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Utkom från trycket 

den 1 juni 2022 

beslutade den 27 maj 2022. 

 

Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 2 § 12 

förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheten enligt 7 kap. 38 § 

lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation för tjänsteleverantörer att lämna ut 

abonnentuppgifter till de som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning. 

Ord och uttryck 

2 § I dessa föreskrifter avses med 

abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om 

abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för 

sådant ändamål, 

tjänsteleverantör: den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig nummerbaserad 

interpersonell kommunikationstjänst. 

Övriga ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen 

(2022:482) om elektronisk kommunikation och förordningen (2022:511) om 

elektronisk kommunikation. 

Utlämnande av uppgifter för abonnentupplysning 

3 § En tjänsteleverantör ska lämna ut uppgifter om abonnentens namn, adress och 

telefonnummer till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning 

under förutsättning att uppgifterna har lämnats till tjänsteleverantören och inte 

omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag. Abonnenten ska ha samtyckt till 

utlämnandet i enlighet med 9 kap. 18 § lagen (2022:482) om elektronisk 

kommunikation. 

4 § Om inte annat har överenskommits ska tjänsteleverantören dels lämna ut 

abonnentuppgifterna vid ett tillfälle (bulkutlämnande), dels en gång per dygn lämna 

ut nya och ändrade uppgifter. 

5 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i lagen (2022:482) om 

elektronisk kommunikation, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
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behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG och i lagen (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till den lagen.  

 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juni 2022. 

2. Genom föreskrifterna upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 

2005:3) om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 
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