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Post- och telestyrelsens föreskrifter om förval 
och prefixval; 

PTSFS 2006:2 
Utkom från trycket 
den 15 juni 2006  

beslutade den 29 maj 2006. 

PTS föreskriver följande med stöd av 30 § förordningen (2003:396) om 
elektronisk kommunikation1. 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldighet att 
tillhandahålla förval och prefixval till en fast anslutningspunkt. 
 
2 § I föreskrifterna avses med 
 SMP-operatören2: den som har ett betydande inflytande (significant 
market power) på marknaderna för tillträde till det allmänna telefonnätet via 
en fast anslutningspunkt för hushåll respektive icke hushåll, 
 tjänsteleverantör: den som bedriver samtrafik med SMP-operatören och 
tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster, 
 förval: en funktion i ett allmänt telefonnät som ger en abonnent möjlighet 
att komma överens med en tjänsteleverantör om att varaktigt få tillgång till 
tjänster som tjänsteleverantören erbjuder utan att behöva slå dennes prefix 
före varje samtal och därigenom få sina utgående samtal kopplade via 
tjänsteleverantörens nät, 
 prefixval: en funktion i ett allmänt telefonnät som ger en abonnent 
möjlighet att vid enstaka samtal, oberoende av förval, komma överens med 
en tjänsteleverantör om att få tillgång till tjänster som tjänsteleverantören 
erbjuder, 
 ändring av förval: det förfarande genom vilket en abonnent ingår avtal 
med en tjänsteleverantör om förval. 
  

                                                           
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 (direktiv om samhällsomfattande tjänster).  
(EUT/EGT-kod L108/2002 s. 51, Celex nr 32002L0022.) 

2 SMP-operatörer utses på marknader som PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5-7 §§ lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation.  
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Övriga termer och begrepp som används i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation har samma betydelse i dessa föreskrifter. 

 

Förval och prefixval 

3 § SMP-operatören skall ge sina abonnenter möjlighet till förval och 
prefixval. 
 
4 § SMP-operatören får inte för försäljnings- och marknadsförings-
ändamål använda sådana uppgifter som tjänsteleverantören lämnar om 
abonnenten.  
 
5 § Förval och prefixval skall vara möjligt vid såväl internationella som 
nationella samtal. Abonnenten skall kunna välja olika tjänsteleverantörer för 
internationella och nationella samtal. 
 
6 § Förval och prefixval vid nationella samtal omfattar alla samtal med 
nummertagning som inleds med det nationella prefixet (0) och därefter den 
nationella destinationskoden3 och abonnentnumret4, såsom samtal till annat 
riktnummerområde och till mobiltelefon samt alla samtal med nummer-
tagning som inleds med enbart abonnentnumret, såsom samtal inom eget 
riktnummerområde (lokalsamtal). Förval och prefixval omfattar även samtal 
till korta servicenummer5. 
 Bestämmelserna om förval och prefixval gäller inte samtal till 
alarmerings- och räddningstjänst. 
 Bestämmelserna om förval och prefixval gäller inte heller frisamtal, 
betalsamtal, massanropstjänst, tjänsteleverantörsspecifika tjänster och 
nummerupplysningstjänster. Dessa tjänster kan emellertid omfattas av förval 
respektive prefixval om SMP-operatören och en tjänsteleverantör kommer 
överens om detta. SMP-operatören är skyldig att på begäran av en tjänste-
leverantör medverka till en sådan överenskommelse. 
 
7 § Förval och prefixval vid internationella samtal omfattar alla samtal 
med nummertagning som inleds med det internationella prefixet (00).
 Bestämmelserna om förval och prefixval vid internationella samtal 
gäller inte frisamtal, betalsamtal och samtal med delad kostnad. Dessa 
tjänster kan emellertid omfattas av förval respektive prefixval om en överens-
kommelse träffas mellan SMP-operatören och en tjänsteleverantör. SMP-
operatören är skyldig att på begäran av en tjänsteleverantör medverka till en 
sådan överenskommelse. 
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3 NDC, National Destination Code 
4 SN, Subscriber Number 
5 Enligt svensk nummerplan (E.164). 

 



  

Ändring av förval och prefixval 

8 § En abonnent skall kunna genomföra ändring av förval eller beställa 
prefixval genom avtal med en tjänsteleverantör.  
 
9 § När en fysisk person ingått ett avtal om ändring av förval med en 
tjänsteleverantör skall SMP-operatören se till att det nya förvalet kan 
användas av abonnenten senast fem (5) arbetsdagar efter det att förvals-
beställningen kommit in till SMP-operatören. 
           När en juridisk person ingått ett avtal om ändring av förval med en 
tjänsteleverantör skall SMP-operatören se till att det nya förvalet kan 
användas av abonnenten senast tio (10) arbetsdagar efter det att förvals-
beställningen kommit in till SMP-operatören.  
 
10 § SMP-operatören skall underrätta abonnenten om 

- att en förvalsbeställning mottagits, 
- från vilken tjänsteleverantör beställningen kommit, samt  
- från vilken tidpunkt förvalet kan användas. 

_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli  2006, då Post- och tele-
styrelsens föreskrifter (PTSFS 1999:2) om förval och prefixval, med 
ändringar (PTSFS 2000:4, 2001:2 och 2003:1) upphör att gälla. 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

MARIANNE TRESCHOW 

Eva Liljefors  
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