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Beslut om ändring av 
telefoninummerplanen 

Saken 

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-
serien för mobila bredbandstjänster. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

1. Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar följande. 
 
a. Med mobil bredbandstjänst i PTS beslut den 7 april 2014 (PTS 

dnr 13-11805) avses en internetanslutning via mobilnätet, där 
det mobila bredbandet tillhandahålls som en fristående tjänst 
(t.ex. via ett USB-modem).  

Beslutet gäller omedelbart. 

Bakgrund 

PTS fastställde den 25 november 1994 svensk nummerplan för telefoni genom 
beslut Hk 94-4621 där nummerserie 070 öppnades för mobiltelefonitjänster. I 
beslut (Hk 96–18439, 02-2105, 07-112 03 och 13-11805) från 1996, 2002, 2007 
och 2014 öppnades nummerserierna 073, 076, 072 och 079 för användning till 
mobiltelefonitjänster. Det har medfört att det finns 50 miljoner nummer. I 
februari 2005 (dnr 04-9134) öppnades nummerserie 071 9 för mobila 
telematiktjänster. 

År 2014 hade ca 38 miljoner nummer tilldelats operatörer och ca 2 miljoner 
nummer återstod.  
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PTS har till uppgift att svara för att nummer ur nationella nummerplaner 
utnyttjas på ett effektivt sätt. I detta ingår att beakta nummerplanens betydelse 
från konkurrenssynpunkt. För att möta behovet som uppstår till följd av 
utveckling av nya tjänster och ett ökat utbud behöver det finnas ledig 
nummerkapacitet så att alla operatörer och tjänsteleverantörer har möjlighet att 
ansöka om nya nummerserier.  

PTS beslutade den 7 april 2014 (PTS dnr 13-11805) bl.a. att nummerserie 071 0 
ska användas för mobila bredbandstjänster med nummerlängden 0+13 siffror 
(10 miljarder nummer). 

PTS bedömde att behovet av nummer för mobila bredbandstjänster täcks för 
en överskådlig framtid genom att öppna nummerserie 071 0 med 10 miljarder 
nummer. 

Efter PTS beslut har det uttryckts önskemål om att PTS bör tydliggöra vad som 
avses med mobila bredbandstjänster.  

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 3 kap. 15 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och 16 
§ förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation framgår att PTS 
fastställer nummerplaner och meddelar föreskrifter om planerna och deras an-
vändning. Planerna ska enligt 3 kap. 15 § LEK vara utformade så att elektro-
niska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster kan nås på 
ett likvärdigt sätt.  

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § LEK, 
eller tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i samtrafik med den 
som bedriver sådan verksamhet, är enligt 3 kap. 16 § LEK skyldig att följa fast-
ställda nummerplaner. 

PTS har enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrel-
sen bl.a. till uppgift att svara för att nummer ur nationella nummerplaner 
utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Av 5 § PTS föreskrifter (PTSFS 2003:3 och PTSFS 2013:1) framgår att PTS vid 
prövning av ansökan om reservering eller tillstånd för användning av 
nummerkapacitet huvudsakligen ska beakta kravet på effektiv konkurrens för 
elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster, 
behovet av en effektiv och ändamålsenlig nummerplanering, den förväntade 
efterfrågan på sådan kapacitet, sökandens behov, konsekvenser för användare 
och andra operatörer och att kapaciteten är tillgänglig.  
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PTS bedömning 

I PTS beslut den 7 april 2014 (PTS dnr 13-11805) finns ingen närmare 
beskrivning av vad som avses med mobila bredbandstjänster. Efter att PTS 
tagit emot förfrågningar om vilka typer av tjänster som får användas i 
nummerserie 071 0 finner myndigheten skäl att tydligare beskriva 
nummerseriens användningsområde. 

Mobil bredbandstjänst beskrivs enligt följande: 

Med mobil bredbandstjänst i PTS beslut den 7 april 2014 (PTS 
dnr 13-11805) avses en internetanslutning via mobilnätet, där det 
mobila bredbandet tillhandahålls som en fristående tjänst (t.ex. 
via ett USB-modem). 

Syftet med nummerserien 071 0 är att den ska användas för abonnemang eller 
kontantkort där mobilt bredband är den primära tjänsten. Den mobila 
bredbandstjänsten kan dock innehålla olika typer av tilläggstjänster som t.ex. 
sms, mms eller samtal. Oavsett vilka tilläggstjänster som tillhandahålls ska 
tilldelning av nummer för mobila bredbandstjänster endast ske i nummerserien 
071 0.  

Anslutningen kan ske via t.ex. ett USB-modem eller router men också via en 
surfplatta. Genom användning av nummerserien 071 0 kommer mobila 
bredbandstjänster inte att belasta nummerserierna 070, 072, 073, 076 och 079, 
där det annars finns en risk för att det uppstår en brist på tillgängliga nummer. 

Inga nya nummer i nummerserierna 070, 072, 073, 076 och 079 får tas i bruk 
för mobila bredbandstjänster. Dessa serier är avsedda för mobiltelefonitjänster. 
Dessa nummerserier får dock även fortsättningsvis användas till abonnemang 
för mobiltelefonitjänster där internetanslutning ingår som en tilläggstjänst (t.ex. 
för smarta telefoner). 

Sammanställning av svensk nummerplan 

I sammanställning av svensk nummerplan för telefoni kommer nummer för 
mobila bredbandstjänster visas på följande sätt: 

4.8  Numrering av mobila elektroniska 

kommunikationstjänster 

 

4.8.1 Aktuella beslut och föreskrifter 

För detta avsnitt gäller PTS beslut Hk 96-5461, Hk 96-18439, dnr 02-2105, dnr 
07-11203, dnr 13-11805, dnr 15-10583 och föreskrifter (PTSFS 2011:5) om 
ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om 
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nummerportabilitet, se även bilaga 1. 

 

4.8.2  Beskrivning 

Med mobila elektroniska kommunikationstjänster avses mobiltelefonitjänster, 
personsökning samt andra liknande tjänster där abonnentanslutningen 
tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt. 

Med mobil bredbandstjänst avses en internetanslutning via mobilnätet, där det 
mobila bredbandet tillhandahålls som en fristående tjänst (t.ex. via ett USB-
modem). 
 

4.8.3 Uppdelning av mobila elektroniska 
kommunikationstjänster i olika kategorier 

Numrering av telefonitjänster fyller från användarsynpunkt huvudsakligen två 
funktioner, nämligen att identifiera vilken typ av tjänst som används och att ge 
en uppfattning om vad samtalet kostar.  

För typ av tjänst måste det anses betydelsefullt för användare att kunna skilja 
på till exempel personsökning och mobiltelefoni, då det är två olika tjänster 
som kräver olika beteendemönster av den som ringer upp. 

Mobiltelefonitjänster kan baseras på olika tekniker/system t.ex. GSM och 
UMTS/IMT-2000. Då det ständigt sker en utveckling av nya tekniker/system 
är det mer lämpligt att numrera mobiltelefonitjänster utifrån själva tjänsten än 
utifrån olika tekniker/system.  

För närvarande har följande mobila elektroniska kommunikationstjänster 
behov av nummerkapacitet; mobiltelefonitjänster, personsökningstjänster och 
mobila bredbandstjänster. Dessa tjänster är oberoende av vilken teknik/system 
som används.  
 

4.8.4 Nummerportabilitet mellan tjänsteleverantörer 

Det ska vara möjligt att tillhandahålla nummerportabilitet för 

mobiltelefonitjänster och mobila bredbandstjänster. 

4.8.5 Val av nationella nummerresurser för mobila 
elektroniska kommunikationstjänster 

Med tanke på den snabba utveckling som sker på telekommunikationsområdet 
och tillväxten inom mobiltelefoniområdet är det viktigt med en flexibel 
nummerplan för numrering av mobila elektroniska kommunikationstjänster 
som kan ta hänsyn till en framtida utveckling av bland annat olika 
mobiltelefonitekniker och nya erbjudanden av tjänster. 070-, 072,- 073- 076- 
och 079-serien används för mobiltelefonitjänster.  

Den befintliga 074-serien används för personsökningstjänster.  
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071 0-serien ska användas för mobila bredbandstjänster. 

Syftet med nummerserien 071 0 är att den ska användas till abonnemang för 
mobilt bredband, dvs. en internetanslutning via mobilnätet, där det mobila 
bredbandet tillhandahålls som en fristående tjänst (t.ex. via ett USB-modem). 
Den mobila bredbandstjänsten kan innehålla olika tilläggstjänster som t.ex. 
sms, mms eller samtal. Oavsett vilka tilläggstjänster som tillhandahålls ska 
tilldelning av nummer för mobila bredbandstjänster endast ske i nummerserien 
071 0.  

Inga nya nummer i nummerserierna 070, 072, 073, 076 och 079 får tas i bruk 
för mobila bredbandstjänster. Dessa serier är avsedda för mobiltelefonitjänster. 
Dessa nummerserier får dock även fortsättningsvis användas till abonnemang 
för mobiltelefonitjänster där internetanslutning ingår som en tilläggstjänst (t.ex. 
för smarta telefoner). 

4.8.6 Format  

 
4.8.6.1         Personsökningstjänster 
 
Tillstånd för användning av nummerkapacitet för personsökningstjänster ges 
enligt följande format: 

 

074 AXXXXXX 0+9 siffror ger en kapacitet på 9 miljoner nummer 
då, 

A =1 reserveras för framtida behov  

Tillstånd för användning ges i block om 1 000, 10 000 eller 100 000 nummer. 
 

4.8.6.2           Mobiltelefonitjänster 
  
Tillstånd för användning av nummerkapacitet för mobiltelefonitjänster ska ske 
enligt följande format: 

070 XXXXXX  0+9 siffror ger en kapacitet på 10 miljoner nummer 

Tillstånd för användning ges i block om 100, 1 000, 10 000 eller 100 000 
nummer. 

072 XXXXXXX 0+9 siffror ger en kapacitet på 10 miljoner nummer 

Tillstånd för användning ges i block om 100, 1 000, 10 000 eller 100 000 
nummer. 

073 XXXXXXX 0+9 siffror ger en kapacitet på 10 miljoner nummer 
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Tillstånd för användning ges i block om 100, 1 000, 10 000 eller 100 000 
nummer. 

076 XXXXXXX 0+9 siffror ger en kapacitet på 10 miljoner nummer 

Tillstånd för användning ges i block om 100, 1 000, 10 000 eller 100 000 
nummer. 

079 XXXXXXX 0+9 siffror ger en kapacitet på 10 miljoner nummer 

Tillstånd för användning ges normalt i block om 100, 1000, 10 000 eller 
100 000 nummer. 
 
4.8.6.3           Mobila bredbandstjänster  

Tillstånd för användning av nummerkapacitet för mobila bredbandstjänster ges 
enligt följande format: 
 
071 0 XXXXXXXXXX 0+13 siffror ger en kapacitet på 10 miljarder 
nummer. 

 
Tillstånd för användning ges normalt i block om minst 100 000 nummer. 
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