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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 337

Yttrande över PM Genomförande av direktivet
om inrättande av en kodex för elektronisk
kommunikation

KSN-2019-2636

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavge yttrande till Infrastrukturdepartementet enligt ärendets bilaga 1.

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Infrastrukturdepartementet har remitterat en promemoria till Uppsala kommun i ovan
rubricerat ärende för yttrande senast 2 december 2019.

Promemorian föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk
kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för
elektronisk kommunikation. Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få
tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller
urvalet av elektroniska kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefoni, internet,
radio och tv, samt deras pris, kvalitet och kapacitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019
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Bilaga 1, Yttrande över PM Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex
för elektronisk kommunikation
Bilaga 2,sammanfattning av PM Genomförande av direktivet om inrättande av en
kodex för elektronisk kommunikation
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande över PM Genomförande av direktivet 
om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 
Infrastrukturdepartementet har remitterat en promemoria till Uppsala kommun i ovan 
rubricerat ärende för yttrande senast 2 december 2019. 
 
Promemorian föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk 
kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex 
för elektronisk kommunikation. Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska 
få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det 
gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefoni, 
internet, radio och tv, samt deras pris, kvalitet och kapacitet. 
 
En sammanfattning av promemorian återges som bilaga 2. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 

I förslaget till yttrande över remissen ställer sig Uppsala kommun positiv till införandet 
av direktivet om inrättade av en kodex för elektronisk kommunikation. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-21 KSN-2019-2636 
  
Handläggare:  
Elin Lindgren 
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Sida 2 (2) 

Uppsala kommun har i dag inget eget stadsnät, istället är det marknaden som bygger 
infrastrukturen och kommunen som är möjliggörare för marknadens utbyggnad. 
Därför ser kommunen positivt på den nya lagens öppna hållning till en fri marknad och 
teknikneutralitet. 

Tidsramen för när kraven ska börja gälla, 21 december 2020, bedömer Uppsala 
kommun vara rimlig utifrån att stora delar av den nya versionen av Lagen om 
elektronisk kommunikation inte förändras utan främst uppdateras. 

Uppsala kommun har högt ställda krav på att främja utbyggnaden av 
internetanslutningstjänster och arbetar aktivt med dessa frågor för att nå målet om att 
99,9 procent av alla hushåll och arbetsställen i Uppsala kommun ska ha tillgång till 
uppkoppling med kapacitet motsvarande 1 Gbit/s senast 2025. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019 
• Bilaga 1, Yttrande över PM Genomförande av direktivet om inrättande av en 

kodex för elektronisk kommunikation 
• Bilaga 2, sammanfattning av PM Genomförande av direktivet om inrättande av 

en kodex för elektronisk kommunikation 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande över PM Genomförande av direktivet 
om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation  

 

Uppsala kommun har mottagit ovan rubricerad remiss för yttrande. 

Uppsala kommun välkomnar inrättandet av en kodex för elektronisk kommunikation. 

Uppsala kommun har i dag inget eget stadsnät, istället är det marknaden som 
bygger infrastrukturen och kommunen som är möjliggörare för marknadens 
utbyggnad. Därför ser kommunen positivt på den nya lagens öppna hållning till en 
fri marknad och teknikneutralitet. 

Tidsramen för när kraven ska börja gälla bedömer Uppsala kommun vara rimlig utifrån 
att stora delar av den nya versionen av Lagen om elektronisk kommunikation inte 
förändras utan främst uppdateras. 

Uppsala kommun har högt ställda krav på att främja utbyggnaden av 
internetanslutningstjänster och arbetar aktivt med dessa frågor för att nå målet om 
att 99,9 procent av alla hushåll och arbetsställen i Uppsala kommun ska ha tillgång 
till uppkoppling med kapacitet motsvarande 1 Gbit/s senast 2025. 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 
 2019-10-21 

 
KSN-2019-2636 
 

219604 Lotta Vestin     Infrastrukturdepartementet, I2019/02319/D 

   i.remissvar@regeringskansliet.se 

Handläggare:   i.d.remisser@regeringskansliet.se 

Lindgren Elin 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Promemoria 
 
 

Genomförande av direktivet om inrättande  
av en kodex för elektronisk kommunikation 

 
 

 

 

Promemorians huvudsakliga innehåll 
I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om 
elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om in-
rättande av en kodex för elektronisk kommunikation. 

Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och 
effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller urvalet av 
elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris, kvalitet och kapacitet. 
Vissa bestämmelser i lagen föreslås vara tillämpliga på nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster, dvs. tjänster som t.ex. meddelande-
tjänster i internetbaserade appar eller knutna till sociala medier. 

Anmälningsplikten behålls. Nummeroberoende interpersonella kommuni-
kationstjänster omfattas inte av anmälningsplikten.  

Som huvudregel ska det även fortsättningsvis krävas tillstånd för att få an-
vända radiosändare. Tillstånd ska kunna meddelas för alternativ användning 
av harmoniserat frekvensutrymme. Det regleras vad ett inbjudningsförfarande 
ska syfta till när det finns ett begränsat antal tillstånd att ansöka om och vad 
en allmän inbjudan till ansökan i sådana fall ska innehålla. Tillstånd i harmo-
niserat frekvensutrymme avsett för trådlösa bredbandstjänster ska som huvud-
regel gälla i minst 20 år. Bestämmelserna om tillstånd att använda radio-
sändare förs med vissa justeringar i övrigt i huvudsak över till den nya lagen.  

Bestämmelserna om nummer förs över i huvudsak oförändrade till den nya 
lagen. Det ska finns en nummerserie av icke-geografiska nummer som får an-
vändas för att tillhandahålla tjänster inom hela EU och som särskilt kommer 
att ha betydelse för tillhandahållare av maskin till maskin-tjänster. 

Bestämmelser om samtrafik och om förhandsreglering av marknader som 
har sådana särdrag att det är motiverat att identifiera företag som har betydande 
inflytande på en marknad (SMP-företag) och att ålägga särskilda skyldig-
heter behålls i huvudsak oförändrade. Om tillträdesskyldigheter ska införas 
ska i första hand tillträde till infrastruktur för anläggning av nät, exempelvis 
kanalisation, övervägas. Om Europeiska kommissionen har bestämt en unions-
omfattande termineringstaxa får någon marknadsanalys på marknaderna för 
terminering inte genomföras. 

Åtaganden av SMP-företag om att erbjuda saminvestering i ett accessnät 
får under vissa förhållanden godtas. Särskilda skyldigheter avseende nätet 
får då åläggas endast om det finns särskilda skäl. Även andra åtaganden som 



  

  

 

2 

har påverkan på konkurrenssituationen får i vissa fall godtas. Beslut om god-
tagande av saminvesteringserbjudanden förutsätter Europeiska kommission-
ens godkännande. Ett SMP-företag som enbart bedriver grossistverksamhet 
ges regleringslättnader om det inte finns särskilda skäl.  

Bestämmelsen om tillträde till ledningar inuti byggnader behålls med vissa 
justeringar. Om det finns särskilda skäl får också skyldigheter om tillträde 
till ytterligare nätdelar, längre bort från slutanvändaren, beslutas. Som huvud-
regel är en sådan utvidgad tillträdesskyldighet utesluten för ett företag som 
enbart bedriver grossistverksamhet och som tillhandahåller tillträde till ett 
fibernät på icke-diskriminerande villkor. Om nätet är finansierat med allmänna 
medel får en utvidgad skyldighet dock beslutas. Beslut om utvidgat tillträde 
till nät närmast slutanvändaren förutsätter Europeiska kommissionens god-
kännande.  

Möjligheten att utse ett företag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
behålls. De samhällsomfattande tjänsterna begränsas till att omfatta en adekvat 
internetanslutning via bredband och talkommunikationstjänster. 

Slutanvändarrättigheterna är fullharmoniserade inom EU. Bestämmelserna 
om tjänster till slutanvändare förs över till den nya lagen med vissa ändringar. 
Regleringen är mer detaljerad i fråga om t.ex. informationskrav i samband 
med att avtal ingås, förfarandet vid nummerportering och situationer när 
ett avtal av olika skäl upphör eller förlängs. Mikroföretag, små företag och 
organisationer som drivs utan vinstsyfte omfattas som utgångspunkt också 
av bestämmelser med konsumentskydd. Mikroföretag som endast tillhanda-
håller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster undantas 
från regleringen. I övrigt varierar bestämmelsernas tillämpningsområde för 
olika typer av elektroniska kommunikationstjänster. Nya bestämmelser in-
förs om bl.a. förbud mot diskriminerande krav eller villkor, en funktion för 
kostnadskontroll, en längre tidsfrist för att kunna säga upp ett avtal vid 
villkorsändringar, byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänster och 
paketerbjudanden. 

Den som tillhandahåller ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät eller 
en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska vidta tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nät 
och tjänster och rapportera säkerhetsincidenter. Bestämmelserna om integri-
tetsskydd och lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål 
förs över till den nya lagen. 

Skyldigheten att tillhandahålla en myndighet uppgifter utökas något. Till-
synsmyndigheten ska i vissa fall kunna begära in uppgifter från andra företag 
inom sektorn för elektronisk kommunikation eller nära anknutna sektorer än 
företag som omfattas av den nya lagen. 

Bestämmelserna om tillsyn, avgifter, straff och överklagande förs i huvud-
sak över till den nya lagen. Det införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. 

Vissa ändringar föreslås också i lagen om standarder för sändning av TV-
signaler. Dessutom föreslås vissa följdändringar. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 december 2020. 
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