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Ta bort riktnummerområdena

Samma nummerserier för fast 

och mobilt

Sluta nummertagningsplanen för 

geogr. nummer

Möjligt att använda geografiska 

nummer i andra 

riktnummerområden

Möjligt att använda geografiska 

nummer i mobilnät

Åtgärder på lång 

sikt (2025)

Behålla öppen nummertagningsplan 

för geografiska nummer

Översyn år 2020
Utreda om det är 

lämpligt att ta upp 

frågan igen om 

förändringarna, om inte 

indikatorerna pekar på 

att det bör göras 

tidigare.

Årlig uppföljning år 

2015 -2020
Uppföljning av 

indikatorerna i avsnitt 5.5 

i strategin

Möjligt att använda andra icke-

geografiska nummer än 

mobilnummer i mobilnät
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08-nummer

08-nummer

08-nummer

Det ska bli möjligt (men ingen skyldighet) att 

använda geografiska telefonnummer i andra 

riktnummerområden.

Det ska bli möjligt (men ingen skyldighet) att 

använda geografiska telefonnummer och icke-

geografiska telefonnummer i 010- och 075-

serierna i mobil nätanslutningspunkt. (t.ex. 

knyta ett fast hemtelefonnummer till ett 

mobilabonnemang

031-nummer

Illustration av förändringarna på kort sikt Den övergripande tidplanen
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Remissvar och PTS behandling av dem

Synpunkt PTS behandling av synpunkten

Tydliggöra om användningen av dirigeringsprefixen påverkas. Ett nytt avsnitt har införts i beslutet, där vi behandlar

användningen av dirigeringsprefix, och bedömningen är att det 

inte påverkas av förändringarna i beslutet.

Klargöra om ansvarsfördelningen mellan operatörerna 

avseende dirigering påverkas.

Ett nytt avsnitt har införts i beslutet, där vi behandlar

dirigeringsplaner, och bedömningen är att tillämpningen av 

operatörernas dirigeringsplaner inte förändras på något 

avgörande sätt.

Klargöra att samtrafikersättning även fortsättningsvis styrs av 

nummertyp.

En text som tydliggör det har införts i beslutet.

Klargöra vad som avses med mobiltelefonitjänster i relation till 

resonemanget kring användningen av nummer i 010- och 075-

serierna.

En text som beskriver PTS intention kring detta har införts i två 

fotnoter i beslutet.



Remissvar och PTS behandling av dem (forts.)

Synpunkt PTS behandling av synpunkten

Klargöra om det är tillåtet, eller ett krav, att använda två 

E.164-nummer i mobil nätanslutningspunkt.

PTS vill klargöra att det är tillåtet att använda ett 

underliggande mobilnummer när ett geografiskt eller 

010/075-nummer används i mobil nätanslutningspunkt, men det 

finns inte något krav på att använda ett underliggande 

mobilnummer.

Tydliggöra att mobilväxeltjänster innefattas av beslutet. PTS har exemplifierat med ett sådant exempel i en fotnot i 

beslutet, för att tydliggöra att den typen av tillämpning 

omfattas av beslutet.

077-nummer bör omfattas av beslutet. PTS har inte för avsikt att i nuläget inkludera 077-serien i 

beslutet, och orsaken till det ställningstagandet redogjorde PTS 

för i förslaget till beslut som var på remiss och det 

ställningstagandet gäller fortfarande.



Övervägande avseende icke-geografiska telefonnummer

Olika icke-geografiska nummer i 

nummerplanen

Icke-geografiska nummer som får 

användas i en mobil nätanslutningspunkt

010 (geografiskt oberoende tjänster) 010 (geografiskt oberoende tjänster)

020 (frisamtalstjänster)

075 (personliga nummertjänster) 075 (personliga nummertjänster)

077 (tjänster med delad kostnad)

0900/0939/0944 (betalteletjänster)

90-nummer (nationella företagsnummer)

…

…



PTS avser att hantera nummertillstånden på 
följande sätt 

För gamla nummertillstånd:

I samband med ändringen av nummerplanen kommer PTS att 

utfärda ett särskilt beslut per nummertillståndshavare. I det beslutet 

anges vilka tillståndsvillkor som upphör att gälla i och med 

ändringen av nummerplanen.

För nya nummertillstånd:

I nya tillstånd som utfärdas kommer tillståndsvillkoren att vara 

anpassade till ändringen i telefoninummerplanen.


