
 PROMEMORIA 

Sida 

   

 Datum Vår referens 

 2018-02-22 Dnr: 18-1258 1(3) 

    

Avdelningen för samhällsfrågor 

Sally Stenberg 

08-678 58 92 

sally.stenberg@pts.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 

 

Tillsynsrapport: Uppsägningstider i 
konsumentavtal 

Sammanfattning 

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört tillsyn över vilka villkor om 
uppsägningstid 12 operatörer ställer upp i avtal med konsument.  

Enligt 5 kap. 15 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) får 
uppsägningstider i konsumentavtal inte överstiga en månad. PTS har i sin 
granskning av operatörernas avtal inte konstaterat några brister med avseende 
på bestämmelsen. Det innebär att det stora flertalet av konsumenterna har avtal 
med uppsägningstider som är förenliga med LEK. 

Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) har under perioden oktober 2017 till januari 2018 
genomfört planerad tillsyn över vilka villkor om uppsägningstider som ett urval 
av operatörer ställer upp i avtal med konsument.  

Sedan 1 maj 2014 följer av 5 kap. 15 b § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) att uppsägningstider i konsumentavtal som slutits efter 
det datumet inte får överstiga en månad:  

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp 
villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än 
en månad. I fråga om avtal med bindningstid får villkoren inte innebära 
att konsumenten måste säga upp avtalet tidigare än en månad före 
bindningstidens utgång för att avtalet ska upphöra att gälla vid den 
tidpunkten. 

Syftet med den planerade tillsynen var dels att kontrollera att operatörerna 
följer lagen i det här avseendet, dels att genom informationsinsatser om 
tillsynen uppmärksamma konsumenter om deras rättigheter enligt LEK.  
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Genomförandet av tillsynen 

PTS tillsyn om uppsägningstider har omfattat 12 operatörer, varav sju 
tillsammans har mer än 90 % av slutkunderna på marknaderna för 
mobilabonnemang, mobilt bredband och bredbandsabonnemang samt mer än 
80 % av slutkunderna på marknaderna för fast bredband och fasta 
samtalsabonnemang, och fem är mindre operatörer.  

De operatörer som omfattades av tillsynen var:  

Telia Company 
Tele2 
Telenor 
Hi3G (Tre) 
Com Hem 
Bahnhof 
Bredband 2 
Sveriges telefoni 
0700 
Qall 
Phonia 
Teloteket 

Operatörerna har, på PTS begäran, inkommit med yttranden över vilka 
uppsägningstider de tillämpar gentemot konsument, samt vilken information 
om detta som framgår av deras allmänna villkor. För genomförande av tillsynen 
har PTS granskat vad som framgår av operatörernas villkor om uppsägningstid 
och vad operatörerna angett i sina yttranden.  

Slutsatser av tillsynen 

PTS har inte i något fall konstaterat sådana brister i operatörernas tillämpning 
av 5 kap. 15 b § LEK att man har haft anledning att gå vidare med tillsynen. De 
tillsynade operatörerna har i sina yttranden angett att de tillämpar en månads 
uppsägningstid i avtal med konsumenter. Detta bekräftas också av de allmänna 
och tjänstespecifika villkor som de tillställt myndigheten.  

Uppsägningstiden framgår i regel av operatörernas allmänna villkor, som 
tillämpas gentemot samtliga kunder som är konsumenter. I något fall framgår 
uppsägningstiden istället av de tjänstespecifika villkoren. Operatören har då 
meddelat att de allmänna villkoren alltid kombineras med tjänstespecifika 
villkor, och att konsumenten på så sätt får kännedom om förutsättningarna för 
att säga upp avtalet.  

En operatör hade i sina allmänna villkor för konsumenter angivit en 
uppsägningstid om tre månader. Enligt operatörens yttrande tillämpade man 
emellertid i praktiken en uppsägningstid om en månad. De allmänna villkoren 
har nu korrigerats. 
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Två operatör anger i sina villkor att avtalet efter uppsägningen löper till och 
med betalningsperiodens slut alternativt till nästkommande månadsskifte. 
Operatörerna har, efter att PTS ställt kompletterande frågor, uppgett att 
betalningsperioden alltid är 30 dagar, och att uppsägningstiden därmed blir som 
längst 30 dagar, respektive att nästkommande månadsskifte innebär att avtalet 
löper till och med innevarande månads slut, det vill säga som längst en månad.  

Två operatörer har i sina yttranden till PTS uppgett att man inte har några 
kunder som är konsumenter, men att man, om man i framtiden sluter avtal med 
konsumenter, kommer att tillämpa maximalt en månads uppsägningstid.  

Effekter av tillsynen 

Tillsynen av operatörernas tillämpning 5 kap. 15 b § LEK har inneburit att PTS 
har fått en bred bild av vilka uppsägningstider som tillämpas på för 
konsumenter i avtal om elektroniska kommunikationstjänster. Den bild som 
framträder är att operatörerna över lag inte har längre uppsägningstider än en 
månad, i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

I och med att de tillsynade operatörerna omfattar mer än 90 % av slutkunderna 
på marknaderna för mobilabonnemang, mobilt bredband och 
bredbandsabonnemang samt mer än 80 % av slutkunderna på marknaderna för 
fast bredband och fasta samtalsabonnemang kan det konstateras att en stor del 
av konsumenterna har avtal med uppsägningstider som är förenliga med LEK. 
Genom informationsinsatser om tillsynen hoppas myndigheten på att 
uppmärksamma alla konsumenter om deras rättigheter enligt lagen. 

Genom information på PTS webbplats och facebooksida om tillsynen så har 
konsumenternas kännedom om sina rättigheter också stärkts. PTS tipsfunktion 
har i samband med publicering av nyheter om tillsynen fått flera samtal från 
allmänheten med frågor om reglerna kring uppsägningstider och bindningstider, 
som direkt hänvisat till att PTS bedriver tillsyn på området.  


