplysning, terminalsökning, CD-ROMloger, m.m.
och därförfinns ursprungligen hos operatörer operatörer ärterna

kataloguppgifter. tekniskalämpliga instanser för underhåll Denav
nummerupplysnings-för kommunikation mellanlösning användssom
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nationelltvissa fall mellan operatöreriinternationellt och äventjänster
telefoni.specifik förär

inte pådatakommunikation finns det sättgällerdetNär somsamma
förtekniska lösningarnakatalogfunktion. Deetableradtelefoniför en

flera altema-skala ochoprövade ikatalogersamverkande är ännu stor
tekniksig från denskiljervilka samtligativ finns, nummer-som

Efterfrågan gäller katalogtelefoni använder.upplysningstjänst för som
dator-människa lika gärnanödvändigtvis läsesinte ettutan avenav

respektiveindivider finns hostilladressernaKunskapen omprogram.
katalogmarknadenoch ärhos någon operatörorganisation änsnarare

obefmtlig.intillnäst

utredningen behovetskäl bedömerangivnatillMed hänsyn att avovan
respektive data-telekommunikationföradressuppgifterpublicering av

olika för deoch förslagenkommunikation kan hanteras utseparat ser
teleadresskata-nationellefterAmbitionenområdena. strävatvå att en

respek-katalogmarknaden påAllteftersomsikt.log längrekvarstår på
samverkanformer försannoliktutvecklas kommertive område att

till fri publi-inbjuderlnfoMedia idagTeliaexempeluppstå. Ett är att
Telekatalogen.ie-postadressercering av

telefonnum-Informationentydig.behovsbildentelefoniFör fast är om
telefoni, skall finnas i såvälförnummerplanenfrånkommersommer,

telefoniNummerplanen förnummerupplysning.ikatalogtryckt som
ISDN.inklusivemobilasåväldet fasta nätenE.164 används somav

ochtelefaxnummerförtelefonnummerför ävenanvänds förutomDen
mobil telefonifast ochAllteftersompersonsökare.tillför nummer

katalog-fungerandehaönskanhäll kommerutvecklas attmot samma
starkt.mobiltelefoni ökaföruppgifter att

behov demon-Dettaför e-postadresserkatalog ärBehovet stort.av
population-begränsadei dekatalogen haranvändbarhetdenstreras av

e-posttrafik, Memo-sinkatalog förtid haftlängre t.ex.som ener
inom universitet-katalogenindustrin ochinom utsystemet gessom
erbjuder frivilligAU-system,högskolevärlden. Företagetoch som

registreringarnatillväxt iexponentiellpublicering på Internet, ser en
adresser.av

för publice-katalogframförts behovsammanhang harolika ävenI av
för digitala signaturer.användanycklarcertifikat förring öppna attav

dessa måstetyderdiskussioner påframkommit vidharInget attsom
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finnas på nationell nivå, dvs. endapå ställe i Sverige. I stället börett
de certifieringsorgan för nyckelhantering, fram, självaväxer fåsom
hantera denna fråga.

Nätadresser fir datorer intehar bedömts skapa behov allmäntstort av
tillgängliga kataloguppgifter. De datanäten Datapak ocht.ex.rena
Datex används inte sådantpå allmänt tillgängligasätt katalog-ett att
uppgifter nödvändiga.är kommunicerandeDe har i dessaparterna
sammanhang ofta kärmedom varandras adressuppgifter. Nätadres-om

för Internet återfinns i Internets Domain Name System. Dennaser
funktion används de kommunicerande datorerna för hitta rättattav
dator på Internet.



Avd
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regelverkEG:s3

Inledning3.1

teletjänstematillgängligaallmäntsåväl defastslagitsharDet attnu
januariden lliberaliseradeskalltele-infrastrukturen senastvarasom

ONP-s.k.Detmedlemsstater.för vissaövergångsperiodermed1998,
dentjinstedirektivet‘ grundläggande förramdirektivef ärs.k.detoch

direk-dessainnehållet igällerVadliberaliseringsprocessen.pågående
tillhänvisasefterföljdtillkommit i dessdirektivde andrativ och som

Äventelelagen’.rörandedepartementspromemorian översyn av
hänvisassamhällsomfattande tjänsternadefrågor rörbeträffande som

det pågårskall endast nämnasdepartementspromemorian. Här atttill
samhälls-i denummerupplysningstjänsterinräknadiskussioner attom
1996ipublicerade ettKommissionentjänsterna.omfattande mars

KOM9673.område,dettameddelande på

kata-diskuteras äventelemarknadenliberaliseringmedarbetetI aven
lämnasnedannummerupplysningstjänster.andraoch enloger

område. Förstdettarör tasnärmaredokumentför deredogörelse som
förslaglämnasdär detKOM95431dokumentkommissionens upp,

andra tele-ochtelefonkatalogerförutvecklingenframtidadentill hur
doku-marknad. Dettaavregleradpåbörupplysningstjäxister ut ense

diskus-tjänaendastoch börbehandlats närmareintehar somment
ONP-taltelefonidirektivef’, iÄven antogss.k.detsionsunderlag. som

nummerupplysnings-bestämmelserinnehåller1995,december om
med-för deendastdirektivetgällerlydelsenuvarandedesstjänster. I

denupprättandet90/387/EEGdirektiv3 och rådetsParlamentets avom
nät.tillhandahålla öppnateletjänsterförmarknaden attinre genom

marknadernakonkurrens på90/388/EEG‘ direktivKommissionens om
teletjänster.för

fir alla5 telekommunikationerModerna1996:38Ds
tillhandahållande95/62/EGdirektiv° rådetsoch avParlamentets om

taltelefoni.firnätöppna
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lemsstater alltjämt har teleorganisationer Enligt de ändringarsom
föreslagits skall direktivet tillämpligtgöras på samtligasom medlems-

Längre fram i betänkandetstater. kapitel 13 redogörs för dataskydd s-
direktivet och kommissionens förslag till direktiv skydd förom per-
sondata inom telekommunikationsområdet.m.m.

3.2 Kommissionens meddelande denom

framtida utvecklingen för telefonkataloger och
andra teleupplysningstjänster på avregleraden

marknad, KOM 95 431 slutlig
Kommissionen slår fast katalogtjänsterna detatt utgör viktigaste
medlet för få tillgång till teletjänsternaatt och dessa därför kommeratt

spela central roll föratt användningen teletjänsternaen påav en
avreglerad marknad. Vidare framhåller kommissionen katalog-att
tjänsterna traditionellt har varit förenadenära med utbudet telefoni-av
tjänster och de är grundförutsättningarnaatt för allmän tjänst.en av en
Kommissionen slår vidare fast användare telefonitjänstatt i varjeav
medlemsstat bör ha tillgång till åtminstone fullständig Vita sidor-en
na-katalog, dvs. abonnentförteckning och upplysningstjänsten som
omfattar uppgifter samtliga abonnenter på såväl det fasta detom som
mobila nätet.

Kommissionen föreslår sammanfattningsvis följande riktlinjer för
sektorns utveckling:

Upprätthållande allmän telefonkatalog och nummerupplys-av en en
ningstjdnst pd avreglerad mar/mad. I varje medlemsstat bören
användare telefonitjänster ha tillgång till åtminstone fullständigav en

7 Med teleorganisation offentliga eller privata organisationer tillavses
vilka medlemsstat har givit speciella eller exklusiva rättigheteren för till-
handahållande allmänt tillgängliga telenät och, där så tillämpligt,är all-av
mint tillgängliga teletjänster.

8 Parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG skydd för enskildaom
med avseende på behandling personuppgifterpersoner och det friaav omflödet sådana uppgifter.av

9 Kommissionens förslag till direktiv, KOM 94 128 slutlig, skyddomför persondata inom för det digitala telenätet särskilt medm.m. ramen
avseende på ISDN och det digitala mobila telenätet

.
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till abonnenternummeruppgifterinnehållersidorna-katalog,Vita som
upplysningstjänst tillåtminstoneochtjänster,mobilaochfastapå en

pris.överkomligt

mark-rättigheterna pdspeciellaochexklusivadeUpphävande av
speciellaellerexklusiva rät-detelefonkatalogerförnaden attgenom

avskaffas.bestämmelsernationellai vissaföreskrivstigheter som
utvecklingdynamiskmöjliggöraavregleringDenna att avenavser

och med hänsynstagan-konkurrensreglemabeaktandemedutbudet av
rambestämmelserdeutvecklingensidan dende till, å senaste avena
avregleringenfullständigadensärskiltteletjäxister,tillämpas på avsom

och detranseuropeiskasidan de nätensandraoch åtelefonitjänsterna
kommande år.utveckling underförväntadeteletjänsternasmobila

katalogtjänst-utsträckningdensaluföring. IochtillträdeförVillkor
inte längre kanför abonnenterupplysningstjänsternaandraoch deerna

obearbetadetilltillträdetbordeverksamhet,reserveradvaraanses
kriterier,objektiva ärgrundvalsäkerställas påabonnentdata somav

medöverensstämmelseiicke-diskriminerandegenomskådliga och samt
konkurrensreglernasärskilt de rörbestämmelser,gemenskapens som

skyd-ONPtillhandahållande nätöppnaför samtprincipernaoch av
privatlivet.persondata ochdet av

telefonkatalogenelektroniskateknologiernaFrämjande de nyaav
multimedia. PåöppningochX.500-tjdnsterochCD-ROM moten

erbjud-telefonkatalogenelektroniskadenmöjlighetergrund de somav
data,uppdateringständigdirektanslutning,viasökningsnabb aver

desammankopplingtillämpningsområden, börolikamånga aven
unioneninomtjänsternabefintliga uppmuntras.olika

Skyddsátgärder

detsäkerställas närpersondata börSkyddetprivatlivet.Skydd avav
Behandlingenkatalogtjänster.tillhandahållandetgäller person-avav

katalogtjänster,tillhandahålla ärför kunnanödvändigdata, är attsom
kommerlagstiftning ochnationellbefintligibegränsningarförföremål

särskiltbörAbonnenterståndpunkter.omfattasatt gemensammaav
intrångdemskyddaavseddarättigheter är motinformeras attsomom

telefonkatalogen,iinterättigheten nämnasprivatliv, dvs.i deras att
rättighetendem,berördatatill och rättafå tillgångrättigheten att som

användningenbegränsarättighetenochsaluföringsig attmotsättaatt
dessa data.av



52 SOU 1996:94

Skydd den immateriella aganderatten. nationellaDe ochav gemensam—
bestämmelserna upphovsmannarätten bör utsträckas tillma om att

omfatta telefonkataloger kriterierna för skydd tillämpasattgenom
inom för gällande bestämmelser.ramen

3 3 ONP-taltelefonidirektivet
.

Syftet med direktivet, utöver harmonisera villkoren fir tillträde tillatt
telenäten enligt ONP-principerna, är uppnå harmoniserad taltele-att en
fonitjänst inom gemenskapen. Enligt direktivet skall medlemsstaterna
bl.a. säkerställa användarna bereds tillgång tillatt tryckta eller elek-
troniska kataloger tillhandahålleroperatörernasamt informationatt i
de allmänt tillgängliga katalogema. I samband med den allmänna
ONP-översynen inför 1998 har, förslag till ändringsagtssom ovan, av
direktivet aviserats under 1996.
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ordningNuvarande4

Telelagen4.1

1993.‘° sambandIjulikraft den 1iträdde1993:597SFSTelelagen
Tele-Telia AB.tillTeleverketombildadesikraftträdandemed lagens
Teliaöverfördes tillskulderochtillgångarmedverksamhetverkets

dotterbolag.helägdaTelia ABtillrespektiveAB av

tele-f.n. översynpågårKommunikationsdepartementet avInom en
junimittendepartementspromemorian" redovisas iskalllagen. En av
juli1kraft deniträdatelelagendenskallenligt planernaoch nya

1997.

på öppenförutsättningarsyfte atttillharTelelagen staten enatt ge
telekommunika-verksamheten påkontrolleraochtelemarknad styra

propuppfyllaskantelepolitiska målendetionsornrådet så att
tillbestämmelsernasyftartelelagen att2 §Enligt1.1992/932200 s.

telekommuni-effektivatillfå tillgångskallmyndigheterochenskilda
ochkostnadsamhällsekonomiskamöjligatill lägsta enkationer var-

sitt fastabostad ellerstadigvarandesinfrånmöjlighetfåskall bl.a. att
tillgängligtallmäntinomtelefonitjänstutnyttjaverksamhetsställe ett

telenät.

ochförskapaskall utrymmesträvan§ telelagen attEnligt 3 varaen
telekommunika-delarallainomkonkurrenseffektivupprätthålla aven

syftena.angivna§de i 2uppnåmedeltionsområdet såsom attett

bestämmel-lageninnehåller§i 1bestämmelsernainledandeEnligt de
förmedlinghärteleverksamhetMedteleverksamhet. avavsesomser

ochTelelag1992/93:200ifinnstelelagen° tillFörarbetena enprop.
rskr.l992/93:TU30,bet.Televerket,förverksamhetsformförändrad m.m.,

1992:70.i SOUñnnsbetänkande TelelagTelelagsutreduingens1992/93:443.

allafirDs telekommunikationerModerna1996:38
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Enligt de inledande bestämmelserna i 1 § innehåller lagen bestämmel-
televerksamhet. Med televerksamhetser om här förmedlingavses av

telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande förbindelser förav
sådan verksamhet. Telemeddelande definieras i lagen följandepå sätt:
ljud, bild, data ellertext, information i övrigt förmedlas medsom
hjälp radio eller ljus eller elektromagnetiskaav genom svängningar

utnyttjar särskilt anordnad ledare.som Lagen innehåller sålunda
bestämmelser rör såväl telekommunikationsområdetsom data-som
kommunikationsområdet.

Ett relativt handlingsutrymmestort vid tillämpningen med möjlig-ges
het komplettera med bestämmelseratt är anpassade till marknads-som
situation, teknikutveckling I lagen den målsättningm.m. elleranges
inriktning vilken tillämpningenmot skall kunna återföras. Inslaget av
regler har begränsats och marknadskrafterna har getts utrymme att
leda utvecklingen tjänster och kommunikationsformer.mot nya Utifrån
de angivna målen i 2 § telelagen ankommer det på bl.a. Post- och
telestyrelsen och överprövande domstolar utformaatt närmareen
praxis på området. Post- och telestyrelsen tillstånds-är och tillsyns-
myndighet enligt telelagen.

Några regler i telelagen intresseär för utredningenssom vidkom-av
mande skall här redovisas.

Iillstdndsplikt

Enligt 5 § telelagen krävs det tillstånd för rätten inom allmäntatt ett
tillgängligt telenät tillhandahålla

l telefonitjänst eller mobil teletjänst, verksamheten har omfatt-om en
ning med avseende på utbredningsområde,som antalet användare eller

jämförbart förhållandeannat betydande,är eller
2 fasta teleförbindelser, upplåtelsen görs nätets ägare ellerom av av
någon disponerar kapacitet iannan ochnätet tillhandahållersom såda-

förbindelser i omfattningna betydande.är Tillstånden fårsom avse
visst område ellerett hela landet.

I propositionen s. 91 f sägs marknadsandelaratt omkring 10-15 % i
allmänhet torde kunna betraktas betydande. Om andelen inomsom
relevant marknad understiger 5 % får det tveksamt till-anses om
ståndsplikt undantagsvisän börannat bli aktuell. Sett till omsätt-- -
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marknads-mindrebl.a.kanteleverksamhetdriverhos denningen som
verksam-innebäradelmarknader attolika sammantagetinomandelar

departementschefen villeFöredragandebetydande.kanheten anses
samtligabedömningensamladedendet ärframhållasärskilt avatt

till-föreliggerdetföravgörandeäromständigheterangivna omsom
ellerfastigheterellerbetjänarVerksamhet ettståndsplikt. parensom

verksamheterexempel påkoncern ärinombolag somolika samma
tillståndspliktiga.inte börpropositionenenligt vara

alla fåskalldetbegärtelelagen11 §enligtUtgångspunkten attär som
verk-bedrivaförutsättningarsaknarsökanden attEndasttillstånd. om

tillståndskallkvalitetochkapacitetgodmedochvaraktigtsamheten
gällerfalli vissateletjänstmobiltillhandahållatillståndnekas. För att

frekvensutrymme.begränsningentillmed hänsynreglerandra av

och denverksamhetentillståndspliktigadenmellanAvgränsningen
inteframgåroklar. Dettillstånd ärinte kräver avverksamhet som

ochPost-gränsdragningsproblemen.skall lösahurförarbetena man
detvisetdetproblemet på attdelvis löst atthartelestyrelsen anserman

tillstånd.påkravuppstårdettillstånd innantillföreligger rätten

Anmdlningsplikt

medgetelelagenstycketförsta8 §enligtfårtelestyrelsenochPost-
fallsådantskäl. Isärskildadet finnstillståndspliktenfrånundantag om

paragraf-Enligtanmälningsplikt.medtillståndsplikten ersättasfår en
föreskriftermeddelatelestyrelsenochfår Post-styckeandra omens

till-tillgängligt telenätallmäntinomdenföranmälningsplikt ettsom
enligttillståndspliktenomfattasinteteletjänsterhandahåller avsom

endast imeddelasanmälningsplikt fårföreskrifterochBeslut5 om
följaförsynpunktallmänfrånbehövs attdetutsträckningden som

telekommunikationsområdet.utvecklingen på

anmälningsplikt ochmedfalli någotinteTillståndsplikt har ersatts
för-Enligtbeslutats.inteanmälningsplikt harföreskrifternågra om
förtillämpningsområdet3041992/93:200 attprop. antasarbetena s.
blikommerstycketenligt första attundantagmedgemöjligheten att

§i 5redantillståndsskyldighetentillmed hänsyn attsnävtytterst
begränsad krets. Detmycketendastomfattatillavgränsats att en

utvecklingenbakgrundtelestyrelsenoch motåt Post- attöverlämnas av
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på telekommunikationsornrådet bestämma tillämpningsområdet genom
sin praxis.

Tillståndsvillkor

Tillstånd enligt 5 § telelagen attvdriva televerksamhet får enligt 13 §
telelagen förenas med villkor. Denna ordning har valts fir detgöraatt
möjligt utforma villkoratt individuellt till respektivesom avpassas
tillståndshavare. Härigenom har Post- och telestyrelsen inom ramen
för telelagen möjlighet aktivtgetts påverka uvecklingenatt på tele-
området. De tillståndsvillkor ställs skall bestämmassom upp mot
bakgrund de syften lagen skall främja.av I lagensom endastges
exempel förhållandenpå kan regleras i form villkor fir till-som av
ståndshavare. Uppräkningen inteär avsedd uttömmande.att vara
Tillståndsvillkor kan även andra förhållanden inomavse förramen
lagen.

Som exempel i punkterna 8 och 9 tillståndsvillkoranges kanatt avse
bl.a. skyldighet för tillståndshavare på skäliga villkor tillatt annan
tillståndshavare lämna sådana publiceradeut uppgifter enskildasom
teleabonnemang inte omfattas tystnadsplikt enligtsom 25 § förstaav
stycket l denna lag, på skäliga villkorsamt iatt telekatalogegen
publicera och i sin verksamhet till allmänheten lämna uppgifterut om
enskildas teleabonnemang hos tillståndshavare i den utsträckningannan
de inte omfattas tystnadsplikt enligt lag.av

Post- och telestyrelsen får enligt §4 3 teleförordningen meddelap
föreskrifter tillståndsvillkor enligt 13 § telelagen.om Några föreskrift-

dettapå område har inte beslutats.er

4.2 Operatörernas tillståndsvillkor

Samtliga operatörer har i sina tillståndsvillkor, klausulen om num-
merupplysning. Telia AB har den långtgående skyldighetenmest
medan övriga inteoperatörer ålagts omfattande skyldighet.samma

Telia AB:s villkor har följande lydelse:

7.1 Tillståndshavaren skall via nummerdatabas på skäligaegen
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villkor till allmänheten tillhandahålla nummerupplysning som om-
fattar abonnentnummer och adress iabonnenters densamt namn
utsträckning abonnenter eftergivit tystnadsplikten. Upplysnings-
skyldigheten innefattar uppgifter andra tillståndshavaresäven om
abonnenter.

7.2 Tillständshavare skall skäliga villkor i denpå egna nummer-
databasen inta uppgifter enligt 7.1 andra tillståndshavares abon-om

Uppgifterna får användas endast för nummerupplysningnenter.
publiceringeller i katalog, inte tillståndshavamaom enas om annan

användning.

7.3 Tillståndshavaren skäliga villkor publiceradeskall lämnapå
uppgifter enligt abonnenters teleabonnemang till7.1 andraom egna
tillständshavare. skall tillståndshavaren skäliga villkorDessutom på

framtidalämna dessa uppgifter till svensk nationellannan nummer-
databas.

skäliga villkor i katalog publicera deTillstándshavaren skall på7.4
uppgifter i 7.1.som anges

Övriga har följande lydelse villkor:pd sinaoperatörer

Tillständshavaren skall skäliga villkor lämna publicerade7.1 på
uppgifter till tillstånds-abonnenters teleabonnemang andraom egna

Skyldigheten omfattar abonnentnummer abonnentershavare. samt
i utsträckning abonnenter eftergivit tystnads-och adress dennanm

villkorplikten. skall tillstandshavaren på skäliga lämnaDessutom
uppgifter abonnenters teleabonnemang till framtidaom egna annan
svensk nationell nummerdatabas.

7.2 Uppgifter teleabonnemang erhålls frän andraom som
får för nummerupplysningtillståndshavare användas endast

i inte tillståndshavarnaeller publicering katalog, annanom enas om
användning.

skälig ersättning inteVad med har utvecklats inärmaresom avses en
118 med tillförarbetena. I propositionen det endast hänsynsägs

upphovsrättsligt skydd enligt §berörda kataloguppgifter har 49att
1960:729 till litterära konstnärliga verklagen upphovsrätt ochom

förenade villkorenoch till de kostnader med uppfyllelsenär avsom
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med villkor alltidtillstånd förenastillståndshavarebör varavarsen
i intressetillståndshavareskälig ersättning denberättigad till varsav

för uppfyllelsenövriga villkor börmeddelas. Avenvillkoren vara
skäliga.

nummerupplysning begränsadför villkoren avseende ärGiltighetstiden
skäl förtillståndsvillkoren1996. Enligttill årutgången anges somav

långsiktigautreda hur dentelestyrelsendetta ochPost- attatt avser
nationell tele-nummerupplysning ochnationellmålsättningen enom

från och tele-Enligt uppgift Post-kan säkerställas.fonkatalog bäst
avvaktar dettautredningingenstyrelsen så görs utan manegen

betänkande.

nummerupplysningfrågorbestämmelser reglerar rörDe somsom
tillstånd. Icke tillstånds-hari endast för degäller dag operatörer som

bedriver verksamhet med behovocksåpliktiga operatörer avsom
Teliaendastomfattas inte bestämmelserna. Detnummerkapacitet ärav

nummerupplysning ochtillhandahållaskyldighetAB ålagts attensom
nummerupplysningsskyldighetenkatalog. Katalog- ochpubliceraatt

Teliaabonnenter.andra tillståndshavaresuppgifteromfattar även om
fullgöra katalog- ochTelia InfoMediauppdragitAB har att

sigTelia intenummerupplysningsskyldigheten. Såvitt känt har använt
fåtillståndsvillkoren begärafinns enligtmöjligheten attattav som

abonnemangsuppgifter för publice-till andra tillståndshavarestillgång
tillståndsvill-nummerupplysning. Genomellerring i katalog genom

medmöjlighet skapa nummerdatabasnämligenkoren att enges en
samtliga tillståndspliktigahosuppgift abonnenter operatörer.om

Konkurrenslagen4.3

undanröja ochtill ändamåll993:20 harKonkurrenslagen mot-att
produktion ochkonkurrens i frågahinder för effektivverka avomen

nyttigheter.tjänster och andrahandel med varor,

konkurrensbegränsandeförbudinnehållerKonkurrenslagen motett
ställningmissbruk dominerandeförbudavtal 6 § och motett av

flera företags sida§ missbruk från eller19 §. Enligt 19 är ett av en
förbjudet.svenska marknadendominerande ställning denpå

konkurrensfrågor.. Konkur-myndighet förKonkurrensverket centralär
viktigaste medelkonkurrenslagenuppgift medrensverkets är att som
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verka för effektiv konkurrens i privat och offentligen verksamhet till
för konsumenterna.nytta Verket kan konkurrensbegränsandepröva

beteenden på initiativ eller eftereget anmälan från företag, enskilda
eller myndigheter.personer

Konkurrensverket har behandlat flertal ärenden där Teliasett domine-
rande ställning och frågan Telias agerande utgjort missbrukom av
dominerande ställning varit föremål för prövning. I fråga abon-om
nentuppgifter och försäljning sådana uppgifter har Telias agerandeav
såvitt känt varit föremål för prövning i ärende.ett

I klagomålsärende Dnr 118/94 gällde frågan de försäljningspriserom
eller andra affärsvillkor Telia och Telia InfoMedia tillämpadesom för
leverans abonnentuppgifter databaserav utgjorde missbrukur av
dominerande ställning. Konkurrensverket konstaterade Telia ochatt
Telia InfoMedia ingick i ekonomiska enhet och derassamma att
agerande marknaden därför skulle bedömas tillsammans. Konkur-
rensverket konstaterade vidare Telia dominerandeatt på den ivar
ärendet aktuella produktmarknaden. Enligt Konkurrensverkets upp-
fattning den relevanta produktmarknaden marknadenvar för veckovisa
uppgifter adresser och telefonnummer för hushåll.om Konkurrens-
verket farm inte villkoren utgjorde missbrukatt dominerande ställ-av
ning.

Ytterligare ärende med klagomål riktadeett Teliakoncernenmot röran-
de frågor är under handläggning.samma

z Konkurrensverkets beslut den 23 augusti 1994 Dnr 118/94.
t 3 Konkurrensverkets ärende Dnr 797/95.
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5 Telekommunikationsmarknaden

5.1 Inledning

till vad gäller i flestaI de andra länder har i Sverigedetmotsats som
aldrig funnits rättsligtnågot monopol eller licenstvång fir anläggning

telenät eller för erbjuda teletjänster. Televerket har ändåattav p.g.a.
olika regler huvuddelenunder 1900-talet haft faktisktettav av mono-

pol tillhandahålla teletjånsterpå hushåll, ñretag ochåt myndig-att
heter. Under de har den svenska föränd-åren telemarknadensenaste

Antalet erbjuder olikaavsevärt. tjänster har ökatoperatörerrats som
markant förutsättningarnaoch för effektivare konkurrens har där-en
med också ökat. 1996 fannsI det med tillståndåtta operatörer attmars
G72
tillhandahålla fasta teleñrbindelser, tolv med tillståndoperatörer att
tillhandahålla telefonitjänster och tolv med tillståndoperatörer att
tillhandahålla mobila teletjänster. Ytterligare företag hade ansökttre

få tillhandahålla formnågon tillståndspliktig televerksamhet.attom av

Den 1 januari 1998 skall telekommunikationsmarknaden avregle-vara
rad inom den Europeiska Sverigegemenskapen. mångaanses av
bedömare i dag det land i Europa den liberalastehar tele-vara som

Ävenpolitiken. den svenska marknaden hör till de avreglera-mestom
de det ändå långt kvar till helt fri konkurrens.är en

följandeI de avsnitten följer beskrivning de aktörer denpåen av
svenska telekommunikationsmarknaden kan intressesom avvara
utifrån utredningens perspektiv. Först några depresenteras av opera-

f.n. bedriver inomeller kortare tid planerar bedrivatörer attsom en
sådan verksamhet kräver nummerkapacitet i svensken som nummer-

plan för telefoni. Presentationen inskränker sig till de operatörer som
Ävenhar tillstånd enligt telelagen. andra inte till-operatörer, ärsom

ståndspliktiga, kan bedriva sådan verksamhet här harF.n.som avses.
antal sådana tilldelats kapacitet telefoninummerplanen.ioperatörerett

Därefter följer beskrivning tillhandahållernågra aktöreren av som
adressupplysningstjänster.



62 SOU 1996:94

5.2 Operatörer telekommunikations-på
marknaden

Antalet leverantörer telekommunikationstjänster har ökat avsevärtav
de 1996 fannsåren. I det 21 företag hade tillståndsenaste mars som

bedriva televerksarnhet. Tele2 AB, Dotcom Data Tele Commu-att
nication AB, France Telecom Network Services Nordic AB, Telia AB,
MFS Communications AB, Telenordia AB och Telecom Finland AB
hade tillstånd tillhandahålla både fasta teleförbindelser och tele-att
fonitjäxist. Härutöver hade Banverket tillstånd tillhandahålla fastaatt
teleförbindelser och följande fem bolag tillstånd tillhandahållaatt
endast telefonitjänst; Cyberlink Sweden AB, Singapore Telecom
International Svenska AB, Nordiska Tele8 AB, Tele 1 Europe AB och
FT Nordphone AB. Slutligen hade följande tio töretag tillstånd att
tillhandahålla mobila teletjänster. Telia AB Mobitel, Europolitan AB,
Comviq GSM AB, Comvik Systems AB analoga system, Netcom
Systems AB DCS 1800, Telia DCSAB 1800 och Europolitan PCN
AB DCS 1800, Tele8 Kontakt AB DCS 1800, Telia flygtele-AB
foni, Cable Wireless Flightnet Limited T FTS, flygtelefoni, Telia
AB ERMES, personsökare och Tele Danmark International AB
ERMES, personsökare.

härI aktuellt sammanhang i första handär de företagsagtsom som
tillhandahåller teletjänster for ingående trafik intresse. F.n. detärav
Telia, Telia Mobitel, Comviq och Europolitan har abonnenter isom
någon omfattning. Tele2,större France Telecom Global One,
Telenordia, MFS Communications, Tele 1 ochEurope Nordiska Tele8
ingår bland de företag också redan tillhandahåller sådanasom nu
tjänster eller det inom kort.göra Flera företag verk-ärattavser som

på telekommunikationsmarknaden främst inriktadeär s.k.påsamma
callback-tjéinster.

Callback-tjänst innebär samtal dirigeras så de initieras i detatt attom
land där priset lägst.år
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5.2.1 Teleoperatörer

Fasta nätet

Telia AB

Verksamheten med tillgång-1 juli 1993 bolagiserades Televerket.Den
helägda Telia AB. Teliaoch skulder överfördes till det statenar av

bedriver i flertal dotterbolag inom olika områdenAB verksamhet ett
tillhandahåller telefoni-telekommunikationsmarknaden. Telia ABpå

tjänster det fasta och TeliaMobitel tillhandahåller olika tjänst-på nätet
Ävendet mobila det i dag finns flertal konkurren-på nätet. etter om

fortfarande dominerandedelmarknader Telia den tele-på några ärter
utlandstelefoni,i Sverige. delmarknader, GSM och harTvåoperatören

konkurrens.kommit fungerandelängst på vägen mot en

Tele2 AB

1991 fick Tele2 regeringens tillstånd bedriva telefoni.Hösten AB att
för nationellBolaget tillhandahåller i dag brett sortiment tjänsterett av

internationell data- och telekommunikation. Tele2och Netcomägs av
Kinnevikkoncernen,Systems 60,1 %, ingår i och det brittis-AB som

Cable 39,9 %.ka telefonbolaget Wireless Tele2 har ingått avtal
Telia publicering abonnentuppgifter. Uppgiftermed InfoMedia om av

publiceras InfoMedia i TelekatalogenTele2:s abonnenter Teliaavom
och Informationsmäklarnas nummerupplysning.genom

Network Services Nordic Global OneFrance Telecom AB

bolag, bedriverTelecom, franska helägtFrance är statenettsom av
med Deutschei Sverige sedan 1992. Efter alliansenverksamhet

marknadsföringenTelekom och Sprint Telecom ikommer France att
Global erbjuda totala tele- ochkalla sig One. Målsättningen är att

större/medelstora fore-datakommunikationslösningar till i första hand
Under 1997 kommer bådemyndigheter organisationer.ochtag samt

erbjudas. Sedannationella och internationella telefonitjänster års-att
Sverige delats Datakommu-skiftet 1995/96 har verksamheten i upp.

5 Consulting uppdragMarknadsanalys utförd Group AB påP A avav
54.Post- och telestyrelsen, september 1995, s.
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nikationsverksarnheten handas inom for Global One medannu ramen
telekommunikationsverksamheten handhas NordphoneFT AB.av

Telenordia AB

Telenordia nybildat svenskt telebolag tillhandahållerär tele-ett som
foni- och datakommunikationstjänster. Bolaget till lika delarägs av
BT, norska Telenor och danska Tele Danmark. Under 1995 har ett
flertal tjänster gjorts tillgängliga och under 1996 kommer ytterligare
tjänster introduceras. komplettEtt sortiment nationellaatt av egna
tjänster mr såväl telefoni datakommunikation skall finnas till-som
gängliga under året.

MFS Communications AB

MFS Communications AB helägt MFS International, USA.är Denav
huvudsakliga målgruppen bank- och finansbranschen.är MFS erbjuder
tal, data och videokommunikation fiberoptiska höghastighetsnätpå i
och mellan storstadsområden i USA och Europa. MFS erbjuder lokala
och internationella tjänster i Stockholm.

Tele 1 Europe AB

Tele 1 Europe AB Proffice AB Målgruppenägs Invest. i förstaärav
hand företag. Tele l teckna avtal med flertalet teleoperatörerattavser
och erbjuda sina kunder paketlösningar där kunden inte behöver veta
vilken utnyttjas.operatör som

Nordiska Tele8 AB

Nordiska Tele8 AB erbjuder nationell och internationell telefoni.
Genom det särskilda bolaget Tele8 Kontakt kommerAB mobila tele-
tjänster erbjudas inom det DCS 1800. Nordiska Tele8att systemetnya

Facilicom 66,5 %, familjenägs Dunhem 30 % och Incom UKav
3,5 %.
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Mobiltelefoni

Europolitan AB

I januari 1991 tilldelades Europolitan sina radiofrekvenser för GSM-
föroch öppnades kunder 1992. Europolitan sedan 1990nätet nätet är

helägt NordicTel Holdings NordicTel sinAB. Holdings AB iägsav
amerikanska mobilteleoperatörenden AirTouch Communica-tur av

tions % brittiska51 och den mobilteleoperatören Vodafone
Övrigal9,5 %. aktier 29,5 % fördelade privatpersoner, före-påär

O-listainstitutioner.och Företaget finns Stockholmsbörsenspåtag
sedan maj 1994. Europolitan tillhandahåller mobila teletjänster på
GSM-nätet och hade vid slutet första kvartalet 0001996 200av ca
abonnenter. Europolitan PCN AB har tilldelats licens för DCS 1800-

detta kommer det finnas tjänster tillgängligaInomsystemet. system att
under 1997. Europolitan erbjuder sina abonnenter nummerupp-en
lysning i Telia InfoMedias nummerupplysning.stort motsvararsom

Comviq GSM AB

Comviqs digitala drivits 1996har sedan 1992. 1 april ladeDennät
Comvik ned sitt NMT-nät och sedan dess erbjuds endast GSM-tjäns-

Comviq till 100 % Systems ingår i Kinne-Netcom ABägster. av som
vikkoncernen. Vid årsskiftet 1995/96 Comviqhade 422 000 abonnen-

GSM-nätet. Netcom Systems AB har tilldelats licens för detter nya
DCS 1800. Comviq lämnar upplysning de abonnen-systemet om egna

sin kundtjänst. Comviq erbjuder kom-försökpåterna genom en mer
plett nummerupplysning också bolagTranscom, är ettgenom som
inom Genom försöksverksamhet länmasKinnevikkoncernen. denna
upplysning Telia.abonnenter hos bl.a.även om

Telia Mobitel

Telia Mobitel till Telia Mobiltelefonin introdu-dotterbolag AB.är ett
cerades i Sverige 70-talet det dåvarande börjadepå Televerketnär att
bygga Telia Mobitel erbjuderNMT-nätet. tjänster både NMT-upp

och GSM-nätet. Sedan Comvik sitt detpå lagt ned NMT-nätnätet är
endast Telia Mobitel erbjuder tjänster. Mobitel hade vidNMT-som
månadsskiftet april-maj i 951 000 abonnenter ochår på NMT-nätet
560 TeliaD0 abonnenter GSM-nätet. Telia Mobitel har avtal medpå
InfoMedia publicering abonnemangsuppgifter genomom av

i 3 16-08}
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InfoMedias nummerupplysningssystem. Enligt uppgift låter 20-25 %
Mobitels abonnenter publicera sina abonnemangsuppgifter.av

5.2.2 Aktörer på katalog- och nummerupplysnings-
marknaden

Telia afillrsomrdde InfoMedia-

Verksamheten inom detta affärsområde bedrivs i antal olika dotter-ett
bolag. Verksamhet baserad teleadresser finnspå flerapå ställen inom
affärsområdet. Bl.a. bedriver Telia InfoMedia Respons nummer-
upplysningsverksamhet, Telia InfoMedia Reklam telefonkata-utger
loger och informationsguider och Telia InfoMedia Interactive till-
handahåller olika elektroniska kataloger.

Telia InfoMedia det bolag fullgörär Telia AB:s skyldighet attsom ge
katalog och tillhandahålla nummerupplysning. Se vidare avsnitt 4.2ut

tillståndsvillkoren och avsnitt 5.4.2 hantering och förädlingom om av
abonnentuppgifter.

Telia InfoMedias affärsidé utvecklaär och driva effektiva mark-att
nadsplatser i tryckta och elektroniska media, s.k. vägledande media.

förBasen verksamheten huvudsakligenär och adressinforma-nummer-
tion köps från olika teleoperatörer och efter förädlingsom samtsom
komplettering med paketeras i olika produkter och tjänster.annonser

Telia InfoMedia Reklam bl.a. Telekatalogen, lokalkatalogen Dinutger
Del och Företagskatalogen.

Telekatalogen med de Gula, Rosa och vita Sidorna i 13utges ca
miljoner exemplar fördelade 28 regionalapå utgåvor. Gula Sidorna är

annonsfinansierat branschregister företag.över Hushållsdelen, deett
kalladeså vita sidorna innehåller uppgifter privatpersoner i bok-om

stavsordning och de Rosa Sidorna, ordnadeär på sätt,som samma
innehåller uppgifter företag, organisationer och myndigheter.om
Grunduppgifterna adress och telefonnummer införs utannamn,- -
särskild avgift i de vita och Rosa Sidorna. För tilläggsuppgifter och
uppgifter abonnenter hos andra Telia,operatörer änom som
InfoMedia inte har avtal med, uppgifter i de Gula Sidorna utgårsamt
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avgift.särskild InfoMedia har avtal med Telia Mobitel, Telia, Tele-
publicering abonnentuppgifter. Tele2:snordia, MFS och Tele2 om av

i Avgiftenavtal omfattar endast publicering Telekatalogen. abon-per
träffats Infomedialägre avtal har mellan ochär operatörennemang om

abonnenten själv skall ombesörja publicering. Enligtän grovom en
uppskattning låter 10 % abonnenterna hos Comviq och Euro-ca av
politan bekostnad publicera sina uppgifter Teliapå egen genom
lnfoMedias försorg. Av Telia Mobitels abonnenter låter 20-25 %

sina uppgifter.publicera

publiceringerbjuder InfoMedia kostnadsfri e-postadress.F.n. av
sinEnligt uppgift har 3 000 anmält de vill ha e-postadressattca

införd i kommande katalog.

innehållerabonnemangsuppgifter Telekatalogen bl.a. hälso-Utöver
sjukvårdsinformation, information respektive ochoch kommunom

räddningsinformation.

Din Del lokal telefonkatalog uppbyggd påär är sätten som samma
Telekatalogen. i fem miljoner exemplar fördeladeDen utsom ges ca

Sverige.200 helapå utgåvor överca

katalog för näringslivet. den finns 175 000Företagskatalogen Iär en
företag med adress- och telefonuppgifter.representerade

katalogerna, delvis reklamfinansierade, delasDe tryckta är utsom
kostnadsfritt till abonnenterna.

lnfoMedia bl.a. kataloger olika elektroniskaTelia Interactive utger
media. Exempel produkter den elektroniska NummerGuiden,på är on-
line tjänster och kataloger CD-ROM.på

erbjuder flertal informations- och service-Telia TeleResp0ns AB ett
tjänster. Telia Nummerupplysning. NummerupplysningenStörst är

informationdygnet och adresser kan ävenrunt, nummer menger, om

‘° avgiften för uppgift i vitaapril uppgick publicering deI 1996 extraav
försidorna till 257 kr inkl. reklamskatt och avgiftSamma utgårmoms.

införande abonnemangsuppgift i de vita eller Sidorna för de abon-Rosaav
har abonnemang hos inte har tecknat avtal medoperatörnenter som som

InfoMedia publicering.om

L
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hjälpa till med hitta bland offentligarätt myndigheteratt och lämna
uppgifter Gula Sidorna. Nummerupplysningen kan infor-ävenur ge
mation och adressuppgifter från utlandet.om nummer-

Sema Group InfoData AB

InfoData, ingår i Sema Group-koncemen, bedriver verksamhetsom
med inriktning informationstönnedling.på Verksamheten bedrivs i de

affársområdena informationsdatabaser InfoTorg,tre distributions-
tjänster bl.a. EDI och e-post och tjänster för direktmarknadsföring.
InfoTorg innehåller bl.a. katalogdatabaser. En sådan katalogdatabas,

tillhandahålls via publika och privata nätverk, Teliaär InfoMediassom
Telekatalogen med uppgifter företags- och privatabonnenter. F.n.om

dennaär databas tillgänglig för ungefär hälften lnfoTorgsav
60 000 användare. Katalogen distribueras via datakoppling tillca en

Telia InfoMedias register. Tjänsten utnyttjas offentlig förvaltningav
och företag. Sema Group fungerar alltså återförsäljare tillsom en
Telia lnfoMedia det gällernär nummerupplysning.

SITO Svenska IT-fbretagens organisation

SITO f.d. Leverantörsföreningen kontor och data intresse-är en
organisation för svenska lT-företag består 250 företag.som av ca
Under flera år har SITO katalog med telefaxnummergett ut en
tidigare bl.a. under Faxkatalogen. Katalogen undernamnet utges nu

Svenska IT-boken och har upplagananmet på 100 000en ca exem-
plar. Förutom telefaxnummer detär möjligt föra in exempelvisatt
olika e-postadresser. SITO planerar även katalogen CD-påatt utge
ROM den tillgängliggöra via Internet.samt att

Bonnier Telenor Företagsinfo AB

Bonnier Telenor Företagsinfo AB informations-är och mediaföre-ett
Bolaget sedan årsskiftetägs 1995/96tag. Telenor Media 2/3ABav

och Bonnier Affársinfo AB 1/3. Telenor Media är norskaett av
helägt katalog- och nummerupplysningsföretagstaten och dotterbolag

Priset för nummerförfrågan uppgick i april 1996 till 11:25 kr/minut inkl.
Debitering sker sekund med 37,5 öre inkl.moms. varannan moms.
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Stor-Tele,Företagslnfotill Bonnier Telenor ärTelenor. ut enger som
alfabetiskinnehåller bl.a.för näringslivet. Denrikstäckande katalog

ochmyndigheter, inkl. kompletta adress-företag ochförteckning över
uppgifter från Teliakoncernenköper ingateleuppgifter. Bolaget utan

kontinuerligt.nummerdatabas uppdaterashar byggt somupp en egen
e-postadresstelefonnummer, faxnummer och utgöradress,Nanm,

elektroniskbåde i tryckt och formKatalogenbasen i katalogen. utges
november 1995.sedanoch finns på Internetäven

Lokaldelen Sverige ABi

Lokaldelen itelefonkataloglokalLokaldelen är utges avsomen
gammalt familjeföretagi Sverige ABLokaldelenSverige AB. är ett

AB 1995/96 tredjedelvid årsskiftet köpteMediaTelenor en av.som
framför allt södra ochkatalogdelar täckermed 150 olikaLokaldelen

annonsñnansierad gratis ioch tvåSverige. Denvästra är utges
abonnentförteckninginnehåller förutomexemplar. Katalogenmiljoner

ordning bl.a. informationföretag i alfabetiskprivatpersoner ochmed
service register med före-kommunal ochhälso- och sjukvård, ettom

sidorna,Abonnentuppgiftema, de vita köpsefter bransch.ordnadetag
Telia InfoMedia.av

Europolitan AB

för sina abon-nummerupplysningtillhandahållerEuropolitan AB egna
lämnarvarje dag dygnet ManKundtjänsten håller öppet runt.nenter.

direktaccess tilloch kanupplysning sina abonnenter genomegnaom
upplysning TeliaslämnaInfoMedias nummerdatabasTelia även om

abonnenter.

SverigeInformationsmäklarna i AB

från teleopera-1994 ochbildades hösten ärInformationsmäklarna ett
informationsförmedlarearbetarfristående bolag. Bolagettörerna som

tjänst förmedlas f.n.nummerupplysningstjänst. Dennaoch har bl.a. en
Informations-Alla Tele2:s kunder nårTele2:s kunder.endast till

särskilt Nummer-nummerupplysningmäklarnas på ett nummer.

i Bonnier.bolag köpt in sigSamma som
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förfrågningarna besvaras manuellt. Informationsmäklarna har direkt-
till Telia InfoMedias grunddatabas för nummerupplysning. Manaccess

har inte tillgång till den utvecklade databasen Telias Num-mer som
merupplysning själv ifrån.utgår Informationsmäklarnas upplysnings-
tjänst inte bemannadär dygnet När den Obemannadär slussasrunt.
trafiken enligt överenskommelse till Telias Nummerupplysning.
Informationsmäklarna använder söksystem grundar sigett påsom
Tph 28 denär standard används vid internationellsom som nummer-
upplysning. Telia använder söksystem i dagslägetett annat som man
inte tillgång till. Förfrågningar hemliga dirigeras tillger om nummer

särskilt inom Telia.ett nummer

5.3 Internationell nummerupplysning
Vid internationell samverkan kring nummerupplysning används en
standard utvecklats det europeiska standardiseringsorganet forsom av
telekommunikation CEPT. Standarden benämns Tph 28 i CEPT och i
internationella teleunionen ITU-Tzs terminologi benämns stand-samma
ard E.115. Tph 28 enklareär standard X.5OOän med färre funk-en
tioner och enklare struktur och därmed också effektivare och snab-
bare. 1995 tjugotal länder anslutna till samverkan kringettvar num-
merupplysning med Tph 28, däribland samtliga EU-länder. Denna
samverkan inleddes omkring 1989år med i de nordiska länderna.start

franska,När tyska och brittiska telebolag anslöt sig uppnåddes den
kritiska i sig ytterligare tillväxt.massa som genererar

Enligt uppgift från Telia det åtskilliga år innan X.500-standardentar
uppnår den prestanda krävs för skall kunna bygga distri-attsom man
buerade X.500-kataloger för nummerupplysningstjänst inom Sverige.

5.4 Hantering teleadresser inom Teliaav

5.4.1 Inledning

Även den svenska telekommunikationsmarknaden avregleradärom
och i princip alltid har varit föröppen konkurrens har Telia haft deett
facto monopol. Telia har det överlägset antaletstörsta abonnenter.
Televerket och därefter Telia InfoMedia har och alltjämtgett ut utger

Ävenden tryckta Telekatalogen. nummerupplysning har ingått och
ingår alltjämt i verksamheten. Nummerhanteringen inom Telia präglas
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fortfarande tid då Telia eller Televerket i praktikenden var ensamav
marknaden. Abonnemangsuppgifterna föräd-den svenskapåoperatör

las kommersiellt olika ställen i koncernen. bolag,och hanteras på De
utanför Teliakoncernen, i dag kataloger med uppgifterutsom ger om
privatpersoner eller tillhandahåller nummerupplysning med bl.a.som

uppgifter Telias abonnentuppgifter.sådana starkt beroendeär av
Möjligheten katalog eller erbjuda nummerupplysningskapa attatt en

kommersiella villkor tillgång till Telias abonnentförteckningpå utan
liten.i dagsläget bedömas mycketmåste vara

5.4.2 Hantering förädling teleadresser inomoch av
Telia

föräd-skall kortfattat beskrivas hur abonnentnummer hanteras ochHär
las inom Teliakoncernen.

Abonnenten tilldelas telefonnummer i samband med abonne-ett att
Telia Mobitel, Telia marknads-tecknas med Nära eller annatmang

i Teliakoncernen. Samtidigt abonnemangbolag ingår med attsom
ingås avtal med Telia lnfoMedia publiceringtecknas även ett om av

teleadresser.

för Telia särskilthålla reda anläggningsadresser anlägg-För påatt ett
ningsregister uppgifter sina abonnenter TAD och LOKUS.med om

inte för publiceringsändamål. oför-Detta register har har skapats Den
Teliaädlade informationen säljs härifrån F.n. det endastären gros.

lnfoMedia abonnentuppgifter härifrån för vidare förädlingköpersom
publicering. Telia lnfoMedia betalar prisoch externsamma som en
har möjlighet köpa för.part att

lnfoMedia registerhållningsorganisation abon-Telia har därstoren
förädlas olika före publicering och vidare-nentuppgifterna på sätt

försäljning till konkurrerande katalogutgivare m.fl. förädla-andra Den
olika former.de informationen publiceras InfoMedia i lång radav en

elektroniska ochPublicering sker i papperskataloger, kataloger genom
nummerupplysning.

Förädlade abonnentuppgifter säljs inte bara till andra utomstående
katalogutgivare eller nummerupplysningsföretag exempelvisävenutan
till olika direktreklamföretag.
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Bilden visar översiktligt fullständighetoch anspråkpå exaktheteller något relationernautan om
fir nummerhantering. till respektiveföretagsabonnentñrteckning. fallRåvaran vänsterir l vissa
existerar añärsrelationmellan teleoperatörenoch Telia lnfoMedia. finnasDet kan ävenen en
afñrsrelation Telia InfoMediamellan ochabonnenten.Mittrutan visardetgemensammanummer-
registret. verkligt existerarinte idag, lnfoMediasNågot sådant Telia register detirgemensamt

kommer dock fullständigteftersom inte finnsnärmast, avtal medalla operatör-utanattsom vara
Högra delen bilden illustrerar hur nummeruppgiflema añirsmöjligheter för mångaer. av ger

aktörer. fall finns affiirsrelation InfoMedia,I vissa medTelia i andrafall integör det det.en

5.5 Pågående samarbete mellan

teleoperatörer

I syfte erbjuda marknaden kompletta telefonkatalogerkunna ochatt en
komplett nummerupplysning har Telia lnfoMedia initiativtagit till ett
samarbete med antal teleoperatörer. Förhandlingar diskussionerochett
har under det halvåret.pågått Under denna tid harsenaste ett
kontraktsförslag bestående ramavtal med antal bilagorett ettav
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InfoMedia och förutformats Telia teleoperatörerpresenterats somav
har i omfattning. Avtalet innebär Teliaabonnenter någon större att
Inf0Media uppdrag teleoperatör sig publicera teleadres-på åtar attav

i lnfoMedias nummerupplysningssystem. Förslagetkatalog- ochser
innebär tillsammans med och användareoperatörerna armonsöreratt

förbetalar de totala kostnaderna systemet.

erbjuderSom tillägg till avtalet publicering teleadresseravom
vissa erbjuds tillgångInfoMedia mertjänster. Dessutom operatörerna

till lnfoMedias nummerdatabas för nummerupplysningstjäxist. Föregen
frivilliga tilläggstjänster särskild ersättning. Slutligen ingårdessa utgår

avtalstörslaget till InfoMedia kandet del operatörenattavsom en
teleadressinformation rörandeöverlåta kommersiellt utnyttjarätt att

återförsälja informationabonnenter överlåta rättsamt att nummer-ur
till tredje detta i fall ersättning tilldatabas För utgår så operatör-part.

en.
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Datakommunikationsmarknaden6

6.1 E-post

meddelande med data-e-post förståselektroniskMed ettpost som
datorer.till viakommunikation överförs från en annanen person

Överföringen meddelandet lagras sånormaltinnebär mottagarenattatt
för varjeLagring skermeddelandet skall läsas.kan välja tidpunkt när

Elektronisk adresserasdatorbaserad brevlåda.ie-postadress posten
itill funktionför kan adressställetlogiskt till Imottagaren. person

fortfarande mänsk-i normalfalletdetorganisation användas, är enmen
lig mottagare.

har förstfunnits i tjugo påhar år,Elektronisk överpost senaremen
i samhället.tid börjat användas större grupperav

huvudsakligen internt inomfallanvänds iElektronisk mångapost
olika delarinnefattande störreibland mångaorganisationer, ettav

exempel ifinns då tillProdukterna förföretag eller koncern. ette-post
märkesbundene-postprodukter använderflestalokalt Denät. en egen,

adressering inteorganisationsammanhållenadresseringsmetod. ärI en
användselektroniskprodukt förproblem,något större postsamma

katalogfunktion foroftafinns detalla och inormalt systemet enav
användning.intern

organisationer krä-olika, friståendemellanElektronisk gårpost som
adressering bådaanvändersändare och partermottagareatt somver

tillsina adressermåste översättakan hantera. Det e-postsystemetegna
Översättningförstås görsadressformatnågot mottagaren. avsom av

gateway.utrustning kallassom

mellan friståen-elektroniskför utbytevanligaste formernaDe postav
X.400.Mail ochorganisationer Internetde är
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Internet

Internet består antal sammankoppladeett stort datorer.nät Sättetav av
kopplaatt näten Internetgör fungerar administra-attsamman utan stor

tion. Reglerna för hur sammankoppling sker och hur nätet skall funge-
beslutas Internet society och Internet Engineering Taskra Forceav

IETF. En mycket vanlig tillämpning på Internet elektroniskär post,
Internet Mail. Informationsspridning i nyhetsgrupper och med world-
wide-web är andra användningsområden.stora

X.4OO

X.4OO beteckningenär på standard för meddelandehantering.en
Standarden definierar bland adressering elektroniskannat post.av
X.4OO teknik för elektronisk har inte nått omfattningpostsom samma

Internet Mail. X.4OO används i många inom EU,som blandsystem
där samverkan behövs mellanannat medlemsländernas myndigheter.

Memo

Memo är för elektroniskett vuxit framsystem inom svenskpost som
storindustri. flestaDe storföretagen använder Memo och företagens
Memonät är sammankopplade via Postnets tjänst Memonet. Memo är
i detta sammanhang inte betrakta standard likvärdigatt medsom en
Internet Mail eller X.400. Memo har fungerande katalogsystem ochett
behandlas därför inte i detalj i utredningen.

6.1.1 E-postadresser

Adressering och avsändare elektroniskmottagare bero-ärav postav
ende vilken teknik används. De vanligaste allmänt tillgängligaav som

använder för adressering följandesystemen format:

Internetadresser: anna.andersson@markavd.kompaniet.se-

Informationen till vänster @-tecknet betecknar adressaten. Det kanom
i exemplet olika formerett förkort-som vara personnamn, men av

ningar också vanliga.är Det tillstår höger organisations-ärsom
bunden information kallas domäner.som
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fördär stårtillhöger vänsterfrånordnadhierarkiskt .seärDomänen
ihuvuddomänerärtillstår vänster sven-och detSverige, .seomsom

sub-underdomäneridelaskanHuvuddomänenska Internet. upp
flerafinnaskanönskemål. Detdomäninnehavarensenligtdomäner

hierarki.isubdomäner en

tillgällerDettae-postoperatör. exem-fall kan domänenvissaI vara en
operatör.hos någonbrevlådapåindivid abonnerarpel när enen

X.400-adresser:-

ochadressatensÄven informationinnehåller namnXAOO-adresser om
adressenideharIntemetadresserfrånskillnadTilldomäner.om

ele-varjeharställetbetydelse. Iingenordningelementensingående
exempel.nedanståendeenligtbeteckningment en

förnanmGN: anna
efternamnanderssonSN:

domän,delorganisationmarknavdO: av
till Punderdomän

företagsnamnoftastdomän,privatkompanietP:
administrativ domän,400netA:
e-postoperatör

SverigelandC: se

X.400 forma-ochmellan Internet-konverteramöjligheterfinnsDet att
StandardiseringInformationstekniskITSinompågårArbeteten.

‘°till.gåkonvertering börhurdefinieramedAgl2arbetsgrupp att

domäninnehavareregistrering ochDomäner,

Idomäner.registreringkrävsadresskollisionerundvika avFör att
uppdragoch påInternetdomänerutdeladeallaKTHregistrerarSverige

X.400-domänerStandardisering ävenInformationstekniskITSav
PRMD.ADMDsåväl som

administrativbehövaskallinte9 mål är ävenframtida att angeEtt man
måstei adresseningåradministrativ domänNärX.400-adress.idomän en väljerorganisationene-postadressbyta annani domänen envarje omperson

bli kostsamt.kanvilketoperatör,
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En överenskommelse har träffats mellan Post-operatörer, och tele-
styrelsen och ITS angáende förregler tilldelning domänadresser iav
Sverige. I överenskommelsen, till del föreslås bli svensk stan-som en
dard behandlas adresstilldelning och översättning X.400- ochav
Internetadressering. ITS arbetsgrupp Ag12 förvaltar regelverket och

tvistefrágor vid registrering.tar upp

Domäninnehavare denär har registrerat domän. Under-som en
domäner och individadresser inom domänerna fördelas domäninne-av
havaren. SverigeI företag och organisationerär normalt registrerade
under förekommerDet företagäven verksammaär iattse som
Sverige registreradeär utomlands, IBM.c0m.t.ex.

slutetI 1995 10 000över Internetdomäner utdelade ochav var
Ökningstakten 1 SOO/mänad. KTH publicerar alla registreradeca
domäner i databas tillgänglig på Internet, där uppgift finnsen om
registrerat domännamn och till vilken organisation utdelat.ärnamnet
Kontaktperson finns inte i registret, därmed undviks det bildaratt ett
personregister.

Några olika domäner:typer av

ADMD adminstrativ normalt allmänt tillgänglig domän isett
X.400, till exempel 400net, fungerar även som en
tjänst för meddelandeförmedling

PRMD privat domän för företag/organisation

pi.se Personal Internet, exempel publik,pä dvs. allmänt
tillgänglig domän på Internet, erbjuder kunder adresser

ericsson.se exempel privatpå domän dvs. för företagets eget
bruk

speciell domän för de privatpersoner vilka önskarpp.se
registreras oberoende All registreringoperatör.av
under sker hos respektive operatör.pp.se

Domäninnehavare kan tjänsteföretag erbjuder e-posttjän-ettvara som
t.ex. Algonet, Personal Internet, Swipnet och delarster utsom

adresser till sina kunder. Dessa domäninnehavare ocksåär e-postope-
fortsättningenratörer. I benämns dessa publika domäner.
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det företag/organisation harDomäninnehavare ocksåär som en egen
Ericsson. domäner benämns privata,domän t.ex. Dessa oavsett om

privat företag eller myndighet. detta fall det organi-det Iär ärett en
e-postadresserna.kunskapsationen själv den har E-ärsom som om

postadresserna kan jämföras med interntelefonnummer i företags-en
undantagsfall fimismed den skillnaden det bara iväxel, att motsva-en

till växeltelefonist förrighet e-post.

vilka inte ingår ifinns speciell domän för privatpersoner någonDet en
tjänsteleverantörs domän PP. diskussion mellanEn pågår operatörer

organisation privatpersoners i domäner.adresserom av

domäninnehavare framgårAv ovanstående beskrivning begreppetav
inte alltid har kunskap e-postadres-det är e-postoperatörenatt som om

det den för domänen eller ibland förärutan att ansvararserna som
subdomänen har denna kunskap.som

6.1.2 E-postoperatörer

datakommunika-Operatör kallas i detta sammanhang den erbjudersom
tionstjänst.

Internetoperatörer

Koppling till erbjuds i Sverige i dag Tele2/Swipnet,Internet av
Global One alliansUnisource/Telia, Telecom Finland och mellan
Telecom. UniversitetsnätetSprint, Deutshe Telekom och France

Sunet har samtrafik med dessa och med de internationella Dessanäten.
harkan betecknas svenska huvudoperatörer för Internet och egnasom
nämndaförbindelser till det globala Internet. Förutom de ovan

mindre företag säljerfinns antalInternet-operatörerna ett stort som
återförsäljare till dessa. Hit hör företag Algo-Internettjänster som som

Personal och åtskilliga fler.Internetnet,

möjligt ha Internetförbindelse via utländska bolag,Det är även att en
VAN-tjänst value-added-network. Etteller del s.k.som en av exem-

pel Compuserve.är
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X.400-operatörer

En X.400 ADMD är föroperatör sina anslutna kunder, såvälen orga-
nisationer anslutna iär form privata domäner PRMD,som av som
enstaka brevlådeabonnenter. ADMD förmedlar till andra anslut-e-post

kunder.na

I Sverige erbjuds ADMD bl.a. Postnet SIL, Telia/Unisourceav
400net, Global One ATLAS. Dessa har samtrafik sinsemellan och
förmedlar även trafik till och från Internet kunden så önskar.om

Universitetsnätet Sunet har även ADMD-tjänst fir sina kunder.en
Denna har endast i begränsad omfattning samtrafik med andra
ADMD.

Internationella ADMD förekommer också i Sverige. I 1996mars
fjorton ADMD verksamma i Sverige i någon grad.uppges vara

1 EDI-adresser

EDI electronic data interchange innebär kommunikation standar-av- -
diserade dokument mellan olika datorer, order-fakturering ocht.ex.
liknande tillämpningar. För användning EDI mellan större antalettav
aktörer krävs adresser återfinns i katalog.att Detta liknar behoven för
elektronisk skiljer sig även på vissapost punkter. Exempelvismen ser

lämplig hierarki adresseröver på fören sätt EDI ochut detett annat
heltär avgörande det kan och inteatt märmiskaettvara program en

söker kataloguppgifter.som

Flera företag förmedlar EDI-trafik i Sverige.

6.2 Katalog för e-postadresser m.fl.

datakommunikationsuppgifter
I de kretsar där elektronisk funnits längre är elektroniska katalog-post
funktioner etablerade. Ett exempel på detta är Umdac har elek-som
tronisk katalog för användare i Sunet vid universitet- och högskolor.
De företag använder Memo har omfattande katalog i Memo-som en

För nytillkomna e-postanvändarenet. detär ställtsämre med katalog-
funktion och något initiativ på nationell nivå har inte tagits. Se bilaga
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2 Kartläggning tekniska frågor och exempel katalog-över på några
projekt för översikt pågående katalogprojekt.över

Elektroniska kataloger kan byggas centralt d.v.s i enda databasupp en
eller distribuerat med flera samverkande delkataloger. Organisationer
kan skapa kataloger eller låta sköta den.operatöregna en

6.2.1 Tekniker för elektroniska kataloger

x.500

X.500 standard för elektroniska kataloger beskriver hurär en som
kataloger kan samverka med varandra. Standarden beskriver hur
information lagras uppbyggd i hierarki, s.k. trädstruktur. Dennaen
brukar illustreras upp-och-nervänt träd och den högsta nivån iettsom
hierarkin kallas för rot.trädets Delar trädet kan lagras i olikaav
datorer med katalogprogramvara. Standarden beskriver hur dessa
kataloger vidarebefordrar frågor sinsemellan och hur sökning sker

problem det kan förEtt svårt sökverktygen hante-är att attm.m. vara
sortering efter alfabetetsvenska på korrekt sätt.ettra

Se vidare bilaga 2 Kartläggning tekniska frågor och exempelöver på
katalogprojekt .några

Indexbaserade kataloger

X.500-standarden hanterar dåligt uppgiften hålla i vilkenreda påatt av
kataloger informationmånga sökt finns.som personom en

Inom Internet utvecklas söksystemet Whois indexering+ + som genom
innehållet det lättare hitta till katalogdel.gör rättattav

Teknik och produkter det gäller elektronisk katalog har inte kom-när
mit lika långt i utvecklingen.som produkter för elektronisk Depost.
produkter finns, i få fall provade i driftssituationer iär ytterstsom
samverkan med andra produkter.

Kataloger antingenkan nås med speciella sökprogram eller attgenom
skickar förfrågningar i e-postmeddelande till katalogen queryettman

by mail. Sökverktyg för world-wide-web Internet formpå är en av
sökprogram förmodligen kommer bli det vanligaste sättetatt attsom

alla former elektroniskanå kataloger.av
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Sökning på främstär lämplig för mänskliga sökare och inte förwww
såsom eller EDI-tillämpningar.e-postprogramprogram

Användning X.500-kataloger i Sverigeav

Erfarenheterna samverkande X.500-kataloger i Sverige inteärav
särskilt omfattande. De flesta produkter installeradeär användssom
huvudsakligen fir integrera i organisationeratt däre-postsystem stora

vildvuxen flora brett sig. Katalogprodukternae-postsystemen utav
används i dessa fall både för integrera de olikaatt e-postsystemens
interna kataloger också hjälpmedel hitta rätta nätadresserattmen som
för postñrmedlingen.

6.2.2 Katalogoperatörer katalogtillhandahållare-

Den erbjuder katalogtjänst kallas i det följande för kataloghállare.som
Publika kataloger för elektronisk finns endast i liten utsträckningpost
idag. Flera företag har aviserat planer på sådana, bl.a. Postnet och
Telia. E-postsystemet Memo har länge haft katalog för sinaen
användare. Enkla kataloger har lagts tillgängliga på Internetupp av
bl.a. AU-system. Toppledarforums upphandling elektronisk handelav
med krav X.500-katalogpå har drivit på marknaden för publika tjänst-

inom detta område, vilken tidigare har varit trög.er

Postnet förbereder publik katalogtjänst enligt X.500 med innehållet i
Memokatalogen bas. Postnets katalog kommer samverka medsom att

katalog för certfikat för öppna nycklar. Vem helst kan söka ien som
katalogen, kommer tillgänglig för sökningatt såväl frånsom vara
www-sökverktyg med sökning medelst e-postmeddelande.som

Telia aviserar publik katalogtjänst under 1996 under Teliaen namnet
Directory. Det kommer flera olika X.500-kataloger föratt olikavara
ändamål bl.a. för EDI, för ID-CA certifiering ID och för tjänstav
för elektronisk handel.

Sema Group Infodata driver SPAR-registret. Företaget har även en
Memotjänst med 3 000 Memoanvändare och EDI-tjänst förutomca ett
antal andra informationstjänster. Det finns planer katalog-att starta
verksamhet för under 1996.e-post
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vid universitetDatacentralen Umeå U mdac driver sedan årmånga en
elektronisk katalog för svenska universitet och högskolor. Denna har

kopplingar till internationella universitetskatalog-projektetdetäven
Paradise. Uppgift finns e-postadress till alla anställda. Det ärom
institutionemas hålla uppgifterna aktuella. Katalogenattansvar ges

i tryckt form.även ut

Som tidigare det KTH för registreringnämnts är allasom ansvarar av
e-postdomäner. En förteckning dessa domäner tillgänglig iöver är
elektronisk form. i pappersformDen 1994 underut namnetgavs
Svenskt adressregister fortså pappersregister inteväxer attmen nu
längre realistiskt.är

Teliaägda konsultföretaget AU-system har på enkelt skapatsättett en
självregistreringe-postkatalog med hjälp öppnaattav genom en

world-wide-web-sida för ändamålet. maj 1996 fannsI 42 000över
användare registrerade. Kvaliteten på uppgifterna kan tveksamvara
eftersom inteinaktuella adresser bort. AU-system arbetartas
emellertid med öka kvaliteten det kontrollgörsatt attgenom en av
inlagda uppgifter. diskuterarFöretaget regelbundengöraatt en
aktualitetskontroll.

För undvika missbruk antalet träffar varjevid sökningäratt
begränsat.

6.2.3 Svenskt Katalogforum

Flera företag erbjuder eller kommer erbjuda katalogtjänster påatt en
fri marknad. samtidigt viktigtDet för den uppgiftär söker attsom en
känna till uppgiften finns. Därför det vikt deär yttersta attvar av som
erbjuder datorbaserade kataloger kan finna former för dessaatt att
samverka. överenskommelser iDet krävs såväl tekniska som
administrativa och ekonomiska frågor.

Under arbetet med utredningen har företag och organisationer som
inblandadevarit i diskussioner behov forum forsett ett ettav

samverkan. Sådana fora finns i flera andra länder i olika former. Se
kapitlet förhållanden i andra länder.7 om

23 maj 1996 bildades Svenskt Katalogforum.Den Föreningen skall
enligt stadgarna för samverkan mellanettvara organ
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tjänsteleverantörer inom området information elektroniskaom
adresser, telefoni,såsom telefax, mobitex, Internet och liknande
tjänster och produkter.

Föreningens styrelse består ordförande Lars Save, Bonniersav
Affärsinformation AB, vice ordförande David Philipsson, Telia
Infomedia Content Centre AB, Rolf Nordqvist, Sema Group Infodata
AB, Stefan Lindholm, Posten Sverige AB, Rolf Edberg SITO och
Bengt Person, Lokaldelen i Sverige AB. Hans Ivan Bratt, SITO är
utsedd till föreningens sekreterare. Dessa företag föreningensutgör
första medlemmar.

Medlem i föreningen kan den bli utgivareär elektroniska ellersom av
pappersbaserade kataloger för primärt elektroniska adresser. Full
medlem alltså denär har ekonomiskt intresse iettsom
katalogutgivning. Emellertid tanken föreningenär skallatt vara en
samlingspunkt för andra intressenter såsom användare, konsulter och
operatörer. Dessa välkomnaär associerade medlemmar.som

Föreningen formar arbetar med olika frågor. Engrupper som
undergrupp diskuterar frågor specifikt för X.500-kataloger och en

problemställningar andrarör katalogteknikerannan som som
förekommer främst på Internet. Flera undergrupper planerade.är

Övrig6.3 datakommunikation -
nätadresser

Nätadresser kan sammanfattningsvis telefonnummersägas påvara
datornät. identifierarDe eller datorernanäten finns på näten.som
Datapak med flera bygger X.25-protokoll,nät på Datexnätet på X.21-
protokoll, medan Internet bygger på protokollet TCP/IP. Nätadresser
kan betecknas fysiska adresser till datorer eller datornätsväxlarsom
router eller nod.

tidigareI avsnitt har behandlats de adresser identiferarsom personer
eller datortillärnpningar, dvs. e-postadresser eller EDI-adresser. Dessa
kan betecknas logiska adresser.som
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6.3.1 IP-adresser

tilldelastill måsteskall anslutas InternetVarje datornät ensom
i Sverigetilldelning administrerasIP-adress. Dennanätadress, s.k. av

IP-adressen utgörfysiska adressKopplingen mellan denKTH. som
i tabeller kallasskerdomänemalogiska adress utgöroch den somsom

återfinnas i någonDNS. Varje domän måsteSystemsDomain Name
DNSsökning sker fråndefinierar hurprotokollDNS och Internets en

kundernastillmåsteInternetoperatörtill Den är attsearman. somen
DNS.finns idomäner någonIP-adresser och

X.1216.3.2 Nummerplan

kommunikationanvänds vid121 överför datanät X.Nummerplanen
X.2l.X.25 ochenligt standardernadatanät bl.a.

standarddatanät. DennapaketförmedlandebeskriverX.25Standarden
hosX.25-nät förekommerPublika ävenTelia för Datapak.används av

slutna X.25-nätTele2. Privata,Global One ochandra operatörer, t.ex.
rikstäckandemed nät,myndigheterhosfinns bland t.ex.storaannat

tillX.25-abonnentuppkoppling frånRiksförsäkringsverket. För enen
liknandeabonnentnummer på sättkrävs kunskap somomannan

telefonnummer.

utredarenX.121-adresser bedömsförteckning överBehovet somavav
inte.expanderar Någonochfunnits i många årlitet. X.25 har

framkommit.inte Datexnätetkataloguppgifter harefterfrågan somav
varför det intelängeinte expanderat påX.21 haranvänder protokollet

sprida dessa adresseråtgärder försärskildaanledning tillfinns att
heller.

6.3.3 ISDN

telefoni.Överförd data ochdigitaltför kopplad,tjänstISDN är en
faxkommunikationochsnabbare data-kbit/s ellersnabb 64ISDN ger

telefonväxlar.privatasammankopplaanvändastelefoni och kanoch att
tillämpningvideokommunikation,föranvändsISDN-tjänsten även en

kostnad kanrelativt lågutrustning tilli och medsnabbtökarsom att
harVarje ISDN-abonnentPC.persondatoreranslutas till ett nummer

kommeruppkoppling. Dettavidanvänds sammaurnummersom
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nummerserie telefonnummer och kan därför inte skiljas frånsom
telefonnummer. I detta betänkande hanteras ISDN-abonnemang som
vanliga teleabonnemang. Behovet sökning ISDN-nummer ärav av

inteännu bedöms ökande. ISDN-abonnenterstort, börmen vara
erbjudas införas i telefonkatalog påatt sättsamma som
telefonabonnenter.
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7 Kataloger i andra länder

Översikt7.1 från andra ländernågra

Nedan följer några exempel från andra länder. intressantEtt exempel
Danmark har mycket få allmänna publika tjänster förär som en av

e-postkatalog där tagit hänsyn till uppdateringsansvar.man

Danmark

l Danmark har Forskningsministeriet kommit med tiotalöverens ett e-
dessa skall samla in adressuppgifter från sinapostoperatörer attom

kunder och hålla dessa uppgifter tillgängliga för varandra så deatt av
och kan tillgängliga för allmänheten i katalog.görasvar en

Överenskommelse finns regelbundet utbyte adressuppgifter,om av
specifikation utbytesfonnat överenskommelsesamtav om
adresstruktur för X.400- och Internetadresser, där Internetdomän

Vidare skallPRMD. varje vispå någote-postoperatörmotsvaras av
erbjuda sina kunder tillgång till katalog.

Praktiskt uppgiften hålla med katalog löst visär på så Telekomatt att
tillDanmark uppdrag driver X.500-baseradDanNet kataloggenom en

for samtliga räkning. få publika katalogerDetoperatörers är en av
Ävenmed fastställda kval itetskrav existerar. den inte kundärsom som

hos denågon ingår i samarbetet kan leverera sinaoperatörerav som
tilladresser den katalogen. Uppgifter samlas in pågemensamma

olikamånga sätt.

Alla har möjlighet erbjuda katalogtjänst medoperatörer denatt
databasen grund.gemensamma som

Systemet används bygger Digitals Mailbus400på system.som
Sökning kan ske med X.500-baserade sökverktyg, medävenmen
www-läsare och flera andra sökmöjligheter på Internet och attgenom
skicka e-postmeddelande query-by-mail. Möjlighet söka direktett att
från cc:Mail och MS-mail finns också.e-postprogram som
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Uppgifter hämtas från vilka inhämtaroperatörer data från sina kunder.
Filer med uppgifter har levererats direkt från företag och
organisationer eller från enskilda användare med eller fax.e-post

Den danska katalogen innehåller följande information:

För organisation:O en
Organisation: företags/organisationsnamn, postadress,-
telefon- och faxnummer och e-postadresser i e-
postadresser ingår: X.400, Internet, SNADS, EDI-adress
och www.
Organisationsenhet: e-postadressernanm,-

iPerson organisation: Nanm, titel, e-postadresser-

För privatpersonO en
Namn med titel, postadress, telefon- och faxnummerev.-
och e-postadresser.

I det fall sökning sker med hjälp allaär Internetadresser ochav www
www-adresser aktiva klickbara.

I november 1995 innehöll katalogen 70 000 e-postadresser. Ca 25 000
sökningar sker tillvecka, 96% via world-wide-web.per

Ett regelverk för uppdatering katalogen har utarbetats. Varjeav
användare kan själv uppdatera sin uppgift. Automatiska metoder med
krypterade nycklar utför bekräftelse rätt utföratt person
uppdateringen. Enskilda uppgifter uppdateras gratis.

En procedur används för företag vill uppdatera mångaannan som
uppgifter. Detta abonnerad tjänst.är en

Årligen kontrolleras uppgifter aktuella. Den inteär besvararatt som
kontrollfrågan kommer bort katalogen.att tas ur

Telefonkataloger i tillhandahållsDanmark respektive operatör. Detav
fritt förär helst tillhandahålla katalogtjänster.attvem som

Operatörerna har skyldighet lämna information abonnentdataatt ut om
till alla likapå villkor.
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Finland

I Finland hanteras nationell katalogtjänst oberoende företagetten av
Telecom Finland till 30%, Helsingfors telefonbolag tillägssom av av

30%, det finns ilokaloperatörerna flertal Finland till 30% ochettav
tryckeri till 10%. tryckta katalogerFöretaget ävenett utav ger

harAlla 118 tilloperatörerna. operatörer anropsnummer
nummerupplysningen.

Finland finns samverkansforum.I Det operatörsdrivenärett en
samling och kallas Telecommunicationsnågot Administrationsom
Centre skall oberoende koordinator och ordförande. förstaEnvara en
uppgift kunder till VANS-töretag elektroniska tjänsterär att ettge
likartat kataloguppgifter i vilken katalognåsätt att utan att veta

finns.uppgifterna

Schweiz

driver kommunikationsdepartementetI Schweiz transportministeriet
Directory forum. finns kataloger nationellaDär två på högsta nivåett

DSA i X500-terminologi och speciallag för namngivning ochen
X.500-kataloger.

Tyskland

Ett dotterbolag till Deutche Telekom kataloger och hållerutger
nummerupplysningstjänst. har mobiloperatörernaDessutom egna
nummerupplysningstjänster för sina abonnenter. Regulatör säkerställer

tillstånd och förordningarlagar, nätoberoendeattgenom
abonnentförteckningar finns tillgängliga, det skall möjligtså att vara

telefonnummerreda på abonnents behöva känna tillatt ta utan atten
vilken anlitar.abonnentennätoperatör

Storbritannien

Övriganationell nummerupplysning hanterasEn BT. operatörerav
förser BT med abonnentdata frivillig basis. delpå En operatörer

förerbjuder nummerupplysning kunder.egen egna
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Oftel har under tid förövervägt marknadenöppnaatten upp
nummerupplysning beroende databaserär hanterassom nu av som av
BT. Förslaget syftar till få till stånd ökad konkurrens påatt en
nummerupplysningsmarknaden. Oftels förslag går införapåut att ett

med auktorisation teleoperatörer och andra aktörersystem av som
önskar driva databaser för nummerupplysningsändamál. Utbyte av
uppgifter mellan de auktoriserade databasförvaltarna skall ske vissapå
villkor. Till auktorisationen skall det kopplat skyldighet attvara en
tillhandahålla nummerupplysning.

De aktörer inte teleoperatörer skall ha få tillgångär tillrätt attsom
abonnentuppgifter villkorpå teleoperatörerna, för göraattsamma som
det möjligt för dem konkurrera med BT. Abonnenterna iskallatt
allmänhet inte kunna abonnemangsuppgifter länmas till devägra att ut
andra aktörerna för nummerupplysningsändamål. För att garantera
abonnent informationen missbrukasinte eller lämnas till andraatt ut

kan missbruka den skall aktörernas verksamhet hårtsom vara
reglerad.

Frankrike

Uppgifter från nationell databas hos France Telecom användsen som
grund för såväl tryckta telefonkataloger, nummerupplysning som
kataloger åtkomliga videotexmed Minitel. Därutöver finns många
företag tillhandahåller gula sidorna. Flera företagsom
tillhandahåller videotextjänster. Nummerdatabasen innehåller inte alla
mobilabonnemang.

Genom lagförslag, enligt planerna kommer iett att antassom sommar,
införs regler ställer krav på lämna i från sig sinaoperatörerna attsom
adressregister till från telebolagen fristående bolag, skallett som
tillhandahålla nummerupplysning.

Eurescom

Eurescom forskningsorganisation för teleoperatörer iär Europa.en
Liksom andra har drivit pilotprojektmånga kring katalog,man
inventerat vad finns Telia harData deltagit i avsikt attsom m.m.
själva X.500 for sinanvända nummerupplysning.egen

2 Oftel denär myndighet i Storbritannien har tillsyn över vissa delarsom
telekomrnunikationsmarknadenav
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USA och Kanada

North American Directory Forum NADF amerikanskär en
organisation, huvudsakligen med har tilloperatörer, syfte attsom
samordna kataloger och utarbeta hänvisasätt till varandrasatt
kataloger och betalt brapå för detta.sättta ett

NADF är sammanslutning tjänsteleverantörer operatöreren av som
planerar erbjuda publik katalogtjänst baseradatt gemensamt påen
X.500-standarder. NADF delar in namnrymnden för USA och Kanada
i delar:två publik och privat. Under den publika delen finnsen en
sådant har officiellnågon delstater, län, företagstatus, t.ex.som etc.
De privata namnrymderna disponeras helt och hållet respektiveav
operatör.

En registrerad enhet kan förekomma i entry i denän publikamer en
delen. Därför sker registrering utanför den egentliga katalogen.

I USA pågår utanför NADF flera försök med wh0is+ i skala,+ stor
800 000 vid kaliforniska högskolor.t.ex. poster

För kanadensiska myndigheter finns försök med 150 000ett annat
användare.

Ytterligare intressant exempel från USA Switchboard,är gjortett som
de flesta amerikanska telefonkataloger åtkomliga på Internet. Det är
gjort på sådant åtkomst tillsätt data endast möjligt styckevis.ett äratt
Programstyrd åtkomst till datamängderstörre skall svårt.vara

7.2 Europeisk samverkan European IDQ

Group och EDF

Samverkan inom Europa förvaltas European Internationalav gruppen
Directory Inquiry Group EIDQ. Arbetet baseras på ett
memorandum of understanding, vilket specificerat tekniska och
operativa frågor. Kommersiella villkor förhandlas bilateralt mellan
deltagande katalogoperatörer.

För diskutera frågor kring nummerplaner finns Europeanatt
Numbering Forum ENF, med representation från regulatörer, EU-
kommissionen, standardiseringsorgan, och användare.operatörer
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Diskussioner bildandepågår katalogforum Europeanettom av -
Directory Forum EDF för stöd för avregleringenatt ge av—
rösttelefoni och längre sikt stöd för integreradepå tjänster.
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8 Statens det offentligaansvar -

åtagandet

Som framgår kapitlet behovsanalys har lagt fast målenstatenav om nu
för utvecklingen på hela IT-området. IT-propositionenI framhåller
regeringen kataloger grundstenarnautgör fir möjliggöraatt atten av

YT-användning.ökad För uppnå de verkligtatt storaen
effektivitetsvinsterna och för satsningar på IT-området inte skallatt

förgäves krävs det väl fungerande kataloger med samtligavara
teleadresser. Kataloger har också avgörande betydelse fören nya

möjlighet slå sig inoperatörers på redan etablerade marknader.att
Även inom framhållsEU kataloger viktigastedet medlet förutgöratt

få tillgång till teletjänsterna. Kataloger kommer därför haatt att en
central betydelse för användningen dessa tjänster på avregleradav en
marknad. Det bör ingå i det offentliga åtagandet tillförsäkraatt
allmänheten tillgång till information teleadresser på enkelt sättettom
och rimliga villkor.på

När det gäller bestämma hur långt det offentliga åtagandet skallatt
sträcka sig bör hänsyn till allmänhetens efterfrågan olikastor tas av
katalog- och teleadressupplysningstjänster. Efterfrågan inteär
densamma telekommunikationsområdetpå datakommuni-påsom
kationsområdet. Tryckta kataloger och nummerupplysning efterfrågas
i första hand telekommunikationsområdet.på De förslag som
redovisas i det följande bygger på den enskilde abonnenten skall haatt
tillgång till tryckt katalog och detta måste rättighetatt vara en som
abonnenten kan ställa krav praktiskapå. Av skäl katalogenmåste vara
regionalt uppdelad. Katalogen skall spridas till samtliga användare av
det allmänt tillgängliga telenätet bosatta eller verksamma inomärsom
den region katalogen täcker. Spridningen skall ske särskildutansom

Ävenavgift. nummerupplysning med information teleadresser hörom

Prop. 1995/96:125 44s.
22KOM 95 framtida utvecklingen fir431 Den telefonkataloger och andra

teleupplysningstjéinster avreglerad marknad.på en
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formerAndraställa krav på.skall kunnaabonnenttjänstertill de som
telekommunikationsomrádet,påteleadresserdistributionför t.ex.av

helt säkertmarknadenmedia kommerelektroniska attvia
finns.efterfrågantillräckligtillhandahålla om

elektroniskahandefterfrågas i förstadatakommunikationsområdetPå
kataloger.
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9 En nationell teleadresskatalog

När utredningsarbetet påbörjades strävan skapa nationellattvar en
teleadresskatalog, skulle innehålla samtliga olikasom typer av
teleadresser det finns intresse för allmänheten ha tillgång till.som att

En sådan nationell teleadresskatalog behöver nödvändigtvis inte vara
fysisk katalog. Det kan lika gärna flera samverkandeen katalogervara

användaren uppträdermot logisk enhet.som som en

Innehållet skulle teleoperatörernas och domäninnehavarnasvara
teleadressregister. Endast sådana teleadresser innehavarna villsom

tillgängligagöra för allmänheten skulle ingå.

Under utredningsarbetets gång har det emellertid framgått det föratt
närvarande inte finns förutsättningar åstadkomma sådan lösning.att en
I avsnitt 2.9 konstateras skillnader i efterfrågan, presentationsteknik
för katalogen och uppgifternas uppkomst detnär gäller telefoni
respektive datakommunikation. Någon efterfrågan hos den breda
allmänheten alla slag uppgifter skall finnasatt på ställeom av samma
har heller inte påvisats. När det gäller telekommunikationsområdet är
det dessutom nödvändigt med tryckt katalog, vilket det inte påären
datakommunikationsområdet.

Av dessa skäl övergavs därför tanken på nationellen
teleadresskatalog. framtidenI talar dock allt för sådan kommeratt en

förverkligas. Mot bakgrundatt det kommer därförsagtsav som ovan
i det följande föreslås komplett katalogatt med teleadresser fören
telekommunikationsområdet och komplett katalog meden e-
postadresser på datakommunikationsområdet.

För katalogerna skallatt kompletta och användarnavara ge
tillgänglighet till de uppgifter erfordras för telefoni ochattsom
datakommunikation skall underlättas måste antal krav ställas. lett
kapitel 10 till 12 preciseras dessa närmare.

4 16-0873
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10 förapåKrav teleadressregisteratt

Den har tilldelats kapacitet i nummerplan för svensksom
telefoni ieller och adressplan för skall förae-post ettnanm-
register med ide den verksamheten förekommandeegna
teleadressema. Registrets ändamål teleadressupplysning ochär
det skall innehålla de teleadresser adressinnehavarna villsom

tillgängliga för allmänheten.göra Det skall inte innehålla
hemliga uppgifter. Registret skall hålla hög kvalitet och vara
aktuellt. Förslagen införs i telelagen antalettgenom nya
paragrafer.

10. 1 Allmänt

Parallellt med detta utredningsarbete pågår telelagen.översynen av
Eftersom detta arbete inte slutfört och behandlatär när
Katalogutredningens förslag läggs fram har kommandeev.
förändringar telelagen inte kunnat beaktas i detta betänkande.av

Det huvudsakliga syftet med den nationella katalogen underlättaär att
för alla användare det allmänt tillgängliga tele- och datanätet attav

Ändamåletenkelt varandra.nå således adressupplysningsändamål.är
All insamling och bearbetning uppgifter skall ske med hänsyn tillav
detta ändamål.

Uppdelningen mellan telekommunikationsornrådet och datakommuni-
kationsområdet har gjorts utifrån teleadressernas härkomst. De
teleadresser härrör från den svenska nummerplanen för telefonisom
omfattas kraven riktas telekommunikationsområdet medanmotav som
de teleadresser frånhärrör publiknågon och adressplan försom namn-

omfattas kraven riktas datakom-e-post motav som
munikationsområdet. Registerkravet skall gälla samtliga teleadresser

kommer från någon ovanstående planer och omfatta ävensom av
redan utdelade teleadresser.
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Telekommunikationsområdet10.2

lämpligt i detta sammanhangSom det göranämnts är att enovan
utifråntelekommunikationsornrådet den svenskaavgränsning av

telefoni E.164. från denna nummerplannummerplanen för Nummer
taltelefoni fasta och mobila telenäten,används i för såväl dedag på

personsökare.ISDN, telefax försom

föreskrifter framgår den, harPost- och telestyrelsensI att som
telefonitjänst eller mobil teletjänsttillstånd tillhandahållaatt som

tilldelasnummerkapacitet, efter prövning kan ellerkräver reserveras
Ävennummerplanen. andra med jämförbara behovsådan kapacitet i

dessa har sådankan tilldelas kapacitet. Det är operatörer som en
innehavaren teleadressen högrelation till abonnenten eller attav en

registren enkelt bör kunna upprätthållas.kvalitet på

itilldelats nummerkapacitet den svenskaSamtliga haroperatörer som
registerför telefoni föreslås ha skyldighet hållanummerplanen överatt

förekommande teleadressernasamtliga i den verksamheten somegna
innehållaadressinnehavarna vill tillgängliga. Registret skallgöra

Registret skall ständigtuppgifter och postadress.teleadress,om namn
kontinuerligtinnebär berörd åläggsaktuellt, vilket operatöratt attvara

Utredningen föreslår det införs antalregistret.uppdatera ettatt nya
införs ioch den här föreslagna bestämmelsenparagrafer i telelagen

§ första punkten.förslagets 20 b

tillståndspliktiga bedriveromfattar bådeKravet operatörer som
omfattning verksamhetverksamhet betydande och operatörer varsav

omfattning. kategorin eller de intemindre Den ärär somsenareav
tillståndspliktiga i och för sig inte förfogar någonkanske över större

omfatta dessa dåkravet ändå ocksåmängd adresser, måste ettmen
tillsammans kan innehaantal sådana mindre operatörer en

särskiltkan intebeaktansvärd mängd adresser. Kravet anses
anledningen skäl undanta definns inte denbetungande så det attav

mindre operatörerna.

73 föreskrifter 1994:15telestyrelsens PTSFSPost- ochSe 2 § om
nummerplanenreservering nummerkapacitet den svenskatilldelning och urav

för telefoni E. 164.
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Vad gäller personsökare finns det i dag på marknaden i princip två
varianter allmänt tillgänglig tjänst, med respektiveav en utan
abonnemang. Endast i det första fallet har kundrelationoperatören en
till abonnenten. detI fallet saknas alltså den anknytningsenare som
följer kundförhållande och haroperatören här i dag ingenettav
kontroll inneharöver Detta i sig ingetutgör skälvem som attnumren.
särbehandla denna teleadresser dessa skalläven omfattasutangrupp av

registerkravet.av

10.3 Datakommunikationsomrédet

På detta område finns det inte i alla situationer aktör har denen som
roll teleoperatören har telekommunikationsområdet,på därsom
kunden vanligen tilldelas sitt telefonnummer den operatörav som
vederbörande abonnent hos.är På e-postområdet det i vissa fallär inte

aktör tillhandahåller tjänsten också delarsamme som utsom
teleadressen. Det därför inte likaär enkelt hitta ansvarig aktöratt en
på datakommunikationsområdet. Ansvaret bör här läggasäven på
någon befinner sig källan.nära Det bör finnas avtalsrättsligsom en
relation mellan adressinnehavaren och den ansvarige for kvalitetenatt
på uppgifterna enkelt skall kunna säkerställas. Olika aktörer kan
övervägas.

Den bäst uppfyller kraven denär har tilldelats domän.som som en
Domäninnehavaren har, liksom teleoperatören, tilldelats kapacitet i en

och adressplan och aktör harär relation tillnäranamn- en som en
adressinnehavarna inom domänen. finnsDet regel antingen ettsom
kundförhållande när domäninnehavaren operatör ellerär ett
anställningsförhållande när domäninnehavaren arbetsgivareär mellan

Ävendomäninnehavaren och adressinnehavaren. det i fråganom om
de privata domänerna blir så kravet hållapå register i principatt att

2" Telia är såvitt känt det enda bolag f.n. tillhandahåller denna typsom
personsökartjänst denpå svenska marknaden. Praktiskt kan det tillgå såav
operatören, i detta fall Telia, försäljningsställetatt tillhandahållergenom

blankett med upplysning till köparen det finns möjlighetapparaten att attav
få sitt publicerat i katalog och nummerupplysning. Detnummer genom
ankommer därefter innehavarenpå anmäla han vill göraapparaten attav om
sitt tillgängligt och även underrätta operatören ändradenummer om
förhållanden.
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riktas användare och intekommer operatör ärmotatt en en
lämplig pekadomäninnehavarna änatt ut t.ex.en mer grupp e-

postoperatörerna.

samtliga tilldelats kapacitet iUtredaren föreslar, haratt som en nanm-
publikoch adressplan för allmänt tillgänglig skalläre-post som

och hålla register hålla dessa ständigt uppdaterade. dagIupprätta samt
publika och adressplaner för X.400finns det två e-post,stora namn-
RFC 821. avgränsningen skall mellanoch Internet Hur görase-post

tillgängligade allmänt och de inte kanäre-postsystem som som anses
överlämnas till och telestyrelsendet bör Post- Attavgöra.attvara

skall gälla för domäninnehavarna framgårregisterkravet även av
§ i bifogatförslaget till ändring i telelagen 20 d lagförslag.

Registerinnehållet10.4

direktiv huvudsyftetEnligt utredarens med nationell katalogär atten
underlätta för alla abonnenter inom telefoni- och
datakommunikationsnätet enkelt varandra. har bedömtsnå Dettaatt

skall åstadkomma verkligt effektivanödvändigt för att man
telekommunikationer. viktig utgångspunkt den enskildeEn detär äratt

adressinnehavarens vilja spridning sinaabonnentens eller att ge
omfattningenuppgifter skall bestämma katalogen. Densom av
själv sina uppgifterenskilde adressinnehavarens bestämmarätt överatt

i inte skillnadskall skyddas och det finns detta avseende skäl göraatt
olika teleadresser. enskilde skall också hamellan Den rätttyper attav

få sin teleadress i sådant register.ettupptagen

förhåller viljansäkert hur det sig med spridaDet svårt sägaär att att
e-postadresser, tidigare intesådana teleadresser, det hart.ex.som som

funnits praktiska möjligheter sprida i omfattning. Påstörreatt
-telekommunikationsområdet kan dock konstateras viljanatt att

telefonnummer Enligt uppgift från Teliapublicera sitt harär stor.
7-8 % abonnentema det fasta hemligtendast på nätetav nummer.

uppskattning mobilteleoperatörernaEnligt mycket gälleraven grov en
mobila det fålägre siffra for det En saknågot nätet. är ärattarman av

sina uppgifterabonnenterna det mobila låter publicera ipå nätet som
omvärldenJämfört med Sverige mycket fåtryckt katalog. har

7‘ siffra i i ligger % och dåröver.Motsvarande vissa länder Europa på 20
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abonnenter med hemligt vilket tillgänglighetssynpunkt ärnummer ur
värde. Det gäller finna den balansenrätta mellan allmänhetensattav

intresse komplett katalog och den enskildes intresseav en attav
skydda sina uppgifter. Detta gäller abonnenten elleroavsett om
teleadressinnehavaren företag,är myndighet ellerett en en
privatperson. Registerkravet skall exempelvis aldrig kunna innebära att
interna telefonkataloger sprids samtycke.utan

Utredarens uppdrag får begränsat till teleadresser samtanses vara
sådan information krävs för identifiera innehavarenattsom av
teleadressen. Det dessa uppgifterär det bland allmänheten finnssom

intresseutbrett enkelt få tillgång till och det dessaett är ävenattav
basuppgifter adressinnehavaren har intresse sprida. Tillett attsom av
basuppgiftema hör teleadress, och postadress.namn

När det gäller e-postadresser för privatpersoner det den enskildeär
bestämmer adressen skall finnas tillgänglig för publiceringsom om

eller När det företag eller offentligaär institutioner, ärsom
domäninnehavare, det dessa beslutarär vilka de anställdassom av
adresser skall tillgängliga för publicering. Ett minimikrav ärsom vara

företagets eller den offentliga institutionens adress skall publiceras.att
När det gäller myndigheter officielladet särskilt viktigtär denatt e-
postadressen framgår tydligt.

Bestämmelser tystnadsplikt och sekretess och andra frågor rörom som
den personliga integriteten kvaliteten innehålletpå behandlassamt
längre fram i avsnitt 13.1 Kataloguppgifter skydd och kvalitet.-

Fran vissa håll har det framförts det skulle önskvärt denatt vara om
elektroniska förmågan på anslutna framgickapparater av
kataloguppgifterna. Med elektronisk förmåga här vilkent.ex.avses

utrustning finns kopplad till teleadressen i fråga ochtyp vilkenav som
teknisk kapacitet sådan utrustning har. Det finns förståelse för att

informationsådan kan underlätta kommunikationen utredarenmen
ändå sådana uppgifter inte omfattas uppdraget.attanser av

Enligt direktiven skall katalogen underlätta för enskilda iävenatt
fortsättningen nå viktiga samhällsfunktioner försvar,som

2‘ vidareSe SOU 1996:40 Bilaga 5 elektroniska adresser, postöppningom
diarieföring.och
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i finnskataloger dagräddningstjänst, sjukvård De tryckta somm.m.
information. Utredareninnehåller denna utgårmarknadenpå typ av

myndigheter och organisationerinformation berördaifrån att som
sprida kommer finnas medfinns behovdet attattatt som enavanser

uppfattningi framtiden. Enligt utredarensnaturlig del i kataloger även
tvingande krav sådannödvändigt införa pådet därför inteü attatt

med.information skall finnas
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11 Krav på publicering och spridning

Förslag: Förslaget innebär det ställs krav på publicering ochatt
spridning teleadressregistren.av
På telekommunikationsomrddet skall registren publiceras och
spridas i tryckt katalog och nummerupplysning. Kravetgenom

ställs på respektive syftar tilloperatör samtligasom att ge
användare det allmänt tillgängliga telenätet tillgång tillav en
komplett katalog och komplett nummerupplysning.en
Förslagen innebär ändringar i telelagen.

Operatörerna har finnasökt lösning. Detta haren gemensam
dock inte lyckats. Post- och telestyrelsen föreslås därför få i

Överläggningenuppdrag samla till överläggning.att parterna ny
bör omfatta såväl samarbete tryckt katalogom som gemensam
nummerdatabas.

1 l Inledning

Första ledet i skapandet den nationella teleadresskatalogen utgörsav
teleadressregistren enligt föregående avsnitt skall ochupprättasav som

föras teleoperatörerna och domäninnehavarna. Nästa led innebärav ett
krav på publicering och spridning registren. föreslårHärav
utredningen olika lösningar för telekommunikationsområdet respektive
datakommunikationsområdet. Dessa beskrivs för sig i följandevar
avsnitt.

1 1.2 Telekommunikationsområdet

11 .2. 1 Tryckt katalog

Från skilda håll har framförts uppfattningen kan överge denatt man
tryckta katalogen och denersätta med elektronisk.en

5 |6~0873
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ha relevans imöjligen kanvisat dettaUtredningsarbetet har att
allmänhetenöverskådlig tid framöver måsteoch förframtiden. I dag

geografiskpraktiska skäl börtill tryckt katalog. Avtillgångha enen
har i dag kanindelning Telekatalogenuppdelning Dengöras. som

utgångspunkt.lämpligvara en

föreslagits i avsnitt 10.2 harenligt vadVarje operatör somsom
skyldighet publiceraocksåhålla register harskyldighet attatt

särskildskall spridasKatalogeni tryckt katalog.uppgifterna utan
tillgängliga telenätetdet allmäntsamtliga användareavgift till somav

område katalogen täcker.inom detverksammabosatta ellerär som
bifogatb§ punkten itelelagen 20 andraföljerkravDetta av

avgift betyder intespridas särskildskallAtt katalogenlagförslag. utan
t.ex.abonnemangsavgiften.återspeglas ikostnaden inte fåratt

respektiveblir sedanDetställsde krav på operatören.Detta är som
spridning skall ske.publicering ochuppgift besluta huroperatörs att
varsin katalog, detväljerinnebärakan operatörernaDet att utatt ge

katalog ellerochfleraeller gårkan innebära två attutatt samman ger
katalogtöretag för uppgiften.anlitar utomståendeman

alla teleadressergivetvis önskvärtsynpunkt detabonnentens ärUr att
finns samlade ifår publiceras,telekommunikationsområdet,på ensom

ställs dockkrav på dettageografiskt område. Någotvarjekatalog för
bestämmelser.konkurrenslagstiftningensinte beroende

från kommerlikvälgoda grunder utgå operatörernakanMan på attatt
publicerings- ochförkostnaderna uppnåberoende påsamverka attatt

spridningskravet höga.är

fåtelestyrelsen föreslås1l.2.2 ochi avsnitt Post-uppdragdetI som
däringå.tryckt katalog Det sägssamverkan i frågaocksåbör somom

trycktagälla för denvillkor bör ocksåoch skäligaskäligt prisom
katalogen.

Nummerupplysning1l.2.2

till kompletttillgångockså haskallAllmänheten en
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pris.nummerupplysning till rimligt Den söker skall endastsom
behöva söka från ställe for få upplysning samtligaett att om
teleadresser har sitt i den svenska nummerplanen försom ursprung
telefoni. Krav ställs på teleoperatörerna gällande publicering genom en
komplett nummerupplysning. Detta krav framgår 20 b§ tredjeav
punkten i utredningens lagförslag och kan uppfyllas antingengenom

eller komplett nummerupplysningstjänst.en egen en gemensam

En utgångspunkt för utredningsarbetet har i detta avseende varit att
varje skall hålla sitt registeroperatör och de olika registren sedanatt
skulle kunna kopplas ihop. Därigenom skulle den begärsom
nummerupplysning oberoende vilken denoperatör vänder sig tillav
kunna få tillgång till komplett nummerupplysning. En distribueraden
katalog, det här fråganär flerautgörs datorbaseradesom om, av
kataloger medelst datakommunikationsprotokoll samverkar medsom
varandra på så de densätt söker uppfattas logiskatt av som som en
enhet. frågaEn från den söker kan vidarebefordras frånsom en
katalog till tills uppgift hittas.rätt Denna lösning har denen annan
fördelen behålleroperatörerna för sina registeratt ochansvaret
behöver inte lämna ifrån sig dem för uppfyllaatt
nummerupplysningskravet. Detta lösningär törordas påen som
datakommunikationsområdet och tidennär bör inteär detmogen vara
några svårigheter koppla ihopstörre de olika katalogerna.att

Den i betänkandet föreslagna stegvisa uppbyggnaden den nationellaav
katalogen har haft den distribuerade katalogen utgångspunkt.som

Enligt uppgift från Telia det emellertidär inte kommersiellt möjligt att
i dag uppfylla nummerupplysningskravet med distribuerad katalog.en
Därför har denna utgångspunkt frångåtts. I stället krävs ett gemensamt
centralt register. Något sådant finns inte i dag.

27Vad gäller prisreglering kan nämnas sådan också kan bli aktuellatt en
nummerupplysning skall inräknas bland de samhällsomfattande tjänsterna.om

I ONP-taltelefonidirektivet 95/62/EG har samhällsomfattande tjänster
deñnierats tillhandahållande taltelefonitjänster via anslutningsom av en som
också tillåter fax och modem, tillhandahållande assistansav av
våxeltelefonist, alarmerings- och upplysningstjänster tillhandahållandesamt av
allmänna telefonautomater.

Kommissionen bör försiktig med utvidga definitionenatt attanser man vara
samhållsomfattande tjänster så det inte blir så användare måsteatt attav

betala för tjänster inte har bred efterfrågan.som en



108 SOU 1996:94

detsådant centralt register kan åstadkommas skapasEtt attgenom en
där samtliga teleadressregister läggs in.nummerdatabas Engemensam

utseddnummerdatabas kan hanteras gemensamtengemensam av
bolag ellereller operatörerna ägtoperatör gemensamt ettettav av av

fristående, bolag. kanutvalt, från Manoperatörerna ävengemensamt
utgångspunkt har varitsig andra varianter. Utredarenstänka att

hitta lösning för hanteringenskulleoperatörerna gemensamt av enen
finns mycket talar för marknadensådan nummerdatabas. Det attsom

formerna för samverkan. lösningbör ha frihet bestämma Denatt som
intressen och inteväljs skall hänsyn till samtliga operatörers stängata

omfattas kraven.också kommeroperatörer attute avsomnya

nummerdatabas har den fördelen den kanEn ävenattgemensam
grunden för tryckt katalog.utgöra en

En nummerdatabasgemensam

alltså f.n. den lösningnummerdatabasEn vara somgemensam synes
nummerdatabasEftersom samverkan kring sådanåterstår. en

driften läggs ställe det viktigtförutsätter för på är attatt ansvaret ett
följd de marknadersamverkan inte får till konkurrensen påtillse attatt

adressuppgifter påverkas negativt. Utgångspunktenberoendeärsom av
former den lösningskall ske i sunda ochsamverkanär attatt som

medför snedvridning konkurrensen någon delväljs inte på aven av
vill bedrivatidigare samtliga aktörermarknaden. Som nämnts är som

dag beroende Telia ochform nummerupplysning i starktnågon avav
lnfoMedia dominerandelnfoMedia samtidigt den aktörenTelia ärsom

former adressupplysning.marknaden för olika Dettapå är urav
problem.konkurrenssynpunkt ett

icke diskrimi-skall skäliga, rättvisa ochVillkoren för samverkan vara
viktigt hänsyn tillnerande. bedömningen skall detNär göras är att tas

omständigheter och alla avtal ingåsAlla föreliggandehelheten. som
nummerupplysningskravet Allaanledning börmed vägas samman.av

bidra till nummerdatabasen ochtvingadeäroperatörer att somsom
tillgång tillnummerupplysningsverksamhet börönskar driva gesegen

Även villkori vilken regi den drivs. denummerdatabasen oavsett som
helhetsbedömningen.skall in idetta förhållande vägasrör

till samtliga intressen och krav påkrav hänsynSamma på operatörers
diskriminerande villkor sig gällanderättvisa och ickeskäliga, gör även
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den distribuerade katalogen eller någon form förom samverkanannan
väljs.

Under utredningsarbetets hargång utredaren operatörernauppmanat
söka hitta lösning hurpåatt samverkan kan utformas. Tyvärr haren

de samtal förts mellan operatörerna och beskrivitssom som ovan
avsnitt 5.5 inte lett fram till någon uppgörelse samverkan. Enligtom
uppgift är framföralltoperatörerna missnöjda med de ekonomiska
villkoren upplevs alltför ensidigt gynnande Telia InfoMediasom som
och indirekt Telia. När formerna för samverkan bestäms det viktigtär

hänsyn till samtligaatt förutsättningartas operatörers och intressen
och villkoren inte dikteras ensidigtatt någon operatör.storav

Eftersom de överläggningar genomförts inte resulterat i någonsom
överenskommelse mellan kanoperatörerna bara konstateras denatt

utredarenväg den naturliga inte varit framkomlig.ansett Markna-som
den förmådde inte själv lösa frågan.

Därför föreslås Post- och telestyrelsen får iatt uppdrag samla deatt
berörda till överläggningparterna hur databasny om en gemensam
skall byggas och hanteras. Denna överläggning bör slutföras såupp att

databas för nummerupplysning kan börjaen användasgemensam när
villkor för nummerupplysning fastställas.skall Den informationnya
utredaren fått från operatörerna tyder på prisfrågansom varit detatt

hindretstörsta för emuppgörelse. Ett skäligt pris kan svårt attvara
fastställa. dettaI sammanhang borde dock skäligt pris kunnaett vara
detsamma respektive självkostnadsprisoperatörs för adress-som
uppgiften. I prisfrågan bör Konkurrensverkets och Konsumentverkets
synpunkter tillmätas betydelse.stor

Eftersom Post- och telestyrelsen inom för sin instruktion kanramen ta
sådant initiativ här föreslås börett överläggningar kunna kommasom

igång snarast.

Resulterar inte detta i uppgörelse bör regeringen Post- ochen ge
telestyrelsen i uppdrag för antingen självatt ta hållaansvaret att en

nummerdatabas för nummerupplysning eller eftergemensam anbuds-
förfarande lämplig entreprenör.utse

28 Det skall här de gällande tillståndsvillkorennoteras att såvitt gällernu
nummerupplysning löper 1996-12-31.ut
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skallmarknaden ävenobalans påmonopol ellerinte skapaFör att
haadressupplysningsverksamhet rättbedriveraktörerutomstående som

ellernummerdatabasen operatörernasnationellatill dentillgångfåatt
kan blitill det härMed hänsynvillkor.skäligateleadressregister på att

skälighetsbedömningen ärin iskallomständigheter vägasandra som
denförbliersättningen kan änrimligtdet att anta att somannanen

kapitel 12.operatören. Se vidareinnehålletmedbidrar

1.2.3 Undantag1

kunnatelestyrelsenochskall Post-synnerliga skäl sådet finnsOm
detEftersomspridningskraven.publicerings- ochfrånundantagmedge

kategorierallaingårkraven operatöreromfattasiden avavsomgrupp
bli alltförskullekravenundantagmedgeskälfinnaskan det att om

exempel kanSom nämnasbetungande för någon operatör. om en
har understrykasskall dockomfattning. Detobetydligverksamhet en

sällsyn-i mycketanvändningtillskall kommaendastbestämmelsenatt
någonöverlåta åtfinnsmöjligheten atteftersomfall, att annanta

i telelagen.i 20 §föreslåsdettabestämmelsefullgöra kraven. En com
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1 1 Datakommunikationsområdet

ÄvenFörslag: dettapå område föreslås krav publicering.på
Regleringen begränsas till publiceringskravet. Förslagen förs in

itillägg telelagen.som

iHur och vilka media e-postadresser skall tillgängligagöras för
allmänheten berörs inte.

Utredaren ifrånutgår aktörerna dettapå område frivilligpåatt
och i fria formerväg kommer åstadkomma kataloger föratt e-

postadresser. Branschen förutsätts själv finna former för sam-
verkan och kvalitetskontroll.utöva Svenskt Katalogforum vän-

här få viktig roll.tas en

Post- och telestyrelsen föreslås i uppdrag följa arbetetatt
1 september 1997 till regeringen redovisa resul-samt att senast

Om godtagbart resultat då inte föreslåsuppnåttstatet. en mer
ingripande reglering.

Andra tänkbara alternativ till lösning översiktligt.presenteras

11.3.1 Inledning

För åstadkomma möjligheter till publicering, d.v.s säkerställaatt att
det finns kataloghållare, kan antingen lagstiftning tillgripas eller aktör-

marknadenpå uppnå resultat frivilligpå I det följan-väg.erna samma
de redovisas de båda alternativen. Slutsatsen redovisningen är attav

först bör frivilligalternativet.pröva Om detta inte leder till önskatman
resultat får regleringsvägen prövas.

E-postsadresser skall publiceras så de blir åtkomliga via data-att
kommunikation i datorbaserad katalog. framtidenI bör många delkata-
loger tillsammans kunna nationell teleadresskatalogutgöra på data-en
kommunikationsområdet. Delarna skall samverka och användarenmot
uppträda katalog.som en

De samverkande delkatalogerna kan eller flera allmäntutgöras av en
tillgängliga publika tjänster. Kunder till dessa publika tjänster är
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domän- eller adressinnehavare vilka har för avsikt publicera sinaatt
Somadressuppgifter. delkatalog kan också ingå domäninnehavaresen

datorbaserade katalog. Som beskrivits i tidigare avsnitt gälleregen
skyldighet för den registrerat domän till hållaatt attsom en se en
förteckning inom domänenadresser tillgänglig för publicerings-över

Avsiktenändamål. med detta underlätta för den sigär åtaratt attsom
publicera kataloger.

vilken teknik RegeringenEn viktig fråga används. har i olikaär som
sammanhang framhållit det olämpligt statsmakterna låser fastär attatt
sig i bestämda uppfattningar vilken teknik skall utnyttjas förom som

funktionerstödja olika och tjänster. Senast detta framfördes iatt var
IT-propositionen prop. 1995/96: 125 41. enligtMålet regeringenärs.

flexibilitet i tillämpningarna.skapa och frihet Staten har det slutligaatt
fir fysiska infrastrukturenoch övergripande den effek-äransvaret att

tiv, rikstäckande och allmänt tillgänglig. detta ligger detI även att
skall finnas väl fungerande kataloger. Dessa uttalanden stöd för attger
inte föreslå eller rekommendera bestämd teknisk lösning.någon Den
redovisning bör vad gäller tekniska frågor skall ha karaktärgörassom

kartläggning. Introduktion till möjliga tekniska lösningar ochav en
katalogprojekt redovisas översiktligt i kapitel 6pågående och mer

grundligt i bilaga

11.3.2 Utredningens förslag frivillig lösning-

förslag baserar sig branschen hand tillDetta på påatt attegen ser
allmänt tillgängliga kataloger kommer till stånd, sålunda förslagett
baserat frivillighet. Utgångspunkten katalogernapå måste attvara

får tillgång till alla adressersamverkar användareså att oavsetten
vilken frågan/sökningen ställs till.kataloghållare

domäninnehavarens skyldighet till kataloguppgifternaDet är att attse
införs ipubliceras och alltså tillgängliga. Detta krav 20 d § igörs

utredningens förslag till ändring i telelagen. emellertid inteDet är
nödvändigtvis domäninnehavaren själv hålla katalogen.måste Försom

domäninnehavaredetta skall fungera varje kännedommåsteatt ges om
publicera e-postadresser.möjligheter att

telefoniområdet efterfrågas i första handTill skillnad här elek-mot
troniska kataloger. Utgångspunkten få till stånd ökad publice-är att en

organisationring elektroniska adresser. Dessutom måste skapasenav
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kan inneha rollen kataloghållare och de krav påmotsvararsom av som
kvalitet kunnamåste ställas seriös kataloghållare.som en
Denna/desssa kataloghållare skall adressuppgifter ochta emot ansvara
för drift och underhåll sprida uppgifterna till allmänheten.samt

Under utredningsarbetets har initiativgång tagits till bildandet ettav
svenskt katalogforum, samverkansorgan för olika allmänttypersom av
tillgängliga kataloger för data- och teleorienterade adresser. konsti-Ett
tuerande hölls den 23 majmöte 1996. En arbetsgrupp för etablerande

samverkande datorbaserade kataloger planeras vid näraliggandeav
tidpunkt.

Förhoppningen branschen självär exempelvis inom för dettaatt ramen
forum skall kunna forma fungerande katalogtjänster fir den allmänt
tillgängliga datorbaserade katalogen. En bra modell den valts iär som
Danmark, beskrivning i avsnittet katalog i andra länder.se om

begreppet fungerandeI katalogtjänst ligger definitioner tjänstenpåatt
finns och kända. Det bland iär är detta sammanhangannat ettsom
katalogforum spelar roll.en

Följande krav ställasmåste på överenskommelser vid utarbetande av
katalog:

Överenskommelser samverkan kataloghållare emellan: teknis-om
ka, ekonomiska och administrativa
Erbjudande till domäninnehavare villkor för publiceringom av
dennes teleadressregister
Erbjudande till domäninnehavare med elektroniska katalogeregna

möjligheter till och villkor för samverkanom
för kvalitet,Normer uppdateringsansvar och uppdaterings-ex.

frekvens
Regler för uppdateringsansvar
Innehåll i kataloguppgifter överenskommes gemensam bas av
uppgifter
Teknik för anslutning, datakommunikationsprotokoll
Anslutningspunkt till datanät, till publik eller liknandeoperatör

rimligtDet katalogforum inomär månader har etableratatt sex sam-
verkan mellan allmänt tillgängliga kataloger för e-postadresser och satt

regelverk för kvalitetskontroll, innehåll, kommunikations-ettupp
metoder, uppdateringsansvar för dessa.m.m.
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varje domäninnehavare ansluter sig till katalog-angelägetDet är att
uppdateringsansvarig.samarbetet och pekar ut en

brevlådetjänstgäller såväl de håller medDetta operatörer som som
med domän. tillhanda-företag och organisationer Företagegen som

registreradee-posttjänst i Sverige ha domäner här börhåller attutan
till katalogsamarbetet.ansluta sina kunderäven uppmuntras att

organisationen med e-postdomän privat domäninne-Om egen
själv ha katalogdatabas eller låtahavare väljer någonatt armanen

fir publicering spelar ingen roll.tillhandahålla denna tjänst

flera Sökverktyg inklusive sökningSökning bör kunna ske med på
sända till katalogen. kan eventuellteller DetInternet att e-postgenom

lämpligt katalogen påäven utatt papper.vara ge

tillsynsmyndighet följatelestyrelsen bör i egenskapochPost- nogaav
telestyrel-framtagandet katalog. Vidare bör ocharbetet med Post-av

i särskilt uppdrag utvärdering och 1göra senast septem-attges ensen
redovisa resultatet denna.ber 1997 till regeringen av

iUppgifter katalogen

struktureras beror vilken teknikuppgifter i katalogen påHur som
standarder bör överenstämmelse sökasväljs. För kataloger baserade på

inom SITO:s Polhemsprojektde definitioner arbetas frammed som
inom Toppledarforum.och

avsnitt diskuteras katalog för e-postadresser i första hand.dettaI
organisationer.Uppgifter i katalogen kan gälla såväl personer som

uppgifter identifierar individen,Kataloguppgifter innehållamåste som
organisation, postadress. E-postadress obligatoriskd.v.s eller ärnamn

vanligtvisuppgift. Med e-postadress Internet, X.400 ellermenas
e-postadress Memoadress. Det kan också URL-t.ex. varaannan en

Adressen kan också beståadress, d.v.s adress för enaven www.
funk-EDIFACT-adress, alternativt uppgift elleratt personenen om

organisationen EDI-användare, med hänvisning seetionen eller är
katalogträd for EDI-ändamål.also till uppgift i speciellt uppbyggt
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Även andra uppgifter kan naturligtvis ingå telefonnummer,såsom
etc.faxnummer, mobiltelefonnummer bör finnasDet även utrymme

certifikat förlagra nycklar används vid kommunikationöppnaatt som
med konfidentialitetsskydd i form asymmetrisk kryptering eller förav
digitala inte utredningenssignaturer. Det syfte etablera certifie-är att
rande ñr nyckelhantering CA-funktion kataloghållare börorgan men
ha sådan användning katalogen i åtanke.av

vissa fall det lämpligt nätadresser för datakommunikationI är även att
ingår i kataloguppgifterna.

11.3.3 Alternativa lösningar reglering-

Som tidigare redovisats den beskrivna delvis lös-regleradeär ovan
ningen föredra. lösningOm denna inte leder till önskvärt resultatatt

skärpning regleringenbör I det följande redovisasövervägas.en av
förtänkbara till stånd kataloghållare. Upphandlingtvå vägar att

medel kataloghållare det alternativet och det andraäratt utsesom ena
läggaär på e-postoperatören.att ansvaret

Post- och telestyrelsen upphandlar

första alternativet innebär iDet Post- och telestyrelsen får uppdragatt
upphandla eller eller flera katalogtjänsterpå sättatt annat utse en som
lämpligt kan sprida adressuppgifterna. borde liksompå Det påsätt

telefoniområdet finnas intresse från olika aktörer tillhandahållaatt en
tjänst. möjligt driva tjänstsådan Det borde sådan kom-påattvara en

mersiella villkor. Med den utveckling har i dag bordeInternet det
i framtiden finnas kommersiellt för tjänst.underlag sådanäven ett en

erbjudaDe kataloghållare skall kunna tjänster uppfyllerutsessom som
vissa och telestyrelsen beskrivna krav. publi-Post- Dennanärmareav
ka katalogtjänst skall alltså kunna elektroniska adresser frånta emot
olika olikadomäninnehavare skäl inte själva kan eller villavsom
ombesörja publicering och spridning sina adresser. Katalogen kanav
bestå flera sammankopplade distribuerade kataloger med olikaav
tjänsteleverantörer domäninnehavareoch eller med harsom egna
kataloger. och telestyrelsen skall endast välja katalog-till-Post- ut

29 Huvudkraven det gäller spridning telefonnummer återfinns inär av
avsnitten telekommunikation. spridning e-postadresser och sprid-Attom av
ning telefonnummer sker sätt önskvärt inte krav.på år någotav samma men
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handahållare uppfyller angivnanärmare krav och sedan anvisasom
denna eller dessa till de domäninnehavare efterfrågar sådansom en
tjänst.

En risk detär uppstår monopolsituation där domäninnehavareatt en
hänvisas till enda ställe för publicera sina uppgifter. Riskenett att
minskar uppdraget till flera och dessa föreläggsatt attom ges sam-
verka.

Post- och telestyrelsen skall ha frihet vid formuleringen kravenstor av
och vid utformningen upphandlingen. Post- och telestyrelsen börav
samråda med Svenskt Katalogforum.

2. påKatalogansvaret läggs e-postoperatörerna

Det andra regleringsalternativet går läggapå påut att ansvaret opera-
Var ochtörerna. erbjuder datakommunikationstjänst måsteen som

tillse kunderna erbjuds möjlighet publicera teleadresser iatt att en
katalog. Operatörerna får då lösa problemet kataloghållaremed som
de finner lämpligt. ochPost- telestyrelsen formulerakan kvalitetskrav.

finnsDet svårigheter entydigt definiera Vidär operatör.att vem som
vissa anslutning till Internet har inte nätoperatörentyper någotav

för den information kunderoperatörens använder sinansvar som
förbindelse till. inteDet alltidär så har kunskapoperatörenatt om
kundernas adresser eller har intresse kataloghållare. Svårig-attav vara
heter säkertpå definierasätt operatörsbegreppet någotatt ett är som
talar denna lösning.mot

Ur andra synpunker förslaget läggaär på operatörernaatt ansvaret
emellertid förenat med fördelar. När branschen själv måste lösa pro-
blemet identifiera kataloghållare ingetuppstår statligtatt monopol.
Operatörerna måste komma huröverens verksamheten skallom
finansieras.
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12 Krav på lämna teleadress-att ut

register

Teleadressregistren skall skäligapå villkor lämnas till denut
bedriver seriös katalog- eller nummerupplysningsverk-som

samhet. Bestämmelse detta förs in i telelagen.om

För det möjligt för andragöra teleoperatörerän eller teleoperatöreratt
närstående bolag kataloger eller tillhandahållaatt utge nummer-
upplysning skall de registeransvariga åläggas skyldighet lämnaatten

sina register skäliga villkorpå till utomstående bedriver ellerut som
bedriva adressupplysningsverksarnhet. Samtliga bedriverattavser som

seriös adressupplysningsverksamhet skall alltså ha få tillgångrätt att
till den information basen i sådan verksamhetutgör påsom en samma
villkor. det gällerNär möjligheten konkurrera på adress-att
upplysningsmarknaden bör förutsättningarna desamma oavsettvara om

bedriver televerksamhet eller utomstående tjänsterär ettman om man
företag. bestämmelseEn detta införs i 20 § i utredningens flir-om e
slag till ändring i telelagen.

Motsvarande skyldighet finns redan i dag i tillståndsvillkoren. Enligt
dessa tillståndshavarna skyldigaär skäliga villkorpå till andraatt

lämnatillståndshavare publicerade uppgifter abonnentersom egna
teleabonnemang. Skyldigheten lämna uppgifter emellertidäratt ut
f.n. begränsad till tillståndshavare.andra För det möjligt förgöraatt
utomstående katalogoperatörer konkurrera villkorpåatt samma som
teleoperatörerna det gäller utgivning katalogernär och tillhanda-av
hållande nummerupplysning bör utvidgas till omfattaattav gruppen

andra tillståndshavare.även än

3° Angående den fullständiga lydelsen tillståndsvillkoren såvitt gällerav
nummerupplysning, avsnitt 4.2.se
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Kravet lämna adressregister bör omfatta samtliga register-att ut
innehavare både på telekommunikationsområdet och datakommunika-
tionsområdet.

När här berörda frågor har förts på tal har flertal teleoperatörerett
påtalat de känner inför tvingas lämna sina kund-att stor att att utoro
register vilket kravet i praktiken handlar Det begripligtär attom. en
teleoperatör kan kärma motvilja tvingas lämna sitt kund-mot att ut
register. andra branscherInom det självklarhet sådanaär uppgif-atten

med sekretess.sträng Detta område emellertid specielltärter omges
kunden ihär normala fall har intresse uppgif-att ett stort attgenom av

sprids medan företaget kan ha delvis intresse. Attterna ett motsatt
verka för spridning teleadresserna dockmåste ligga iävenstoren av
teleoperatörernas intresse. En ökad publicering sådana abonnent-av
uppgifter i dag inte publiceras i omfattningnågon större måste påsom
sikt leda till ökning samtalstrañken, vilket i det långa perspekti-en av

teleoperatörerna.vet gynnar

Som redovisats föregående sida finnspå redan i dag skyldighet foren
tillståndshavarna skäliga villkor tillpå andra tillståndshavare lämnaatt

publicerade uppgifter abonnenters teleabonnemang forut om egna
nummerupplysningsändamål. dag kanI 20 tillståndshavare begäraca
sådana uppgifter. Något missbruk detta har inte redovisats förav
utredaren. Det borde inte medföra förändringnågon utlämnings-om
kravet också omfattar det begränsade antal utomstående katalogopera-

kantörer komma i fråga. ochPost- telestyrelsen bör fortlöpandesom
följa frågan.

Om misstänkaskulle uppgifternaoperatör skall användas föratten
adressupplysningsändamålän får givetvisoperatören vägraannat att

lämna registren. Det bli varje registerinnehavaresmåste sakut att
detta. skall dock finnasavgöra Det befogad anledning till misstanke

den begär få register skall använda det foratt att ut ett annatom som
ändamål adressupplysningsändamål.än Om inte kommerparterna

bör det ankommaöverens Post- och telestyrelsenpå vidta lämpligaatt
åtgärder.

Skyldigheten lämna uppgifter begränsad till sådana uppgifteräratt ut
inte omfattas tystnadsplikt. I 27 § telelagen i vilka fallsom av anges

det kan bli aktuellt bryta tystnadsplikten. tillgodoseFör deatt att
behov myndigheter har få information sådana uppgifterattsom av om

omfattas tystnadsplikt det dock inte nödvändigtär spridaattsom av
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adressupplysningsverk-uppgifter till skall bedrivahemliga envar som
tillräckligt upplysningsamhet. bör lämnasDet attattvara om

vilkenadressinnehavaren har hemlig teleadress och hos operatören
uppgiftereller aktör abonnemanget eller ytterligaresom omarman

fimis. Myndigheten i fråga kan i fall vända sig till denadressaten så
uppgifterna. Jämfört förhållerregisteransvarige och få med hur detut

innebär här föreslagna lösningen arbetet medsig i dag den att att
hemliga teleadresser underlättas samtidigt spridningefterforska som av

inte i onödan.hemliga teleadresser sker

Ersättningens storlek12.1 m.m.

teleadressregisterUtgångspunkten utlämnande skall ske påär att av
villkor. entydig definition begreppet skälig knap-skäliga Någon ärav

markering priset och övrigamöjlig Begreppet utgöratt attpast ge. en
ersättningenvillkor hållas inom vissa Vad gällermåste ärramar.

skall kostnadsorienterad. svårig-utgångspunkten den Trotsatt vara
nödvändigt medheterna med bestämma begreppet detärnärmareatt

får Ersättningen skall rättvisreglering det pris tas ut.som varaen av
kostnaderna för prestationen. verkligaskälig med hänsyn till Deoch

för upprättande registren underhålls- och utveck-kostnaderna samtav
fålingskostnader beaktas.måste

i ha olika innebörd. Ovan harSkäligt pris kan olika sammanhang t.ex.
för teleadressuppgift i anslutning tillskäligt prisangetts att nummer-

självkostnadspris. Konkurrens-databas kan Det angelägetär attvara
Konsumentverket följer frågan vad skäligtverket och ärnoga om som

prlS.

beaktas katalog kan hadetta sammanhang skallI även att etten upp-
1960:729 till litterärahovsrättsligt skydd enligt lagen upphovsrättom

konstnärliga verk. kan antingen fråga upphovs-och Det ettomvara
enligt § upphovsrättslagen eller katatalogskyddrättsligt skydd 1 ett

§ torde dock knappast förekommaenligt 49 lag. Det att ensamma
verkshöjdkatalog upprättad i alfabetisk ordning den krävsuppnår som

enligt normala torde iför erhålla upphovsrättsligt skydd l Detatt
adressförteckningen åtnjuter katalogskydd. Enligtstället attvara
katalogskydd får katalog, tabell ellerbestämmelsen ett annatom en en

sammanställts intevari antal uppgifter hardylikt arbete utanett stort
eftergöras förrän tio har förflutit efter detframställarens samtycke år

framställaren innebär denna regeldå arbetet Förår ut. en ensam-gavs
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framställa exemplar uppgifter ochsammanställningenrätt att av av en
begära särskild ersättning för överlåtelse denna tillrätt rättatt av

arman.

intellektuell erhålla katalog-krävs inte prestation förDet någon att
sammanställningarskydd skydd alla uppräknade stortettutan avges

uppgifter. för skydd erhållas såledesantal Avgörande skall ärom om
tillräckligt uppgifter. Enligtsammanställningen omfattar antalett stort

NJA 813 utgjorde 64 bildkort medDomstolen 1985Högsta s.
skilda uppgifter krukväxter sammanställning1 250 ettom avca en

antal uppgifter. Exakt svårtgår sägagränsen ärstort att attvar men
storleksordning handlade idet bör sig den det kruk-röra omom som

abonnentuppgift katalog innehållerväxtsmålet kan En iantas. en
uppgifter mindre abonnentförteckningarvanligtvis flertal så ävenett

katalogskyddet. endastkan komma omfattas Det äratt samman-av
åtnjuter skydd. Enskilda uppgifter iställningen sådan som sam-som

sammanställningenmanställningen inte skyddade. Såväl i dessär
sammanställningen ii delar åtnjuter skydd. Att lagradhelhet ärsom

skyddet.ingen fördatabas har betydelseen

Ministerrådet har antagit direktiv rättsligt skydd Er databaserett om
direktivet sker harmonisering det upphovsråttsliga96/9/EEC Genom en av

för innehållet iför Vidare införs skyddsrättskyddet databaser. enen ny
i drag katalogskyddet.databas motsvararsom grova
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Övriga13 frågor

13.1 Kataloguppgifter skydd och kvalitet-

13.1.1 Integritet

Regler skydd för den personliga integriteten finns på flertalettom
ställen. Någon legal definition begreppet finns inte. Begreppet kanav
mycket väl ha olika innebörd vid skilda tidpunkter och förhållanden.

teleadressregisterDe här föreslås personregisterutgör enligtsom
datalagen 1973:289 i de fall innehållerde uppgifter enskildaom

Bestämmelserna i datalagen begränsar olikapå möjlig-sättpersoner.
heten hantera och överlåta sådana register. lämnasHär inga förslagatt

strider det skydd datalagen syftar till tillförsälcramotsom attsom
enskilda personer.

Regeringen beslutade den 15 juni 1995 tillsätta kommitté medatt en
uppdrag lämna förslag till datalag Kommittén har bl.a. tillatt ny m.m.
uppdrag analysera vilketpå EG:s dataskyddsdirektivsätt skallatt
införlivas i svensk lagstiftning. Utgångspunkten för kommitténs arbete

tillförsälcraär den enskilde fullgott integritetsskydd iatt IT-samhäl-ett
let. Utredningsuppdraget skall avslutat den 31 1997.senastvara mars
Det alltså för tidigtär ännu ha uppfattningnågon hur reglering-att om

kommer Viss ledning kan dataskyddsdirektivetatt ut.en se ge.

Parlamentets rådetsoch direktiv 95/46/EG skydd för enskildaom
påmed avseende behandling personuppgifter ochpersoner av om

det fria flödet sådana uppgifter det s.k. dataskyddsdirektivetav -

Syftet med direktivet skapaär hög nivå integri-påatt en gemensam,
tetsskyddet för därigenom möjliggöra fritt flödeatt ett av person-
uppgifter medlemsländerna emellan.

Huvuddragen i direktivet följande.är

6 16-0873
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personuppgifter ochbehandlingalltillämpligtDirektivet påär av
inPersonuppgifter får samlasregister.manuellapåsåledes även

ochberättigade ändamålangivna ochuttryckligtsärskilda,förendast
oförenligt medanvändas på sätt ärfår inteuppgifterna ett somsenare

behandlas endastPersonuppgifter får närursprungsändamålet. sam-
vilketavtal ifullgöranödvändigt fördettycke länmats, när är ettatt

för-regleradi författningfinnsdetregistrerade närden är part, en
nödvändigtdetuppgifterna skall ske, när ärbehandlingpliktelse att av

nöd-detgrundläggande intressen, ärenskildes närdenskyddaför att
intresse eller slut-allmännasarbetsuppgift i detutföravändigt att en

resulterat iintresseawägningövrigt skettdet iligen, attsomenom
skall få ske.personuppgifterbehandling av

informerasregistreradein skall desamlaspersonuppgifternaNär om
användas tillskalluppgifternaregisteransvarig, vadbl.a. ärvem som

bestämmelserSärskildauppgifterna.vilka är mottagaresamt avsom
tredjebehandlasskalluppgifternagällerinformation av enomom

registrerade.från denuppgifternasamlat ininte harsomperson

Överföring princip endasttredje land får itillpersonuppgifter ettav
skyddsnivå.acceptabellandet harmottagandedetske enom

med krav påföreslagna lösningendenmålsättning ärUtredarens att -
olika ochpublicerasskall på sättteleadressregisterupprättande somav

bedriveraktörerutomståendetillöverlåtasäven nummer-som
i stridskallinte ståkatalogerupplysningsverksamhet eller motutger -

EG-exakt hurförutseEmellertid det svårtdataskyddsdirektivet. är att
kanlagstiftning. Deti svenskinförlivasbestämmelserna kommer att

efterhandjusteringar i måste göras.därför inte uteslutas att

kvalitetuppgifternasprincipernaavsnitt l3.1.2I tas upp.om

128 slutlig94direktiv KOMtillKommissionens förslag om
digitala telenätetförinom detpersondataförskydd ramenm.m.

mobila telenätetdigitalapå ISDN detochavseendesärskilt med

skydd fördirektiv angåendetillantagit förslagKommissionen har ett
siktetelekommunikationsområdet. Förslagetpersonuppgifter inom tar

utgångspunktmedför abonnenterminimiskyddvisstsäkrapå ettatt
förriskenförsta gällerdetgrundläggande principer. Förfrån två att

behandlasmängd datadenminimerasmissbruk skall att somgenom
andradetnödvändiga. Förabsolutoch till detbegränsasskalllagras
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skall abonnentens själv bestämmarätt informationenöver skyddas.att
Förslaget gäller efter ändring detäven analoga nätet.

Vad gäller kataloger har förslaget följande innebörd. Uppgifter om
enskilda i tryckta eller elektroniska kataloger i sådan form ellersom

nummerupplysning tillgängligaär för allmänheten skallgenom
begränsas till vad nödvändigtär för identifiera särskildattsom en
abonnent inte abonnenten har sitt otvetydiga samtycke tillgettom
publicering tilläggsinformation. Abonnenten skall kostnadsfritt haav

till hemligträtt få spärr direktreklam införd ochatt motnummer, en
få sin postadress delvis utesluten få sittatt redovisat påsamt att namn

3’könsneutralt sätt.ett

Den föreslagna bestämmelsen, det finns politisk enighetstorsom om,
föruttryck lämplig nivå för persondataskyddet det gällernärger en

uppgifter i kataloger och i nummerupplysning.

Rätt till hemlig påeller sätt skyddad teleadressannat

I sekretesslagen 1980:100 finns bestämmelser sekretessom som
gäller för myndigheter driver televerksamhet och i telelagen finnssom
bestämmelser tystnadsplikt i enskild televerksamhet. I 9 kap. 8 §om
andra stycket sekretesslagen föreskrivs sekretess gäller hos myndig-att
het driver televerksamhet för uppgift angår särskilt telefon-som som
samtal eller telemeddelande. Sekretessen i övrigt inomannat allmän
samfärdsel regleras i 9 kap. 8 § tredje stycket sekretesslagen. Där

sekretess gäller för uppgift enskildsangår förbindelseattanges som
med samfärdselverksamheten och inte i första eller andrasom avses
stycket. Sekretessen begränsas skaderekvisit,omvänt dvs.ettgenom
sekretess gäller det inte klartstar uppgiften kan röjasattom utan att
den enskilde lider skada eller Enskildas telefonnummer harmen. som
begärts hemliga omfattas denna bestämmelse. I 14 kap. sekre-t.ex. av
tesslagen finns det bestämmelser begränsar sekretessen i vissasom
fall. Sekretessen hindrar inte uppgift misstankeangårt.ex. att som om
brott lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myn-
dighet har ingripa brottet.att motsom
Enligt 25 § telelagen får den i televerksamhet har fått del ellersom av
tillgång till uppgifter teleabonnemang, innehållet i tele-ettom

32 Denna bestämmelse könsneutral redovisning denär enda jämställd-om
hetsaspekt relevant förär denna utredning.som
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meddelande och uppgift särskiltangår telemeddelandeettannan som
inte föraobehörigen vidare eller utnyttja det han fått del ellerav
tillgång till. Tystnadspliktens omfattning bestäms bl.a. begreppetav
televerksamhet. medDe bestämmelsen deärpersoner som avses som

eller har varit verksamma i televerksamhet grundvalpå anställ-är av
ning eller uppdrag eller hos företag driver televerksamhetav som
prop. 310. avgränsning vissaDenna teleadres-gör atts.

behandlas olika beroende de har sin tillkomst. Som exempelpåser var
kan sådana e-postadresser delas KTH Kungliganämnas att utsom av
Tekniska Högskolan inte omfattas tystnadsplikten ellersynes av

bestämmelse sekretessnågon medan e-postadresser delas utom som av
driver televerksamhet omfattas tystnadsplikten.operatörer som av

skillnad inte motiverad. SammaDetta möjlighet tillär ären som
hemligt eller hemlig teleadress finnas för alla adress-måstenummer
innehavare det sig telefonnummer ellerröroavsett e-post-om om
adress. Detta något bör dock inte inomär Detöver.som ses ryms
detta uppdrag bör ske i sammanhang iöversynutan annat t.ex.en
samband med telelagen.översynen av

Även i telelagen finns det bestämmelser begränsar tystnads-som
plikten. Enligt 27 § telelagen skall den driver televerksamhet ochsom
därvid fått del eller tillgång till uppgift teleabonnemang, inne-av om
hållet i telemeddelande eller uppgift särskiltangårett ettannan som
telemeddelande begäran lämna sådana uppgifter till i bestämmelsenpå
angivna myndigheter. Det myndigheten har förut-är prövaattsom om
sättningarna för länma uppgifterna uppfyllda.äratt ut

Tystnadsplikten alltså den enskilde självrätt avgöraatt t.ex.ger om
telefonnummer skall förbli skyddat hemligt eller det skallett om

tillgängligt för allmänheten. Teleoperatörerna tillämpagöras synes nu
förfaringssätt för skaffa upplysningsig huruvida abon-attsamma om
vill efterge tystnadplikten eller Vid tecknandet abonne-nenten av

krävs det den enskilde han aktivt begär telefonnumretatt attmang av
skall hemligt. således passivitet tystnadspliktenDet ärvara genom som
efterges. lämpligtDetta måste tillvägagångssätt. Emel-ettanses vara
lertid bör det i detta sammanhang påpekas informationen till abon-att

vad eftergiften innebär utförligbör mycket och tydlig.nenten om vara
Det skall inte behöva finnas tvekan vad medgivandenågon ettom ev.
eller eftergift omfattar. dag den information lämnas tillI ären som
abonnenterna alltför kortfattad. Som exempel kan punktennämnas
9.3. i Telias Allmänna villkor för teleabonnemang har följandesom
lydelse. Telia får lämna adress och abonnentnummerut namn, om
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abonnenten inte begärt uppgifterna skall skyddas. Abonnentenatt
eller teleadressinnehavaren bör exempelvis upplysasäven vadom
uppgifterna skall användas till och möjligheten få olikaatt typerom av

införda. Informationspärrar bör alltså lämnas uppgifterna kanattom
överlåtas till andra utgivare kataloger eller för direktreklam-av
ändamål. Eftersom det kan bli frågan samkörningom av person-
register kan det krävas medgivande från den enskilde förett att sam-
körning skall kunna ske.

I och införlivandetmed dataskyddsdirektivet kommer det,av som
införas krarv informationpå till den registrerade.sagts attovan,

13.1.2 Kvaliteten uppgifternapå

Dataskyddsdirektivet innehåller i artikel 6 principer kvaliteten påom
personuppgifterna. Huvuddragen följande.är Uppgifterna skall
behandlas korrektpå och lagligt de skallsätt, samlas in för särskil-ett
da, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, de skall adekva-vara

och relevanta och inte omfattata än nödvändigtär medmer som
hänsyn till ändamålet och de skall riktiga och nödvändigtvara om
aktuella.

Dessa kvalitetskrav lämpligaär utgångspunkt för samtliga typersom
kataloger, alltså de innehålleräven personuppgifter.änav annatsom

Uppgifter publiceras nummerupplysning bör uppdaterassom genom
papperskatalogdagligen eller dröjsmål medan kan uppdaterasutan en

gång året. Regeringen eller, efter delegation, Post- och telestyrel-om
bör möjlighet meddela närmare bestämmelser kvalitetattsen ges om

och uppdateringsfrekvens. Dessa regler bör i form föreskriftges av
eftersom det handlar generella bestämmelser alla till-rörom som
ståndshavare omfattas regleringen.som av

Om den ansvarig förär register överlåterupprättas någonattsom
fullgöra kravet skallså för sker iså enlighetatt ansvaret attannan

med gällande regler fortfarande åvila den registeransvarige.

13.2 Konkurrensaspekter

Betydelsen det finns förutsättningar för effektiv konkurrensattav en
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sammanhang. Enligti olikabetonastelekommunikationsområdetpå
lagen,vid tillämpningenskall atttelelagen strävan3 § avvara,en
inom allaeffektiv konkurrensupprätthållaför ochskapa utrymme en

uppnå lagensmedeltelekommunikationsornrådet såsomdelar attettav
etableraföretagfleraförutsättningar förskapas attsyften. Det måste

tele-lämnaskyldighetenföreslagnamarknad. Den utattsig dennapå
tele-frågandet ärvillkoradressregister på oavsett om enomsamma

förut-skapabidrar tillserviceföretagutomståendeeller attoperatör ett
säkerställa lika-viktigtkonkurrens. Deteffektiv ärförsättningar att

katalogutgivare.intresserade seriösabehandlingen av

regis-dominerande leverantöreri dagInfoMediaTelia ärTelia och av
hushåll.för bl.a.adresserochtelefonnummeri formteruppgifter av

starktinformationsverksamhet ärslagbedriver olikaAktörer avsom
Teliaverksamhet.sinförTeliakoncerneninombolagenberoende av

informationsföretag. Detmed dessasamtidigtkonkurrerarInfoMedia
få tilltillräcklig förinteregleringen ärföreslagna attmöjligt denatt

nummerupplysnings-stånd ochkatalog-påkonkurrensfungerandeden
krävasdet skullesyftar tillbl.a.utredningenmarknaden attutansom

fallibör det såEventuelltdet.uppnåmetoder förgåendelängre att
restriktioner försärskildainförafinns skälintedet attövervägas om

vissaför leveransvillkorenrestriktioner kanSådanaTelia. avavse
inför-eventuelltadressdatabaser. Ettocholikauppgifter nummer-ur

föreslagnautfallet dentillsdock anstårestriktioner börande nuavav
utvärderats.harlösningen

redo-särskildaanvändaSkyldighet13.3 att

visningssystem

skyldighet förmedtillståndsvillkorenbestämmelse idetfinnsdagI en
i syfteredovisningssystemsärskildaanvända atttillståndshavarna att

tjänster. Mot-för olikaersättningenkontrolleffektivunderlätta aven
ochsamtliga intäkterredovisningmedregler,svarande separat av

teleadresser, börförslaglänmadebetänkandetikostnader rör omsom
och tele-teleadressregister. Post-haralla upprättaförinföras attsom

skullekontrollmöjligheterKonkurrensverketsochstyrelsens även

ff,33 s.1461990/91:87s.16,1987/88:ll8Se proppropprop.
ff och 3021992/932200 79ochbiI.7, 1371991/922100 S.propS.
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därmed underlättas. En regel detta införs i 20 f § i utredningensom
förslag till ändring i telelagen.

13.4 Post- och telestyrelsens befogenheter
Post- och telestyrelsen har i dag vissa befogenheter det skulleom
uppkomma tvist villkor förrör samtrafik eller i övrigt tillämpningsom

lagen, föreskrifter eller tillståndsvillkor. I första hand har Post- ochav
telestyrelsen enlig 32 § andra stycket telelagen skyndsamt under-att
söka förhållandena och särskilda skäl inte talar för medlaom annat
mellan Post- och telestyrelsen kanparterna. även sig överyttra om
villkor för samtrafik eller uthyrning fasta teleförbindelser god-ärav
tagbara. Enligt 33 § får Post- och telestyrelsen även meddela vites-
föreläggande och förbud.

förslagetI till direktiv samtrafik KOM 95 379 slutlig föreslåsom
den nationella regleringsmyndigheten få utökade befogenheter. För-
slaget innebär bl.a. Post- och telestyrelsen, möjlighetenatt utöver att
medla och yttrande, får del andra befogenheter. Exempelvisavge en
kommer Post- och telestyrelsen under pågående förhandlingatt som

villkorrör samtrafik möjlighet begäran bestäm-attom ges partav
vad skall ingå i avtal. Vidare skall Post- och telestyrelsenma som

kunna tidsgränser försätta förhandlingar eller förhållandena på-om
kallar det medla mellan Om tvist uppkommer vid förhand-parterna.
ling villkor rör samtrafik skall Post- och telestyrelsen kunnaom som

tvistenavgöra någon begär det.parternaom av

Dessa utökade befogenheter gäller enligt direktivförslaget vidsagtsom
förhandling och tvist villkorrör för samtrafik. Post- och tele-som
styrelsen bör befogenheter i frågor villkor förrörges samma som
samverkan kring publicering teleadresser och överlämnandeav av
teleadressregister. Det ibör telelagen införas bestämmel-gemensamma

Post- och telestyrelsens befogenheter. I samband medser över-om
telelagen bör förslagen koordineras. Bestämmelsersynen av som

gäller Post- och telestyrelsens befogenheter såvitt gäller teleadres-nya
införs i 32 a-b §§ i lagförslaget.ser

Det föreslås ändringäven i nuvarande 32 § första stycket såvitten
gäller Post- och telestyrelsens prioriterade tillsynsområden. Frågor

samverkan kringrör publicering teleadresser bör också hörasom av
hit.
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regleringen hemmahör13.5 Var

bör tilltelekommunikationsområdetregleringen påföreslagnaDen
och sådangenerellaReglernai telelagen. ärdelen införasstörsta av

i lagform.de börkaraktär att ges

självklartinte likadatakommunikationsområdet detärdet gällerNär
vissa problemñnns detinföras. Somskallregleringen antytts ovanvar

Uppfattningarnatillämpningsområde.telelagensmed bestämmaatt
inte någotfinns i förarbetenauttalandensigskiljer åt. De gersom

i princip allsvar. omfattar telelagenordalydelsenEnligtentydigt
därför ingafinnsdatakommunikationsområdet. Detverksamhet på

särskild regleringdeniför reglering ävenavgörande skäl utanen
i telelagen.datakommunikationsområdet hör hemmaföreslås påsom

bestämmelserinnehåller lagenstycket telelagenEnligt 1 § första om
telemedde-förmedlingMed televerksamhetteleverksamhet. avavses

sådanförbindelser förtillhandahållandetelenät ellerlanden via av
ellerbild, dataljud,telemeddelandeMedverksamhet. text,avses

radio ellermed hjälpförmedlasi övrigtinformation genomavsom
särskilt anord-utnyttjarsvängningarelektromagnetiskaljus eller som

telemed-förmedlingavses anläggning förMed telenätnad ledare. av
delanden.

1996:40 191SOUbetänkandei sittIT-utredningen konstaterar atts.
förmedlings-elektroniskasådanaordalydelse innefattartelelagens

Utredningen fort-regleringutredningen föreslårtjänster av.ensom
tillkommit från andradock hartelelagenmedsittsätter attresonemang

i vilkenfråganutredningens förslag, ochutgångspunkter än om-om
förmedlingstjänsterelektroniskabör tillämpas påfattning telelagen

lagstiftnings-i detlagmotiven, inte övervägtssåvitt framgårhar, av
föreslåIT-utredningen sär-väljerdessa skälAv bl.a.ärendet. att en

förmedlingstjänster.elektroniskaskild lag om
gällande.skälsig interegleringföreslagen görBeträffande här samma

och tele-belysa Post-intressekan ärhärfrågaEn attvara avsom
§ tele-telelagen och 721 §för nummerplanernastyrelsens ansvar

syfteiskallNummerplaner upprättas1993:598.förordningen att
talastill telelagenförarbetenatelekommunikationer. Ieffektivafrämja

3" 1992/93:200Prop.
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det det nummerplaner för telefonnätet finnsutöverattom nummer-
planer för datanät DatapakDatex och vissa tjänster prop.samtsom
1992/932200 143. Betydelsen dels nummerplaner, delsatts. av

för olikamellan och möjlighetennätt.ex.nummerresurser, accesser
eller utnyttja olika tjänster,nå handhas konkurrensneutraltpåatt ett

framhålls s. 144. försätt Frågan och adress-ansvaretom nanm-
förplanen Internet såvitt framgår proposi-påe-postsystemet var av

tionen inte föremål för särskilt övervägande. och telestyrelsenPost-
sig inte ha förnågot Internets och adressplan.anser ansvar nanm-

sigDäremot ha för X.400 ochett systemetsanser man ansvar nanm--
adressplan. utredningen finnsEnligt det med telelagens nuvarande

ingalydelse sakliga skäl skillnad mellangöra X.400- och Internet-att
adressema, båda får ingå i den teleadressersom anses grupp av som

nationellt intresse. I samband med telelagenär böröversynenav av
omfattningen Post- och telestyrelsens för olikaav ansvar nummer-,

och adressplaner tydligare.görasnamn-

Även förtydligandedet önskvärt med hindrar inte tele-är såettom
lagens nuvarande lydelse den här berörda regleringen placeras där.att
Därför föreslås idet telelagen införs regel ålägger domän-att en som
innehavarna skyldighet föra register de adresser haröveratten som
delats inom respektive domän och adressinnehavarna vill göraut som
tillgängliga för allmänheten. regleringI den föreslås detgörssom
ingen skillnad mellan olika e-postsystem.

telelagens tillämpningsområdeFrågan kommer behandlas i denattom
telelagen inom Kommunikationsdepartemen-pågåröversyn av som nu

tet.
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Kommittédirektiv

nationell teleadresskatalogBehov Dir.av en
1995:125

september 1995regeringssammanträde den 21Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

förförutsättningarnaskall analyserasärskild utredareEn samt
innefattar allanationell kataloglämna förslag till somen

vill hålla tillgäng-enskilda abonnenternateleadresser desom
adresseri detta sammanhangteleadresserliga. Med avses

elektronisktelefoni ochavseende bl.a. olika posttyper av
katalogHuvudsyftet med sådanX.400.ocht.ex. Internet en

teleadressökning.användarnasunderlättaär att

skallUtredaren

med tele-nationell katalogefterfråganundersöka av en-
adresser,

informationen börhurlämpliga katalogstrukturer:studera-
elektroniskt, i trycktskesökningar skall kunnalagras, hur

informationen skallhurform eller sättpå samtannat upp-
dateras,

läm-organisation för katalogenochföreslå huvudman samt-
skall skötas löpande,förslag till hur katalogenna

förtill och intressemöjligheteranalysera operatörernas att-
blandkatalog, varvidsamverka kring annatgemensamen

skall belysas,konkurrensaspekter
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för fåpraktiska hindereventuella tekniska ochkartlägga att-
katalog,fungerandeen

författ-vid föreslåbehovrättsliga problemanalysera samt-
huruvidavad frågan operatörernabl.a.ningsändringar avser

:tillhandahålla adressuppgifterskyldigaskall att somvara
tillgängliga,hållavillabonnenterna

hemligai hanteringenriskernastudera samtnummerav-
vidförhållande till datalagenkonsekvenserna ianalysera

i elektronisk form,upprättandet katalog samtav en

utgångspunk-lämpliga former finansiering medöverväga av-
katalogen skall finansieras operatörerna.attten av

Bakgrund

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet under de
inneburit förändring tele-5-7 åren har radikalsenaste aven

telekommunika-adress-infrastrukturen. radDels har en nya
telefoninvid vanligationstjänster utvecklats sidan denav

mobiltelefoni, telefax, personsökning, elektronisk post
sigm.m., dels har etablerat påantal operatörerett stort nya

marknaden.
aktualise-Ökade användningen teletjänster harDen av nya
teleadres-frågan hur skall få abonnentersreda pårat om man

först flera länder, bl.a.behöva utväxla adresser. lutan attser
för tele-i Norge och Danmark, har initiativ tagits skapaatt

vissa mindrefonkataloger för e-postadresser. Sverige harI
projekt med kataloger för Internet-avsikten skapastartats att
och andra teleadresser Polhemsprojektet, Svenska AU-

Företagsfakta i Malmö AB.system,
Diskussionen har varit inriktad adresser för elektroniskpå

inom telefoni-Problemen med nummertillgänglighetenpost.
området skall dock inte underskattas, bl.a därför dettaatt
område, i antal abonnenter räknat, mycket dator-änär större
kommunikationsområdet.
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teleadresskatalognationellheltäckandeSyften med en

för allakatalog underlättanationellHuvudsyñet med är atten
datorkommunikationsnâtentelefoni- ochinomabonnenter att

nödvändigt skall åstad-vilketvarandra,enkelt nå är om man
nationelltelekommunikationer. Eneffektivakomma verkligt

samarbetetillsannolikt också ledakatalog skulle närmareett
vilketteletrafiken mellan ärunderlätta operatörerna,och

sammanhållen tele-enhetlig ochför skapaangeläget att en
underlättakatalogen givetvisinfrastruktur. Därutöver måste

samhällsfunk-fortsättningen viktigaiför enskilda nåävenatt
sjukvårdräddningstjänst,tioner försvar, m.m.som

Utredningsuppdraget

nationellförutsättningarna föranalyseraUtredaren skall en
innefattandeförslag till sådan,teleadresskatalog lämnasamt en

vill tillgängliga.abonnenternasamtliga teleadresser görasom
telefoni,fast och mobilskall ingå:Samtliga teleadresstyper

elektronisk enligtförtelefax, adresserpersonsökning, post
X.25.för ISDN ochadresserX.400 och Internet samt
för medförutsättningarnastuderaUtredaren bör även att ta

certifikatpostadresser ochinformation i katalogen, t.ex.arman
i samband med krypteringfor användspublika nycklar avsom

informationmedmotiv förmeddelanden. Ett ävenatt ta annan
identifierakunna adressater.är att

katalogfunktion skall belysas:Följande aspekter på en
ñnan-tekniska, juridiska ochekonomiska, organisatoriska,

siella.

Ekonomi

varvidkatalog,skall efterfråganUtredaren analysera av en
organisationer, enskildaolika användarkategorier företag,

liksom efterfrågansskall klargöras,och efterfrågade tjänster
brister.för tekniskai nyttjandet ochkänslighet för kostnader

Även samhällsekonomiska vinsterna ökadde eventuella av en
skall analyseras.tillgänglighet i informationssystemet
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Organisation

Utredaren skall analysera olika tekniska uppläggningar av
katalogen. Detta gäller vilket informationensåväl skallpå sätt
finnas lagrad centralt eller de olikahos operatörerna som
hur informationen skall kunna nås användarna elektro-av

sätt.lniskt, i formtryckt eller Vidare skall utredarenannat
analysera vilka uppgifter kan eller bör finnas ilagradesom
katalogen, de skall hanteras på sätt oavsett typom samma
telefonnummer, e-postadress, EDI-adress m.m. hursamt
uppgifterna skall uppdateras. Möjligheterna från utlandetatt

isöka katalogen och relationen med utländska kataloger bör
utredas.

Utredaren skall föreslå huvudman och organisation för
katalogen lämna förslag till hur förvaltning driftochsamt av
katalogen skall skötas löpande. Utredaren skall klargöra

kapacitet samverka kring fungerandeoperatörernas att en
katalogorganisation. Konkurrensaspekter bör studeras särskilt,
eftersom det finns risk katalog byggs och drivs påatt en upp
de dominerande villkor.operatörernas

lnternetadresser särskild uppmärksamhet,bör ochges
relationen mellan olika inflytandeaktörers på Internetadres-
seringen beaktas.måste Varken och telestyrelsen ellerPost-
något offentligt inflytandehar i dag något överannat organ
adresseringen, ligger inom Societyhelt Internet och desssom

världsomspännande organisation.egen
Operatörers och berörda myndigheters roller vid såväl upp-

byggnad drift katalogen skall övervägas.som av

Tekniska frågor

En kartläggning skall eventuella skillnader i adres-göras av
seringsprinciper och teknisk utformning, i form varierandeav
standarder, gränssnitt lösas förmåste attm.m., som en
enhetlig och smidigt fungerande katalog.

Rättsliga fragor

Utredaren skall analysera vilka rättsliga problem uppstårsom
till följd förslagen föreslå eventuella författnings-samtav
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fråganbör särskilt uppmärksammaändringar. Utredaren om
tillhar adress-abonnenten och operatören rättensomvem av
skalluppgiften, i vilken utsträckning operatörernasamt vara

adressuppgifter abonnentemaskyldiga tillhandahållaatt som
tillgängliga.vill hålla

med stöd ADBOm katalogen inrättas uppstår ett per-av;
skall analy-1973:289. Utredarensonregister enligt datalagen

behovsärskilt vad gäller detkonsekvenserna detta, avavsera
integriteten uppkommer dåden personligaskydd för ensom

då olika registerpersonuppgifter samlasmängd samtstor
Även hantering hemligafrågorsarnkörs. rör nummersom av

informerad detskall hålla sigUtredarenskall övervägas. om
regeringens dir.anledningbedrivs medarbete avsom

datalag1995:91 Ny m.m.

Finansiering

katalogen finansierasskallUtgångspunkten att av opera-vara
finan-efterfrågan skall tänkbaraUtifrån analysentörema. av

sieringsforrner diskuteras.

bedrivandeUppdragets

med företrädareUtredaren skall samråda med expertgruppen
från berördamedför telemarknaden representantersamt

viktigtbehovsstudien detmyndigheter och För är attorgan.
samhällssektorer kontaktas.från flerapresumtiva användare

ochdirektiv till kommittéerregeringensarbetet gällerFör
offentliga åtagandensärskilda utredare prövaatt

regionalpolitiska konsekvenser1994:23, redovisadir. attom
jämställdhetspolitiskaredovisa1992:50dir. samt attom

1994: 124.konsekvenser dir.

1996.redovisas juniskall den 1Uppdraget senast

Kommunikationsdepartementet
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Kartläggning tekniska frågor ochöver

exempel på några katalogprojekt

Av Britta Johansson, utredningssekreterare i Katalogutredningen

Denna bilaga beskriver i detalj de begreppstörre några av som
används i utredningen. Den också översikt pågåendeöverger en
projekt med elektroniska kataloger.

X.500

X.500-rekommendationen har utarbetats CCITT, ITU,av numera
Internationella Sammateleunionen. har antagits standardtexter som
med beteckningen ISO 9594. Två versioner aktuella idag, version 2är
från 1988 och version från3 1993. 1993 version innehållerårs viktiga
funktioner förbättradsåsom åtkomstkontroll med bättre möjligheter att
skydda data, replikering, schemahantering och utvidgade
sökfunktioner.

Information i X.500 katalog bildar trädstmktur, Directoryen en
Information finnsTree. Högst därefternod, detärupp en gemensam
normalt land nivå.nästasom

Informationen i delar tänkt världsomspännande träd finns i olikaettav
organisationers kataloger, antingen hos publika eller ioperatörer egna
katalogträd.

Denna används för informationenlagra kallasattprogramvara som
DSA, Directory System iAgent. För söka katalogen användsatt

benämns DUA, Directory User Agent. Flera DSAprogramvara som
kan kopplas till varandra och därmed förmedla frågor individerom

inte finns i den katalogen. Det innebär trädetäven ärattsom egna om
uppbyggt flera samverkande delar katalogen så uppleverav av en
användare det katalog.endasom en

teknisktDet problem hålla ihop infrastrukturen iär katalog,ett att en
medan det administrativt problem hantera den informationär ett att
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ska ingå. X.500/1988 ofärdig produkt, 1993är även årssom en
version standarden innehåller vissa brister. Mycket svårtär attav
implementera, vilket sannolikt frukten rad kompromisserär av en som
ofta karaktäriserar resultatet internationella standardiseringsarbeten.av

Kataloger byggda enligt X.500 kan inte vidare klara frågor därutan
sökning funktioner i stället förpå på Alias i X.500 pekargörs nanm.
bara håll, dvs från alias till däremot sker ingenett ursprungsposten,
återföring. Enligt finnsstandarden enbart enda auktoritet fören en

dvs det kan bara finnas rot.person, en

X.500-strukturen kräver önskar alla sammankoppladeattom man
X.500-kataloger i Sverige skall uppfattas enhet någonatt tarsom en
på sig rollen instans ihögsta Sverige, nationell Dennaatt rot.vara
måste etableras nod, dvs dator andra datorersom en egen en som som
innehåller lägre delar trädstrukturen kan koppla sig till. Denav
nationella känner till alla katalogdelar nivånpå under.närmastroten
Om svensk nationell X.500-katalog skall kunna ingå iävenen en
internationell katalogstruktur krävs det endast finns nationellatt roten
i Sverige.

Emellertid det utmärkt använda X.500-katalogergår att utan att se
dem idel enda världsomspännande träd, i falloch så krävsettsom
ingen nationell nod. Katalogen kan då ha virtuell beståenderoten av
pekare underhålls whois+ indexdatabaser.t +som ex av

North American Directory Forum har sökt metod lösaatten
problemet med samverkande kataloger där individ harsamma
uppgifter hos flera kataloger, e-postadressoperatörers påt.ex. ett
ställe, telefonnummer på och kanske mobiltelefonnummer påett annat

tredje ställe.ett

Struktur på kataloginnehåll

När katalogens innehåll skall struktureras de centrala begreppenär
attributtyper och objekt. finns attributtyper.Det många Attribut denär
minsta definierade informationsenheten, till exempel telefon-nanm,

e-postadress och liknande. En gruppering fleranummer, av
Sammanhörande attribut kallas objekt. I X.500 antal attribut ochär ett
objekt definierade.
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skall samverka det viktigtOm flera kataloger nåär att
överenskommelse vilka attribut och objekt används. Det ärsomom

viktig uppgift för åstadkomma samverkande katalogerdärför attatten
diskussioner sådan struktur. standardattribut och objektföra Närom

försesanvändas objekt definieras. Dessa dåinte kan måste måsteegna
storskalig användning X.500-unika identitetsnummer. Enmed av

användning enhetliga, väl kända objekt ochkatalog förutsätter av
standardiserade attribut objekt.attribut, dvs användning ochav

för bygga katalogträdet kallas förobjekt användsDe att uppsom
objekt. Dit hör till exempel land, organisation,strukturella

enhet Varjeorganisationsenhet, lokalitet geografisk m.fl. strukturellt
unikt den nivå objektet finns iobjekt ha unikt påmåste ett nanm,

Objekt i Sverige därför unika i Sverige.trädet. måste vara

organisation för inte börObjektet lokalitet kan demses som som
organisationer nationell nivå i Sverige. ochförekomma på Länsom
lämpliga lokaliteter. Under dessa bör lokalakommuner är

Unikheten dåorganisationer unika. måste någongaranterasvara av
lokal instans.

speciellt lämpat för sökning där användaren förhandX.500 påär
väl känner till strukturen den information sökes.någorlunda på som

erhålla information objekt då objektetsX.500 det enkeltgör ettatt om
få fram e-postadress elleridentitet känd,är t ex en persons

Möjlighet finnstelefonnummer utifrån kärmedom om personens namn.
sökningar, till allaför komplexa exempel sökaäven att personermer

sökning kommer söka i helabor viss En sådan dåpå attgata.ensom
bli tämligen resurskrävande.det hierarkiska trädet och

Whois + +

följt plusWhois+ uttalas de engelska orden who plus är+ som av
och utvecklingen sker inomkommande Internetstandard Internetsen

organisation IETF.
med komplexa sökfrågor arbetaWhois+ löser problemen att+ genom

index-serverstruktur oberoendeindexserver och skapa heltmed aven
sökning undviks därmed frågor ställssjälva lagringsstrukturen. Vid att

information inte finns. indexservern finnstill kataloger där önskad I
ligger indexservern.nyckelord från innehållet i kataloger undersom

förses med identitetsnummerVarje Whois++server Internetpå ett
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fås via registrering hos IANA, AssignedInternet Numbersom
Authority.

Whois+ löser problem X.500 behäftat med. Whois+är kan+ +som
definieras front-end-modul befintligapå databaser och densom en
första produkten översättningsprogram mellan Whois+ ochett +var
X.500.

X.500 Whois+och kan komplettera varandra Whois++ att +genom
och dess indexservrar används för hitta kataloger och X.500rättatt
används för distribuerade kataloger med väl definieradstörre en
struktur och höga krav tillgänglighet, driftpå och säkerhet.

Pågående projekt och samverkansformer

Toppledarforum

ÅsbrinkToppledarforum, leds finansminister Erik bestårsom av av
generaldirektörer vid drygt tiotal statliga verk och direktörer förett
kommunförbund och landstingsförbund. I Toppledarforums regi pågår

projekt för elektronisk och katalog för statlig, kommunal ochett post
landstingskommunal förvaltning. Projektet har mål varjesatt attsom
kontor skall med elektroniskgå nå 1996.under Uppgiftatt post om
adress skall hitta i katalog. Syftetgå inte i första handär nåatt att
varje individ, kontor, enheter, avdelningar eller funktionerutan att
skall gå adressera och hitta. fundamentaltEtt begrepp utgöratt
myndighetsbrevlådan, normalt bör finnas registratorhos ellersom
motsvarande central postöppning hos myndigheten.

Flera landsting och myndigheter ingår i projektet byggersom upp
elektroniska kataloger. En förvaltningskatalog kanegna gemensam ses

samverkan mellan dessa och någon eller några publikasom en
operatörer.

Toppledarforums katalogprojekt kommer under 1996 att presentera
förslag till struktur för katalog för förvaltningar. Ett minsta gemensam
datamängd beskriver vilka uppgifter skall ingå har definieratssom som
och detta kommer diskuteras med och andraoperatöreratt
katalogaktörer.
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organisation SITOIT-leverantörernasPolhem -

med och teleföretag förPolhemsprojektet bildades 1994 antal data-ett
Projektets ändamål "att samverkanöka samverkan. äratt genom

och tjänster i underlättamellan leverantörer IT-systemav varor
utveckla denelektronisk kommunikation mellan märmiskor,

stimulera underlätta ökadelektroniska marknaden ochsamt
elektroniska motorvägar." Polhem har kommitanvändning våraav

fram led i sprida information användarnastill att ett attsom om
nationellt finnas för allaelektroniska förmåga bör katalogsystemett

berördatele- och IT-tjänster, utvecklat denanvändare gärnaav av
statliga myndigheter.branschen i samverkan med

katalogfrågor hargruppering inom Polhem arbetat medIden som man
elektroniskafrågeställningen till gälla meddelandendock avgränsat att

tille-post. har arbetet gälla denDessutom avgränsats att
inte privatpersoner.sektorn, sålundayrkesverksamma

adressinformation förföreslår katalogstruktur medPolhem en
funktioner inom organisationen och användare.organisationer, Denna

identifierat flerainformation har specificerats. Polhem har även näratt
tillhandahåller kataloger kan det krävas avtalleverantörer på tre

ställen:

emellanKatalogoperatörer-
Uppgiftslämnare-operatör-
Uppgiftssökare-operatör-

ifrån lösning baserad X.500-standarden.Polhem har utgått på Deten
nationell enligt X.500 standarden för knytakrävs attrot sammanen

uppgifter. Polhem föreslår sådantorganisationsbundna ettatt organ
vinstintressen i samverkan med bl.a.branschen Post-skapas utanav

och telestyrelsen.

följande företag deltagit: Telia Telerespons,arbetet med förslaget harI
Services, Sema Group Infodata,Telecom Network PostenFrance

SverigeSverige och Unisource Business Networks AB.

sökningadressinformation för ochProjekt Polhem föreslår att
andra driversamverkan företag ochåtervinning sker av somgenom en
skall samverkauppdragsbasis, katalogopertörer. Dessa såkataloger på
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tillgång till samladevarje användare har opertörernasatt
adressinformation abonnent hos.vilken användarenoperatör äroavsett

föreslår Polhemavtalen mellanFör operatörerna att en gemensam
informationsmängd definieras, vilken alla skall kunnaoperatörer

uppgiftslämnarens uppgifter aktuella ochhantera. Det är ärattansvar
uppgiftslämnaren sinkorrekta. Utgångspunkten därmedär ägeratt

hur den får användas. Avtalen medinformation och avgör
uppgiftslämnare bör innehålla klausul med medgivande uppgifteratten
används operatörer.gemensamt av

utlärrming iPolhem det bör finnas syftespärr mot annatatt enanser
begränsning möjliga sökattribut, ochadressförfrågan,än t.ex. av

begränsning i volymer förfrågningar.av

Paradise

X.500-katalog inom i huvudsakParadise världsomfattandeär en
Projektet sitt del ihadeInternet. ursprung som en

Paradise avslutades i april 1994, då detforskningsprogramet RARE.
Deliverygjordes till kommersiell tjänst drivs of Ad-en som avom

Ltd DANTE. kallas förvanced Network Technology Europe Dento
Över europeiska anslutna medNameflow Paradise. 25 länder är

förbindelser till trettiosju länder i världen.

Universitet driver DSAUmdac datacentralen vid Umeå ären som en
för SUNET, och för Sverige. denna DSA skerkatalogrot På ca

University of Michigan, där den10 000 operationer dag. Påper
flera DSA:n finns, sker 250 000sarmolikt bestårstörsta av ca ope-

rationer dag.per

Bolero

projekt Infosec med inriktningBolero inom EU-programrnet påettvar
vill skapa världsomspännande katalog för EDIvärldshandeln. Man

jmf EDIRA för affärer telenätet, till exempel medöver
sjöfartshandlingar. Syftet bland visa elektronisktär annat att att

20-talkonossement möjligt. pilotkatalog med användareEnär ett
Piloten visar handel med gods underfinns, drivs Unisource.avsom

för internationellkreditgivning banker och nycklartransport, av
digitala signaturer medhandel i elektronisk form. Projektet använder

certifikat certifieringsinstans CA ochRSA-algoritm, X.500 och är
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registeransvarig för nycklar. Projektet avslutat och tjänsten kommerär
kommersialiseras, enligt uppgift från Unisource.att

Memonet

Postens Memokatalog för framföralltMemo, finnse-postsystemet som
hos antal svenska storföretag, innehåller cirka 300 000 adresserett

sökbara med Mailsökfunktion Query-By-Mail.är Isom en
Memokatalogen följande uppgifter publika:är e-postadress,
användarnamn, företag telefonnummer.och finns ytterligareDet ca
femton attribut, dessa endast tillgängliga för denärmen egna
organisationen t.ex. industri-koncemen. Flera företag har heltstora
avskaffat intern telefonkatalog förlitaroch sig Memo-katalogen.på
Memokatalogen intressant exempel företagsär på villighetett att
lämna uppgifter de anställda, bara uppgifterna tillräckligtärut om
begränsade.

SEIS

Föreningen SEIS, Säkrad elektronisk information i samhället bildades
1995.våren

SEIS femtiotalhar medlemmar, bland flera banker,ett annat
dataföretag, konsultföretag, myndigheter, organisationer och industri-
företag.

syfte främjaDen har utvecklingen ramverk för allmäntatt ettsom av
accepterade, enkla, praktiska och ekonomiska säkerhetslösningar.

tjänsterProdukter och skapas med hjälp ramverket skallsom av
fungera i allmänt tillgänglig miljö och säkerhet iöppen, atten ge
information skyddas och och innehåll kan fastställas.att ursprung
Arbetet inom SEIS, uppbyggnadunder bygger säkerhet medärsom

aktiva kort. Arbetet koncentreras till områden:smarta tre

Kort och kortutgivning-
Certifiering, betrodd tredje och katalogpart-
infrastruktur
Lagstiftning, konkurrensfrågor-
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Några organisationer med katalogeregna

Nedan beskrivs antal projekt och erfarenheter enskildaatt som
organisationer har kataloger. Tillsammans dessa bildav egna ger en

efterfrågad teknik.ännuav en ung men

AMS

införAMS katalog för hela Arbetsmarknadsverket.
Varje kontor skall kunna uppdatera sina Avsikten ärposter. attegna
katalogen skall användas för flera ändamål där uppgifter helaom
personalen behöver finnas.

Katalogen skall inte tillgänglig för utomstående. Däremotvara
kommer delmängd katalogen speglas Denna delmängdatt ut.en av
underhåller AMS själva.

Stockholms landstingläns

En intern X.500-katalog finns med 4500 e-postadresser.över

Projekt inom Stockholms läns landsting har tagit fram underlag förett
kunna skapa infrastruktur för katalogtjänster och teknikatt testaten

och funktioner i X.500-baserade produkter. Projektet finns
dokumenterat landstinget i IT/ADB-kollegiets rapportserie 94-av nr:
07, Infrastruktur för distribuerad katalog.

SLL består 800 samverkande enheter, arbetar efter köp-av ca som
och-sälj-ñlosoñ, detta ingår privata vårdgivare.utöver även
Sekretesskraven starka. inteKatalog enbart kopplat tillär är e-post

förutsättning för tillämpningarrad inom landstingensutan en en
verksamhetsområde.

Det finns experimentverkstad där arbetar på lösa fråganatten man
med digital signatur. brett införandeInget kan emellertid ske förrän
nyckelhantering och katalogfrågan löst. För ögonblicket skerär
nyckelhanteringen Vidaremanuellt. arbete med katalog fokuserar på
CA-funktion certifiering nycklar.öppnaav

ÖstergötlandLandstinget

ÖstergötlandI arbetar inom landstinget med göraattman
informationen i telefonväxelns hänvisningsdator tillsammans med e-
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postserverinformationen tillgänglig via WWW-server.Internet på en
Wh0is+ och Embla finns ocksåbaseradeKataloger på +programmen

införa X.500-katalog.och landstinget planerar att en

Försvarsmakten

katalogfunktion förprojekt Todakom planerasförsvaretsInom
publiktavsedd för allmänt bruk,försvaret. emellertid inteDenna är
uppgifter skallStor vikt läggs vidför försvarets ändamål. attegetutan

själva existensen uppgift kunnakunna hemliga, måsteäven av envara
döljas.

sjukvårdens adressregisterHälso- och

till datoriserat vårdgivarregister förSPRI med förslagarbetar ett
såväl offentligasjukvården. blir katalog förhälso- och Detta en som

för informationsutbytevårdgivare. Registret behövsprivata av
laboratoriesvar och remisser mellan primärvård ochpatientjournaler,

fakturor och försjukhus, för hanteringsjukhus, inom attsamt av
mellan offentlig och privat vård, äldreomsorg,underlätta samarbetet

tillsynsregister.Socialstyrelsensförsäkringskassa, apotek samt

verksamhetroll ellerVarje registrerat objekt: enhet, samtperson
telefon, fax, postadress ochregistreras med adresser e-post, ettges

identifikationsnummer.

Informationssäkerhet

viktiga i arbetet medkatalogfrågor kan bliEftersom
följer nedan kort avsnitt detta.informationssäkerhet ett om

juridiskaaffärsbrev har inteElektroniska statussamma som
namnteckning kanmotsvarande pappersdolcument. Ett sätt ersättaatt

metod används inom tullen ochdigital signatur. Denna ärvara
enligt tullagen 1994:1550.godkänd

identifieraviktigt säkert kunnai sammanhangDet mångaär att
vikt intemeddelande. Detavsändare är även attstorett avav

Följande begrepppåverkats underinformationen ärtransporten.
väsentliga i sammanhanget:
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Nyckelhantering-
Digitala signaturer-
Smart Card-
Certifikat, kopplar nyckel för digital signatur tillsom en en person-
Certifieringsfunktion CA utfärdar certifikatsom-
TTP Betrodd tredje Trusted Third Partypart-
Kryptering—

Rutiner och regler för ovanstående är avgörande betydelse för attav
elektronisk dokumenthantering skall fungera.

I asymmetriskt vilket normalt används för digitalaett system
signaturer tilldelas varje användare nyckelpar, hemlig nyckelett en

endast användas sin ochägare, nyckelöppen tillgänglig forsom av en
alla. Den hemliga nyckeln kan till exempel lagras på kort.ett smart
Alternativt kan den ligga i i användarens dator.programvara

Data krypterats med användares nyckel kanöppna endastsom en
dekrypteras med motsvarande hemliga nyckel och vice Digitalaversa.
signaturer använder kryptografika metoder för själva signaturen, inte
för hela texten.

För skall nyckelrätt öppna används krävsatt veta attman ett
certifikat. Detta elektroniskär identitetshandling. Certifikateten
binder den nyckeln tillöppna identitet, och måste skapasen av en
betrodd instans: certifieringsorgan Certification Authority, CA. CA-
funktion definierad ISOär och har huvuduppgift certifieraattav som
användare. kanDen dessutom den instans nycklar.vara som genererar

certifikatEtt förmåste fungera allmänt tillgängligt. En katalogatt vara
användbar förär skall kunna koppla certifikat tillrättatt rättman

Standarden X.509 beskriver hur det skall gå till.person.

Det mycket viktigtär kataloguppgifter har for lagringatt utrymme av
certifikat för nycklar.öppna De skall absolut ingå i specificerade
element i katalogen. Problemet med flera katalogträd, for EDIt ex

inget hinder förutgör detta. Det hagår pekare frånatt en
kataloguppgift till See also.en annan.

Postnet sig hasäger långt gångna planer produktionsätta ochatt upp
distribution ID-kort med card teknik, och katalog försmartav en
publicering certifikat. Man vill då bli betrodd for distributionpartav
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och verifiering nyckelcertifikat. viktigDetta beståndsdel iärav en
utvecklingen elektronisk marknadsplats, Posten.mot en anser

frånExempel EDI Bohuslandstinget

Bohuslandstinget arbetar med bygga förkatalog EDI-att upp
tillämpning. har valt X.500-standarden, eftersom detMan är en
distribuerad lösning, och goda möjligheter till behörighetskontroll.ger

iProblem sammanhanget bland det inte finnsstött på är annat attman
förså många produkter X.500 I de fall det finns kanske de bara

fungerar i enstaka datormiljöer inte med flera operativsystem. Ett stort
bristenproblem komptetens i leverantörsledet. EDI-tillärnpningär på

kataloganvändare heller inte tillräckligt standardiseratär Iärmu.som
framtiden efterlyser stabila programmeringsgrärtssnitt och EDI-man
tillämpningar fungerar tillsammans med katalog.som

Det katalogträd lämpar sig för hitta ochattsom personer e-
postadresser lämpar sig olika skäl inte for ProjektEDI.m.m., av
EDIRA skapar katalog för i försöker iställetEDI Europa attsom
spegla verklighet finns iden EDI-världen, och bygger sitt egetsom
katalogträd. innebär det inte realistiskt hittaDetta allaäratt att typer

information i katalog.av samma

Denna situation oundviklig med dagens finnsläge på EDI. T.ex.är
det ingen narrmstandard i EDI.

EDIFACT-standarden innehåller ingen landskod vilket problem iger
hanteringen katalog. Därför har Bohuslandstinget antagit EDIRA-av
projektets idé lägga EDI-rot nivå land i denpåattom samma som
globala katalogen. Därmed byggs förkatalogträd EDI.ett eget upp

projektEDIRA inom TEDIS syfteEU-programmetär ärett attvars
bereda för Open Certificate tillämpasEDI. Fast inom EDIvägen
vilket skiljer sig från X.509.något

Säkerhet i EDI hanteras nivåer:på två

Systemnivå; applikationen signerar dokument
Personnivå; undertecknade dokument.

En digital signatur idag efter konverteringen tillmåste göras
EDIFACT, vilket inte praktiskt möjligt eftersom konverteringenär
ofta sker senare.
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