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Kodexen - Nytt direktiv – 2018/1972

• Förslag till nytt telekomregelverk presenterades i september 
2016

• Ett direktiv ersätter fyra (Refit)
• Samt en förordning för Berecs verksamhet 

• Ska implementeras och tillämpas senast den 21 december 2020 
genom bl.a. en ny lag om elektronisk kommunikation

• Senaste nytt: RK har i början på september kommit med en 
promemoria – genomförande av direktivet - som nu är på 
remiss, svar senast den 2 december 2019!
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Specifika artiklar & skäl i Kodexen som berör nummer-, NP- och 112-området direkt/indirekt
• Definitioner 1 kap. 6 § ny LEK samt 8 kap. 1 § ny LEK

• Art. 2(1-2, 4-9, 11, 13-16, 21-22, 27, 29, 31-34, 36-40, 42) – Skäl 18, 19, 20

• Nummerfrågor (inkl. misuse av nummerkapacitet) främst kapitel 4 ny LEK
• Förvaltning/administration/åtkomst till nummer i andra länder, publicering av planer, samt misuse (gamla 28.2 i USO som hanteras av KO i SE)

• Art. 93.1, 93.3, 93.4, 93.5, 93.7, 93.8, 94.5, 97 o. Annex VIII Part B I (2) (iv), samt 38(3)(b) – Skäl 44, 79, 236-237, 246, 250, 254, 266, 269, 312, 316, 323

• Tillstånd och andra nyttjanderättsfrågor, tillstånd för icke-ECN/ECS-aktörer och vid extra-territoriell användning

• Art. 93.1, 93.2, 93.4, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.6, 3, 12(2), 13, 15(1)(d), 18(1), 19, 21(1)(c) o. (g), 23, 30, 120(3) o. Annex I Part E – Skäl 45, 52, 55-59, 75-

76, 136, 144, 147, 220, 223, 247-248, 250-251

• Nummeravgifter 13 kap. 1 § ny LEK

• Art. 95, 16(1)(a) och 120(3) – Skäl 53-54, 99-100

• Samhällsviktiga nummer (116100 o. 116111)

• Art. 96 – Skäl 252-253 (införs ej särskild bestämmelse i ny LEK – Sverige har säkerställt tillgång till dessa nummer)

• Nummerportabilitet och OTA 7 kap. 17-23 §§ ny LEK

• Art. 106, 93.6, Annex VI part C o. Annex VIII Part A (3) (ii) och 38(3)(b) – Skäl 249, 259, 273, 276-282, 316

• A-nummerbaserade tilläggstjänster (CLIP – (CLIR kommer ingå i ePrivacyförordningen)) 8 kap. 17 § ny LEK
• Art. 115, Annex VI part A (a) (ii) och part B (a) – Skäl 311

• Hantering e-post (operatörsanknutna) vid byte av e-postleverantör 7 kap. 20 § ny LEK

• Art. 115 o. Annex VI Part B (b) – Skäl 254, 311 

• Nödkommunikation, 112 o. eCall, samt VMA 7 kap. 32-34 §§ ny LEK

• Art. 108, 109, 110, 113, 123.1 (c), Annex I Part A.6, Annex VIII Part B II (1), Annex IX 2.5, samt 38 – Skäl 20, 47, 149, 235, 284-295, 303-304, 306, 315-316, 320

• DQ-services 7 kap. 35 § och 8 kap. 20-21 §§ ny LEK

• Art. 112, Annex I Part E.4 och Annex VIII Part B II (2) – Skäl 235, 299-302 

• Standardisering och harmonisering indirekt genom portalparagrafen 1 kap. 1 § ny LEK och förordning med instruktion 

• Art. 39 och 38(3)(b) – Skäl 93, 148, 150, 191, 226, 316



Ny lag om elektronisk kommunikation
• ”Helt ny" LEK enligt uppgift från RK

• …men återanvändning av de delar av 

gamla LEK som är oförändrade…i en ny 

struktur

• Den nya lagstiftningen innebär bl.a. 
• Nytt för nummer: Sanktionsavgifter för byte 

av tillhandahållare och vid NP

• Övergångsbestämmelser för fattade beslut 

(enligt kompletterande införandelag)

• Behov av att se över alla befintliga 

föreskrifter

• Eventuella nya föreskriftsbemyndiganden
• Nytt för nummer: Hantering av operatörs-

anknutna e-postadresser vid byte av e-

postleverantör 



Några intressanta nyheter i nya LEK

• Nationella nummer (för M2M/ IoT) ska kunna 

användas extra-territoriellt inom EU enligt 

tillståndsvillkor upprättade av PTS. Berec ska 

ha en DB med info med vilka nummer som 

kan användas extra-territoriellt                  

(4 kap. 6 § ny LEK art. 93(4) o. 94(6))

• Nummer ska kunna tilldelas aktörer som inte

är operatörer/tillhandahållare av ECN/ECS 

– en möjlighet för MS, t.ex. M2M-nummer   

(4 kap. 4 § ny LEK art. 93(2) o. 94(7))



Några intressanta nyheter i nya LEK

• MS ska ”promote” användning av OTA-

tillhandahållande vid operatörsbyte –

speciellt vid M2M-tjänster (indirekt genom ny 

LEK och instruktion, harmonisering och 

standardisering art. 93(6) skäl 249)

• MS ska försäkra nåbarhet till E.164-nummer 

i andra EU-länder och till UIFN (den 

internationella frisamtalstjänsten)                

(4 kap. 11 § ny LEK art. 97(1))



Några intressanta nyheter i nya LEK

• Nödsamtal blir nödkommunikation -

Omfattar alla interpersonella 

kommunikationstjänster, t.ex. tal, SMS, 

videosamtal 

(7 kap. 32-34 §§ ny LEK art. 109)

• Tillgång till och vidarebefordran av 

operatörsknuten e-post under en viss tid vid 

uppsägning (7 kap. 20 § ny LEK art. 115, 

bilaga VI del B b))



Några intressanta nyheter i nya LEK
• NP – kundens önskan om porteringstidpunkt är 

helt styrande och ”recipient-led” 

porteringsprocess ska tillämpas 

(7 kap. 17 § ny LEK art. 106)

• NP- En slutanvändare har rätt att behålla sitt 

nummer inom en månad från att avtalet upphört 

(7 kap. 18 § ny LEK art 106.3)

• Spoofing – manipulation av nummerpresentation, 

särskild bestämmelse om detta anser RK inte är 

nödvändigt mht säkerhetsbestämmelser och krav 

på riktighet och integritet i nät och tjänster 

(8 kap. ny LEK) 



Några intressanta nyheter i nya LEK

• Tillsyn 

• Sanktionsavgifter vid byte av tillhandahållare 

och nummerportering – strikt ansvar                                                      

(11 kap. 1 § punkten 3 ny LEK art 106.7) 

• Mellan 5 000 kr - 10 miljoner kr                 

(11 kap. 2 § ny LEK) 

• Inhämtning av uppgifter från andra företag 

vid behov (10 kap. 3 § ny LEK)

• Tillsyn omfattar även andra företag, icke 

ECN/ECS-aktörer som tilldelats nummer – samt 

i viss mån nummeroberoende 

kommunikationstjänster vid etablering i Sverige 

enligt E-handelsdirektivet (2000/31/EG)


