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Tillsyn avseende behandling av uppgifter – 
Eniro 118118 AB

Saken
Tillsyn avseende behandling av trafikuppgifter för vissa ändamål utan att den 
som uppgifterna berör har samtyckt. 

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
Genom en anmälan från allmänheten fick PTS i början av 2016 information om 
att Eniro 118118 AB (Eniro) vid abonnentupplysning per telefon får del av den 
uppringande abonnentens telefonnummer trots att abonnenten begärt att 
numret ska vara hemligt. Anmälaren reagerade på att Eniro i samband med 
abonnentupplysning erbjöd att skicka svaret på nummerförfrågan till anmälaren 
per sms, trots att denne hade hemligt nummer.  

Eniro bedriver abonnentupplysningsverksamhet men har även anmält sig till 
PTS såsom tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster. Genom att 
bolaget agerar som operatör på marknaden har andra operatörer en skyldighet 
att bedriva s.k. samtrafik med Eniro. Det är i egenskap av operatör som Eniro 
ges möjlighet att ta del av de nummer som förmedlas i näten, bland annat den 
uppringandes telefonnummer, s.k. A-nummer. 

Den 2 mars 2016 inledde PTS tillsyn mot Eniro med en begäran om 
upplysningar. I ärendet har Eniro inkommit med skriftliga yttranden, samt har 
ett tillsynsmöte hållits den 3 juni 2016. 
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Efter skriftväxling och tillsynsmöte har Eniro den 11 oktober 2016 inkommit 
med en beskrivning av en teknisk lösning för att se till så hemliga nummer döljs 
för telefonister vid uppringning av Eniros abonnentupplysning samt en tidplan 
för implementeringen av denna tekniska lösning. 

Den 3 april 2017 har Eniro bekräftat att företaget genomfört förändringen i 
enlighet med den ingivna tidplanen.  

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Huvudregeln i 6 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK) är att den som bedriver anmälningspliktig verksamhet endast får 
behandla trafikuppgifter rörande användare eller abonnenter så länge det 
behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. 

Av ett undantag i 6 § framgår att uppgifter får behandlas om de krävs för 
abonnentfakturering och betalning av samtrafikavgifter. Enligt 6 § andra stycket 
får behandling göras för marknadsföring av elektroniska 
kommunikationstjänster eller för att tillhandahålla andra tjänster där 
uppgifterna behövs om den som uppgifterna berör har samtyckt till det. 

Enligt 7 § får behandling av trafikuppgifter enligt 5 och 6 §§ utföras endast av 
den som fått i uppdrag av den som bedriver verksamhet som är 
anmälningspliktig att sköta fakturering, trafikstyrning, kundförfrågningar, 
marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahållande 
av andra tjänster där uppgifterna behövs. Behandlingen ska begränsas till vad 
som är nödvändigt för verksamheten. 

PTS bedömning
Eniro är anmält till PTS som tillhandahållare av elektroniska kommunikations-
tjänster och kan i denna egenskap behandla uppgifter, bland annat A-nummer, i 
enlighet med vad som framgår av 6 kap. 5-6 §§ LEK. Tillhandahållande av 
abonnentupplysning via sms utgör enligt PTS bedömning tillhandahållande av 
en annan tjänst än elektronisk kommunikationstjänst, och behandling av A-
numret för detta ändamål fordrar därmed samtycke enligt 6 kap. 6 § LEK. 

PTS bedömer att den som har hemligt nummer eller som har valt att dölja sitt 
nummer vid uppringning inte kan anses ha samtyckt till att A-numret behandlas 
för tillhandahållande av sådana andra tjänster. Myndigheten anser att den 
behandling som Eniro utfört genom att A-numret görs tillgängligt för 
användning i abonnentupplysningsverksamheten, till exempel genom att visas 
för telefonisten och användas för att besvara nummerfråga via sms, även i de 
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fall abonnentens inte samtyckt till sådan behandling, står i strid med reglerna i 6 
kap. 5-7 §§ LEK. 

Efter att Eniro bekräftat att bolaget genomfört tekniska förändringar så att 
företagets telefonister inte längre kan se uppringarens nummer eller skicka sms 
till numret i de fall abonnentens samtycke saknas finns inte skäl att fortsätta 
tillsynen. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning. 

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristen Anna Montelius, föredragande, deltagit.
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