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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 2017:2 

Utkom från trycket 

den 21 juni 2017 

beslutade den 12 juni 2017. 

    Med stöd av 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk 

kommunikation föreskriver Post-och telestyrelsen att 1 och 2 §§ ska ha 

följande lydelse.1 

 

 

Tillämpningsområde och definitioner 

 

1 §2      Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förmedling av 

nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets 

alarmeringstjänst 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, 

           eCall: nödsamtal från fordon som aktiveras automatiskt genom 

sensorer i fordonet eller manuellt, och som innehåller en uppsättning 

uppgifter, samt upprättar en ljudkanal mellan de personer som befinner sig i 

fordonet och samhällets alarmeringstjänst via ett allmänt mobilt 

kommunikationsnät.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om 

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster. 
2 Senaste lydelsen PTSFS 2008:2, ändrad genom 2011:4. Ändringen innebär att definitionen 

av samhällets alarmeringstjänst upphävs och att bilaga 1 i fotnot 2 tas bort. 



  

 

 

 

 

Förmedling av nödsamtal 

 

2§     Om inget annat avtalats mellan tjänstetillhandahållaren och samhällets 

alarmeringstjänst, ska tjänstetillhandahållaren, vid förmedling av nödsamtal, 

använda de koder som fastställt i specifikationen ITS ApG21, utgåva 4.3  

            Vid förmedling av nödsamtal ska det, på ett sätt som är tydligt för 

samhällets alarmeringstjänst, framgå om det är ett eCall, samt om det är 

automatiskt eller manuellt genererat. 

_________________  

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017. 

 

 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

Dan Sjöblom 

 

Karolina Asp 

 

                                                           

3 Routing of calls to the emergency numbers 112 using the Identification Plan of 

Municipalities. Specifikationen publiceras av Svenska Informations- och 

Telekommunikationsstandardiseringen (ITS) och finns tillgänglig på ITS webbplats, www.its.se. 


