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Infrastrukturdepartementet

Promemoria: Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för
elektronisk kommunikation
Kammarrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, inte något att
invända mot förslagen i promemorian, men vill föra fram följande synpunkter på
förslaget till ny lag om elektronisk kommunikation.
Nya lagens syfte
Direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
(direktiv 2018/1972) syftar bl.a. till anläggning och nyttjande av nät med mycket hög
kapacitet, hållbar konkurrens och interoperabilitet för elektroniska
kommunikationstjänster, tillgänglighet, säkerhet för nät och tjänster samt nytta för
slutanvändare (artikel 1). Enligt kammarrätten bör det övervägas om syftet i den del
det rör utbyggnad och användning av nät med mycket hög kapacitet kan göras
tydligare i 1 kap. 1 § i den nya lagen.
Abonnent och slutanvändare
I promemorian föreslås att begreppet abonnent ändras till slutanvändare (s. 115).
Begreppet abonnent används dock fortfarande i 8 kap., där det också finns en
definition på vad som avses med abonnent i det kapitlet. I 7 kap. 35 § behandlas
frågan om utlämnande abonnentuppgifter för tillhandahållandet av
abonnentupplysning. Det bör klargöras om bestämmelsen avser uppgifter om
slutanvändare eller sådana abonnenter som definieras i 8 kap.
Skyldighet om interoperabilitet för nummeroberoende tjänster
Enligt 5 kap. 4 § första stycket får den som tillhandahåller en nummeroberoende
interpersonell kommunikationstjänst med betydande täckningsgrad och antal
användare förpliktas att göra sin tjänst kompatibel med andra tjänster för att
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säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra. I författningskommentaren anges att
det som avse är geografisk täckningsgrad. Detta bör framgå av lagtexten.

___________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anita Linder och kammarrättsrådet
Ann-Jeanette Eriksson. Föredragande har varit kammarrättssekreterare Ricarda
Lerjeborn Oudejans.
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