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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk 
kommunikation 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2022:511) om elektronisk 

kommunikation  

dels att rubriken närmast före 9 kap. 12 § ska utgå, 

dels att nuvarande 9 kap. 12 och 13 §§ ska betecknas 9 kap. 13 och 15 §§, 

dels att 9 kap. 11 § och den nya 9 kap. 13 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 9 kap. 13 § ska sättas närmast före 9 kap. 

15 §, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 12 och 14 §§, och 

närmast före 9 kap. 11 och 12 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

9 kap. 

Identitetskontroll vid registrering av förbetalda tjänster 

11 §    Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten 

tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om identitetskontroll enligt 9 kap. 

25 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. 

Anpassning och ersättning för kostnader 

12 §    Den som lämnar ut uppgifter i fall som avses i 9 kap. 29 b § lagen 

(2022:482) om elektronisk kommunikation ska, tillsammans med de 

mottagande myndigheterna, verka för att uppgifterna lämnas ut i 

gemensamma format och på ett enhetligt sätt. 

13 §    Post- och telestyrelsen får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten, 

meddela 

1. föreskrifter om verkställigheten av 9 kap. 29 § lagen (2022:482) om

elektronisk kommunikation, 

2. ytterligare föreskrifter om ersättning och schablonberäkning enligt

9 kap. 29 a § i samma lag, och 

3. ytterligare föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas ut enligt 9 kap.

29 b § i samma lag. 

14 §    Post- och telestyrelsen får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten, i 

enskilda fall besluta om undantag från kravet i 9 kap. 29 § första stycket 

lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. 
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Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 

På regeringens vägnar 

KHASHAYAR FARMANBAR 

Pontus Söderström 

(Infrastrukturdepartementet) 
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