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Förord 
Post- och telestyrelsen (PTS) är central förvaltningsmyndighet med ett samlat 

ansvar, sektorsansvar, inom postområdet och området för elektronisk kommu-

nikation. För att fullgöra sina uppgifter har PTS getts vissa befogenheter att 

utfärda föreskrifter. PTS ger även ut allmänna råd. Föreskrifterna är bindande 

medan de allmänna råden ger uttryck för myndighetens uppfattning, exempel-

vis vad gäller tillämpningen av en föreskrift. De utfärdade föreskrifterna och 

allmänna råden ges ut i PTS författningssamling, PTSFS.  

 

Registret omfattar sådana föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av PTS 

(tidigare Telestyrelsen) under tiden 1992–2020. 

 

I registret ingår:  

 

– Register över gällande författningar per den 31 december 2020. 

– Register över samtliga utfärdade författningar 1992–2020. 

– Register över upphävda författningar per den 31 december 2020. 

 

När en författning helt eller delvis genomför en EU-regel, anges denna regels 

Celexnummer. 
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Numeriskt register; gällande författningar den 31 december 2020 
I detta register anges gällande författningar i löpnummerordning i PTSFS (tidigare 

TSNFS). En författning som ändrar en annan författning anges under den sistnämnda. 

Under varje grundförfattning anges inom parentes i kursiv stil uppgift om det bemyndi-

gande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig. 

 

 

1993 
 

3 Telestyrelsens föreskrifter (TSNFS 

1993:3) om upphävande av vissa författ-

ningar om innehav och användning av 

radioanläggningar i fast och landmobil 

trafik och anslutning av sådana anlägg-

ningar i telenätet samt innehav och 

användning av radioanläggningar för 

personsökning  

  

4 Telestyrelsens föreskrifter (TSNFS 

1993:4) om upphävande av vissa författ-

ningar om innehav och användning av 

radioanläggningar för prov och demon-

stration m.m.  

  

1995 
 

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 1995:1) om fredstida planering 

för totalförsvarets behov av telekommu-

nikation m.m.  
    2018:5 ändr. 2 och 3 §§ 

(10 § teleförordningen [1993:598]; 5 § 
förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

  

14 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 1995:14) om upphävande av 

Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 

1992:6) om den tekniska utformningen 

av telefonapparater med växelfunktion 

  

15 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 1995:15) om upphävande av 

Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 

1992:15) om den tekniska utformningen 

för sammankoppling av radionät med 

det allmänna telenätet  

  

16 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 1995:16) om upphävande av 

Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 

1989:7) om den tekniska utformningen 

av abonnentutrustning till telegrafled-

ning  

  

17 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 1995:17) om upphävande av 

Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 

1989:14) om den tekniska utformningen 

av abonnentplacerad 50 Hz samtals-

mätare  

  

1998 
 

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 1998:1) om upphävande av 

föreskrifter om allokering av frekvens-

band för olika radiotjänster och om 

kanalplaner för fast radiotrafik i fre-

kvensband över 1 GHz  

 

2003 

 

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2003:3) om tillstånd för an-

vändning och reservering av nummer-

kapacitet ur den svenska nummerplanen 

för telefoni (E.164) 
    2013:1 ändr. 2 § 
(4, 10 och 17 §§ förordningen [2003:396] om 
elektronisk kommunikation) 
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4 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2003:4) om tillstånd för an-

vändning av kapacitet ur tekniska planer 

    2006:6 ändr. 1–2 §§ 

(4, 10 och 17 §§ förordningen [2003:396] om 
elektronisk kommunikation) 

  

2004 

 

4 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2004:4) om registrering och 

godkännande av maritima avräknings-

organ 
(9 § förordningen [2003:396] om elektronisk kom-

munikation) 

  

10 Post- och telestyrelsens allmänna råd 

(PTSFS 2004:10) om upphävande av de 

allmänna råden (PTSFS 1999:12) om 

frekvenstilldelning för mobila teletjäns-

ter, (PTSFS 2001:13) om tillstånds-

givning för fast yttäckande radioaccess, 

(PTSFS 2001:15) om tillståndsgivning 

för tillhandahållande av nätkapacitet, 

och (PTSFS 2002:2) om bedömning av 

vilka företag som har betydande infly-

tande på den svenska marknaden 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2004:11) om upphävande av 

PTS föreskrifter (PTSFS 1994:4) om 

tillstånd att tillhandhålla flygtelefoni, 

(PTSFS 1995:7) om tillstånd att tillhan-

dahålla personsökning enligt ERMES-

standard och (PTSFS 2001:14) om till-

stånd att tillhandahålla nätkapacitet för 

mobil teletjänst enligt GSM-standard 

  

12 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2004:12) om upphävande av 

PTS föreskrifter (PTSFS 1994:1) om 

tillämpning av avgiftsförordningen 

  

2005 

 

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2005:3) om skyldighet att 

lämna ut abonnentuppgifter 

    2009:1 upph. 3 § jmte bil. 1; ändr. 2, 4 och 6 §§ 

(30 § förordningen [2003:396] om elektronisk 
kommunikation) 

  

2006 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2006:1) om upphävande av PTS 

föreskrifter (PTSFS 1994:3) om god-

kännande av provförrättare m.m. samt 

(PTSFS 2003:6) om ändring i PTS före-

skrifter om godkännande av provförrät-

tare m.m. 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2006:2) om förval och prefixval 
(Celex 32002L0022) 

(30 § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2006:3) om skyldighet att till-

handahålla specificerad telefonräkning 
(Celex 32002L0022) 

(30 § förordningen [2003:396] om elektronisk 
kommunikation) 

  

2007 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (PTSFS 2007:7) om num-

merportabilitet  
(Celex 31998L0034 och 31998L0048) 

    2010:4 ändr. 2–4§§ och 7§ 

    2011:5 ändr. 1–2§§ 
(31 och 34 §§ förordningen [2003:396] om 

elektronisk kommunikation) 
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2008 

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner 
    2010:5 ändr. 5§ 
    2016:2 ändr. 9 § 

    2018:1 ändr. 5 § 

    2020:2 ändr. 5 och 6 §§ 
(4 och 19 §§ förordningen [2003:396] om elektro-

nisk kommunikation) 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2008:2) om förmedling av nöd-

samtal och tillhandahållande av lokali-

seringstjänster till samhällets alarme-

ringstjänst 
    2011:4 ändr. 1, 4, 5 och 6 §§; ny 7 § och ny 
rubrik före 7 § 

    2017:2 ändr. 1 och 2 §§ 

(30 § förordningen [2003:396] om elektronisk 
kommunikation) 

 

6 Post- och telestyrelsens allmänna råd 

(PTSFS 2008:6) om utdelning av post 

vid tillhandahållandet av samhällsom-

fattande posttjänst 

  

2009 

6 Post- och telestyrelsens allmänna råd 

(PTSFS 2009:6) om underrättelse vid 

villkorsändring 

 

7 Post- och telestyrelsens allmänna råd 

(PTSFS 2009:7) om information om pri-

ser, taxor och allmänna villkor 

 

2012 

2 Post- och telestyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (PTSFS 2012:2) om rap-

portering av störningar eller avbrott av 

betydande omfattning 
    2018:4 ändr. 2, 4–9 §§; omtryck 

(30 § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

 

4 Post- och telestyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (PTSFS 2012:4) om 

skyddsåtgärder i samband med lagring 

och annan behandling av uppgifter för 

brottsbekämpande ändamål  
(37 § förordningen [2003:396] om elektronisk 
kommunikation) 

 

2013 

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (PTSFS 2013:3) om inne-

håll i avtal 
    2017:4 upph. 6 §; nuvarande 7 och 8 §§ beteck-
nas 6 och 7 §§; ändr. 5 § 

(34 § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

 

5 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2013:5) om ersättning vid ut-

lämnande av lagrade uppgifter för 

brottsbekämpande ändamål 
(46 § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2013:7) om undantag från krav 

på medgivande vid uthyrning av till-

stånd att använda radiosändare 
(10 a § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

 

2014  

  

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (PTSFS 2014:1) om 

skyddsåtgärder för behandlade uppgifter 

 (34 a § och 34 b § andra stycket förordningen 
[2003:396] om elektronisk kommunikation) 

  

2 Föreskrifter (PTSFS 2014:2) om upp-

hävande av Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2012:1) och all-

männa råd om underrättelse om integri-

tetsincidenter samt innehållet i förteck-

ning över integritetsincidenter 
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3 Föreskrifter (PTSFS 2014:3) om upp-

hävande av Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-

metoden för beräkning av kostnads-

orienterad prissättning 

  

2015  

  

1 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2015:1) om statligt stöd till till-

handahållare av grundläggande betal-

tjänster 
(17 § förordningen [2014:139] om statligt stöd till 

tillhandahållare av grundläggande betaltjänster) 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2015:2) om krav på drift-

säkerhet  
    2020:1 ändr. 2, 4–5, 9–10 och 13 §§, nya 
rubriker före 4 och 10 §§, nya paragrafer 4a, 5a, 

9a och 11a §§ och nya rubriker före 9a och 11a §§ 

(30 § förordningen [2003:396] om elektronisk 
kommunikation) 

  

2016 

  

1 Föreskrifter (PTSFS 2016:1) om upp-

hävande av Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offent-

liggörande av tekniska specifikationer 

för gränssnitt  

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2016:5) om krav m.m. på 

radioutrustning 
(4–7 och 14 §§ förordningen [2016:394] om radi-
outrustning) 

6 Upphävande av Post- och telestyrelsens 

allmänna råd (PTSFS 2007:1) om 

information om tjänstekvalitet (PTSFS 

2016:6) 

  

2018  

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2018:3) om undantag från 

tillståndsplikt för användning av vissa 

radiosändare 
(Upphävs den 1 januari 2021 genom 2020:5) 
(12 § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

  

2019  

  

1 Post- och telestyrelsens allmänna råd 

(PTSFS 2019:1) om den svenska 

frekvensplanen 

 

2 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2019:2) om vilka andra 

uppgifter som ska lagras för att 

identifiera abonnent och registrerad 

användare vid användning av NAT-

teknik 
(44 § förordningen [2003:396] om elektronisk 

kommunikation) 

 

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2019:3) om avgifter 
(Upphävs den 1 januari 2021 genom 2020:6) 
(3, 4a, 11 och 12 §§ förordningen [2016:602] om 

finansiering av Post- och telestyrelsens 

verksamhet och 47 § förordningen [2003:396] om 
elektronisk kommunikation) 

 

 

  

2020  

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2020:3) om anmälan och 

lämnande av annan information rörande 

paketleveranstjänster 
(5 § förordningen [2019:190] med kompletterande 
bestämmelser till  

EU:s förordning om gränsöverskridande 

paketleveranstjänster) 
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4 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2020:4) och allmänna råd om 

vilka uppgifter företag ska lämna för 

tillsyn av den skyldighet kreditinstitut 

har att tillhandahålla kontanttjänster och 

om mottagare av uppgifterna 
 (6 b § förordningen [2010:1008] om 

betaltjänster) 

 

       
 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2020:5) om undantag från 

tillståndsplikt för användning av vissa 

radiosändare 
(Träder ikraft den 1 januari 2021) 

(12 § förordningen [2003:396] om elektronisk 
kommunikation) 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrifter 

(PTSFS 2020:6) om avgifter 
(Träder ikraft den 1 januari 2021) 
(3, 4a, 11 och 12 §§ förordningen [2016:602] om 

finansiering av Post- och telestyrelsens 

verksamhet och 47 § förordningen [2003:396] om 
elektronisk kommunikation) 
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Register över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Post- och 

telestyrelsen (tidigare Telestyrelsen) åren 1992–2019 
 

I detta register tas samtliga författningar som utfärdats av PTS från och med 1992 upp i 

kronologisk ordning. Observera att en del författningar kan ha ändrats eller upphävts. För 

register över gällande författningar hänvisas till sidan 2. 

 

1992 

 

1 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1992:1) om innehav och 

användning av radioanläggningar 

i mobiltelenätet 

  

2 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1992:2) om tekniska krav 

för digitala sladdlösa telefoner 

CT2 i frekvensbandet 864,1–

868,1 MHz 

  

1993 

 

1 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:1) om radiotekniska 

krav för rundradiosändare i fre-

kvensbandet 87,5–108 MHz 

  

2 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:2) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare 

  

3 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:3) om upphävande 

av vissa författningar om innehav 

och användning av radioanlägg-

ningar i fast och landmobil trafik 

och anslutning av sådana anlägg-

ningar i telenätet samt innehav 

och användning av radioanlägg-

ningar för personsökning 

  

4 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:4) om upphävande 

av vissa författningar om innehav 

och användning av radioanlägg-

ningar för prov och demonstration 

m.m. 

  

5 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:5) om radiotekniska 

krav för radioanläggningar för 

trådlöst barnvaktsystem 

  

6 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:6) om radiotekniska 

krav för radioanläggningar för lo-

kalisering av lavinoffer, med 

arbetsfrekvensen 457 kHz 

  

7 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:7) om avgifter en-

ligt telelagen (1993:597) 

  

8 Föreskrifter (TSNFS 1993:8) om 

ändring i Telestyrelsens föreskrif-

ter (TSNFS 1993:2) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare  
    ändr. 2 och 3 §§, bil.; ny 2 § 9 

  

9 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:9) om krav på ter-

minalutrustning samt om kontroll 

och märkning av sådan utrustning 

  

10 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:10) om avgifter för 

innehav och användning av radio-

sändare 
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11 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:11) om avgifter i 

ärenden om typgodkännande av 

teleterminal- och radioutrustning 

  

12 Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:12) om avgifter för 

certifikat m.m. inom radioområdet 

  

1994 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:1) om tillämp-

ning av avgiftsförordningen 

(1992:191) 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:2) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684) 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:3) om godkän-

nande av provförrättare m.m. 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:4) om tillstånd 

att tillhandahålla flygtelefoni i 

Sverige 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:5) om innehav 

och användning av amatörradio-

anläggningar m.m. 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:6) om de all-

männa anslutningskraven för all-

mänt tillgängligt, alleuropeisk, 

cellulär, digital landbaserad mo-

bilkommunikation  
(Celex 394D0011) 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:7) om telefoni-

tjänsten inom allmänt tillgänglig, 

alleuropeisk, cellulär, digital land-

baserad mobilkommunikation  
(Celex 394D0012) 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:8) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597) 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:9) om avgifter 

för innehav och användning av 

radiosändare 

  

10 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:10) om avgifter 

för certifikat m.m. inom radio-

området 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:11) om avgifter i 

ärenden om typgodkännande av 

teleterminal- och radioutrustning 

  

12 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:12) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684) 

  

13 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:13) om ändring i 

Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:2) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare  
    ändr. författningsrubrik, 2 §, bil. 

  

14 Föreskrifter (PTSFS 1994:14) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:5) om 

innehav och användning av ama-

törradioanläggningar m.m.  
    ändr. övergångsbest. 
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15 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1994:15) om tilldel-

ning och reservering av nummer-

kapacitet ur den svenska nummer-

planen för telefoni (E.164) 

  

1995 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:1) om fredstida 

planering för totalförsvarets behov 

av telekommunikation m.m. 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:2) om allmänna 

anslutningskrav för teleterminal-

utrustning och för telefonitjänsten 

inom digital, europeisk, sladdlös 

telekommunikation DECT  
(Celex 394D0471) 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:3) om anslut-

ningskrav för teleterminalutrust-

ning för digitala, ostrukturerade, 

hyrda ledningar med en kapacitet 

på 64 kbit/s i ONP-systemet  
(Celex 394D0821) 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:4) om krav på 

teleterminalutrustning för anslut-

ning till ett alleuropeiskt, digitalt 

flertjänstnät (ISND) via primär-

åtkomst  
(Celex 394D0796) 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:5) om krav på 

teleterminalutrustning för anslut-

ning till ett alleuropeiskt, digitalt 

flertjänstnät (ISND) via basåt-

komst  
(Celex 394D0797) 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:6) om anslut-

ningskrav för teleterminalutrust-

ning för digitala, ostrukturerade, 

hyrda ledningar med en kapacitet 

på 2 048 kbits/s i ONP-systemet  
(Celex 394D0470) 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:7) om tillstånd 

att tillhandahålla personsökning 

enligt ERMES-standard 

  

8 Föreskrifter (PTSFS 1995:8) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (TSNFS 1993:2) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare  
    ändr. bil. 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:9) om tillstånd 

att tillhandahålla mobila teletjäns-

ter i 1 800 MHz-bandet 

  

10 Föreskrifter (PTSFS 1995:10) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:8) om 

avgifter enligt telelagen 

(1993:597)  
    ändr. 2 och 5 §§ 

  

11 Föreskrifter (PTSFS 1995:11) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:9) om 

avgifter för innehav och använd-

ning av radiosändare  
    ändr. 5 §, bil. 

  

12 Föreskrifter (PTSFS 1995:12) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:11) om 

avgifter i ärenden om typgodkän-

nande av teleterminal- och radio-

utrustning  
    ändr. 3 och 4 §§ 
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13 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:13) om ändring i 

Telestyrelsens föreskrifter 

(TSNFS 1993:9) om krav på tele-

terminalutrustning samt om kon-

troll och märkning av sådan 

utrustning  
(Celex 393L0068) 

    ändr. författningsrubrik, 4, 7, 8 och 9 §§; 

nya 7 a och 11 a §§, bil. 3 

  

14 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:14) om upphä-

vande av Statens telenämnds före-

skrifter (STNFS 1992:6) om den 

tekniska utformningen av telefon-

apparater med växelfunktion 

  

15 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:15) om upp-

hävande av Statens telenämnds 

föreskrifter (STNFS 1992:15) om 

den tekniska utformningen av ut-

rustning för sammankoppling av 

radionät med det allmänna tele-

nätet 

  

16 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:16) om upphä-

vande av Statens telenämnds före-

skrifter (STNFS 1989:7) om den 

tekniska utformningen av abon-

nentutrustning till telegrafledning  

  

17 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:17) om upp-

hävande av Statens telenämnds 

föreskrifter (STNFS 1989:14) om 

den tekniska utformningen av 

abonnentplacerad 50 Hz samtals-

mätare 

  

18 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:18) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till ett allmänt tillgäng-

ligt kretskopplat datanät via nät-

terminal (DCE) med gränssnitt en-

ligt ITU-T Rekommendation X.20 

bis eller X.21 bis  

(Celex 383L0189) 

  

19 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:19) om tekniska 

krav på digitala sladdlösa tele-

foner CT2 i frekvensbandet 

864,1–868,1 MHz 
(Celex 383L0189) 

  

20 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:20) om tekniska 

krav på abonnentväxlar för anslut-

ning till ett allmänt tillgängligt 

telenät 
(Celex 383L0189) 

  

21 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:21) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till ett allmänt tillgäng-

ligt telexnät  
(Celex 383L0189) 

  

22 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:22) om tekniska 

krav på analoga sladdlösa telefon-

apparater CT1 i frekvensbandet 

914–915/959–960 MHz  
(Celex 383L0189) 

  

23 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:23) om tekniska 

krav på abonnentutrustning med 

analogt gränssnitt för anslutning 

till ett allmänt tillgängligt telenät  
(Celex 383L0189) 
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24 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:24) om tekniska 

krav på digitala sladdlösa telefon-

apparater i frekvensbandet 862–

866 MHz utnyttjande TDMA och 

TDD  
(Celex 383L0189) 

  

25 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:25) om ändring i 

Televerkets föreskrifter (TVTFS 

1989:103) om radiotekniska krav 

på digitala sladdlösa telefoner i 

frekvensbandet 862–864 MHz  
    upph. p 1.3 

  

26 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:26) om tekniska 

krav på utrustning till fasta förbin-

delser  
(Celex 383L0189) 

  

27 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:27) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till fasta 1,2–1 984 

kbit/s teleförbindelser i ett allmänt 

tillgängligt telenät via nättermina-

ler (DCE) med gränssnitt enligt 

ITU-T Rekommendation V.24, 

V.35 eller V.36  
(Celex 383L0189) 

  

28 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:28) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till ett allmänt tillgäng-

ligt kretskopplat datanät eller fasta 

teleförbindelser i ett allmän till-

gängligt telenät via nätterminal 

(DCE) med gränssnitt enligt ITU-

T Rekommendation X.21  
(Celex 383L0189) 

  

29 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:29) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till ett allmänt tillgäng-

ligt paketförmedlande datanät via 

nätterminal (DCE) med gränssnitt 

enligt ITU-T Rekommendation 

X.25  
(Celex 383L0189) 

  

30 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:30) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till fasta teleförbindel-

ser 2 048 kbit/s strukturerad i ett 

allmänt tillgängligt telenät  
(Celex 383L0189) 

  

31 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:31) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till fasta teleförbindel-

ser 8 448 kbit/s i ett allmänt till-

gängligt telenät  
(Celex 383L0189) 

  

32 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:32) om tekniska 

krav på telefonapparater  
(Celex 383L0189) 

  

33 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:33) om tekniska 

krav på teleterminalutrustningar 

för anslutning till fasta teleförbin-

delser (kopparledning) i ett all-

mänt tillgängligt telenät  
(Celex 383L0189) 

  

34 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1995:34) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning för 

anslutning till fasta teleförbindel-

ser 34 368 kbit/s i ett allmänt till-

gängligt telenät  
(Celex 383L0189) 
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1996 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:1) om krav på 

teleterminalutrustning samt om 

kontroll och märkning av sådan 

utrustning  
(Celex 383L0097 och 383L0189) 

  

2 Föreskrifter (PTSFS 1996:2) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (TSNFS 1993:2) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare  
    ändr. rubrik, bil.; nuvarande 4 § 2–4 

betecknas 4 § 3–5; nya 2 § 11–12, 4 § 2; 

nytt avsnitt i bil. 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:3) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684)  

  

4 Föreskrifter (PTSFS 1996:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:8) av 

avgifter enligt telelagen 

(1993:597)  
    upph. 4 och 8 §§; nuv. 5 § bet. 4 §; ändr. 

3, 7–9 och 11–13 §§; ny 5 och 14 §§ 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:5) om avgifter 

för innehav och användning av 

radiosändare 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:6) om avgifter i 

ärenden om typgodkännande av 

teleterminal- och radioutrustning 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:7) om tekniska 

krav på privatradioanläggningar i 

frekvensbandet 26,960–27,410 

MHz  
(Celex 383L0189) 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:8) om tekniska 

krav på radioanläggningar för 

dataöverföring med bandsprid-

ningsteknik i frekvensbandet 

2 400,0–2 483,5 MHz  
(Celex 383L0189) 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:9) om tekniska 

krav på radioanläggningar för 

landmobil trafik i frekvensbandet 

30–1 000 MHz  
(Celex 393L0189) 

  

10 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:10) om tekniska 

krav på radioanläggningar för 

landmobil trafik i frekvensbandet 

29,7–31,7 MHz med 10 kHz 

kanalindelning  
(Celex 383L0189) 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:11) om märk-

ning av radioanläggningar  
(Celex 383L0189) 

  

1997 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:1) om tekniska 

krav på teleterminalutrustning i de 

cellulära analoga landbaserade 

nordiska mobiltelefonsystemen 

NMT-450 och NMT-900  
(Celex 383L0189) 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:2) om tekniska 

krav på radioanläggningar för 

kortdistanssändning i frekvens-

bandet 25 MHz–25 GHz  
(Celex 383L0189) 
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3 Föreskrifter (PTSFS 1997:3) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1996:3) om 

avgifter enligt postlagen 

(1993:1684) 
    ändr. 5 § 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 1997:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1996:4) om 

avgifter enligt telelagen 

(1993:597)  
    ändr. 1, 6, 10 och 12 §§ 

  

5 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 1997:5) för pröv-

ningsgrunder vid tilldelning av 

frekvenser för mobila teletjänster 

enligt GSM 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:6) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:7) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684) 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:8) om avgifter 

för innehav och användning av 

radiosändare 

  

9 Föreskrifter (PTSFS 1997:9) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1996:6) om 

avgifter i ärenden om typgodkän-

nande av teleterminal- och radio-

utrustning 
    ändr. 5–7 §§ 

  

10 Föreskrifter (PTSFS 1997:10) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:10) om 

avgifter för certifikat m.m. inom 

radioområdet  
    ändr. 1 § 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:11) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1996:4) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597)  
    ändr. 5 § 

  

12 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:12) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597) 

  

1998 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1998:1) om upp-

hävande av föreskrifter om alloke-

ring av frekvensband för olika 

radiotjänster och om kanalplaner 

för fast radiotrafik i frekvensband 

över 1 GHz  

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1998:2) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1997:6) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare  
    ändr. bil. 

  

3 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 1998:3) om den 

svenska frekvensplanen 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 1998:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1997:6) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare  
    ändr. 4 och 5 §§; nya 2 a–2 b §§ 
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5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1998:5) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684) 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1998:6) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597) 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1998:7) om avgifter 

för innehav och användning av 

radiosändare 

  

8 Föreskrifter (PTSFS 1998:8) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1996:6) om 

avgifter i ärenden om typgodkän-

nande av terminal- och radio-

utrustning  
    ändr. 5–7 §§ 

  

9 Föreskrifter (PTSFS 1998:9) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1998:7) om 

avgifter för innehav och använd-

ning av radiosändare  
    ändr. p 13 bil. 

  

1999 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:1) om innehav 

och användning av amatörradio-

anläggningar m.m. 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:2) om förval 

m.m. 
(Celex 398L0061) 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

1999:3) om nummerportabilitet 

för fasta teletjänster 
(Celex 397L0033 och 398L0061) 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 1999:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (1994:15) om tilldel-

ning och reservering av nummer-

kapacitet ur den svenska nummer-

planen för telefoni (E.164) 
    ändr. 1, 4 och 6 §§; ny 7 a § 

  

5 Föreskrifter (PTSFS 1999:5) om 

ändring av Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1997:6) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare 
    ändr. 2 a § 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:6) om krav på 

teleterminalutrustning samt om 

kontroll och märkning av sådan 

utrustning 
(Celex 398L0013) 

  

7 Föreskrifter (PTSFS 1999:7) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1996:6) om 

avgifter i ärenden om typgodkän-

nande av teleterminal- och radio-

utrustning 
    ändr. 3 §; ny 7 a § 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:8) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684) 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:9) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597) 

  

10 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:10) om avgifter 

för innehav och användning av 

radiosändare 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 1999:11) om avgifter 

för certifikat m.m. inom radio-

området 
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12 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 1999:12) om fre-

kvenstilldelning för mobila tele-

tjänster enligt GSM och E-GSM 

  

2000 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:1) om krav m.m. 

på radio- och teleterminalutrust-

ning 
(Celex 399L0005) 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:2) om offentlig-

görande av tekniska specifikat-

ioner för gränssnitt 
(Celex 399L0005) 

  

3 Föreskrifter (PTSFS 2000:3) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1999:1) om 

innehav och användning av ama-

törradioanläggningar m.m. 
    ändr. författningsrubrik, 1 och 3–5 §§ 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 2000:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1999:2) om 

förval m.m. 
(Celex 398L0061) 

    upph. 4 §; nuvarande 9 § betecknas 

13 §; ändr. författningsrubrik, 1, 3, 5, 6 och 

8 §§; nya 4 a, 6 a, 10, 11 och 12 §§; 

omtryck 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:5) om tillstånd 

att tillhandahålla nätkapacitet för 

mobila teletjänster enligt 

UMTS/IMT-2000-standard 

respektive GSM-standard 
(Celex 399D0128) 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2000:6) om nummerportabilitet 

för digital mobiltelefonitjänst och 

SMS 

  

7 Föreskrifter (PTSFS 2000:7) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:15) om 

tilldelning och reservering av 

nummerkapacitet ur den svenska 

nummerplanen för telefoni 

(E.164) 
    ändr. 1 och 6 §§ 

  

8 Föreskrifter (PTSFS 2000:8) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2000:1) om 

krav m.m. på radio- och teletermi-

nalutrustning 
    ändr. 6 och 19 §§, bil. 

  

9 Föreskrifter (PTSFS 2000:9) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1997:6) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare 
    upph. 2 b §; nuv. 1–2 a och 3–6 §§ bet. 

4–10 §§; ändr. 5–10 §§, bil.; ny 1–3 §§, 
rubrik före 1 §; omtryck 

  

10 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:10) om avgifter 

för användning av radiosändare 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:11) om avgifter 

enligt postlagen (1993:1684) 

  

12 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:12) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597) 

  

13 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:13) om avgifter 

för användning av radiosändare 

  



  

 

16 

14 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2000:14) om den 

svenska frekvensplanen 

  

15 Föreskrifter (PTSFS 2000:15) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:15) om 

tilldelning och reservering av 

nummerkapacitet ur den svenska 

nummerplanen för telefoni 

(E.164) 
    nuvarande 5–7 a och 8 §§ betecknas  
7–10 och 12 §§; ändr. 1, 2 och 4 §§; nya 

8–10 §§, rubrik före 9 §; nya 5, 6 och 

11 §§; omtryck 

  

16 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2000:16) om avgifter 

enligt lagen (2000:121) om radio- 

och teleterminalutrustning 

  

17 Föreskrifter (PTSFS 2000:17) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2000:1) om 

krav m.m. på radio- och teleter-

minalutrustning 
    nya 8 a, 8 b, 24 och 25 §§, rubrik före 
24 § 

  

18 Föreskrifter (PTSFS 2000:18) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2000:13) om 

avgifter för användning av radio-

sändare 
    ny punkt E i bilagan 

  

2001 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2001:1) om tillstånd 

att använda radiosändare för fast 

yttäckande radioaccess 

  

2 Föreskrifter (PTSFS 2001:2) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1999:2) om 

förval och prefixval m.m. 
(Celex 398L0061) 
    ändr. 6 § 

  

3 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2001:3) om tillstånds-

givning för fast yttäckande radio-

access genom ett förfarande med 

allmän inbjudan enligt PTSFS 

2001:1 

 

4 Föreskrifter (PTSFS 2001:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1999:1) om 

användning av amatörradio-

anläggningar m.m. 
    ändr. bil. 

  

5 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2001:5) om tillstånds-

givning för fast yttäckande radio-

access genom ett förfarande med 

allmän inbjudan enligt PTSFS 

2001:1 

  

6 Föreskrifter (PTSFS 2001:6) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2001:1) om 

tillstånd att använda radiosändare 

för fast yttäckande radioaccess 
    ändr. 10 § 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2001:7) om avgifter 

enligt telelagen (1993:597) 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2001:8) om avgifter 

för användning av radiosändare 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2001:9) om avgifter 

enligt lagen (2000:121) om radio- 

och teleterminalutrustning 
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10 Föreskrifter (PTSFS 2001:10) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2000:11) om 

avgifter enligt postlagen 

(1993:1684) 
    ändr. ingress 

  

11 Post- och telestyrelsens 

föreskrif¬ter (PTSFS 2001:11) om 

teleope¬ratörers skyldighet att för 

num-merupplysningsändamål 

lämna ut uppgifter om enskildas 

teleabon¬nemang 

(Celex 398L0010) 

  

12 Föreskrifter (PTSFS 2001:12) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2001:1) om 

tillstånd att använda radiosändare 

för fast yttäckande radioaccess 
    ändr. 2, 8, 9 och 10 §§; nya 5 a och 11 

§§ 

  

13 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2001:13) om till-

ståndsgivning för fast yttäckande 

radioaccess genom ett förfarande 

med allmän inbjudan enligt 

PTSFS 2001:1 

  

14 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2001:14) om tillstånd 

att tillhandahålla nätkapacitet för 

mobila teletjänster enligt GSM-

standard eller motsvarande 

  

15 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2001:15) om till-

ståndsgivning för tillhandahål-

lande av nätkapacitet för mobil te-

letjänst enligt GSM-standard eller 

motsvarande genom ett förfarande 

med allmän inbjudan enligt 

PTSFS 2001:14 

  

2002 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2002:1) om avgifter 

enligt lagen (2000:832) om kvali-

ficerade elektroniska signaturer 

  

2 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2002:2) om bedöm-

ning av vilka företag som har be-

tydande inflytande på den svenska 

marknaden och skall anmälas till 

Europeiska gemenskapernas kom-

mission enligt 6 § telelagen 

(1993:597) jämförd med 3 § tele-

förordningen (1997:399) 

  

3 Föreskrifter (PTSFS 2002:3) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1997:6) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare 
    ändr. 4–6 och 8 §§, bil. 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2002:4) om för-

medling av nödsamtal till sam-

hällets alarmerings- och rädd-

ningstjänster 

  

5 Föreskrifter (PTSFS 2002:5) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2001:8) om 

avgifter för användning av radio-

sändare 

    ändr. 6 §, bil. B 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2002:6) om tillstånd 

att använda radiosändare för fast 

yttäckande radioaccess i 27 GHz-

bandet 
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7 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2002:7) om tillstånds-

givning för fast yttäckande radio-

access i 27 GHz-bandet genom ett 

förfarande med allmän inbjudan 

enligt PTSFS 2002:6 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2002:8) om regionala 

tillstånd att använda radiosändare 

för fast yttäckande radioaccess i 

3,5 och 10,5 GHz-banden 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2002:9) om tillståndsgivning för 

fast yttäckande radioaccess i 3,5 

och 10,5 GHz-banden genom ett 

förfarande med allmän inbjudan 

enligt PTSFS 2002:8 

  

10 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2002:10) om den 

svenska frekvensplanen 

  

11 Föreskrifter (PTSFS 2002:11) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2000:11) om 

avgifter enligt postlagen 

(1993:1684) 

    ändr. 6 § 

  

12 Föreskrifter (PTSFS 2002:12) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2001:8) om 

avgifter för användning av radio-

sändare 
    ändr. bil. 

  

13 Föreskrifter (PTSFS 2002:13) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2001:9) om 

avgifter enligt lagen (2002:121) 

om radio och teleterminalutrust-

ning 
    ändr. bil. 

  

14 Föreskrifter (PTSFS 2002:14) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTS 2001:7) om av-

gifter enligt telelagen (1993:597) 
    ändr. 4 §; omtryck 

  

2003 

 

1 Föreskrifter (PTSFS 2003:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1999:2) om 

förval och prefixval; 

    ändr. 6 och 10 §§; ny 12 a §, rubrik före 

12 a och 13 §§ 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2003:2) om avgifter 

enligt lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, lagen 

(2000:121) om radio- och teleter-

minalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2003:3) om tillstånd 

för användning och reservering av 

nummerkapacitet ur den svenska 

nummerplanen för telefoni 

(E.164) 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2003:4) om tillstånd 

för användning av kapacitet ur 

tekniska planer 

  

5 Föreskrifter (PTSFS 2003:5) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1997:6) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare 
    ändr. 5 § och bil. 
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6 Föreskrifter (PTSFS 2003:6) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:3) om 

godkännande av provförrättare 

m.m. 
    ändr. 1–2 §§ 

  

7 Föreskrifter (PTSFS 2003:7) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

(PTSFS 1997:6) om undantag från 

tillståndsplikten för vissa radio-

sändare 

    ändr. bil. 

2004 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:1) om avgifter 

enligt lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, lagen 

(2000:121) om radio- och teleter-

minalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:2) om offentlig-

görande av tekniska specifikat-

ioner för gränssnitt 

  

3 Föreskrifter (PTSFS 2004:3) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1999:1) om 

användning av amatörradio-

anläggningar m.m. 
    upph. 10 §; ändr. 5, 8–9, 14 och 16–

17 §§ och bil. 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:4) om registre-

ring och godkännande av mari-

tima avräkningsorgan 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:5) om LRIC-me-

toden för beräkning av kostnads-

orienterad prissättning 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:6) om avgifter 

enligt lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, lagen 

(2000:121) om radio- och teleter-

minalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. 

på radio- och teleterminalutrust-

ning 

  

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:8) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare 

  

9 Föreskrifter (PTSFS 2004:9) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:7) om 

krav m.m. på radio- och teletermi-

nalutrustning 
    ändr. 11 § 

  

10 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2004:10) om upphä-

vande av de allmänna råden 

(PTSFS 1999:12) om frekvenstill-

delning för mobila teletjänster, 

(PTSFS 2001:13) om tillstånds 

givning för fast yttäckande radio-

access, (PTSFS 2001:15) om till-

ståndsgivning för tillhandahål-

lande om nätkapacitet, och 

(PTSFS 2002:2) om bedömning 

av vilka företag som har bety-

dande inflytande på den svenska 

marknaden 
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11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:11) om upphä-

vande av Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 1994:4) om 

tillstånd att tillhandahålla flygtele-

foni, (PTSFS 1995:7) om tillstånd 

att tillhandahålla personsökning 

enligt ERMES-standard och 

(PTSFS 2001:14)om tillstånd att 

tillhandahålla nätkapacitet för mo-

bil teletjänst enligt GSM-standard 

  

12 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:12) om upphä-

vande av PTS föreskrifter (PTSFS 

1994:1) om tillämpning av av-

giftsförordningen 

  

13 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:13) om ett nat-

ionellt tillstånd att använda radio-

sändare för tillhandahållande av 

allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster med digi-

tal teknik, i frekvensområdet 

463,0–464,8/453,0–454,8 MHz  

 

2005 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2005:1) om avgifter 

enligt lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, lagen 

(2000:121) om radio- och teleter-

minalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer 

  

2 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2005:2) om den 

svenska frekvensplanen 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2005:3) om skyldighet 

att lämna ut abonnentuppgifter 

4 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2005:4) om den 

svenska frekvensplanen 

  

5 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2005:5) om utdelning 

av post vid tillhandahållandet av 

samhällsomfattande posttjänst en-

ligt postlagen (1993:1684) 

  

6 Föreskrifter (PTSFS 2005:6) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter om avgifter enligt 

lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation, lagen (2000:121) 

om radio- och teleterminalutrust-

ning, postlagen (1993:1684) och 

lagen (2000:832) om kvalificerade 

elektroniska signaturer 
    ändr. 2–3 §§ 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2005:7) om avgifter 

enligt lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, lagen 

(2000:121) om radio- och teleter-

minalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer 

  

8 Föreskrifter (PTSFS 2005:8) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:8) om 

undantag från tillståndsplikten för 

vissa radiosändare 
    ändr. 4–6 §§ och bil. 



  

 

21 

 

2006 
 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2006:1) om upphä-

vande av PTS föreskrifter (PTSFS 

1994:3) om godkännande av prov-

förrättare m.m. samt (PTSFS 

2003:6) om ändring i PTS före-

skrifter om godkännande av prov-

förrättare m.m. 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2006:2) om förval och 

prefixval 
(Celex 32002L0022) 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2006:3) om skyldighet 

att tillhandahålla specificerad tele-

fonräkning 
(Celex 32002L0022) 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2006:4) om avgifter 

enligt lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation, lagen 

(2000:121) om radio- och teleter-

minalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2006:5) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2004:8) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare 
(Celex 31998L0034 och 31998L0048) 

    ändr. 5 § och bil.; ny 9 § 

  

6 Föreskrifter (PTSFS 2006:6) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2003:4) om 

tillstånd för användning ur tek-

niska planer 

    ändr. 1–2 §§ 

 

2007 

 

1 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2007:1) om informat-

ion om tjänstekvalitet 

  

2 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2007:2) om god 

funktion och teknisk säkerhet 

samt uthållighet och tillgänglighet 

vid extraordinära händelser i 

fredstid 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:3) om tillstånd 

att använda radiosändare i 3,6–3,8 

GHz-bandet 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:4) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa 

radiosändare 

  

5 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2007:5) till föreskrif-

ter om undantag från tillstånds-

plikt för vissa radiosändare 

  

6 Föreskrifter (PTSFS 2007:6) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2006:4) om 

avgifter enligt lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation, 

lagen (2000:121) om radio- och 

teleterminalutrustning, postlagen 

(1993:1684) och lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska sig-

naturer  
    upph. 28 §; ändr. 2–6, 8–9, 11, 16, 25, 

27 och 31 §§ och bil.; ny 27 a § 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2007:7) om nummerportabilitet  
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8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:8) om avgifter 

  

9 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:9) om bered-

skapsavgift 

  

10 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:10) om tillstånd 

att använda radiosändare i 1 900–

1 905 MHz-bandet 

  

11 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:11) om tillstånd 

att använda radiosändare i 2 500–

2 690 MHz-bandet  

  

2008 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2008:1) om spektrum-

auktioner 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2008:2) om för-

medling av nödsamtal och tillhan-

dahållande av lokaliseringstjänster 

till samhällets alarmeringstjänst 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2008:3) om avgifter 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2008:4) om ändring i 

föreskrifter (PTSFS 2007:4) om 

undantag för tillståndsplikten för 

vissa radiosändare  

    upph. 3 kap. 3 § och 8 kap. 3 §; ändr. 

3 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1 och 3 §§, 6 kap. 1–

3, 5, 8–9 och 13 §§, 7 kap. 3–6 §§, 8 kap. 

2–3 och 9 §§, 10 kap. 2, 7, 10 och 12 §§  

  

5 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2008:5) till föreskrif-

ter om undantag från tillstånds-

plikten för vissa radiosändare 

6 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2008:6) om utdelning 

av post vid tillhandahållandet av 

samhällsomfattande posttjänst 

  

2009 

 

1 Föreskrifter (PTSFS 2009:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2005:3) om 

skyldighet att lämna ut abonnent-

uppgifter 
    upph. 3 § och bil. 1; ändr. 2, 4 och 6 §§  

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2009:2) om avgifter 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2009:3) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:4) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa ra-

diosändare 

    ändr. 6 kap. 10 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 

13–14 §§ samt bil. 1 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2009:4) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2008:4) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2007:4) om undantag 

från tillståndsplikten för vissa ra-

diosändare 

    ändr. 5 kap. 4 §, 6 kap. 12–12 b och 

14 §§ samt bil. 1 

  

5 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2009:5) till föreskrif-

ter om undantag från tillstånds-

plikt för vissa radiosändare 

  

6 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2009:6) om underrät-

telse vid villkorsändring 
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7 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2009:7) om informat-

ion om priser, taxor och allmänna 

villkor 

  

2010 

 

1 Föreskrifter (PTSFS 2010:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:5) om 

LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning 

    ändr. 3–4 och 6–8 §§ 

  

2 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2010:2) om den 

svenska frekvensplanen 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2010:3) om ändring i 

PTS föreskrifter (PTSFS 2009:2) 

om avgifter 

    ändr. bil. 1 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2010:4) om ändring i 

Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2007:7) om nummerportabilitet 

    ändr. 2–4 och 7 §§ 

  

5 Föreskrifter (PTSFS 2010:5) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner 

    ändr. 5 § 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2010:6) om avgifter 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2010:7) om ett kombi-

nerat urvalsförfarande för tillstånd 

att använda radiosändare i fre-

kvensblocket 816–821/857–862 

MHz (FDD6 i 800 MHz-bandet) 

8 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2010:8) om undantag 

från tillståndsplikt för vissa radio-

sändare 

  

2011 

 

1 Föreskrifter (PTSFS 2011:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:5) om 

LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning 

    ändr. 3–9 §§ och fotnoterna till 3–4 och 

6–8 §§ 

  

2 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2011:2) om den 

svenska frekvensplanen 

  

3 Föreskrifter (PTSFS 2011:3) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:7) om 

krav m.m. på radio- och teletermi-

nalutrustning 
    upph. 20 §; ändr. 6 § och rubrik till av-

snitt 4 i bil. 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 2011:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2008:2) om 

förmedling av nödsamtal och till-

handahållande av lokaliserings-

uppgifter till samhällets alarme-

ringstjänst 

    ändr. 1, 4–6 §§; ny 7 § och rubrik före 

7 § 

  

5 Föreskrifter (PTSFS 2011:5) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd 

(PTSFS: 2007:7) om nummer-

portabilitet 

    ändr. 1–12 §§  

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2011:6) om avgifter 
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2012 

 

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2012:1) om underrättelse om in-

tegritetsincidenter samt innehållet 

i förteckning över integritetsinci-

denter 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2012:2) om rapportering av stör-

ningar eller avbrott av betydande 

omfattning 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2012:3) om undantag 

från tillståndsplikt för vissa radio-

sändare 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2012:4) om skyddsåtgärder i sam-

band med lagring och annan be-

handling av uppgifter för brottsbe-

kämpande ändamål 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2012:5) om avgifter 

  

2013 

 

1 Föreskrifter (PTSFS 2013:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2003:3) om till-

stånd för användning och reserve-

ring av nummerkapacitet ur den 

svenska nummerplanen för telefoni 

(E.164) 

    ändr. 2 § 

  

2 Föreskrifter (PTSFS 2013:2) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2004:5) om 

LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning 

    ändr. 1–11 §§, rubrikerna före 1, 2 och 

6 §§ 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2013:3) om innehåll i avtal 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2013:4) om undantag 

från tillståndsplikt för användning 

av vissa radiosändare 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2013:5) om ersättning 

vid utlämnande av lagrade uppgif-

ter för brottsbekämpande ändamål 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2013:6) om avgifter 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2013:7) om undantag 

från krav på medgivande vid ut-

hyrning av tillstånd att använda 

radiosändare 

  

2014  

  

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter och allmänna råd (PTSFS 

2014:1) om skyddsåtgärder för be-

handlade uppgifter 

  

2 Föreskrifter (PTSFS 2014:2) om 

upphävande av Post- och tele-

styrelsens föreskrifter (PTSFS 

2012:1) och allmänna råd om 

underrättelse om integritetsinci-

denter samt innehållet i förteck-

ning över integritetsincidenter 
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3 Föreskrifter (PTSFS 2014:3) om 

upphävande av Post- och tele-

styrelsens föreskrifter (PTSFS 

2004:5) om LRIC-metoden för 

beräkning av kostnadsorienterad 

prissättning 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2014:4) om avgifter 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2014:5) om undantag 

från tillståndsplikt för användning 

av vissa radiosändare 

  

2015  

  

1 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2015:1) om statligt 

stöd till tillhandahållare av grund-

läggande betaltjänster 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2015:2) om krav på 

driftsäkerhet 

  

3 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2015:3) om den 

svenska frekvensplanen 

  

4 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2015:4) om undantag 

från tillståndsplikt för användning 

av vissa radiosändare  

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2015:5) om avgifter 

  

2016  

  

1 Föreskrifter (PTSFS 2016:1) om 

upphävande av Post- och tele-

styrelsens föreskrifter (PTSFS 

2004:2) om offentliggörande av 

tekniska specifikationer för gräns-

snitt 

  

2 Föreskrifter (PTSFS 2016:2) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner 
    ändr. 9 § 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2016:3) om ett 

kombinerat urvalsförfarande för 

tillstånd att använda radiosändare 

i frekvensblocket 723–733/778–

788 MHz (FDD5 i 700 MHz-

bandet) 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 2016:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2015:5) om 

avgifter 

    ändr. 17 § 

 

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2016:5) om krav m.m. 

på radioutrustning 

 

6 Upphävande av Post- och tele-

styrelsens allmänna råd (PTSFS 

2007:1) om information om tjäns-

tekvalitet (PTSFS 2016:6) 

  

7 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2016:7) om avgifter 
    upph. genom 2017:5 

  

2017  

  

1 Föreskrifter (PTSFS 2017:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2015:4) om 

undantag från tillståndsplikt för 

användning av vissa radiosändare 
    ändr. 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 och 106 §§ 
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2 Föreskrifter (PTSFS 2017:2) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2008:2) om 

förmedling av nödsamtal och till-

handahållande av lokaliserings-

uppgifter till samhällets alarme-

ringstjänst 
    ändr. 1 och 2 §§ 

  

3 Föreskrifter (PTSFS 2017:3) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2016:7) om 

avgifter 
    nuv. 7–18 §§ bet. 8–19 §§; ny 7 § och 

ny rubrik före 7 § 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 2017:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd 

(PTSFS 2013:3) om innehåll i 

avtal 
    upph. 6 §; nuvarande 7–8 §§ betecknas 
6–7 §§; ändr. 5 § 

  

5 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2017:5) om avgifter 
    upph. genom 2018:6 

  

2018  

  

1 Föreskrifter (PTSFS 2018:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner 
    ändr. 5 § 

  

2 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2018:2) om ett kombi-

nerat urvalsförfarande för tillstånd 

att använda radiosändare i 700 

MHz-bandet 

  

3 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2018:3) om undantag 

från tillståndsplikt för användning 

av vissa radiosändare 
    upph. den 1 januari 2021 genom 2020:5 

  

4 Föreskrifter (PTSFS 2018:4) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd 

(PTSFS 2012:2) om rapportering 

av störningar eller avbrott av bety-

dande omfattning 
    ändr. 2, 4 och 9 §§; omtryck 

  

5 Föreskrifter (PTSFS 2018:5) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (1995:1) om fredstida 

planering för totalförsvarets behov 

av telekommunikation m.m. 
    ändr. 2 och 3 §§ 

  

6 Post- och telestyrelsens föreskrif-

ter (PTSFS 2018:6) om avgifter 
    upph. genom 2019:3 

  

2019  

  

1 Post- och telestyrelsens allmänna 

råd (PTSFS 2019:1) om den 

svenska frekvensplanen 

 

2 Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2019:2) om 

vilka andra uppgifter som ska 

lagras för att identifiera abonnent 

och registrerad användare vid 

användning av NAT-teknik 

 

3 Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2019:3) om 

avgifter 
    upph. den 1 januari 2021 genom 2020:6 

  

2020  

  

1 Föreskrifter (PTSFS 2020:1) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2015:2) om 

krav på driftsäkerhet  
    ändr. 2, 4–5, 9–10 och 13 §§, nya 

rubriker före 4 och 10 §§, nya paragrafer 

4a, 5a, 9a och 11a §§ och nya rubriker före 

9a och 11a §§ 
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2 Föreskrifter (PTSFS 2020:2) om 

ändring i Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2008:1) om 

spektrumauktioner  
    ändr. 5 och 6 §§ 

3 Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2020:3) om 

anmälan och lämnande av annan 

information rörande 

paketleveranstjänster 

4 Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (2020:4) och allmänna 

råd om vilka uppgifter företag ska 

lämna för tillsyn av den 

skyldighet kreditinstitut har att 

tillhandahålla kontanttjänster och 

om mottagare av uppgifterna 

5 Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2020:5) om 

undantag från tillståndsplikt för 

användning av vissa radiosändare    
(Träder ikraft den 1 januari 2021) 

6 Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (PTSFS 2020:6) om 

avgifter 
(Träder ikraft den 1 januari 2021) 
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Upphävda författningar per den 31 december 2020 
I den vänstra kolumnen redovisas de författningar som upphävts, samt tidsbegränsade 

författningar där giltighetstiden gått ut. I den högra kolumnen lämnas uppgift om den 

författning genom vilken upphävandet skedde. För tidsbegränsade författningar anges i 

samma kolumn till vilken dag som författningen gällde. 
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