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11-nummer i framtiden 
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Kriterier och bedömningsgrunder idag 

• Vid behandling av ansökningar om nummer i 11-serien ska PTS 
beakta följande. 

 

 Kriterierna enligt 11-seriebeslutet från 28 oktober 2003 (Dnr. 03-5685). 

 

 Bedömningsgrunderna enligt 5 § i PTS föreskrifter (PTSFS 2003:3) om 

tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den 
svenska nummerplanen för telefoni (E.164). 



Kriterierna enligt 11-seriebeslutet från  
28 oktober 2003 (Dnr. 03-5685). 

 
• 11-serien skall användas för tjänster av samhällsviktig karaktär, såsom för 

personlig trygghet och säkerhet, och som uppfyller följande kriterier: 

 

 en tjänst som erbjuds av en verksamhet på nationell nivå (erbjuds i hela landet), 

 tillgänglig för alla (krav på medlemskap i t.ex. föreningar, organisationer får ej 

finnas), 

 av icke kommersiell karaktär dvs. ej vinstdrivande syfte*, och 

 24 timmars tillgänglighet av tjänster under årets alla dagar.    

 

*Detta krav gäller inte 118-serien som används för nummerupplysningstjänster. 118-serien används för nummerupplysning i fler europeiska länder enligt CEPT 

rekommendation ECTRA/REC (97) 01.   



Bedömningsgrunderna enligt 5 § i PTS 
föreskrifter (PTSFS 2003:3) 

• 5 § Vid prövning av ansökan om reservering eller tillstånd för användning 

av nummerkapacitet beaktas huvudsakligen följande av Post- och 

telestyrelsen: 

1. kravet på effektiv konkurrens för elektroniska kommunikationsnät och 

 elektroniska kommunikationstjänster, 

2. behovet av en effektiv och ändamålsenlig nummerplanering, 

3. den förväntade efterfrågan på sådan kapacitet, 

4. sökandens behov, 

5. konsekvenser för användare och andra operatörer och 

6. att den ifrågavarande kapaciteten är tillgänglig. 



Kriterier och bedömningsgrunder i 
framtiden? 

 
• PTS kommer att inleda ett arbete för att  

 dels se över kriterierna i 11-seriebeslutet. 

 Kan vi definiera tydligare vad som avses med samhällsviktig karaktär? 

 Behöver vi ha fler, och striktare, kriterier? (i syfte att begränsa antalet tjänster som kan få 11-

nummer) 

 dels se över hur framförallt två av bedömningsgrunderna i 

föreskrifterna kan hanteras för 11-nummer. 

 Finns det någon metod för att med viss säkerhet kunna bedöma framtida 

förväntad efterfrågan på 11-nummer? 

 Finns det någon metod för att på lämpligt sätt bedöma vilka konsekvenser det får 

för användare om ett nytt 11-nummer öppnas. 


