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Sammanställning av inkomna svar på 
remiss av förslag till ändrade föreskrifter 
om förmedling av nödsamtal m.m.  

Inledning 
Skyldighet att medverka till att nödsamtal förmedlas och att lämna 
lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nödsamtal regleras i 5 kap. 7 § lag 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Ändringar av denna 
bestämmelse trädde i kraft den 1 juli 2011. Genom ändringarna förändras bl.a. 
skyldigheten att tillhandahålla lokaliseringsuppgifter på så sätt att skyldigheten 
inte längre är begränsad till vad som är tekniskt genomförbart och att 
tillhandahållandet ska ske avgiftsfritt. 

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 22 augusti 2011 remitterat förslag till 
ändrade föreskrifter om förmedling av nödsamtal m.m. till samtliga anmälda 
företag hos PTS samt till myndigheter och andra som har bedömts vara berörda 
av förslaget, sammanlagt 655 instanser. Remissen publicerades även på PTS 
webbplats. Svar har inkommit från 18 remissinstanser. 

Förslaget till ändrade föreskrifter 
Det remitterade förslaget innefattar i korthet följande ändringar i PTS 
föreskrifter om förmedling av nödsamtal m.m. 

5 kap. 7 § LEK har ändrats så att, utöver tillhandahållare av allmänt tillgängliga 
telefonitjänster, även tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät omfattas 
av bestämmelsen. PTS föreslår dock att den som endast tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät undantas från skyldigheterna att förmedla 
nödsamtal och lämna lokaliseringsuppgifter i 5 kap. 7 § första stycket 1-2 LEK. 
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Av 5 kap. 7 § första stycket 2 LEK, i dess tidigare lydelse, följde en skyldighet 
att tillhandahålla den som mottar nödsamtal lokaliseringsuppgifter, i den mån 
det var tekniskt genomförbart. Bestämmelsen har ändrats så att begränsningen 
till vad som är tekniskt genomförbart har utgått.  

I konsekvens med ändringen i LEK har PTS föreslagit att föreskrifterna ändras 
på motsvarande sätt, vilket innebär att hänvisningar till vad som är tekniskt 
genomförbart utgår. Därtill föreslås skyldigheten att överföra den geografiska 
positionen för användarens terminalutrustning vid förmedling av nödsamtal 
från en mobil nätanslutningspunkt förändras, så att föreskriften inte längre 
hänvisar till ett visst positioneringsfall enligt en viss teknisk standard för när 
positionering ska ske och hur överföringen ska gå till. Istället anges vissa 
generella krav på överföringen. 

Inkomna remissvar 
Flertalet remissinstanser tillstyrker de av PTS föreslagna ändringarna, lämnar 
dem utan anmärkning eller avstår att yttra sig över förslaget. Några 
remissinstanser anför dock förslag till ytterligare förändringar eller tillägg. 

AB Storstockholms Lokaltrafik anför att företag och operatörer som förmedlar 
telekommunikationstjänster inte ska tvingas till att skapa system för eller lämna 
positioneringsuppgifter för användare, varken i landmobila radiosystem eller 
företagsinterna växelsystem med mobila anknytningar (MEX) som kan generera 
samtal till allmänna telenätet och nödsamtal eller samhällstjänster. Företaget 
anser att PTS ska överväga att inte införa denna bestämmelse eller acceptera 
den gamla lydelsen i LEK, om teknisk och ekonomisk möjlighet föreligger. 
Vidare konstateras att skyldigheten att lämna positioneringsuppgifter vid 
nödsamtal endast berör en operatör av allmänt tillgängliga 
telekommunikationstjänster. Företaget anser vidare att bestämmelsen kan 
innebära skyldigheter som idag går utöver det som är långsiktigt planerat och 
budgeterat. 

Hi3G Access anför att företaget för en dialog med SOS Alarm om att ta fram en 
lösning för vidareutveckling av positionering för nödsamtal på avtalsmässig 
grund och att den detaljreglering som PTS föreslagit därför inte krävs. 

Företaget påpekar vidare att ett framtida införande av nyare 
positioneringstekniker än den s.k. cellbaserade positioneringen, t.ex. GPS- 
baserad positionering, kommer att bli kostsamt. GPS-baserad positioneringen 
kräver också förändringar som delvis ligger utanför tjänstetillhandahållares 
kontroll. Företaget förespråkar inte en standardiserad lösning för GPS-
positionering utan anser att varje berörd aktör måste få bestämma lämplig 
lösning själv. 
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Hi3G Access AB menar också att den utökade skyldigheten att tillhandahålla A-
nummer även  vid förmedling av nödsamtal genom s.k. nödroaming kommer 
att medföra kostnader för utveckling och testning. Vad avser införandet av stöd 
för positionering av s.k. internationell inbound roaming ställer sig företaget 
frågande till den kostnadsuppskattning som PTS redovisat i 
konsekvensutredningen. Företaget ifrågasätter även att tjänstetillhandahållare 
med lägre intäkter ska behöva ta samma investeringskostnader som 
tillhandahållare med betydligt större intäkter. Företaget anser att de 
sammantagna kostnaderna som de föreslagna reglerna om tillhandahållande av 
lokaliseringsuppgifter medför är orimligt höga samt oproportionerliga till sitt 
syfte. 

Hi3G Access AB, liksom Tele2 Sverige AB, påpekar även att de kostnader som 
nya lagkraven medför för berörda tjänstetillhandahållare bör finansieras med 
statliga medel. 

Hi3G Access AB påpekar även att den kommersiella nytta som företaget hittills 
erhållit genom att utveckla nya positioneringslösningar är marginell i jämförelse 
med de stora investeringskostnader som företaget haft för att ta fram 
lösningarna. 

Tele2 Sverige påpekar även att positionering vid internationell inbound roaming 
inte kommer att fungera i de fall då den utländska operatören (den roamandes 
hemmanät) använder sig av s.k. SMS Home Routing. 

SOS Alarm AB påpekar att framförallt s.k. nomadisk IP-baserad telefoni i 
dagsläget inte ger samma möjligheter till lokalisering som andra telefonitjänster. 
Enligt de lösningar för att positionera abonnenter med nomadisk IP-baserad 
telefoni som för närvarande är föremål för diskussioner inom internationell 
standardisering, ska det dock vara möjligt att tillhandahålla både uppgift om 
adress och koordinater. SOS Alarm anser därför att det av 6 § i PTS förslag till 
föreskrifter bör framgå att den geografiska adressen eller positionen för 
nätanslutningspunkten ska tillhandahållas. Vidare bör det föreskrivas, även för 
tillhandahållande enligt 6 §, att informationen ska föras över på ett sådant sätt 
att uppgifterna enkelt kan tas om hand. 

SOS Alarm AB konstaterar vidare att det inte framgår av PTS förslag hur de 
utökade skyldigheterna att lämna lokaliseringsuppgifter ska implementeras. 
Enligt företaget finns det en risk att SOS Alarm kommer att belastas med 
merarbete arbete för att koordinera och anpassa till de olika operatörernas 
planer och gränssnitt och önskar därför att en tidplan för de viktigaste 
positioneringsfallen, jämte krav på operatörerna att samordna gränssnitt och 
format till öppna standarder, införs i föreskrifterna. 
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TeliaSonera AB påpekar att även om begränsningen till vad som är tekniskt 
genomförbart har utgått ur bestämmelserna om tillhandahållande av 
lokaliseringsuppgifter, så innebär detta inte att man kan bortse från vad som vid 
var tid är tekniskt genomförbart till rimlig kostnad. Frågan bör därför hanteras i 
den löpande tillsynen. Vidare förutsätter företaget att PTS för en dialog med 
berörda tjänstetillhandahållare för att bl.a. utreda tekniska, ekonomiska och 
tidsmässiga förutsättningar för implementering av funktionalitet för 
tillhandahållande av A-nummer och lokaliseringsuppgifter. 

Voice Integrate Nordic AB, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och 
Fyrklövern (i vilken ingår Landsting Sörmland, Landstinget i Uppsala län, 
Landstinget Västmanland samt Region Gotland), påpekar att vissa landsting 
och regioner har avtal med en annan larmcentral än SOS Alarm AB för 
dirigering och prioritering av ambulansresurser. Vad beträffar skyldigheten att 
förmedla A-nummer och lokaliseringsuppgifter till den som tar emot 
nödsamtal, bör därför mottagaren av nödsamtal (SOS Alarm) åläggas att 
förmedla dessa uppgifter vidare till sådana andra larmcentraler. 
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