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Ta bort 

riktnummerområdena

Samma nummerserier för 

fast och mobilt

Sluta nummertagnings-

planen för geogr. nummer

Möjligt att använda geografiska 

nummer i andra riktnummerområden

Möjligt att använda geografiska 

nummer i mobilnät

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



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 

andra icke-geografiska telefonnummer än 

mobilnummer i mobilnät (t.ex. knyta ett fast 

hemtelefonnummer till ett mobilabonnemang
031-nummer

Illustration av förändringarna på kort sikt Den övergripande tidplanen
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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)

…

…



Från dagens nummerplan

”Sverige ska vara indelat i geografiska 

områden (riktnummerområden). 

Riktnummerområdenas geografiska 

omfattning ska vara samma för alla 

operatörer. Tilldelning av nummerkapacitet 

skall ske inom respektive 

riktnummerområde.”

• Möjliggöra användningen av 

geografiska telefonnummer i andra 

riktnummerområden och i en mobil 

nätanslutningspunkt.

• Möjliggöra användning av icke-

geografiska telefonnummer (010 och 

075) i en mobil nätanslutningspunkt.

• Tilläggstjänster såsom sms och mms.

• Nummerportabilitet.

Aspekter som PTS avser behandla i 

det kommande beslutet



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.


