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Post- och telestyrelsens föreskrifter om 
skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter; 

PTSFS 2005:3 
 
Utkom från trycket 
den 16 maj 2005 

 

beslutade den 9 maj 2005. 

 

Med stöd av 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation föreskrivs följande.1  

 
 
Tillämpningsområde och definitioner 
 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om skyldigheten enligt 5 
kap. 7 § första stycket 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation för 
tjänsteleverantörer att, till de som bedriver eller avser att bedriva 
abonnentupplysning, lämna ut abonnentuppgifter. För utlämnande av 
abonnentuppgifter till alarmeringscentraler gäller 6 kap. 22 § första stycket 8 
lagen om elektronisk kommunikation. 
 
2 § I denna författning avses med  

abonnentuppgifter: identifikations-, grund- och extrauppgifter om 
teleabonnemang enligt bilaga 1,  

abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om 
abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter 
för sådant ändamål, 

tjänsteleverantör: den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig 
telefonitjänst. 

 

                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 

samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT nr L 108, 24.4.2002, s.51, Celex  
302L0022). 
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Utlämnande av uppgifter för abonnentupplysning 
 

3 §  Tjänsteleverantören skall lämna ut samtliga de abonnentuppgifter 
som framgår av bilaga 1, under förutsättning att de har lämnats till 
tjänsteleverantören och att abonnenten har samtyckt till utlämnandet så att 
uppgifterna inte omfattas av tystnadsplikten i 6 kap. 20 § lagen om 
elektronisk kommunikation. 

 

4 § Om inte annat har överenskommits skall tjänsteleverantören dels 
lämna ut samtliga de uppgifter som anges i 3 § vid ett tillfälle 
(bulkutlämnande), dels en gång per dygn lämna ut nya och ändrade 
uppgifter.  
 
5 § Abonnentuppgifter som erhålls enligt denna föreskrift får endast 
användas för ändamålet abonnentupplysning.  
 
6 § I lagen om elektronisk kommunikation och personuppgiftslagen 
(1998:204) finns bestämmelser om personuppgifter som skall beaktas av 
tjänsteleverantören och den som bedriver abonnentupplysning.  
 

 

_________________ 

Denna författning träder i kraft den 20 maj 2005, då PTSFS 2001:11 
upphör att gälla. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 

MARIANNE TRESCHOW 

Eva Liljefors  
 
 
Publikationer från Skatteverket finns på www.skatteverket.se.   

Internationella rekommendationer utfärdade av ITU-T finns tillgängliga hos 
Internationella teleunionen www.itu.int. Svensk standard publiceras av SIS, 
Swedish Standards Institute www.sis.se. Svensk nummerplan för telefoni 
finns tillgänglig hos Post- och telestyrelsen www.pts.se. 
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PTSFS 2005:3 
Bilaga 1 

 
Uppgifter för varje teleabonnemang vid utlämnande för 
abonnentupplysning 

 
 

 

Benämning Datatyp Anmärkning 

Abonnentens födelsetid 

 

Alfanumerisk Kan användas som id-begrepp för 
sorteringsändamål och är inte avsett att lämnas ut 
till allmänheten via abonnentupplysning 
(bestämmelserna i lagen om elektronisk 
kommunikation och personuppgiftslagen  
gäller). Abonnentens födelsetid skall skrivas 
som ett personnummer, men födelsenummer och 
kontrollsiffra ersätts med värdet X (t.ex. 
19640823XXXX). Se vidare hur personnummer 
i ADB-system skall anges i Skatteverkets 
publikation SKV 704. 

Id
en

tif
ik

at
io

ns
up
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ift

er
 

Organisationsnummer Numerisk Kan användas som id-begrepp för 
sorteringsändamål och är inte avsett att lämnas ut 
till allmänheten via abonnentupplysning  
(bestämmelserna i lagen om elektronisk 
kommunikation och personuppgiftslagen gäller). 
Organisationsnummer skall anges i enlighet med  
Skatteverkets publikation SKV 709.  

Nummer Alfanumerisk Nummer anges enligt ITU-T rekommendation 
E.164 och Svensk nummerplan för telefoni. 

Typ av abonnentanslutning
 

Alfanumerisk T.ex. växel- eller mobiltelefonianslutning. 

Efternamn Alfabetisk  

Mellannamn Alfabetisk  

Förnamn/tilltalsnamn 
 

Alfabetisk Kan ersättas med en initial eller ett smeknamn 
enligt abonnentens val. 

Företags-
/organisationsnamn 
 

Alfanumerisk Kan vara en registrerad firma eller ett annat 
namn enligt abonnentens val.  

G
ru

nd
up

pg
ift

er
 

C/o–adress 
  

Alfanumerisk Inleds med c/o. 
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 Benämning Datatyp Anmärkning 

Anläggningsadress 
 

Alfanumerisk Abonnentanslutningens anläggningsadress 
motsvarar normalt utdelningsadressen enligt  
SS 61 34 01. För abonnentanslutning avseende 
mobila telefonitjänster finns ingen anläggnings-
adress. Annan adress enligt abonnentens val 
skall istället användas i nedanstående fält. 
Fullständig anläggningsadress skall lämnas ut till 
alarmeringscentraler enligt 6 kap. 22 § 8 lagen 
om elektronisk kommunikation.  

Postnummer Numerisk  

Postort Alfanumerisk  

Annan c/o-adress än 
anläggningsadressen 

Alfanumerisk Enligt abonnentens val om annan eller delvis 
annan adress än anläggningsadress önskas. 

Annan utdelningsadress än 
anläggningsdressen 

Alfanumerisk Enligt abonnentens val om annan eller delvis 
annan adress än anläggningsadress önskas. 

Annat postnummer än 
anläggningsadressen 

Numerisk Enligt abonnentens val om annan eller delvis 
annan adress än anläggningsadress önskas. 

Annan postort än anlägg-
ningsadressen 

Alfanumerisk Enligt abonnentens val om annan eller delvis 
annan adress än anläggningsadress önskas. 

Markering för hemligt 
nummer 

Alfabetisk När en abonnent har hemligt nummer får endast 
uppgift om nummer och markering för hemligt 
nummer lämnas ut i syfte att radera ut befintliga 
uppgifter om abonnenten. 

  

Markering om i vilken 
sorts abonnentupplysning 
abonnenten önskar ha sina 
uppgifter tillgängliga 

Alfanumerisk Lämplig kodning för olika typer av 
abonnentupplysning för att abonnentens val skall 
kunna respekteras. 

Titel eller motsvarande Alfanumerisk  

Medpublicerad 

 

Alfabetisk T.ex. make, maka, reg. partner, barn eller 
sammanboende.  

E
xt

ra
up

pg
ift

er
 

Användare Alfanumerisk T.ex. viss användare av anknytning i en 
abonnentväxel eller barn vars förälder betalar 
abonnemanget.  

 
 


