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

b. Nummerserien 071 0 ska vara undantagen från skyldigheten att 
överlämna nummer i 5 kap. 9 § LEK. 

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. 
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År 2014 hade ca 38 miljoner nummer tilldelats operatörer och ca 2 miljoner 
nummer återstod.  

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, 
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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 

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 datakommunikationsanslutning (t.ex. 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. Detta beslut innebär emellertid inte något krav på att 
tillhandahålla tilläggstjänster i nummerserien 071 0.  Oavsett om tilläggstjänster 
tillhandahålls eller ej 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 en datakommunikationsanslutning ingår som en 
tilläggstjänst (t.ex. för smarta telefoner). 

Av 5 kap. 9 § LEK framgår bl.a. att den som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster ska se till att en abonnent med nummer ur en nationell 
nummerplan kan behålla sitt nummer vid byte av tjänsteleverantör.  

Enligt 31 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation har PTS 
möjlighet att meddela undantag från skyldigheten i 5 kap. 9 § LEK. 
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Av inkomna remissvar framgår att nummer för mobila bredbandstjänster idag 
typiskt sett inte används för kommunikation mellan slutkunder. 
Nummerseriens primära användning är istället användning inom en operatörs 
nät. I remissvar har det även framförts att en porteringsskyldighet för 
nummerserien 071 0 medför kostsamma och tidskrävande anpassningar av 
stödsystem. PTS finner därför att det finns anledning att meddela undantag från 
huvudregeln i 5 kap. 9 § LEK att en slutkund ska kunna behålla sitt nummer 
vid byte av tjänsteleverantör.  

För det fall att nummerserien i framtiden används på ett sätt som medför ett 
behov för slutkunder att kunna behålla sitt nummer vid byte av 
tjänsteleverantör kan PTS komma att ompröva beslutet om undantag. 

I remissvar har även framförts en begäran om att den övergångsperiod som 
beslutades i PTS beslut den 7 april 2014 bör förlängas med ytterligare ett år, 
eller i vart fall sex månader. Detta med hänsyn till att det varit oklart vilka 
tjänster som ställer krav på att endast nummer i nummerserien 071 0 ska 
användas. 

Av PTS beslut den 7 april 2014 framgår att från den 8 oktober 2014 får endast 
nummer i nummerserie 071 0 tas i bruk för mobila bredbandstjänster. Även om 
PTS tagit emot förfrågningar om vilka typer av tjänster som får erbjudas i 
nummerserien 071 0 har det aldrig varit oklart att beslutet innebär en övergång 
till nummerserien 071 0 för mobila bredbandstjänster. I över ett års tid har det 
således endast varit tillåtet att ta i bruk nummer i serien 071 0 för mobila 
bredbandstjänster. Någon ny övergångsperiod är därför inte motiverad.  
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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 Annica Bergman. I ärendets slutliga handläggning har 
Helena Åkerlund och Andreas Häll (föredragande) deltagit. 
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