
SFS 2003:389
 
Källa: 
Regeringskansliets 
rättsdatabaser 
Utfärdad:  
2003-06-12 
 
Uppdaterad:  
t.o.m. SFS 2010:1973 

Lag (2003:389) om elektronisk 
kommunikation

1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång 
till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad 
gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. 
   Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella 
harmoniseringen på området främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid 
finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser. 
   Vid lagens tillämpning skall särskilt beaktas elektroniska kommunikationers betydelse 
för yttrandefrihet och informationsfrihet. 

2 § Åtgärder som vidtas med stöd av denna lag får inte vara mer ingripande än som 
framstår som rimligt och skall vara proportionella med hänsyn till lagens syfte och de 
övriga intressen som anges i 1 §. 

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall ta emot anmälningar, pröva 
ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden 
samt utöva tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen. 

Lagens tillämpningsområde
4 § Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med 
tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. 
   Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät 
med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster. 

5 § Bestämmelserna i denna lag ersätter inte föreskrifter om prövning enligt annan lag. 

6 § Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen (2010:696) 
bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till 
allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. 
   Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och 
teleterminalutrustning. Lag (2010:720). 

Definitioner
7 § I lagen avses medabonnent: den som har ingått avtal med en leverantör av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster om tillhandahållande av sådana 
tjänster, 
abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter 
till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål, 
allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller 
huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster, 
allmänt telefonnät: elektroniskt kommunikationsnät som används för att tillhandahålla 
allmänt tillgängliga telefonitjänster och som möjliggör överföring av tal, 
telefaxmeddelanden, datakommunikation och andra former av kommunikation mellan 
nätanslutningspunkter, 
användare: den som använder eller efterfrågar en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst, 
elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och 
som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät, 
elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning 
för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler, via 
tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier 
oberoende av vilken typ av information som överförs, 
lokaliseringsuppgift: uppgift som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnät och 
som visar den geografiska positionen för terminalutrustningen för en användare, 
nätanslutningspunkt: fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt 
kommunikationsnät, 
nödsamtal: samtal till samhällets alarmeringstjänst via ett nummer inom fastställd 
nummerplan för telefoni, 
operatör: den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt 
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