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Beslut om ändring av 
telefoninummerplanen 

Saken 

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 079-
serien för mobiltelefonitjänster och 071 0-serien för mobila bredbandstjänster. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

1. Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar härmed om följande ändringar av 
den svenska nummerplanen för telefoni (E.164). 

 
a. Nummerserie 079 ska användas för mobiltelefonitjänster med 

nummerlängden 0+9 siffror (10 miljoner nummer) 
 
b. Nummerserie 071 0 ska användas för mobila bredbandstjänster 

med nummerlängden 0+13 siffror (10 miljarder nummer) 
 

2. Övergång till mobila bredbandstjänster i nummerserie 071 0 ska göras 
enligt följande: 
 

a. Tilldelning av nummer för mobila bredbandstjänster ska ske i 
nummerserie 071 0. 

 
b. Nummer i de befintliga mobilnummerserierna 070, 072, 073 och 

076, som idag till viss del används för mobila bredbandstjänster, 
får fortsättningsvis användas parallellt med nummerserie 071 0 
för mobila bredbandstjänster. 
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c. Under perioden 7 april – 7 oktober 2014 (6 månader) får nya 
nummer i mobilnummerserierna 070, 072, 073 och 076 tas i 
bruk för mobila bredbandstjänster. 

 
d. Från den 8 oktober 2014 får endast nummer i nummerserie 071 

0 tas i bruk för mobila bredbandstjänster. 
 

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 och 07-112 03) från 1996, 2002 och 2007 
öppnades nummerserierna 073, 076 och 072 för användning till mobiltelefoni-
tjänster. Det har medfört att det finns 40 miljoner nummer. I februari 2005 (dnr 
04-9134) öppnades nummerserie 071 9 för mobila telematiktjänster. 

Idag har ca 38 miljoner nummer tilldelats operatörer och ca 2 miljoner nummer 
återstår. Antal mobilabonnemang uppgick första halvåret 2013 till ca 14 
miljoner1. Det är en ökning med 300 000 det senaste året. Av dessa 14 miljoner 
utgör 2,15 miljoner fristående abonnemang för mobila bredbandstjänster, vilket 
är en ökning med 94 000 sedan ett år tillbaka. Det innebär att en stor mängd 
nummer inte används. Det beror främst på att nummer ligger i karantän hos 
operatörerna och att ett stort antal förtryckta SIM-kort finns hos återförsäljare. 

PTS har kartlagt mobilnummeranvändningen på kort sikt med hjälp av en 
arbetsgrupp bestående av ett antal operatörer. Vid kartläggningen har 
framkommit att fler mobilnummer kommer att behövas i framtiden på grund 
av en ökad utveckling och ett ökat utbud av nya tjänster, såsom 
mobiltelefonitjänster, mobila bredbandstjänster och telematiktjänster. För att 
möta en ökad efterfrågan på mobilnummer har PTS lämnat ett förslag till 
arbetsgruppen avseende ändring av telefoninummerplanen. Förslaget innebar 
att nummerserie 071 0 ska användas till mobila bredbandstjänster med 
nummerlängden 0+13 siffror samt att mobiltelefonitjänster (röstsamtal) ska 
använda 079-serien. Arbetsgruppen har ställt sig positiv till PTS förslag. 

Det förslag som PTS lämnade till arbetsgruppen för ändring av 
telefoninummerplanen för mobiltelefonitjänster och mobila bredbandstjänster, 
framgår av nedanstående tabell. 

                                                 

1 Enligt Svensk telemarknad första halvåret 2013, PTS-ER-2013:21 
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Nummerserie Tillämpning Kommentar 

071 02 Mobila bredbandstjänster 0+13 siffror 

079 0 – 9 Mobiltelefonitjänster 0+9 siffror 

 

Den 3 december 2013 har ovan nämnda förslag till ändring av 
telefoninummerplanen skickats på remiss till en bred krets av operatörer. Sex 
svar kom in till PTS. Fem av remissinstanserna tillstyrkte förslaget utan vidare 
kommentarer. En remissinstans tillstyrkte förslaget med förbehåll om att 
övergångsbestämmelser för mobila bredbandstjänster borde inkluderas i 
beslutet. De påpekade också att begreppet mobiltelefonitjänster inte omfattar 
enbart röstsamtal utan även SMS, MMS och surf. Vidare önskade 
remissinstansen att det tydligt ska framgå att operatörerna inte behöver byta 
nummer för befintliga abonnemang för mobila bredbandstjänster som idag 
finns i nummerserierna för mobiltelefonitjänster. Anledningen är de kostnader 
och det arbete som en förändring innebär. De önskade också en fortsatt 
användning av 10-siffriga mobilnummer vid nyförsäljning av mobila 
bredbandsabonnemang 1 år framåt. Som skäl angavs de anpassningar i 
stödsystemen som behöver göras. 

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. 

                                                 

2 Nummerserie 071 9 är tidigare beslutad att användas för telematiktjänster, dnr 04-9134. 
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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.  

PTS bedömning 

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.  

Nummerserie 079 är enligt PTS uppfattning det bästa alternativet att öppna för 
nya mobiltelefonitjänster på kort sikt. Det är dock den sista helt lediga 
nummerserien i 07-serien som kan tas i bruk. 

Nummerserie 071 9 är idag öppnad för mobila telematiktjänster med 0+13 
siffror. Övriga delar av serien (071 0-8) var inte föremål för det beslutet. PTS 
bedömer att nummerserie 071 0 är lämplig att använda för mobila 
bredbandstjänster med 0+13 siffror. Ett alternativ som tidigare varit aktuellt är 
att använda nummerserierna 071 0-8 för mobiltelefonitjänster med 0+9 siffror. 
Det är dock olämpligt att ha olika nummerlängder inom samma NDC för 
mobila elektroniska kommunikationstjänster varför PTS anser att detta 
alternativ inte aktuellt att tillämpa. 

PTS anser det rimligt att tillmötesgå förslaget i remissvaren avseende 
övergångsbestämmelser för befintliga abonnemang för mobila 
bredbandstjänster. I syfte att tillmötesgå operatörernas behov av att utföra 
nödvändiga anpassningar i stödsystem samt möjliggöra fortsatt nyförsäljning av 
abonnemang tillmötesgår PTS att en övergångsregel ska gälla i 6 månader från 
datum för detta beslut. PTS bedömer denna tidsperiod som rimlig med hänsyn 
till att 0+13 siffror ska kunna tillämpas enligt gällande standard på området och 
det är angeläget att anpassning sker. De anpassningsproblem som anförts som 
skäl för att ha en övergångsperiod om 12 månader eller mer gäller enligt PTS 
kännedom enbart någon enstaka operatör. Det har också påpekats att 
begreppet mobiltelefonitjänster inte omfattar enbart röstsamtal utan även SMS, 
MMS och surf. I och med detta har begreppet röstsamtal strukits. 
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PTS bedömer att behovet av nummer för mobila bredbandstjänster täcks för en 
överskådlig framtid genom att öppna nummerserie 071 0 med 10 miljarder 
nummer. 

Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

 

  

Beslutet har fattats av avdelningschefen Annica Bergman. I ärendets slutliga 
handläggning har även enhetschefen Helena Åkerlund, juristen Victoria Ekstedt 
och Ann-Charlotte Bejerskog (föredragande) deltagit. 
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