
Frågor och svar – 90-serien 

1. F: Vad är 90-serien för typ av nummer? 
 
S: Numren kallas Nationellt företagsnummer och är femsiffriga. De som kan inneha ett 
sådant nummer är juridiska personer och näringsidkare t.ex. företag, myndigheter, 
organisationer eller föreningar, men inte privatpersoner. Numren är inte nåbara från 
utlandet. 
 

2. F: Vad används numren till? 
 
S: Numren kan användas för olika ändamål t.ex. till ett företags växel eller kundtjänst.  
 

3. F: Vad kostar det att ringa ett nummer ur 90-serien? 
 
S: Det varierar beroende på vilket avtal du har med din operatör men numren får inte 
användas för betalteletjänster, där samtalsavgiften är förhöjd. Med förhöjd samtalsavgift 
menas att den är högre än samtalsavgifter mot andra nummer i telefoninummerplanen 
t.ex. samtal mot geografiska telefonnummer, 077-nummer, 010-nummer och 
mobilnummer. Två undantag har gjorts från den principen, för Fröken Ur (90510) och 
för Personlig väckning (90180). Dessa två nummer kan anses vara betalteletjänster men 
eftersom de har funnits under lång tid, och används mycket av allmänheten, beslutade 
PTS att de tillsvidare får vara kvar i 90-serien. 
 

4. F: Vem kan ansöka om nummer ur 90-serien? 
 
S: Den som är en juridisk person eller näringsidkare kan ansöka om tillstånd för nummer 
ur 90-serien. 
 

5. F: Hur gör jag om jag vill ha ett 90-nummer? 
 
S: Är du intresserad av ett nummer ur 90-serien kan du skicka in en ansökan om tillstånd 
till PTS. Det går att göra antingen via blankett som du hittar här, välj Ansökningsblankett för 
ansökan om nationella företagsnummer i 90-serien eller via e-tjänsten (kräver inloggning). 
 

6. F: Vilka nummer går att ansöka om? 
 
S: Till att börja med görs nummer 90100 – 90111 samt 90113 - 90499 tillgängliga för 
ansökan. Vid en senare tidpunkt som ännu inte är beslutat görs även nummer 90511-
90509 samt 90511 – 90999 tillgängliga. 
 

7. F: Vad kostar det att ha ett nummer ur 90-serien? 
 
S: Det kostar 10 000 kr/år att inneha ett tillstånd för nummer ur 90-serien. Någon 
ansökningsavgift tas inte ut. 
 

8. F: Kan man ringa från utlandet till nummer ur 90-serien? 
 
S: Nummer ur 90-serien är s.k. inrikesspecifika nummer som medför att de inte är nåbara 
från andra länder precis såsom det historiskt varit för Fröken Ur (90510). Anledningen till 
att de inte är nåbara från andra länder är för att det skulle kunna bli krockar med nummer 
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inom riktnummerområde 090 (Umeå). För att ringa Umeå från utlandet slås +4690XXX 
XX XX skulle ett 90-nummer gå att nå från utlandet skulle det slås på samma sätt som ett 
Umeå nummer dvs. +4690XXX och då skulle en krock kunna uppstå. 
 

9. F: Hur gör jag när jag har fått ett nummer? 
 
S: Du måste vända dig till en operatör för att få numret implementerat i 
kommunikationsnäten. 
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