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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Vår referens: Dnr 22-1481 

Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende PTS förslag på 
föreskrifter om skyldighet att informera inför 
en automatisk avtalsförlängning och om årlig 
information om prisvillkor. 

1. Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 2 mars 2022 skickat ut ett förslag till nya 

föreskrifter om information informera inför en automatisk avtalsförlängning och om 

årlig information om prisvillkor på remiss. Remissen har skickats till aktörer med 

nummertillstånd samt andra utvalda tillhandahållare av elektroniska 

bkommunikationstjänster, utvalda myndigheter, organisationer och företag. 

Remisstiden gick ut den 1 april 2022. En remissinstans begärde att få förlängd 

svarstid, vilket PTS medgav till den 8 april 2022. 

Nedan sammanställs de huvudsakliga synpunkter som framförts i inkomna remissvar 

tillsammans med PTS inställning till remissinstansernas synpunkter. Remissen 

skickades till 240 remissinstanser. Remissvaren finns, tillsammans med den 

gemensamma konsekvensutredningen för PTS fyra föreskriftsförslag om skydd för 

slutanvändares rättigheter, samlade i dnr 22-1414. 

 

http://www.pts.se/


2022-05-25 Promemoria   2 

Post- och telestyrelsen 

2. Inkomna remissvar 

 

17 remissvar har inkommit varav tre innehöll synpunkter på förslaget. 

Följande remissinstanser har varit positiva till eller inte haft några synpunkter på 

förslaget; 

Allente Sverige AB, Försvarsmakten, Integritetsskyddsmyndigheten, 

Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Regelrådet, Svenska 

Stadsnätsföreningen, Svenska institutet för standarder, Sveriges Kommuner och 

Regioner, Teknikföretagen, Telia Company AB, Trafikverket och Vinnova. 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Kommerskollegium instämmer i Post- och telestyrelsen (PTS) bedömning att 

förslaget omfattas av undantaget från anmälningsplikt för teletjänster enligt 

anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter, (EU) 2015/1535. 

 

 

3. Synpunkter och PTS kommentarer 

 
Myndigheten för delaktighet anser att det generellt borde framgå tydligare att 

informationen ska vara enkel och begriplig. 

 

PTS kommentar: Det framgår redan av lagen att information till slutanvändare ska 

vara bl.a. begriplig och tydlig. PTS ser inte behov av ytterligare tydliggörande i dessa 

föreskrifter. 
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Telenor Sverige AB (Telenor) framför att utformningen i artikel 105.3 i EU-direktivet, 

som implementerats genom föreskrifterna, gör det otydligt om den information som 

ska lämnas innan avtalet förlängs automatiskt ska lämnas till slutanvändaren när 

avtalet förlängs med ny bindningstid eller om det även gäller när avtalet fortsätter 

som ett löpande avtal utan bindningstid och att det inte finns samma behov av 

information när avtalet övergår till obundet.  

 
PTS kommentar: Informationen ska enligt EU-direktivet alltid ges om ett avtal förlängs 

automatiskt. Denna reglering genomförs i föreskrifterna. 

Telenor föreslår att PTS begränsar kretsen berörda företag till mikroföretag som inte 

uttryckligen samtyckt till annat. 

Verizon Business Group anser att kraven inte borde omfatta information till stora 

företag. 

 

PTS kommentar:   

Artikel 105.3 i EU-direktivet är fullharmoniserad och medger därmed inte någon 

flexibilitet vid genomförandet. Då EU-direktivet och lagen reglerar information till 

”slutanvändare” kan PTS inte införa ytterligare begränsningar.  

 

 

Sammanfattningsvis föranleder inte synpunkterna några ändringar i förskrifterna. PTS 

gör dock en språklig justering i 3 § andra stycket. 

 

 
 

 

 

 

 


