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Vägledning för ansökan om tillstånd för användning av 
TETRA mobil nätkod ((T)MNC) 
 

1. Inledning 
Post- och telestyrelsen (PTS) får enligt 3 kap 15 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) jämförd med 16 § förordningen om elektronisk 
kommunikation (2003:396) fastställa nummerplaner och meddela föreskrifter om 
planerna och deras användning. Med stöd av detta samt PTS föreskrifter, PTSFS 
2006:61, kan beslut om användning av TETRA mobila nätkoder ((T)MNC) ges i 
enlighet med ETSI standard EG 202 118 ”Services and Protocols for Advanced 
Networks (SPAN); The structure of the TETRA numbering resource, 
interworking and high level policy for administration”. 
 

Enligt 3 kap 19 § LEK får nummer ur en nationell plan endast användas efter 
tillstånd. PTS är den myndighet som av regeringen utsetts att pröva frågor om 
tillstånd för att använda nummer (se 10 § förordningen om elektronisk 
kommunikation). Enligt 3 kap 21 § LEK får tillståndet även förenas med villkor. 
Villkoren framgår i varje enskilt beslut om nummertillstånd.  
 
Den fyrsiffriga TETRA mobila nätkoden, under Sveriges TETRA mobila 
landskod ((T)MCC – 240), skall användas för att identifiera tillståndshavarens 
elektroniska hemmakommunikationsnät i Sverige. Kapaciteten skall användas i ett 
slutet kommunikationsnät där tekniken är baserad på TETRA-systemet. 
 
Den kapacitet som planen innehåller är begränsad, så ett effektivt nyttjande av 
resurserna är en förutsättning för att säkerställa att det finns tillgång till 
(T)MNC:er. 
 
Tillstånd för användning av (T)MNC sker ur den gällande planen för (T)MNC:er 
som gäller vid beslutet. Beslut om tillstånd för användning av (T)MNC sker 
tidigast 6 månader innan den skall tas i bruk. Den som ansöker om tillstånd för 
användning av kapacitet måste tillhandahålla eller avse att tillhandahålla allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller elektroniska 
kommunikationsnät. 
 

2. Avgifter 
PTS har enligt 8 kap 17 § LEK rätt att ta ut avgifter av den som har tillstånd för 
användning av nummer. Under år 2007 kommer PTS att ta ut nedanstående 
avgifter. Avgifterna grundas på de nummertillstånd som innehades den 9 januari 

                                                 
1 Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2003:4) om tillstånd för 
användning av kapacitet ur tekniska planer. 



2007 enligt föreskriften PTSFS 2007:8. Nya avgifter kommer att beslutas i 
föreskrift för 2008. 
 
Årsavgifter för helt år: 
 
Nummer ur tekniska planer 
Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet, 
DNIC, MNC, ISPC, ERMES operatörskod, 
IIN, CUG IC, (T)MNC) samt NSPC 

10 000 kr per nummer 
100 kr per nummer för 
NSPC 

   

3. Ansökan om tillstånd att använda (T)MNC 
Blankett finns att hämta på PTS webbplats: 
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/Tekniska%20planer/T_MNCblankett.pdf
Ansökan ska ställas till Post- och telestyrelsen (PTS), Nätsäkerhetsavdelningen, Box 5398, 
102 49 Stockholm. På blanketten anges vad en ansökan normalt skall innehålla. PTS 
kan vid behov begära kompletterande uppgifter.  
 

4. Information på PTS webbplats 
På PTS webbplats finns generell information om olika namn-, nummer- och 
adressplaner i Sverige. Webbplatsen innehåller även dokumentation om 
tillståndshavare av (T)MNC. Uppdateringar görs när ett nytt tillstånd beviljats. 
Föreskrifter gällande tillstånd för användning kapacitet ur tekniska planer, PTSFS 
2006:6 finns att tillgå på webbplatsen: 
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/PTSFS_2006_6_tekniska_planer.pd
f. 
 

5. Information hos internationella teleunionen (ITU)  
Dokumentation om tilldelade (T)MCC:er finns på ITU:e webbplats: 
http://www.itu.int/ITU-T/inr/codes.html.  
 

6. Ansökan om tillstånd att överlåta TETRA mobil nätkod 
Om nummerkapacitet skall överlåtas på annan part skall ansökan om överlåtelse 
skickas in till PTS. Blankett för överlåtelse finns på webbplatsen. Ansökan måste 
vara underskriven av båda parter. PTS prövar därefter om medgivande till 
överlåtelse kan beviljas eller inte. I PTS föreskrifter, PTSFS 2007:8, om avgifter 
anges att årsavgiften för tillståndet måste vara betald för att ansökan om 
medgivande till överlåtelse skall prövas. En överlåtelse får inte medföra att 
förvärvaren efter överlåtelsen får ”överkapacitet” av nummerserier.  
 
För bolag som byter namn men inte organisationsnummer räcker det att bolaget 
meddelar förändringen till PTS. Om bolaget byter organisationsnummer skall 
ansökan om överlåtelse göras.  
 
Överlåtelse som inte beviljats av PTS är ogiltig.  
 

http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/PTSFS_2006_6_tekniska_planer.pd
http://www.itu.int/ITU-T/inr/codes.html
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/Tekniska%20planer/T_MNCblankett.pdf


7. Återkallande av nummerkapacitet 
PTS gör, när behov uppstår, tillsyn över hur nummerkapaciteten används och hur 
tillståndsvillkoren efterlevs, vilket innebär att operatörer får lämna information 
om hur deras nummerkapacitet utnyttjas. Nummerkapacitet kan bland annat 
återkallas om den inte används eller används i strid med föreskrifter och beslut. 
Bestämmelser om återkallelse av tillstånd finns i 7 kap. lagen (2003:399) LEK. 
 

8. Sekretess 
Om en sökande anser att vissa uppgifter i ansökningshandlingarna innehåller 
affärshemlig information som kan vara till skada för sökanden om den blir allmänt 
känd bör sökanden särskilt ange detta. Det är önskvärt att dessa uppgifter samlas i 
en särskild bilaga eller på annat tydligt sätt anges. För det fall någon begär att 
handlingarna skall lämnas ut kan PTS beakta dessa synpunkter vid 
sekretessbedömningen. 
 

9. Handläggning av ärende 
Ärenden om tillstånd att använda nummerkapacitet skall avgöras inom 21 
kalenderdagar efter det att en fullständig ansökan, inkommit till PTS. Det framgår 
av PTS blankett vad en ansökan skall innehålla. PTS kan vid behov begära 
kompletterande information. 
 

10. Avvisning av ansökningar 
Ansökningar som visat sig vara ofullständiga och där PTS begärt, men inte fått 
kompletterande information, för att kunna handlägga ärendet kan avvisas från 
vidare handläggning. Detta görs om inte den begärda informationen inkommit 
inom den tid som framgår av föreläggandet. 
 

11. Kontaktperson på Post- och telestyrelsen 
Vid frågor angående handläggning av ärenden kontakta: 
 
Joakim Strålmark      Tel. 08-678 55 69 
      Fax. 08-678 55 05 
      E-post joakim.stralmark@pts.se 
 

12. Överklagande 
Beslut om tillstånd för användning av kapacitet ur tekniska planer kan överklagas 
hos länsrätten i Stockholms län. 
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