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SNUS Remissvar avseende ”Bättre regler för elektroniska Kommunikationer” (DS 
2010:19) 
 
Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på förslagen i rubricerade promemoria.  
 
Eftersom utredningens direktiv berör implementeringen av ett redan beslutat EU-direktiv ser vi 
inget skäl att kommentera det underliggande direktivet som helhet utan begränsar oss till de 
implementeringsspecifika detaljerna och respekterar att promemorians författare i många 
avseenden varit låsta till detta direktiv i sitt arbete. Det är dock ett befintligt problem att vi som 
remissinstanser har svårt att delta i arbetet med denna typ av projekt och diskutera Sveriges 
ställningstaganden innan beslut tas på EU-nivå. En ökad samverkan med externa intressenter 
under detta beredningsarbete anser vi önskvärt och positivt. 
 
SNUS konstaterar att de huvudsakliga förändringarna har potential att både stärka 
konsumentskyddet och förbättra konkurrensen på marknaden för elektroniska 
kommunikationstjänster.  SNUS tillstyrker därför samtliga förslag men finner anledning att 
kommentera ett par av dessa nedan. Det är i sammanhanget värt att påpeka att föreningen SNUS 
ej innehar juridisk kompetens varför diskussionen kring formuleringar av lagtext nedan bör 
betraktas utifrån ett lekmannaperspektiv. 
 
 

Föreslagen förändring av LEK, 5 kap. 9 § (förslag 7.14) 
 
I första meningen uppdateras lagtexten för att bli mer teknikneutral, från telefonitjänster till 
elektroniska kommunikationstjänster detta innebär även att dess tillämpningsområden vidgas.  
 
Trots detta behålls begreppet telefonnummer i paragrafen., vilket skapar viss 
tolkningsproblematik eftersom det t.ex. finns telefonitjänster som kan användas till nummer i den 
nationella nummerplanen utan att användaren i sin tur har ett telefonnummer (t.ex. Skype). Vi 
föreslår användning av det mer neutrala begrepp som används senare i lagtexten (i 15 , punkt 17), 
”telefonnummer eller andra identifierare” .. 
 
Lagtexten bör därigenom även förtydligas kring vilka tjänster lagstiftaren anser bör ha portabilitet 
och om det enbart gäller delar av den nationella nummerplanen eller även andra former av 
identiferare i elektroniska kommunikationstjänster (IP-adresser, e-postadresser, etc.). 
 
Dessutom hänvisas i författningskommentarerna till förslag 7.13 i stället för det mer korrekta 
7.14. 
 
 



 
 
 

 
Swedish Network Users’ Society – www.snus.se 

 
2 (3) 

Föreslagen förändring av LEK , 6 kap. 9 a § (förslag 7.13) 
 
I diskussionen kring förslag 7.13 framhävs att syftet med denna reglering är att spärra betalsamtal 
för telefonitjänster. SNUS anser att nuvarande formulering i lagtext och författningskommentarer 
inte tillräckligt visar på detta syfte och att lagstiftaren bör tydliggöra detta för att undvika att 
denna reglering kan komma att utgöra grund för att t.ex. blockera olika utländska tjänster på 
Internet eller på annat sätt användas i ett bredare syfte än den typ av tjänster som diskuteras 
under 7.13.  
 
 
 

 
 

Stockholm 20 oktober 2010 
 
 
 
För SNUS, genom styrelsen. 
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Om SNUS 
SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja 
nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft. 
 
SNUS är föreningen för dig som är nätverkstekniker och arbetar med IP-nätverk. Föreningen har 
funnits i många år och är ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi 
ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika 
aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom 
dessa aktiviteter är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att 
 
• öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige. 
• driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan. 
• testa vad som fungerar i verkligheten sprida kunskap och erfarenheter. 

 
Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende 
kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet vi 
har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till en 
överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-världarna). 
SNUS har genomfört seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tagits upp. SNUS 
är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester. Som bäst kan beskrivas som en avancerad 
provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete fått 
insikter och testat utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten har presenterats dels direkt på 
plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras här i vår Web. Vi har även arbetat med politiker, 
operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan 
de olika näten. SNUS har medverkat som sakkunniga i regeringens Internetutredning. Varit 
delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella 
värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation 
för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen. 
 


