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den 15 december 2003 
 

beslutade den 27 november 2003. 

 
Med stöd av 6 a § förordningen (2000:124) om radio- och teleterminal-

utrustning föreskrivs följande.1 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Enligt 7 § tredje stycket lagen (2000:121) om radio- och 
teleterminalutrustning skall en operatör av ett allmänt tillgängligt telenät 
informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer som skall 
följas vid anslutning till nätet samt offentliggöra noggranna och adekvata 
tekniska specifikationer för de gränssnitt som erbjuds. 
 
2 § Denna författning innehåller närmare bestämmelser om skyldigheten 
att offentliggöra enligt 1 §. 
 

Definitioner 

3 § De termer och begrepp som används i lagen (2000:121) om radio- och 
teleterminalutrustning har samma betydelse i denna författning. 
 

Skyldighet att offentliggöra tekniska specifikationer 

4 § Ett offentliggörande skall ske så tidigt som möjligt och senast innan 
allmänheten får tillgång till de tjänster som tillhandahålls via gränssnitten. 
Ändringar av de tekniska specifikationerna skall offentliggöras regelbundet 
så att specifikationerna är aktuella. 
 

                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 99/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning 

och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse 
(EGT L 91, 7.4.1999, s. 10, Celex 399L0005). 
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5 § De tekniska specifikationerna skall vara så detaljerade att de 
möjliggör att teleterminalutrustning kan utformas för användning av alla 
tjänster som tillhandhålls genom gränssnitten. Specifikationerna skall bland 
annat innehålla all information som en tillverkare behöver för att kunna 
utföra relevanta tester för de väsentliga egenskapskrav som är tillämpliga på 
teleterminalutrustningen. 

De väsentliga egenskapskraven framgår av lagen (2000:121) om radio- 
och teleterminalutrustning och av föreskrifter meddelade med stöd av den 
lagen. 
 
6 § Ett offentliggörande kan ske genom att de tekniska specifikationerna 
hålls allmänt och lätt åtkomliga hos operatörerna i elektronisk form eller på 
annat lämpligt sätt. Specifikationerna skall om möjligt vara skrivna på 
engelska eller annars på svenska. 
 
7 § Operatörerna skall informera Post- och telestyrelsen om hur 
specifikationerna offentliggjorts och var specifikationerna tillhandahålls. 
 
 
_________________ 

 
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004, då Post- och 

telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2000:2) om offentliggörande av tekniska 
specifikationer för gränssnitt skall upphöra att gälla. 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 
 
NILS GUNNAR BILLINGER 
   Eva Liljefors 


