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Post- och telestyrelsens föreskrifter  
om tillstånd för användning och reservering 
av nummerkapacitet ur den svenska nummer- 
planen för telefoni (E.164); 
 

PTSFS 2003:3 
Utkom från tryckeriet 
den 9 juli 2003  

beslutade den 27 juni 2003. 
 
 Med stöd av 4, 10, 17 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation föreskrivs följande. 
 
Tillämpningsområde och definitioner 
 
 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om reservering och 
tillstånd för användning av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen 
för telefoni (E.164) som har fastställts av Post- och telestyrelsen. 
 I dessa föreskrifter avses med  
 nummerkapacitet: en del av nummerplanens totala nummerresurs,  
 reservering: beslut om att viss nummerkapacitet skall avsättas för en viss 
användare eller ett visst ändamål i avvaktan på tillstånd,  
 operatörsprefix: en sifferkombination som identifierar en operatör och 
som gör det möjligt för en abonnent att vid enstaka samtal få tillgång till 
elektroniska kommunikationstjänster som tillhandahålls av  operatören, 
 öppnad nummerserie: nummerserie som genom beslut av Post- och 
telestyrelsen har öppnats för tilldelning av nummerkapacitet. 
 Övriga termer och begrepp som används i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation har samma betydelse i denna föreskrift. 
 
Ansökan om tillstånd att använda eller reservera nummerkapacitet  
 
2 § Den som inom ett allmänt kommunikationsnät tillhandahåller eller avser 
att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som kräver 
nummerkapacitet, kan efter prövning enligt 3 kap. 19 § lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation beviljas tillstånd för användning av 
nummerkapacitet (tillståndshavare) eller i avvaktan på tillstånd beviljas 
reservering av sådan kapacitet. 
 
 Annan än den som avses i första stycket kan efter prövning beviljas 
tillstånd för användning av nummerkapacitet eller reservering av nummer för 
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viktig samhällsinformation, abonnentupplysning eller andra liknande tjänster 
som är av särskild betydelse för samhället. 
 
 3 § Ansökan om reservering eller tillstånd för användning eller överlåtelse 
av nummerkapacitet skall ges in till Post- och telestyrelsen. Till ansökan skall 
fogas utredning som visar sökandens behov av nummerkapacitet eller behov 
av att sådan kapacitet reserveras i nummerplanen. Till ansökan om 
överlåtelse skall fogas utredning som visar att sökanden uppfyller de krav 
som ställdes på överlåtaren i dennes tillstånd. 
 
4 § Ansökningar om reservering eller tillstånd för användning av 
nummerkapacitet som gäller redan öppnade nummerserier prövas i den 
ordning de kommer in till Post- och telestyrelsen. En ansökan skall anses 
vara inkommen först när ansökan är fullständig. 
 
 Ansökningar om reservering eller tillstånd för användning av 
nummerkapacitet, när en ny nummerserie öppnas, prövas av Post- och 
telestyrelsen i ett sammanhang två veckor efter öppnandet. För det fall det 
finns ansökningar som gäller samma nummer eller nummerserie kommer 
dessa att lottas ut mellan sökandena. En ansökan skall anses vara inkommen 
först när ansökan är fullständig. 
 
Tillståndsprövning m.m. 
 
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.  
 
6 § Tillstånd för användning eller beslut om reservering av 
nummerkapacitet beviljas ur den nummerplan som gäller vid tidpunkten för 
meddelandet av tillståndet för användning eller beslutet om reservering.  
    Om inte annat sägs i tredje stycket gäller följande. Ansökan om tillstånd 
för användning av nummerkapacitet som kommit in tidigare än tolv månader 
innan den skall tas i bruk prövas inte.  Reservering i avvaktan på tillstånd för 
användning av nummerkapacitet sker för viss tid, som anges i beslutet om 
reservering.  
 Ansökan om tillstånd för användning av nummerkapacitet avseende 
operatörsprefix som kommit in tidigare än fyra månader innan den skall tas i 
bruk prövas inte. Ansökan om reservering av sådant operatörsprefix som 
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kommit in tidigare än tolv månader innan det skall tas i bruk prövas inte. 
Reservering av operatörsprefix beviljas för en tid om högst åtta månader. 
 
7 § I 3 kap. 21 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns 
bestämmelser om med vilka villkor tillstånd för användning av 
nummerkapacitet får förenas. 
 
8 §  Bestämmelser om återkallelse av tillstånd finns i 7 kap. lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation. 
 
Underrättelseskyldighet  
 
9 § En tillståndshavare skall utan dröjsmål underrätta Post- och telestyrelsen 
om  
1.  nummerkapaciteten används på annat sätt än som angivits i ansökan, 
2.  kapaciteten helt eller delvis inte alls används,´ 
3.  tillstånd för att använda reserverad kapacitet inte kommer att begäras eller 
4.  tillståndshavaren byter namn på företaget. 

 
_________________________ 

 
 Denna författning träder i kraft den 25 juli 2003. Genom denna 

författning upphävs 
1. Post- och telestyrelsens föreskrifter om tilldelning och reservering av 
nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164); PTSFS 
1994:15, 
2.  föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (1994:15) 
om tilldelning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska 
nummerplanen för telefoni (E.164); PTSFS 1999:4, 
3.  föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (1994:15) 
om tilldelning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska 
nummerplanen för telefoni (E.164); PTSFS 2000:7, 
4. föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 
1994:15) om tilldelning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska 
nummerplanen för telefoni (E.164); PTSFS 2000:15, omtryck. 
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