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Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet

För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i
vissa fall att verksamheten anmäls till Post- och telestyrelsen (PTS) innan den påbörjas.
I denna vägledning beskrivs hur anmälan går till och vem som är anmälningspliktig
enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Vägledningen är inte
uttömmande och ytterligare information finns i LEK.

1.

Inledning

När LEK trädde i kraft den 25 juli 2003 infördes ett utökat krav på anmälan till PTS
för tillhandahållande av vissa kommunikationsnät och kommunikationstjänster.
Samtidigt avskaffades tillståndsplikten för viss televerksamhet. Enligt LEK krävs
tillstånd enbart för att använda radiosändare och för användning av nummerkapacitet.
Rättigheter och skyldigheter för dem som omfattas av LEK framgår av lagen samt av
föreskrifter och beslut meddelade med stöd av lagen. PTS föreskrifter och beslut finns
publicerade på www.pts.se under rubriken Dokument.
Den som är anmäld är skyldig att utan dröjsmål underrätta PTS om den anmälningspliktiga verksamheten upphör. PTS avregistrerar då aktören och skickar en bekräftelse
på avanmälan.
2.

Anmälningsplikt

2.1.

Hur görs en anmälan?

Blankett för anmälan finns på www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningspliktoperatorer. PTS bekräftar att anmälan registrerats när alla uppgifter och underlag
inkommit.

Post- och telestyrelsen

Postadress:
Box 5398
102 49 Stockholm

Besöksadress:
Valhallavägen 117A
www.pts.se

Telefon: 08-678 55 00
Telefax: 08-678 55 05
pts@pts.se
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2.2.

Vem är anmälningspliktig?

Enligt 2 kap.1 § LEK föreligger anmälningsplikt för:
•

den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag
som vanligen tillhandahålls mot ersättning (nedan benämnt
anmälningspliktigt nät) och

•

den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster (nedan benämnt anmälningspliktig tjänst).

Det avgörande för anmälningsplikten är tillhandahållandet av ett nät eller en tjänst, inte
dess uppbyggnad. Begreppen är teknikneutrala.
Eftersom anmälningsplikten relaterar till tillhandahållandet är det den juridiska person
som tillhandahåller en anmälningspliktig tjänst eller ett anmälningspliktigt nät som ska
anmäla sig. I en koncern där flera dotterbolag tillhandahåller anmälningspliktiga nät
eller tjänster ska varje juridisk person som bedriver anmälningspliktig verksamhet
anmäla sig. Tillhandahåller ett företag både anmälningspliktiga nät och tjänster ska
företaget anmäla sig för båda delarna.
Företagsnät och andra typer av privata och slutna nät är inte anmälningspliktiga.
Tjänster som erbjuds en ytterst begränsad krets av slutanvändare är inte heller
anmälningspliktiga.
2.3.

Tillhandahållande av allmänna kommunikationsnät

Ett allmänt kommunikationsnät är ett system för överföring av signaler som helt eller
huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster.
Ett anmälningspliktigt nät tillhandahålls till det egna företaget eller till en annan
operatör. Företaget/operatören kan därefter paketera ett erbjudande till slutkund (och
tillhandahåller då en anmälningspliktig tjänst) eller sälja kapaciteten vidare till en annan
operatör (och tillhandahåller då i sin tur ett anmälningspliktigt nät). Det krävs således
inte att man äger ett nät för att omfattas av anmälningsplikten.
2.4.

Tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster

En allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst är en tjänst som vanligen
tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av
signaler i elektroniska kommunikationsnät.
Tjänsten möjliggör för en slutanvändare att kommunicera via ett nät. En slutanvändare
kan vara ett företag eller en privatperson som köper den allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänsten.
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3.

Instruktioner för att fylla i anmälningsblanketten

3.1.

Information om företaget

Informationen om företaget ska kompletteras med ett aktuellt registreringsbevis från
Bolagsverket. Det är viktigt att informationen uppdateras vid förändring av den
anmälningspliktiga verksamheten eller förändring av kontaktperson, adress etc.
Anmälda är också skyldiga att omgående anmäla om verksamheten upphör (s.k.
avanmälan).
För att kunna använda vissa av PTS e-tjänster krävs att kontaktpersonens
personnummer anges och att kontaktpersonen har e-legitimation1. PTS e-tjänster
består bl.a. av ansökan om nummerkapacitet.
3.2.

Kategorisering av allmänna kommunikationsnät

På anmälningsblanketten görs en åtskillnad mellan accessnät och andra
kommunikationsnät.
Ett accessnät är den del av ett nät, som ansluter slutanvändaren till ett annat
kommunikationsnät. Accessnät är något förenklat den del av ett nät som utgör den
fysiska del av nätet som går ut till slutanvändaren.
Andra kommunikationsnät innefattar de nät som accessnätet ansluts till för att
möjliggöra kommunikation över större avstånd.
3.3.

Kategorisering av allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster

Samtalstjänst avser en tjänst för överföring av tal och som ger vad som upplevs som
samtidig tvåvägskommunikation. Samtalstjänster kan vara fasta, mobila, kretskopplade
eller IP-telefoni.
Tillhandahållande av internettjänst utgör en egen kategori. Annan allmänt tillgänglig
kommunikationstjänst kan vara t.ex. hyrd förbindelse eller VPN.
3.4.

Beskrivning av verksamheten

I rutan ska en kort beskrivning av verksamheten ges.
3.5.

Uppgifter om startdatum och omsättning

I ruta ett ska startdatum för den anmälningspliktiga verksamheten anges. I ruta två ska
omsättningen för hela verksamheten i företaget anges och i ruta tre omsättningen i den
anmälningspliktiga verksamheten. Om verksamheten ännu inte påbörjats anges
omsättningen till noll kronor. Denna information utgör sedan grund för beräkning av
avgifter.

1

Läs mer om e-legitimation på www.e-legitimation.se.
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3.6.

Underskrift m.m.

Anmälan ska skrivas under av behörig firmatecknare och skickas i original till PTS.
4.

Avgifter för anmälda

4.1.

Allmänt om avgifter

Regeringen fastställer genom en förordning hur PTS ska finansieras. PTS verksamhet
är avgiftsbaserad vilket bl.a. innebär att den som är anmäld ska betala vissa avgifter.
PTS fattar årligen beslut om en avgiftsföreskrift där avgifterna fastställs. För år 2015
regleras avgifterna i PTSFS 2014:4 Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter.
Avgifter tas även ut av de som har tillstånd att använda nummer och radiosändare samt
av företag som befordrar post och företag som utfärdar kvalificerade elektroniska
signaturer. Dessa avgifter är inte kopplade till anmälan och behandlas inte här. Mer
information om avgifter finns på www.pts.se/sv/Om-PTS/Verksamhet/AvgifterEkonomi.
Nedanstående avgifter grundar sig på företagets omsättning under närmast föregående
räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälan. Avgifterna år 2015 beräknas
således på omsättningen för anmälningspliktig verksamhet under år 2014. Av bestämmelserna följer att olika avgifter gäller för de anmälda företagen beroende på om
omsättning i den anmälningspliktiga verksamheten ligger över eller under 5 000 000
kronor per år.
4.2.

Handläggningsavgift och årsavgift

Den som inkommer med en anmälan om att bedriva anmälningspliktig verksamhet ska
betala en handläggningsavgift om 1 000 kr.
Anmälningspliktiga företag med en omsättning som är lika med eller överstiger
5 000 000 kronor per år för den anmälningspliktiga verksamheten ska betala en årlig
avgift till PTS som för år 2015 uppgår till 0,184 procent av årsomsättningen för den
anmälningspliktiga verksamheten. Vid en omsättning under 5 000 000 kr är årsavgiften
1 000 kronor. Årsavgiften är 1 000 kr även om omsättningen är 0 kr.
4.3.

Avgift för tillsyn av radio- och teleterminalutrustning

Denna avgift avser kostnader för tillsyn av radio- och teleterminalutrustning enligt lag
(2000:121) om radio och teleterminalutrustning. För år 2015 är avgiften 0,0060 procent
av årsomsättningen för den anmälningspliktiga verksamheten för den som har en
omsättning som är lika med eller överstiger 5 000 000 kronor. Om årsomsättningen
understiger 5 000 000 kr är avgiften 100 kronor. Årsavgiften är 100 kr även om
omsättningen är 0 kr.
4.4.

Beredskapsavgift

Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § LEK ska i vissa fall
betala en avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och
påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation. För år 2015 är beredskaps-
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avgiften 0,165 procent av årsomsättningen för den anmälningspliktiga verksamheten
för den som har en årsomsättning som är lika med eller överstiger 30 000 000 kronor.
Om årsomsättningen understiger 30 000 000 kronor ska ingen beredskapsavgift
betalas.
4.5.

Faktureringsrutin

PTS kommer under första kvartalet 2015 att skicka ut enkäten Svensk telemarknad. I
enkäten finns ett underlag där företaget ska fylla i uppgifter om årsomsättningen för
den anmälningspliktiga verksamheten baserat på årsbokslutet för år 2014.
Så länge ett företag är anmält ska uppgifter lämnas och årsavgift betalas även om
omsättningen varit 0 kronor eller ingen verksamhet bedrivits.
Om inte underlaget kommer in till PTS kan myndigheten komma att uppskatta
omsättningen eller förelägga företaget att vid vite komma in med underlag. I sista hand
har PTS möjlighet att kräva att verksamheten upphör.
5.

Nummertilldelning

Särskild ansökan krävs för tilldelning och reservering av nummerkapacitet. Information
och blanketter för denna ansökan kan hämtas på
www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Nummerfragor eller erhållas genom att kontakta
PTS.
6.

Användning av radiosändare

Om tillhandahållande av nät eller tjänster förutsätter innehav eller användning av
radiosändare krävs särskilt tillstånd. Information och blanketter för ansökan om
radiotillstånd kan hämtas på www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand eller
erhållas genom att kontakta PTS.

