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Beslut om ändring av 
telefoninummerplanen 

Saken 

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 118-
serien för nummerupplysningstjänster. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

1. Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar följande. 

Med nummerupplysning i PTS beslut den 25 november 1994 (HK 94-4621) 
och beslut om ändring den 1 oktober 1998 (dnr 98-15011) avses 
tillhandahållande av abonnentupplysning samt annan information som har nära 
anknytning till abonnenten.  

Beslutet gäller omedelbart. 

Bakgrund 

Av PTS beslut om nummerplan för telefoni den 25 november 1994 (HK 94-
4621) och beslut om ändring den 1 oktober 1998 (dnr 98-15011) framgår bl.a. 
att nummertilldelning för nummerupplysningstjänster ska ske i 118-serien enligt 
format 118 XYZ. Av det senare beslutet framgår även att 
nummerupplysningstjänster såvitt avser innehåll kan variera i omfång och 
detaljeringsgrad.  

I PTS beslut om nummerplan för telefoni den 25 november 1994 (HK 94-
4621) och beslut om ändring den 1 oktober 1998 (dnr 98-15011) finns ingen 
närmare beskrivning av vad som avses med nummerupplysningstjänster. 
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Under hösten 2013 genomförde PTS tillsyn över hur 118-serien användes. 
Tillsynen visade att vissa av de tjänster som tillhandahölls via nummer i 118-
serien inte var nummerupplysningstjänster utan betalteletjänster1. Vid tillsynen 
framfördes synpunkter på att PTS tydligare borde beskriva vad som avses med 
nummerupplysningstjänster i PTS beslut om nummerplan för telefoni.  

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 3 kap. 15 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och 16 
§ förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation framgår att PTS 
fastställer nummerplaner och meddelar föreskrifter om planerna och deras an-
vändning. Planerna ska enligt 3 kap. 15 § LEK vara utformade så att elektro-
niska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster kan nås på 
ett likvärdigt sätt.  

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § LEK, 
eller tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i samtrafik med den 
som bedriver sådan verksamhet, är enligt 3 kap. 16 § LEK skyldig att följa fast-
ställda nummerplaner. 

PTS har enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrel-
sen bl.a. till uppgift att svara för att nummer ur nationella nummerplaner 
utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Av 5 § PTS föreskrifter (PTSFS 2003:3 och PTSFS 2013:1) framgår att PTS vid 
prövning av ansökan om reservering eller tillstånd för användning av 
nummerkapacitet huvudsakligen ska beakta kravet på effektiv konkurrens för 
elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster, 
behovet av en effektiv och ändamålsenlig nummerplanering, den förväntade 
efterfrågan på sådan kapacitet, sökandens behov, konsekvenser för användare 
och andra operatörer och att kapaciteten är tillgänglig.  

PTS bedömning 

PTS ser ett behov av att tydliggöra vad som omfattas av begreppet 
nummerupplysningstjänster. 

Nummerupplysningstjänster beskrivs enligt följande: 

Med nummerupplysningstjänster i PTS beslut den 25 november 
1994 (HK 94-4621) och beslut om ändring den 1 oktober 1998 

                                                 

1 Med betalteletjänster avses, enligt den nationella telefoninummerplanen, elektroniska 
kommunikationstjänster där uppringande får tillgång till någon form av innehållstjänst eller annan tjänst. 
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(dnr 98-15011) avses tillhandahållande av abonnentupplysning 
samt annan information som har nära anknytning till abonnenten. 

Enligt USO-direktivet2 artikel 5.1 och 25.3 - 25.5 ska medlemsstaterna 
säkerställa att slutanvändare har tillgång till nummerupplysningstjänster.  

Av 1 kap. 7 § LEK framgår att med abonnentupplysning avses förvärvsmässig 
verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för 
förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål. 

I 5 kap. 7 § LEK föreskrivs en skyldighet, för den som tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig telefonitjänst, att lämna 
ut abonnentuppgifter till den som bedriver abonnentupplysning. En 
förutsättning för att uppgifterna ska lämnas ut är att en begäran om detta är 
rimlig. I denna begränsning ligger att bara uppgifter med anknytning till 
abonnemanget ska lämnas ut.3  

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 28 december 20074 funnit att 
skyldigheten i 5 kap. 7 § LEK är begränsad till tillhandahållande av uppgift om 
abonnenters namn, adress, inklusive postnummer och telefonnummer. 

PTS anser att nummerupplysningstjänster i Sverige ska kunna innehålla mer 
information än endast de uppgifter som ska lämnas ut enligt 5 kap. 7 § LEK. 
För att upplysningen ska anses utgöra nummerupplysning krävs dock att 
uppgifterna har en nära anknytning till abonnenten.  

Med annan information som har nära anknytning till abonnenten avses 
information som inte utgör abonnentuppgifter enligt LEK men har en nära 
anknytning till abonnenten, som t.ex. abonnentens yrke/titel, e-postadress eller 
typ av verksamhet/bransch. 

 

                                                 

2 2002/22/EC ändrad genom 2009/136/EC. 
3 Se prop. 2002/03:10 s. 385. 
4 Mål nr 3757-07. 
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