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Utkom från trycket
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utfärdad den 2 februari 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
dels att 4 kap. 11 §, 5 kap. 7 och 14 §, 7 kap. 11 § samt 8 kap. 21 § skall
ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 10 a §, av följande
lydelse.

4 kap.
11 § En operatör som avses i 4 § får förpliktas att iaktta kostnadstäckning
eller tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning för specificerade
typer av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § visar att en brist på effektiv konkurrens innebär
att operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt som
missgynnar slutanvändarna.
En förpliktelse enligt första stycket kan även avse skyldighet för operatören att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse
skall förenas med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig
för allmänheten. Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen skall framgå av beskrivningen.
Den som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning skall visa att
priserna är rättvisa och skäliga med hänsyn till kostnaderna och får åläggas
skyldighet att justera sina priser.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den metod som skall tillämpas för beräkning av kostnadsorienterade priser, om vilka faktorer som skall läggas till grund för beräkningen och
på vilket sätt detta skall ske.

5 kap.
7 §2 Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst skall
1. medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas avgiftsfritt för
användaren,
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2. i den mån det är tekniskt genomförbart, tillhandahålla den som mottar
nödsamtal lokaliseringsuppgifter,
3. på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och icke-diskriminerande tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut abonnentuppgifter som
inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag till den som bedriver
eller avser att bedriva abonnentupplysning,
4. avgiftsfritt tillhandahålla en abonnent specificerade telefonräkningar
som gäller användning av ett allmänt telefonnät eller därtill hörande allmänt
tillgängliga telefonitjänster, om inte abonnenten har begärt att räkningen
skall vara ospecificerad,
5. se till att slutanvändare från andra stater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet kan nå svenska nummer, vars sifferstruktur saknar geografisk betydelse, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart och den
uppringde abonnenten inte av kommersiella skäl har valt att begränsa tillträdet för uppringande från vissa geografiska områden, och
6. i verksamheten ta hänsyn till funktionshindrades behov av särskilda
tjänster.
Samtal som är avgiftsfria för den uppringande abonnenten får inte anges
på dennes telefonräkning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om på vilket sätt skyldigheterna skall fullgöras och om undantag
från skyldigheterna.
14 § Om en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § visar att det inte råder effektiv konkurrens på marknaden för tillhandahållandet av hela eller delar av det
minimiutbud av hyrda förbindelser som fastställts i en förteckning över standarder i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, får den som enligt
8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på den marknaden i hela eller delar
av landet förpliktas att tillhandahålla ett minimiutbud samt att
1. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot andra
som tillhandahåller likvärdiga tjänster,
2. tillhandahålla hyrda förbindelser till andra på samma villkor och med
samma kvalitet som gäller för operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners tjänster,
2 a. tillämpa kostnadsorienterad prissättning,
3. utforma och använda en lämplig kostnadsredovisningsmetod,
4. offentliggöra tekniska egenskaper,
5. offentliggöra taxor, periodiska hyresavgifter och övriga kostnader samt
ange om dessa är differentierade, eller
6. offentliggöra leveransvillkor.
Avvikelse från taxor och leveransvillkor som offentliggjorts enligt första
stycket 5 eller 6 får inte göras utan tillstånd från den myndighet som regeringen bestämmer.

7 kap.

2

10 a § Om en part hänskjutit en tvist för avgörande enligt 10 § får tillsynsmyndigheten, om det med hänsyn till den frågeställning som tvisten aktualiserat är lämpligare att den avgörs genom en åtgärd inom ramen för den allmänna tillsynen, besluta att inte ta upp tvisten för avgörande.

Har myndigheten inte vidtagit någon sådan tillsynsåtgärd som avses i första stycket inom fyra månader från det att en part hänskjutit tvisten, skall
myndigheten om någon av parterna gör en ny ansökan pröva tvisten enligt
vad som anges i 10 §.
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11 § Om det med hänsyn till tvistens beskaffenhet är lämpligare, får tillsynsmyndigheten, i stället för att ta upp en tvist till prövning eller vidta en
åtgärd inom ramen för den allmänna tillsynen, hänskjuta tvisten för medling.
Parterna skall i sådant fall beredas tillfälle att till myndigheten komma in
med förslag om lämplig person att vara medlare.
Har medling pågått i fyra månader eller avbrutits dessförinnan utan att
parterna kommit överens, skall myndigheten på ny ansökan av någon av parterna pröva tvisten enligt vad som anges i 10 §.

8 kap.
21 § Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 § och ett beslut om att inte
ta upp en tvist för avgörande enligt 7 kap. 10 a § första stycket får inte överklagas.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

