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Post- och telestyrelsens föreskrifter
om teleoperatörers skyldighet att för
nummerupplysningsändamål lämna ut
uppgifter om enskildas teleabonnemang;

PTSFS 2001:11
Utkom från trycket
den 16 november 2001

beslutade den 7 november 2001.
Med stöd av 4 § teleförordningen (1997:399) föreskrivs följande1.
Omfattning och definitioner
1§
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om teleoperatörers skyldighet enligt 23 § 6 telelagen (1993:597) att för nummerupplysningsändamål
lämna ut uppgifter om enskildas teleabonnemang. I telelagen, teleförordningen och personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om personuppgifter, vilka teleoperatörer och de som bedriver teleadressupplysningsverksamhet har att beakta. Ansvar för utlämnade uppgifter åvilar mottagaren
av uppgifterna i enlighet med nämnda lagar. För utlämnande av uppgifter om
teleabonnemang till alarmeringscentraler gäller 47 § 8 telelagen.
2§

I dessa föreskrifter avses med
uppgifter om teleabonnemang: identifikations-, grund- och extrauppgifter
om teleabonnemang enligt bilaga 1
abonnentuppgifter: grund- och extrauppgifter om teleabonnemang, vilka
abonnenten har samtyckt till publicering av i teleadressupplysningstjänster
teleadressupplysningstjänst: tjänst som består i att tillhandahålla upplysning om abonnentuppgifter. En teleadressupplysningstjänst innebär tillhandahållande av katalog i tryckt eller elektronisk form, nummerupplysningstjänst
med telefonist eller automatisk betjäning, persondatorförmedlad upplysning
om telefonnummer eller liknande tjänst
nummerupplysningsändamål: syfte att sammanställa, lagra och bearbeta
abonnentuppgifter
antingen
för
användning
i
egen
teleadressupplysningstjänst eller för vidareutlämnande till annans
teleadressupplysningstjänst,
eller
syfte
att
tillhandahålla
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG av den 26 februari 1998 om
tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för
telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö (EGT nr L 101, 1.4.1998, s 24-47, Celex
398L0010).
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teleadressupplysningstjänst. Nummerupplysningsändamål omfattar således
inte direkt obeställd marknadsföring.
Utlämnande av uppgifter för nummerupplysningsändamål
3§
Teleoperatören skall lämna ut samtliga de identifikations- och abonnentuppgifter som framgår av bilaga 1, under förutsättning att de har lämnats
till teleoperatören och att abonnenten har samtyckt till utlämnandet så att
uppgifterna inte omfattas av tystnadsplikten i 45 § första stycket 1 telelagen.
4§

Om inte annat har överenskommits skall 5–6 §§ tillämpas.

5§
En teleoperatör skall lämna ut samtliga de uppgifter som anges i 3 §
vid ett tillfälle (bulkutlämnande). Teleoperatören skall en gång per dygn
lämna ut nya och ändrade uppgifter. Uppgifter om teleabonnemang som erhålls enligt denna föreskrift får endast användas för nummerupplysningsändamål.
6§
Uppgifterna skall lämnas ut i det dataformat som framgår av bilaga 2.
Teckenpresentation för dataformatet skall vara latinskt alfabet nr 1 enligt
tillämpliga ISO standarder.
_________________
Denna författning träder i kraft den 1 december 2001.
På Post- och telestyrelsens vägnar
NILS GUNNAR BILLINGER
Lars Trägård

XML rekommendationer publiceras av W3C, World Wide Web Consortium
(http://www.w3.org). ISO standard och svensk standard publiceras av
Standardiseringen i Sverige, SIS. Publikationer från Riksskatteverket finns
på http://www.rsv.se. Internationella rekommendationer utfärdade av ITU-T
finns tillgängliga hos Internationella teleunionen (http://www.itu.int).
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Bilaga 1

Grunduppgifter

Identifikationsuppgifter

Uppgifter för varje teleabonnemang vid utlämnande för nummerupplysningsändamål
Benämning

Datatyp

Anmärkning

Abonnentens födelsetid
(XML-formatnamn: Id)

Alfanumerisk

Organisationsnummer
(XML-formatnamn: Id)

Numerisk

Teleadress
(XML-formatnamn:
TelAddress)
Typ av abonnentanslutning
(XML-formatnamn: Type
(Subscription))
Efternamn
(XML-formatnamn: Last)
Mellannamn
(XML-formatnamn:
Middle)
Förnamn/tilltalsnamn
(XML-formatnamn: First)
Företags/organisationsnamn
(XML-formatnamn:
Company)
C/o –adress
(XML-formatnamn: CO)

Alfanumerisk

Tillhör inte abonnentuppgiften. Kan användas
som id-begrepp för sorteringsändamål och är inte
avsett att lämnas ut till allmänheten via
teleadressupplysningstjänsten (telelagens, teleförordningens och personuppgiftslagens bestämmelser gäller). Abonnentens födelsetid skall
skrivas som ett personnummer men födelsenummer och kontrollsiffra ersätts med värdet X
(t.ex. 19640823XXXX). Se vidare hur personnummer i ADB-system skall anges i Riksskatteverkets publikation RSV 704.
Tillhör inte abonnentuppgiften. Kan användas
som id-begrepp för sorteringsändamål och är inte
avsett att lämnas ut till allmänheten via
teleadressupplysningstjänsten (telelagens, teleförordningens och personuppgiftslagens bestämmelser gäller). Organisationsnummer anges
enligt vad som stadgas i Riksskatteverkets
publikation RSV 709 och RSV 819.
Teleadresser anges enligt ITU-T rekommendation E.164 och Svensk nummerplan för
telefoni.
T.ex. analog abonnentanslutning, växelanslutning, basaccess, primäraccess eller mobiltelefonianslutning

Alfanumerisk

Alfabetisk
Alfabetisk

Alfabetisk
Alfanumerisk

Alfanumerisk

Kan ersättas med initial eller smeknamn enligt
abonnentens val
Kan vara registrerad firma eller annat namn
enligt abonnentens val

Inleds med c/o
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Extrauppgifter

Benämning

Datatyp

Anmärkning

Anläggningsadress
(XML-formatnamn: Street)

Alfanumerisk

Abonnentanslutningens anläggningsadress
motsvarar normalt utdelningsadressen enligt
SS 61 34 01. För abonnentanslutning avseende
mobila teletjänster finns ingen anläggningsadress. Annan adress enligt abonnentens val
skall istället användas i nedanstående fält.
Fullständig anläggningsadress skall lämnas ut till
alarmeringscentraler enligt 47 § 8 p telelagen.

Postnummer
(XML-formatnamn: Zip)
Postort
(XML-formatnamn: City)
Annan c/o-adress än
anläggningsadressen
(XML-formatnamn: CO)
Annan utdelningsadress än
anläggningsdressen
(XML-formatnamn: Street)
Annat postnummer än
anläggningsadressen
(XML-formatnamn: Zip)
Annan postort än anläggningsadressen
(XML-formatnamn: City)
Markering för hemlig
teleadress
(XML-formatnamn:
SecretListing)

Numerisk

Markering om i vilken
sorts teleadressupplysningstjänst abonnenten
önskar ha sina uppgifter
tillgängliga
(XML-formatnamn:
InfoServices)
Titel eller motsvarande
(XML-formatnamn: Title)
Make/ maka/ reg. partner/
barn/ sammanboende
(XML-formatnamn:
Member)
Användare
(XML-formatnamn: First,
Middle, Last)

Alfanumerisk

Alfanumerisk
Alfanumerisk

Enligt abonnentens val om annan eller delvis
annan adress än anläggningsadress önskas

Alfanumerisk

Enligt abonnentens val om annan eller delvis
annan adress än anläggningsadress önskas

Numerisk

Enligt abonnentens val om annan eller delvis
annan adress än anläggningsadress önskas

Alfanumerisk

Enligt abonnentens val om annan eller delvis
annan adress än anläggningsadress önskas

Alfabetisk

Lämplig kodning för olika typer av teleadressupplysningstjänster för att abonnentens val skall
kunna respekteras

Alfanumerisk
Alfabetisk

Alfanumerisk

T.ex. mobilanvändare hos ett företag eller viss
användare av anknytning i en abonnentväxel
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Bilaga 2
Format (XML2) för utlämnande av uppgifter om teleabonnemang för
nummerupplysningsändamål
<!-- Dataformat konstruerat av PTS för utlämnande av uppgifter för
nummerupplysningsändamål-->
<!-- DTD (Document Type Definition) för XML (se http://www.w3.org/TR/REC-xml) -->
<!-- Rotelement, innehåller ett eller flera element av typen "Subscription" -->
<!ELEMENT PtsSubscriberDataFormat (Subscription+)>
<!-- "Subscription" Beskriver nytt eller uppdaterat data för ett teleabonnemang -->
<!ELEMENT Subscription (OwnerData?, TelData?)>
<!ATTLIST Subscription TelAddress
CDATA
#REQUIRED>
<!ATTLIST Subscription Type
CDATA
#REQUIRED>
<!ATTLIST Subscription Terminate
(yes|no)
#IMPLIED>
<!-- "OwnerData" Beskriver innehavaren till ett teleabonnemang -->
<!ELEMENT OwnerData ((Name | Company)?, Addresses?, Family?)>
<!ATTLIST OwnerData Id
CDATA
#IMPLIED>
<!ATTLIST OwnerData Type
(per|org)
# REQUIRED>
<!-- "Name" Används i "OwnerData" och "User" -->
<!ELEMENT Name (First?, Middle?, Last?, Title?)>
<!-- "Company" Innehåller företags- /organisationsnamn -->
<!ELEMENT Company (#PCDATA)>
<!-- "Addresses" Flera adresser kan finnas registrerade (anläggningsadress och annan
utdelningsadress enligt innehavarens val -->
<!ELEMENT Addresses (Address+)>
<!-- "Address" Kan vara anläggningsadress (TelSite) -->
<!ELEMENT Address ((Street | Box)?, CO?, Zip?, City?)>
<!ATTLIST Address TelSite
(yes|no)

#REQUIRED>

<!-- "Family" Fler personer än innehavaren kan registreras på en teleadress -->
<!ELEMENT Family (Member+)>
<!-- "Member" Innehåller namn på person som skall registreras på abonnemangsinnehavarens
teleadress -->
<!ELEMENT Member (#PCDATA)>
<!-- "TelData" Innehåller data kopplat till ett teleabonnemang -->
<!ELEMENT TelData (Options?, User?)>
<!-- "Options" Abonnemangsinnehavarens olika markeringsval -->
<!ELEMENT Options (InfoServices?)>
<!ATTLIST Options SecretListing
(yes|no)

#IMPLIED>

<!-- "User" Användare om skiljd från abonnenmangsinnehavaren -->
<!ELEMENT User (Name)>
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Extensible Markup Language
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<!-- Följande element innehåller endast textsträngar -->
<!ELEMENT First
(#PCDATA)>
<!ELEMENT Middle
(#PCDATA)>
<!ELEMENT Last
(#PCDATA)>
<!ELEMENT Title
(#PCDATA)>
<!ELEMENT InfoServices
(#PCDATA)>
<!ELEMENT Street
(#PCDATA)>
<!ELEMENT Box
(#PCDATA)>
<!ELEMENT CO
(#PCDATA)>
<!ELEMENT Zip
(#PCDATA)>
<!ELEMENT City
(#PCDATA)>
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