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Underrättelse om misstanke om att Viasat 
AB tillämpar en längre inledande 
bindningstid än 24 månader  

Saken
Underrättelse enligt 7 kap. 4 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om tillämpning av maximalt tillåten inledande avtalstid enligt 5 
kap. 15 a § LEK. 

_____________________

Post- och telestyrelsens underrättelse
Viasat AB (Viasat) underrättas om Post- och telestyrelsens (PTS) misstanke att 
Viasat genom att tillämpa en längre inledande bindningstid än 24 månader 
agerar i strid med 5 kap. 15 a § LEK. 

För att efterleva ovan nämnda bestämmelse ska Viasat i sådana avtal om 
parabol-tv m m som nu är aktuella räkna eventuell bindningstid från den dag då 
avtal ingicks, dvs i den inledande bindningstiden om max 24 månader ska även 
en eventuell betalningsfri period inräknas.   

Viasat bereds tillfälle att yttra sig över denna underrättelse senast den 27 
september 2017. I yttrandet bör Viasat ange vilka åtgärder som företaget 
vidtagit eller avser att vidta med anledning av underrättelsen samt när dessa 
beräknas vara vidtagna. Om Viasat inte inkommer med yttrande kan PTS 
komma att fatta beslut på det underlag som står till myndighetens förfogande.
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Bakgrund
Viasat tillhandahåller digital-tv via parabol och fiber till privatpersoner. De 
digitala tv-tjänsterna omfattar abonnemang, programtjänster och programpaket 
samt teknisk utrustning och tillhörande applikationer.

I sina avtal med privatpersoner tillämpar Viasat en inledande avtalstid som 
sammanlagt uppgår till 27 månader. Viasat delar upp avtalstiden i tre 
betalningsfria månader med en påföljande avtalstid om ytterligare 24 månader 
mot betalning. Abonnenten förbinder sig i samband med avtalsingåendet att 
abonnera på tjänsten under hela avtalstiden om 27 månader. 

PTS har begärt in ett yttrande från Viasat angående de avtalstider som Viasat 
tillämpar på sina abonnentavtal. 

I sitt yttrande har Viasat anfört att LEK inte är tillämplig på deras verksamhet 
eftersom tv-abonnemang inte utgör en elektronisk kommunikationstjänst. 
Viasat har vidare anfört att bindningstid är den tiden som en abonnent 
förbinder sig att köpa en tjänst. Viasat tillämpar således den tillåtna maximala 
bindningstiden om 24 månader eftersom de tre inledande månaderna är 
betalningsfria. 

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
I 7 kap. 4 § LEK anges att om PTS finner skäl att misstänka att den som 
bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om 
skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen, inte efterlever en genomförandeåtgärd som avses i 1 § andra stycket eller 
inte använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren medger, ska 
myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande 
och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.

Enligt 1 kap. 7 § LEK avses med elektronisk kommunikationstjänst en tjänst 
som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen 
utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. 

Enligt 5 kap. 15 a § LEK ska den som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster erbjuda slutanvändare att ingå avtal med en längsta 
giltighetstid om 12 månader. Ett avtal mellan en konsument och den som 
tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte ha en längre 
inledande bindningstid än 24 månader. 

Första stycket andra meningen ska också gälla för andra slutanvändare som 
begär det. 
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PTS bedömning
Viasat tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst 

Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster är skyldig att följa 
bestämmelserna om längsta inledande bindningstid i LEK. För att det ska vara 
fråga om en elektronisk kommunikationstjänst krävs det att det rör sig om en 
tjänst – vilket förutsätter att en part överför signaler åt en annan part 
(överföringen av signaler för eget bruk är således inte elektronisk 
kommunikationstjänst)1, som vanligen tillhandahålls mot ersättning – begreppet 
omfattar således inte tjänster som tillhandahålls av andra än kommersiella skäl, 
och denna ska helt eller huvudsakligen utgöra en överföring av signaler i ett elektroniskt 
kommunikationsnät – kriteriet medför bland annat att rena innehållstjänster är 
undantagna.2 

Rena innehållstjänster undantas från LEK:s tillämpningsområde eftersom de 
inte anses helt eller huvudsakligen utgöra överföring av signaler. I förarbetena 
anges syftet vara att urskilja överföringstjänster från rena innehållstjänster, 
såsom programverksamheten hos programföretag för ljudradio och tv och 
innehållstjänster som tillhandahålls via webben. Noteras bör att 
förarbetsuttalandet endast hänvisar till att det är den verksamhet som ett 
programföretag har i form av tillhandahållande av innehåll som inte omfattas av 
LEK.

I förarbetena anges vidare att färdigpaketerade programutbud som mot 
betalning tas emot genom ett system för villkorad tillgång i en digital-tv-box 
inte torde ses som en elektronisk kommunikationstjänst.3 Detta uttalande bör 
dock ses i ljuset av nyare praxis från EU-domstolen. 

I målen C-518/114 och C-475/125  ansåg EU-domstolen att en tjänst 
motsvarande Viasats tv-tjänst omfattas av begreppet elektronisk 
kommunikationstjänst. I det första avgörandet fann domstolen att 
tillhandahållandet av ett baspaket via kabel omfattas av begreppet elektroniska 
kommunikationstjänster i den mån som tjänsten omfattar överföring av signaler 
via kabelnät. Det är således fråga om en elektronisk kommunikationstjänst om 
överföring av signaler ingår som ett moment i tjänsten. Detta gäller när tjänsten 
i huvudsak omfattar överföring av tv-sändningar genom kabelnätet till 

1 Prop. 2002/03:110 s. 120.
2 Prop. 2002/03:110 s. 356.
3 Prop. 2010/11:115 s. 35. 
4http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011CJ0518&from=EN

5http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151525&pageIndex=0&doclang=sv&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=725569
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konsumenternas mottagare. Att tjänsten också innefattar innehåll förtar därmed 
inte dess karaktär av elektronisk kommunikationstjänst. 

I punkten 1 i Viasats allmänna villkor för abonnemang gällande parabol-tv, 
fiber-tv, bredband och telefoni anges att Viasat tillhandahåller tjänsterna 
parabol-tv, fiber-tv, bredbandstelefoni och bredband (Tjänsten eller 
Tjänsterna). 

I punkten 3 framgår att abonnemang hos Viasat innebär tillgång till Viasats 
kanalutbud via satellitmottagning med parabol eller via fiber-tv med 
fiberuppkoppling. 

I punkten 3.1 framgår att Viasat åtar sig att tillhandahålla den utrustning, 
parabol, digitalbox/tv-modul, koaxialkabel och programkort, som behövs för 
att kunna ta del av tjänsten parabol-tv. 

Vidare framgår av punkten 16 att Viasat åtar sig ansvar för störningar och 
sändningsavbrott i tjänsterna när störning eller sändningsavbrott beror på 
Viasat.  

PTS konstaterar med utgångspunkt i de allmänna villkoren att Viasats tjänst 
omfattar överföring av signaler.

I det andra avgörandet från 2014, C-475/12, fann EU-domstolen att den 
omständigheten att överföringen av signalen sker via en infrastruktur som inte 
tillhör tjänstetillhandahållaren saknar betydelse för fastställandet av tjänstens 
natur. Det enda som är av betydelse i detta hänseende, enligt domstolen, är den 
omständigheten att tjänstetillhandahållaren är ansvarig gentemot slutanvändarna 
för den överföring av signalen som säkerställer att dessa användare 
tillhandahålls den tjänst som de abonnerar på. 

PTS bedömning mot bakgrund av de allmänna villkorens utformning är att 
Viasat har ett juridiskt ansvar att tillhandahålla en fungerande tv-tjänst till sina 
abonnenter. Tv-tjänsten innefattar en överföring av signaler och det utgår 
vanligtvis ersättning för tjänsten. Sammanfattningsvis innebär detta att Viasat 
tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster och bolaget omfattas 
därmed av regleringen i 5 kap. 15 a § LEK.

Viasats bindningstid är för lång
Viasat har anfört att bindningstid är den tid som abonnenten förbinder sig att 
köpa en viss tjänst. Det framgår av Viasats yttrande att abonnenten betalar för 
ett avtal med en bindningstid på 24 månader samt i samband med detta erhåller 
3 månader som är betalningsfria. I de allmänna villkoren punkten 22 anges att 
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avtalstid avser den abonnemangsperiod som anges i villkoren vid köptillfället. 
Det får rimligen förstås som avtalets giltighetstid. Det framgår av 
marknadsföring och de abonnemangsavtal som Viasat tillämpar för tv-tjänster 
att den totala avtalstiden är 27 månader. 

Bestämmelsen i 5 kap. 15 a § LEK måste rimligen tolkas så att bindningstid är 
den tid som abonnenten är bunden till avtalet för den abonnerade tjänsten. 
Inledande bindningstid måste förstås som den första bindningstiden som en 
abonnent får när avtalet inleds, det vill säga en bunden period för ett och 
samma avtal. Om avtalet på något sätt ändras kan en ny bindningstid inledas, 
men pågående inledande bindningstid för ett och samma avtal får inte vara 
längre än 24 månader. 

Viasats tillämpning av inledande bindningstid med mer än 24 månader är 
därmed i strid med bestämmelsen i 5 kap. 15 a § LEK. 

Viasat ska beredas tillfälle att yttra sig 
PTS finner sammanfattningsvis att myndigheten enligt 7 kap. 4 § LEK ska 
underrätta Viasat om att myndigheten misstänker att Viasat agerar i strid med 5 
kap. 15 a § LEK. 

Viasat ges tillfälle att senast den 27 september 2017 yttra sig över denna 
underrättelse.

När tiden för att inkomma med yttrande har löpt ut kan PTS med stöd av 7 
kap. 5 § LEK meddela de förelägganden som behövs för att Viasat ska vidta 
nödvändiga åtgärder för rättelse. Eventuella förelägganden kan komma att 
förenas med vite. Om Viasat inte alls hörs av kan PTS ändå komma att fatta 
beslut på det underlag som står till myndighetens förfogande.

Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 § LEK får enligt 8 kap. 21 § samma 
lag inte överklagas.

Beslutet har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga 
handläggning har även avdelningscheferna Sara Andersson och Annika 
Spångberg, chefsjuristen Carolina Asp samt juristen Catharina Hjelmqvist, 
föredragande, deltagit.
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