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Så här ser det ut i oktober 2016

Totalt 50 miljoner mobilnummer finns

Ca 1 miljon nummer/år har 
tilldelats de senaste 4 åren

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade

070 (1994/2007) 1000 0 106 500

073 (1996) 73 400 0 126 000

076 (2002/2007) 189 000 0 1000

072 (2008) 994 500 0 100 000

079 (2014) 8 750 000 0 0

Summa 10 007 900 0 333 500



Stegen i strategin

1. Tillsyn över 

operatörernas tilldelade 

nummer

2. Återanvänd serier med 

utporterade nummer

3. NDC 74 1-5, 7-8 öppnas 

för mobiltelefonitjänster

4. Utrym NDC 75 (flytt till t.ex. 

NDC 575) som sedan öppnas 

för mobiltelefonitjänster

5. Öppna NDC 6XX för 

mobiltelefonitjänster

Antal nummer tillgängliga för tilldelning Framtida 

nummerplan

Borttagning av 

skillnaden mellan 

telefonnummer 

som används i 

fasta nät och i 

mobilnät

När det finns 5 miljoner 

nummer kvar



Steg1:Tillsyn – mobiltelefoninummer

• Syftet

• Ge en uppdaterad bild av nyttjandet 

• Nyttjas numren effektivt?

• Nyttjas numren för avsedda tjänster?

• Begäran om upplysningar skickades ut den 18 maj

• Omfattade 22 aktörer (>100 000 tilldelade nummer per aktör)

• Motsvarar cirka 98 % av totalt tilldelade nummer

• Svar inkom från 18 aktörer

• Motsvarar cirka 95 % av totalt tilldelade nummer



Steg1:Tillsyn – mobiltelefoninummer

• Övergripande slutsats

• Varierande nyttjandegrad beroende av storlek på tilldelning och 

aktör

• Nyttjande av numren sker delvis för andra tjänster än avsett

• Slutsatsen föranleder PTS att närmare se över vilka åtgärder 
som PTS bedömer lämpliga att vidta.



Steg 2: Återanvändning av serier med 
utporterade nummer

• Konsultuppdrag för att utreda möjligheten att tilldela 
nummerserier med utporterade nummer och hur det ska gå till

• Diskussion med operatörer och SNPAC

• Internationell utblick

• Rekommendation till PTS

• Arbetet påbörjas i slutet av oktober


