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Datum Vår referens Aktbilaga
2017-06-01 Dnr: 17-816

Fast Communication Sweden AB
559021-6296
Att: Henrik Willquist
Advokatfirman Glimstedt
henrik.willquist@glimstedt.se

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Underrättelse om misstanke om att Fast 
Communication Sweden AB inte informerat 
abonnenter om villkorsändring

Saken
Underrättelse enligt 7 kap. 4 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om operatörs skyldighet att informera abonnenter i samband med 
avtalsvillkorsändringar enligt 5 kap. 16 § LEK. 

_____________________

Post- och telestyrelsens underrättelse
Fast Communication Sweden AB underrättas om Post- och telestyrelsens (PTS) 
misstanke att Fast Communication Sweden AB, när företaget 2016-12-04 
underrättade abonnenter om kommande villkorsändringar, genom att

 inte underrätta abonnenterna om ändringen minst en månad innan 
ändringen träder i kraft, 

 inte upplysa om rätten att säga upp avtalet utan att drabbas av någon 
kostnad, avgift eller annan förpliktelse, 

underlåtit att följa 5 kap. 16 § LEK. För att efterleva 5 kap. 16 § LEK ska Fast 
Communication Sweden AB, då de i framtiden informerar abonnenter om 
kommande villkorsändringar, förutom att underrätta kunder om att 
villkorsändringar kommer att ske,

 underrätta abonnenterna om ändringar minst en månad innan dessa 
träder i kraft, 
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 upplysa abonnenterna om rätten att säga upp avtalet utan att drabbas av 
någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse.

I enlighet med PTS allmänna råd om villkorsändring bör informationen hållas 
särskild från annan typ av information som bolaget tillhandahåller abonnenten, 
samt

 klargöra för abonnenterna hur villkoret eller villkoren kommer att 
ändras i förhållande till gällande villkor, till exempel om priset kommer 
att höjas eller sänkas i förhållande till gällande villkor, samt

 inkludera kontaktuppgifter dit abonnenterna kan vända sig för att få 
svar på frågor om villkorsändringen.

Fast Communication Sweden AB bereds tillfälle att yttra sig över denna 
underrättelse senast den 5 juli 2017. I yttrandet bör Fast Communication 
Sweden AB ange vilka åtgärder som företaget vidtagit eller avser att vidta med 
anledning av underrättelsen samt när dessa beräknas vara vidtagna, samt 
redogöra för hur företaget vid framtida underrättelser om villkorsändringar 
kommer att gå tillväga för att efterleva 5 kap. 16 § LEK. Om Fast 
Communication Sweden AB inte inkommer med yttrande kan PTS komma att 
fatta beslut på det underlag som står till myndighetens förfogande.

Bakgrund
Genom konsumentklagomål till PTS har myndigheten fått kännedom om att 
Fast Communication Sweden AB (bolaget) vidtagit en avtalsvillkorsändring i 
form av en prishöjning. Enligt klagomålen och det i samband med dem 
inkomna underlaget har bolaget, när de underrättat abonnenter om 
villkorsändringen, inte följt kraven i 5 kap. 16 § LEK. 

PTS begärde in ett yttrande från bolaget den 10 februari 2017, och bolaget 
inkom med svar på begäran den 10 mars 2017. 

Bolaget angav i sitt yttrande att abonnenterna informerades om 
villkorsändringen genom en text tryckt på fakturan för november månad, 
daterad den 4 december 2016. Av texten på fakturan framgick att priset för 
abonnemanget skulle ändras, samt att ändringen skulle träda i kraft den 1 
januari 2017. Bolaget uppgav vidare i sitt yttrande att kunderna hade mer än 30 
dagar på sig att avbryta abonnemanget, eftersom nästföljande faktura inte gick 
ut förrän den 9 januari 2017, samt att de abonnenter som inte accepterade 
höjningen fick avbryta sitt abonnemang. 

Bolagets inställning, som framkommit genom deras svar på PTS begäran om 
yttrande, är att abonnenterna har fått information om villkorsändringen i rätt 
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tid, eftersom de enligt ovan haft mer än en månad att avbryta avtalet. Vidare 
menar bolaget, enligt sitt yttrande, att abonnenterna fått information om vilken 
tjänst som villkorsändringen avser, vilket eller vilka villkor som kommer att 
ändras, hur villkoret eller villkoren kommer att ändras i förhållande till gällande 
avtal samt vilket datum ändringen träder i kraft. Bolaget anger att 
kontaktuppgifter dit abonnenten kan vända sig för att få svar på frågor om 
villkorsändringen samt abonnentens rätt att utan kostnad, avgift eller annan 
förpliktelse säga upp avtalet framgår av hemsidan. 

Bolaget skickade även med en kopia på underrättelsen. Fakturan bestod av ett 
blad och underrättelsen om villkorsändring var angiven på den övre vänstra 
delen av sidan. Underrättelsen hade följande lydelse: 

Med anledning av detta så ändras månadsavgiften för det fasta abonnemanget hos oss från 
och med den 1 januari 2017 med 30 kr per månad inklusive moms. Din samtalstaxa berörs 
inte av denna förändring. Men kära kund var lugn, vi är fortfarande bland dem [SIC] 
billigaste i Sverige. Mer info finns på www.fastcom.se/analog

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 5 kap. 16 § LEK ska den som tillhandahåller en elektronisk 
kommunikationstjänst och vill ändra avtalet för tjänsten underrätta abonnenten 
om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. En abonnent som inte 
godtar de nya villkoren har rätt att säga upp avtalet utan att därvid drabbas av 
någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse. Abonnenten ska i underrättelsen 
upplysas om sin rätt att säga upp avtalet. 

I PTS allmänna råd (PTSFS 2009:6) om underrättelse vid villkorsändring finns 
närmare rekommendationer om hur, när och om vad en abonnent bör 
underrättas. 

Angående hur en abonnent bör underrättas anges det i de allmänna råden att 
tjänstetillhandahållaren vid en villkorsändring tydligt bör underrätta abonnenten 
via post till den postadress där abonnenten kan nås, eller annars på ett sätt som 
är lämpligt för den elektroniska kommunikationstjänsten som ändringen avser. 

Page 3 of 6



4(6)

Post- och telestyrelsen 4

Till exempel så bör en abonnent av mobiltelefonitjänst kunna underrättas 
genom ett elektroniskt textmeddelande till abonnentens mobiltelefon och en 
abonnent av en internettjänst kunna underrättas genom ett e-postmeddelande 
till en av abonnenten föranmäld e-postadress. 

En tjänstetillhandahållare bör hålla underrättelsen särskild från annan typ av 
information som tjänstetillhandahållaren tillhandahåller abonnenten. Till 
exempel bör en underrättelse som skickas per post finnas på ett separat papper 
i de fall annan information skickas i samma försändelse. 

Abonnenten bör, enligt PTS allmänna råd om villkorsändring, åtminstone 
underrättas om:

 vilken tjänst som villkorsändringen avser,
 vilket eller vilka villkor som kommer att ändras, 
 hur villkoret eller villkoren kommer att ändras i förhållande till gällande 

avtal,
 datum då ändringen träder ikraft,
 kontaktuppgifter dit abonnenten kan vända sig för att få svar på frågor 

om villkorsändringen, samt
 abonnentens rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga 

upp avtalet. 

PTS bedömning
Enligt PTS har bolaget inte underrättat abonnenterna i enlighet med 5 kap. 16 § 
LEK. Bolaget har inte heller följt rekommendationerna i PTS allmänna råd om 
underrättelse vid villkorsändring för hur, när och om vad en abonnent bör 
underrättas. 

Bolaget har i sitt yttrande angett att bolaget underrättade abonnenterna om 
villkorsändringen den 4 december 2016. Det framgår av den inlämnade 
fakturan att ändringen trädde i kraft den 1 januari 2017. Av 5 kap. 16 § LEK 
följer att abonnenterna ska underrättas om kommande villkorsändringar minst 
en månad innan ändringen träder i kraft. Eftersom underrättelsen till 
abonnenterna skett mindre än en månad innan villkorsändringen trädde i kraft 
anser PTS att bolaget i den här delen inte uppfyllt de krav som ställs i 5 kap. 16 
§ LEK. Att mer än en månad passerade innan nästa fakturering saknar enligt 
PTS betydelse.  

Bolaget har i sitt yttrande angett att abonnenterna har fått information om sin 
rätt att vid en villkorsändring säga upp avtalet utan att därvid drabbas av någon 
kostnad, avgift eller annan förpliktelse via bolagets hemsida. Av 5 kap. 16 § 
LEK framgår att den informationen ska framgå av underrättelsen om 
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villkorsändring. Därmed anser PTS att det inte är tillräckligt att informationen 
finns på bolagets hemsida. 

Av underrättelsen framgår att månadsavgiften ”ändras … med 30 kr per månad 
inklusive moms”. Det bör enligt PTS allmänna råd om underrättelse vid 
villkorsändring framgå av underrättelsen hur villkoret kommer att ändras. Av 
bolagets underrättelse framgår det inte om priset kommer att höjas eller sänkas. 
PTS anser därför att bolagets skrivelse inte är tillräckligt tydlig avseende vad 
ändringen kommer att innebära för abonnenten. 

Vidare har bolaget inte i underrättelsen angett kontaktuppgifter dit abonnenten 
kan vända sig för att få svar på frågor om villkorsändringen. I sitt yttrande till 
PTS har bolaget angivit att kontaktuppgifterna finns tillgängliga på bolagets 
hemsida. Enligt PTS allmänna råd om villkorsändringar bör det inte vara 
tillräckligt att endast hålla information om en villkorsändring tillgänglig på en 
webbplats. Det är PTS bedömning att det i underrättelsen bör anges var 
abonnenten kan vända sig för att specifikt få svar på frågor om 
villkorsändringen.

Slutligen har bolaget underrättat abonnenterna om de kommande 
villkorsändringarna genom en skrivelse på den ordinarie månadsfakturan. Av 
PTS allmänna råd om villkorsändring framgår att en underrättelse om 
villkorsändring bör hållas särskild från annan information som bolaget 
tillhandahåller abonnenten. Till exempel bör en underrättelse som skickas per 
post finnas på ett separat papper från annan information, såsom 
faktureringsinformation, som bolaget skickar till abonnenten. I och med att 
bolaget inte har hållit underrättelsen särskild från annan information som 
bolaget har tillhandahållit abonnenten anser PTS att abonnenten inte 
underrättats på ett tillräckligt tydligt sätt om de kommande villkorsändringarna.

Fast Communication Sweden AB ska beredas tillfälle att yttra sig 
PTS finner sammanfattningsvis att myndigheten enligt 7 kap. 4 § LEK ska 
underrätta bolaget om att myndigheten misstänker att bolaget har agerat i strid 
med 5 kap. 16 § LEK. 

Bolaget ges tillfälle att senast den 5 juli 2017 yttra sig över denna underrättelse.

När tiden för att inkomma med yttrande har löpt ut kan PTS komma att med 
stöd av 7 kap. 5 § LEK meddela de förelägganden som behövs för att bolaget 
ska vidta nödvändiga åtgärder för rättelse. Eventuella förelägganden kan 
komma att förenas med vite. Om ni inte alls hörs av kan PTS ändå komma att 
fatta beslut på det underlag som står till myndighetens förfogande.
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Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 § LEK får enligt 8 kap. 21 § samma 
lag inte överklagas.

Beslutet har fattats av tillförordnade enhetschefen Ann-Sofie Fahlgren. I 
ärendets slutliga handläggning har även generaldirektören Dan Sjöblom, 
rättschefen Karolina Asp, avdelningschefen Annicka Spångberg och juristen 
Sally Stenberg (föredragande) deltagit.  
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