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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 § och 6 kap. 19 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 § För verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för
utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen behöver någon anmälan enligt 1 § inte göras.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från anmälningsplikten enligt 1 §.

3 kap.
8 §2 När antalet tillstånd har begränsats enligt 7 §, ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Första stycket gäller inte sådan radioanvändning som
1. huvudsakligen avser utsändning till allmänheten av program som avses
i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen,
2. är avsedd för privat bruk, eller
3. behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa.
Prövning enligt första stycket ska ske efter ett jämförande urvalsförfarande, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala
för tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa
förfaranden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om innehållet i en allmän inbjudan enligt första stycket, vilken
radioanvändning som omfattas av undantaget i andra stycket 3 och om
förfarande enligt tredje stycket.

6 kap.
19 §3 En verksamhet ska bedrivas så att beslut om hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan verkställas och så att verkställandet inte röjs, om verksamheten avser tillhandahållande av
1
2
3
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1. ett allmänt kommunikationsnät som inte enbart är avsett för utsändning
till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller
2. tjänster inom ett allmänt kommunikationsnät vilka består av
a) en allmänt tillgänglig telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt som
medger överföring av lokala, nationella och internationella samtal, telefax
och datakommunikation med en viss angiven lägsta datahastighet, som medger funktionell tillgång till internet, eller
b) en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil nätanslutningspunkt.
Innehållet i och uppgifter om avlyssnade eller övervakade meddelanden
ska göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om frågor som
avses i första och andra styckena samt får i enskilda fall besluta om undantag
från kravet i första stycket.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnar
TOMAS ENEROTH
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)
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