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Föreskrifter om ändring i Post- och
telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:2) om
förmedling av nödsamtal och tillhandahållande
av lokaliseringsuppgifter till samhällets
alarmeringstjänst;

PTSFS 2011:4
Utkom från trycket
den 28 oktober 2011

beslutade den 25 oktober 2011.
Med stöd av 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation föreskriver Post- och telestyrelsen
dels att 1, 4, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 7 §, samt närmast
före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förmedling av
nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets
alarmeringstjänst2 enligt 5 kap. 7 § första stycket 1-2 lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation samt om undantag från dessa skyldigheter.
I dessa föreskrifter avses med
tjänstetillhandahållare: en aktör som tillhandahåller en allmänt tillgänglig
telefonitjänst enligt lagen om elektronisk kommunikation,
samhällets alarmeringstjänst: den som ansvarar för att samordna, dvs. ta
emot, behandla och styra, nödsamtal till de alarmeringstjänster som finns
uppräknade i bilaga 1.
4§
Vid förmedling av nödsamtal ska tjänstetillhandahållaren överföra den
uppringandes telefonnummer (A-nummer) till samhällets alarmeringstjänst.
5 §3 Vid förmedling av nödsamtal från en mobil nätanslutningspunkt ska
tjänstetillhandahållaren överföra den geografiska positionen för användarens
terminalutrustning till samhällets alarmeringstjänst. De överförda uppgifterna
ska vara så korrekta och tillförlitliga som kan anses rimligt. Överföringen ska
1

Senaste lydelse PTSFS 2008:2. Ändringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena
upphävs.
2
I bilaga 1 finns en förteckning över de alarmeringstjänster som samhällets
alarmeringstjänst omfattar enligt avtal mellan staten och SOS Alarm AB.
3
Senaste lydelse PTSFS 2008:2. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs och att
fjärde stycket blir en del av tredje stycket.

1

ske på ett sådant sätt att uppgifterna enkelt kan tas om hand av samhällets
alarmeringstjänst.
Vid förmedling av sådana nödsamtal som anges i första stycket ska
tjänstetillhandahållaren, på begäran av samhällets alarmeringstjänst,
tillhandahålla den geografiska adressen för abonnemanget, såsom
faktureringsadress eller abonnemangsinnehavarens adress. Dessa uppgifter
ska vara så korrekta och uppdaterade som kan anses rimligt.
6§
Vid förmedling av de nödsamtal som inte omfattas av 5 §, ska
tjänstetillhandahållaren, på begäran av samhällets alarmeringstjänst,
tillhandahålla den geografiska adressen för nätanslutningspunkten eller, om
sådan adress inte kan fastställas, den geografiska adressen för abonnemanget,
såsom faktureringsadress eller abonnemangsinnehavarens adress. Dessa
uppgifter ska vara så korrekta och uppdaterade som kan anses rimligt.
Undantag

7§
Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät utan att
tillhandahålla en allmänt tillgänglig telefonitjänst, ska vara undantagen från
skyldigheterna att förmedla nödsamtal och lämna lokaliseringsuppgifter i 5
kap. 7 § första stycket 1-2 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
_________________
Denna författning träder i kraft den 1 december 2011.
På Post- och telestyrelsens vägnar
GÖRAN MARBY
Eva Hallén
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