
2022-05-31    1 

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: 21–8336 

Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende förslag till föreskrifter 
och allmänna råd om byte av tillhandahållare 
av internetanslutningstjänst 

1. Inledning 

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

föreskrifter och allmänna råd om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst 

på remiss. 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 364 remissinstanser däribland anmälda tillhandahållare av 

internettjänster samt utvalda myndigheter och organisationer. Svar har inkommit från 

21 remissinstanser. 

 

2. Remissvar 

PTS har tagit emot remissvar från följande remissinstanser: 

Allente Sverige AB 

Bjäre kraft bredband AB 

http://www.pts.se/
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Företagarna 

Försvarsmakten 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Internetstiftelsen 

Kommerskollegium  

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för press, radio och tv 

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Sveriges kommuner och regioner 

Svenska stadsnätsföreningen 

Säkerhetspolisen 

Teknikföretagen 

Tele2 Sverige AB 

Telenor Sverige AB 

Telia company AB 

Åklagarmyndigheten 

2.1 Remissinstanser som har lämnat synpunkter på remissen 

Följande remissinstanser har lämnat synpunkter på remissen: 

Övergripande synpunkter 

Bjäre kraft bredband AB  

Kommerskollegium 

Myndigheten för delaktighet 

Regelrådet 

Svenska stadsnätsföreningen 

Telia company AB 

Synpunkter på utformningen av de föreslagna föreskrifterna 

Allente Sverige AB 

Tele2 Sverige AB 

Telenor Sverige AB 
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2.2 Remissinstanser som inte har lämnat några synpunkter 

Följande remissinstanser har angett att de inte har några synpunkter på remissen: 

Försvarsmakten 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Myndigheten för press, radio och tv 

Polismyndigheten 

Säkerhetspolisen 

Teknikföretagen 

Åklagarmyndigheten 

2.3 Remissinstanser som angett att de avstår från att lämna 
svar. 

Följande remissinstanser har angett att de avstår från att svara på remissen: 

Företagarna 

Internetstiftelsen 

Sveriges kommuner och regioner 

 

3. Synpunkter på de föreslagna 
föreskrifterna 

3.1 Övergripande synpunkter 

Allente påpekar att förslaget inte är fullständigt då det  

1) inte tar hänsyn till att slutanvändare i samband med byte av tillhandahållare 

också kan vilja överlåta internetanslutningstjänsten till annan slutanvändare 

på samma adress där internetanslutningstjänsten ska levereras, och 

2) förutsätter att slutanvändaren är densamma efter bytet av tillhandahållare. 

Genom att förutsätta detta missas den viktiga målgrupp vars 

internetanslutningstjänst i de öppna fibernäten inte kan aktiveras i samband 

med inflyttning till en ny bostad där tidigare hyresgäst (tidigare slutanvändare 

som avflyttat) fortsatt har en aktiv internetanslutningstjänst på porten. 
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För att regleringen i praktiken ska fungera på ett optimalt sätt med likabehandling av 

slutanvändare i olika situationer rekommenderar Allente att PTS även reglerar 

ovanstående två punkter. 

Bjäre kraft framför att de i stort anser förändringen som positiv, men att tidsramen 

för att utveckla och införa en fungerande lösning är snäv. De framför också att 

kostnadsberäkningen i konsekvensutredningen per timme för en systemutvecklare är 

alldeles för låg. 

Kommerskollegium bedömer att PTS inte behöver anmäla förslaget om föreskrifter 

och allmänna råd om byte av internetanslutningstjänst eftersom vissa teletjänster 

undantas från anmälningsplikten.  

Myndigheten för delaktighet (MFD) har generella synpunkter på samtliga PTS 

förslag till föreskrifter enligt nya LEK. MFD menar att det saknas en viktig aspekt i 

föreskrifterna som innebär att den information som slutanvändarna ska ta del av 

måste vara enkel, begriplig och därmed användbar utifrån olika behov och förmågor. 

Detta är en förutsättning för att alla slutanvändare ska kunna ta aktiva beslut och få 

sina rättigheter tillgodosedda. 

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

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Svenska stadsnätsföreningen har inget att erinra när det gäller föreskrifterna, men 

framför att små aktörer behöver vägledning och stöd, och att PTS bör tillhandahålla 

handfasta vägledningar till sektorns aktörer för att säkerställa en så god efterlevnad 

som möjligt av föreskrifterna. 

Tele2 påpekar att PTS har bortsett dels från den vägledning som ges i både kodexen 

och i propositionen i fråga om avgränsningar av bestämmelserna i artikel 106.1 och 

106.6, dels från den tekniska och praktiska verkligheten. Om förslaget skulle 

realiseras med nuvarande innehåll bedömer Tele2 att slutanvändarnas byte av 

tillhandahållare av internanslutningstjänster avsevärt skulle försvåras, riskerna för 

missbruk och oseriös försäljning skulle öka markant och slutanvändarnas val- och 

avtalsfrihet skulle inskränkas.  

Telenor påpekar att byte av tillhandahållare inte är en rättighet för slutanvändaren 

och att det därför blir otydligt när byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst 

och nummerportering behandlas i samma bestämmelse i kodexen. 

Det är i grunden olyckligt att denna sammanblandning finns även om Telenor har 

förståelse för att det är svårt för PTS att läka de brister som främst finns i art 106.6 

där det anges att den mottagande tillhandahållaren ska leda bytesförfarandet och att 

slutanvändarens avtal med den överlämnande tillhandahållaren automatiskt ska 
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upphöra att gälla när bytesförfarandet avslutats. Dessa krav känns irrelevanta för flera 

av de vanligast förekommande bytesförfarandena, t.ex. när bytet sker genom att 

slutanvändaren för in ett nytt SIM-kort i sin terminal (mobiltelefon, läsplatta, router för 

mobilt bredband eller FWA, etc.) eller när ett byte av tillhandahållare sker genom en 

portal som tjänstetillhandahållarna eller en kommunikationsoperatör tagit fram. 

Att begreppet ”slutanvändare” används i föreskriften ska förstås som att 

bestämmelsen i sin helhet gäller såväl konsument- som företagskund. Telenor ser 

inte att PTS föreskrifter är ändamålsenliga i förhållande till företagskunder och 

efterlyser klargöranden. Exempelvis skulle kunna anges att det, förutom konsument, 

är mikroföretag som inte samtyckt till annat som omfattas. 

Begreppet slutanvändare får i avtalssammanhang en oklar status, då det i LEK 

definieras som den som använder tjänsten. Tillhandahållarens avtalspart definieras i 

LEK som abonnenten. När PTS talar om avtalsrelaterade frågor är det mer korrekt att 

använda begreppet abonnent, t.ex. i fråga om ändring av ett avtal där det inte är 

användaren, utan abonnenten som är behörig att ändra eller säga upp avtalet. PTS 

kan lösa detta genom att i tillämpliga fall hänvisa till ”slutanvändare som är abonnent”. 

Vid byte av tjänsteleverantör hos kommunikationsoperatör (KO) kan bytesportalen 

tillhandahållas av kommunikationsoperatören, vilken varken är överlämnande eller 

mottagande tillhandahållare. De problem Telenor upplever vid byte via KO-portal 

kräver således inte något förändrat beteende från överlämnande eller mottagande 

tillhandahållare utan av kommunikationsoperatören, något som PTS föreskrifter inte 

alls verkar ta höjd för. 

Telia framför att det är väsentligt att föreskrifter från PTS på detta område ger 

utrymme för de olika lösningar för byten på KO-plattformar som har överenskommits 

inom branschen och som, såvitt Telia kan bedöma, fungerar väl. Enligt Telias 

bedömning ger föreskrifterna utrymme för befintliga lösningar. 

PTS kommentar 

Bestämmelserna i kodexen och LEK tar sikte på att minimera avbrott i tjänsten när en 

slutanvändare byter tillhandahållare av internetanslutningstjänst. Enligt PTS 

bedömning finns det därför inte utrymme att, som Allente påpekar, i föreskrifterna 

utöka tillämpningen till att omfatta överlåtelse av internetanslutningstjänsten från en 

slutanvändare till en annan eller de situationer som uppstår när en slutanvändare 

flyttar in i ny bostad där den avflyttade slutanvändarens internetanslutningstjänst 

fortfarande är aktiv och därmed blockerar ny tillhandahållare att aktivera 

internetanslutningstjänst för den nyinflyttade. 
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PTS har beaktat MFD:s synpunkter men gjort bedömningen att inte göra några 

förändringar i aktuellt förslag mot bakgrund av de synpunkter som MFD lämnat. 

Angående Telenors synpunkt att PTS förslag inte tar höjd för de fall där byten av 

tillhandahållare sker hos en kommunikationsoperatör, och där bytesportalen kan 

tillhandahållas av kommunikationsoperatören, noteras att det primära syftet med den 

bakomliggande bestämmelsen i kodexen är  rättigheter till skydd för slutanvändare. 

Syftet är att slutanvändarna i händelse av byte, och i den mån det är tekniskt 

genomförbart, ska kunna byta tillhandahållare utan avbrott i tjänsten samt att de ska 

hållas informerade under bytets gång. Varken kodexen eller bestämmelsen i 7 kap. 18 

§ nya LEK tar sikte på något annat än att det är de berörda tillhandahållarna som ska 

genomföra bytet och hålla slutanvändaren informerad. Det är också med 

tillhandahållarna som slutanvändaren har en avtalsrelation avseende 

internetanslutningstjänst. Det finns ingen avtalsrelation mellan slutanvändaren och 

kommunikationsoperatören, och typiskt sett finns det inte någon anledning för 

slutanvändaren att ha kontakt med kommunikationsoperatören vid byte av 

tillhandahållare. PTS gör sammantaget bedömningen att bemyndigandet i 7 kap. 21 § 

nya LEK inte ger PTS möjlighet att föreskriva om skyldigheter för någon annan än 

tillhandahållare av internetanslutningstjänster. 

När det gäller Tele2:s och Telenors synpunkter om att det saknas en avgränsning, så 

bedömer PTS att den grundläggande begränsningen för tillämpningen av de 

föreslagna föreskrifterna finns i 7 kap. 18 § nya LEK, där det framgår att byte ska ske 

utan avbrott i den utsträckning det är tekniskt genomförbart. Med anledning av de 

inkomna synpunkterna, och att det rör sig om nya bestämmelser ser dock PTS ett 

behov av att införa ett förtydligande i föreskrifterna så att innebörden i den 

begränsning som finns i 7 kap. 18 § LEK och därmed tillämpningsområdet för 

föreskrifterna, kommer till uttryck även på föreskriftsnivå, mer om det nedan i avsnitt 

3.2. 

Som Telenor framför kan det eventuellt uppstå tveksamheter kring begreppet 

slutanvändare. Det är den slutanvändare som är avtalspart med tillhandahållaren, som 

också har rätt att begära byte av tillhandahållare. Även om det framstår som naturligt 

att det endast är en slutanvändare som är avtalspart (abonnemangsinnehavare) som 

också är den som har rätt att vidta åtgärder avseende sitt avtal, instämmer PTS i 

Telenors synpunkter om att det bör förtydligas i föreskrifterna så att det kommer till 

ett direkt uttryck där. När det gäller begreppet slutanvändare så gör PTS 

bedömningen att det saknas utrymme för att göra någon åtskillnad mellan 

konsumenter och företagskunder. 
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3.2 Skyldighetens omfattning – 3 §  

Tele2 påpekar sammanfattningsvis att föreskriftsförslaget inte innehåller några 

avgränsningar över huvud taget i fråga om tillämpningsområde. 

Det bytesförfarande som beskrivs i artikel 106.1 är inte tekniskt genomförbart i de fall 

det saknas tekniska beroenden mellan tillhandahållarna av internet-

anslutningstjänster, det vill säga då det är fråga om fasta internetanslutningstjänster 

som tillhandahålls över olika (parallella) fastighetsnät och mobila internet-

anslutningstjänster. Som en konsekvens av denna uttryckliga avgränsning av 

bytesförfarandet i artikel 106.1 avgränsas även tillämpligheten för de grundkrav och 

de delkrav som gäller enligt artikel 106.6, första stycket. Detta då bestämmelserna i 

artikel 106.6, första stycket, gäller för det bytesförfarande som anges i artikel 106.1. 

Samma avgränsningar ska gälla för de bestämmelser som genomför artikel 106.1 och 

106.6, första stycket, det vill säga 3–8 §§ i föreskriftsförslaget. Det bör enligt Tele2 

framgå av föreskriftsförslaget. 

Telenor påpekar att tillhandahållande av internetanslutningstjänst är ett mycket 

bredare område än nummerportabilitet. Internetaccess kan inte bara tillhandahållas i 

mobil respektive fast nätanslutningspunkt, utan också på ett stort antal olika sätt. Hur 

ett byte sker och vilken interaktion som eventuellt krävs mellan överlämnade och 

mottagande operatör skiljer sig markant beroende på vilken tjänst det handlar om. 

Av direktivets beaktandesats 277 framgår tanken att byten som kan ske utan längre 

avbrott leder till att fler slutanvändare inte tvekar till att initiera ett byte, vilket kan vara 

positivt för konkurrensen. Intrycket är att regeln främst är avsedd att tillämpas på 

bytesförfaranden som i avsaknad av reglering riskerar att dra ut på tiden trots att det 

inte finns några objektivt godtagbara anledningar till dröjsmålet.  Tankarna faller på 

byte av operatör vid bredbandsleverans över kopparnätet, s.k. DSL, där ett byte kan 

kräva att övertagande operatör ges tillträde till teknikskåp för att byta ut utrustning 

och göra fysiska omkopplingar. 

I den utsträckning det gäller tjänster i mobila nät eller tjänster i öppna nät med 

bindningstid, ser Telenor inte något behov av reglering i föreskriftsform för att minska 

risken för avbrott i tjänsten eller undvika att slutanvändaren får betala för två tjänster 

under bytestiden. I dessa fall finns redan fungerande bytesprocesser och 

föreskrifterna känns inte motiverade. 

PTS har inte mandat att utvidga skyldigheterna men kan inom ramen för den 

skyldighet som uttryckligen framgår av lagtexten förtydliga och specificera vad 

skyldigheten innebär och hur den ska tillämpas. Eftersom lagtexten är kortfattad och 

dessutom olyckligt formulerad är det viktigt att PTS bringar klarhet i vad skyldigheten 

i praktiken avser, samt hur och när den blir aktuell. Hänvisningen till ”i den 
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utsträckning det är tekniskt genomförbart” i lagtexten finns inte med i föreskrifterna 

och ger ändå inte utrymme för undantag i de många fall där bestämmelsen inte är 

befogad, utan tar sikte på fall där avbrott inte kan undvikas. PTS har möjlighet att 

specificera undantag men har inte tagit denna möjlighet. I de delar bestämmelsen 

fylls och konkretiseras tycks allt för mycket inspiration hämtats från skyldigheten till 

nummerportabilitet, exempelvis avseende det ”mottagarledda” bytesförfarandet. 

I 3 § finns ett korthugget stadgande om samordning av bytesförfarandet. Den 

föreslagna bestämmelsen om samordning är intetsägande och ger ingen närmare 

ledning till hur och under vilka omständigheter den ska anses tillämplig. 

PTS kommentar 

Det grundläggande kravet om teknisk genomförbarhet framgår av 7 kap. 18 § nya 

LEK. Trots det så har PTS, som anges ovan i avsnitt 3.1 och 3.2, utifrån de synpunkter 

som inkommit, gjort bedömningen att det kan finnas anledning att förtydliga 

föreskrifterna vad avser skyldighetens omfattning. I föreskriftsförslagets 3 § införs 

därför ett nytt första stycke som förtydligar att de föreslagna föreskrifterna är 

tillämpliga på sådana byten där det inte är möjligt för den mottagande 

tillhandahållaren att aktivera sin tjänst utan att den överlämnande tillhandahållarens 

tjänst upphör. Detta innebär enligt PTS bedömning ett förtydligande av vad som i 7 

kap. 18 § nya LEK avses med att byte av tillhandahållare ska kunna ske utan avbrott i 

tjänsten i den utsträckning det är tekniskt genomförbart, och tydliggör samtidigt 

föreskrifternas tillämpningsområde. 

3.3 Motverka missbruk samt slutanvändares samtycke – 
3 och 4 §§ 

Tele2 anser att föreskriftsförslaget inte innehåller några bestämmelser som ska 

skydda både slutanvändare och tillhandahållare från missbruk och oseriösa aktörer. 

Detta trots att artikel 106.6, andra stycket, Kodexen, innehåller ett uttryckligt krav på 

att tillhandahållarna inte ska ”missbruka bytesförfarandet” och inte heller ”byta 

slutanvändare utan slutanvändarnas uttryckliga samtycke”. Detta är en allvarlig brist i 

föreskriftsförslaget, och inte förenligt med kodexen. 

Telenor framför att den föreslagna bestämmelsen i 4 § är verklighetsfrämmande och 

förefaller frikopplad från de inarbetade bytesförfaranden som tillämpas på den 

svenska marknaden. Det första ledet för tankarna till nummerportabilitet eller sådan 

tjänst där tillhandahållaren på grossistnivån har en regulatorisk skyldighet avseende 

operatörsbyte, exempelvis i enlighet med ett gällande SMP-beslut.  

Då det inte finns någon skyldighet avseende byte i grunden, likande det som gäller 

för nummerportabilitet, blir det märkligt att tala om ett mottagarlett förfarande. I 
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praktiken sker byten utan avbrott i mobila tjänster genom att kund sagt upp sitt 

abonnemang i enlighet med sitt avtal och i samband med att tjänsten upphör ser till 

att skaffa ett nytt SIM-kort så att den nya tjänsten blir tillgänglig. Det är mycket svårt 

att se något mottagarlett förfarande här. På samma sätt byter kund i öppet nät och 

hos kommunikationsoperatör sin fasta bredbandstjänst genom att välja ny 

tillhandahållare i den operatörsgemensamma tjänsteportalen. Även här känns ett 

mottagarlett förfarande verklighetsfrämmande. 

Att den mottagande operatören ska ”avtala en tidpunkt för överlämnade med 

slutanvändaren” är också en märklig konstruktion. Det som kan avtalas med 

slutanvändaren är tidpunkten för leverans av den nya tjänsten och inget annat. Det är 

en annan sak att den mottagande tillhandahållare bör lämna generell information om 

hur bytet fungerar, när den nya tjänsten kommer att börja fungera och vad som gäller 

om det uppstår fördröjningar med leveransen. När det gäller information av detta slag 

har den mottagande tillhandahållaren onekligen en mycket viktig roll för ett 

fungerande byte. 

Skrivningen om att den överlämnande tillhandahållaren ska meddela den mottagande 

tillhandahållaren om tiden som behövs för att förbereda bytet för tankarna till tjänster 

som är tekniskt eller organisatoriskt komplicerade, såsom byte av bredband över 

DSL, där det kan krävas att den mottagande operatören skickar underentreprenör till 

ett teknikskåp eller kopplingspunkt för att byta ut utrustning eller göra fysiska 

omkopplingar. Med tanke på att regelverket kommer från EU och började tas fram för 

6–7 år sedan kan det mycket väl vara så att det är just DSL-byten som kommissionen 

hade i åtanke när förslaget lades fram. PTS föreskrifter måste under alla 

omständigheter göra det klart att bestämmelsen endast är tillämplig på den typ av 

bytesförfaranden där marknaden inte erbjuder en fungerande process och där det 

finns risker för längre avbrott. 

PTS kommentar 

En förutsättning för att ett byte ska komma till stånd är att slutanvändaren faktiskt vill 

byta tillhandahållare. Utifrån de inkomna synpunkterna ser dock PTS ett behov av ett 

förtydligande i föreskrifterna så att det på ett tydligare sätt framgår att byte inte ska 

ske utan slutanvändarens uttryckliga samtycke. Förtydligandet införs i 3 § i 

föreskriftsförslaget. Bestämmelsen torde inte innebära att samtycket endast kan 

komma direkt från slutanvändaren utan t.ex. också från den mottagande 

tillhandahållaren, förutsatt att denna agerar med stöd av en fullmakt från 

slutanvändaren. 

Det faktum att föreskrifterna ska tillämpas på sådana byten där det inte är möjligt för 

den mottagande tillhandahållaren att aktivera sin tjänst utan att den överlämnande 

tillhandahållarens tjänst upphör, innebär enligt PTS bedömning i sig ett skydd mot 
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missbruk av bytesförfarandet. I 4 § i föreskriftsförslaget anges vidare att den 

överlämnande tillhandahållaren ska kunna motivera den tid som behövs för att 

förbereda bytet. Detta innebär ett skydd mot att den överlämnande tillhandahållaren i 

onödan försenar bytesförfarandet. Som nämnts ovan införs också ett förtydligande 

om att byte inte heller ska ske utan slutanvändarens uttryckliga samtycke, vilket 

också innebär ett skydd mot missbruk av bytesförfarandet. PTS ser dock att det kan 

finnas en anledning att trots detta införa ett förtydligande på övergripande nivå om 

att tillhandahållarna inte ska missbruka eller försena bytesförfarandet, samtidigt som 

den generella skrivningen om att tillhandahållarna ska samordna bytet tas bort.  

Sammantaget gör PTS bedömningen att ovanstående förtydliganden är i linje med 

direktivets bestämmelser om att tillhandahållarna inte ska missbruka eller försena 

bytet, och att de ska samarbete lojalt. 

Angående Telenors synpunkt om att det är en märklig konstruktion att den 

mottagande tillhandahållaren ska ”avtala en tidpunkt för överlämnande med 

slutanvändaren” så ingår i begreppet byte, enligt PTS mening, bland annat att avtala 

en tidpunkt för leverans, varvid den överlämnande tillhandahållaren avslutar sin tjänst 

och den mottagande tillhandahållaren aktiverar sin tjänst. Ett förtydligande görs dock 

i föreskrifterna; dels byts ”överlämnande” ut mot ”byte” dels görs ett förtydligande i 

bestämmelsen så att det framgår att den mottagande tillhandahållaren, med 

beaktande av den överlämnande tillhandahållarens behov av att förbereda bytet, 

avtalar en tidpunkt med slutanvändaren då tjänsten ska aktiveras, varvid bytet av 

tillhandahållare ska ske. 

3.4 Automatisk uppsägning – 5 § 

Tele2 anser att bestämmelsen i föreskrifterna om att den överlämnande 

tillhandahållaren ska tillämpa villkor som innebär att avtalet med slutanvändaren sägs 

upp när bytesförfarandet avslutas, ska förtydligas, eftersom bestämmelsen i princip 

innebär en skyldighet om automatisk uppsägning ”när bytesförfarandet avslutas”. 

Telenor framför att kravet att avtalet ska upphöra automatiskt vid bytet ter sig särskilt 

märkligt med tanke på att byte under gällande avtalstid inte är en rättighet för 

slutanvändaren och således torde en förutsättning för ett byte vara att 

slutanvändaren sagt upp sitt avtal och att uppsägningstiden löpt till ända.   

Ett scenario som Telenor kan föreställa sig är att en slutanvändare under 

bindningstiden vänder sig till en ny operatör som lovar att påbörja leveransen ett visst 

datum men som inte kontrollerar att slutanvändaren har rätt att lämna sitt befintliga 

avtal. När leveransen startar är slutanvändaren fortfarande bunden till sitt 

ursprungliga avtal. Nu säger föreskriften att den ursprungliga tillhandahållaren borde 

ha tillsett att avtalet upphörde automatiskt på dagen när den nya tjänsteleverantören 
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påbörjade sin leverans. Men det kan ju uppenbarligen inte vara avsikten. Det 

ursprungliga avtalet gäller ju fortfarande och den nya operatören borde inte ha lovat 

ett byte förrän det befintliga avtalet löpt ut eller sagts upp. Information från en ny 

tillhandahållare att abonnenten har beställt en tjänst hos denne, kan inte likställas 

med en uppsägning från abonnentens sida. 

Beträffande 5–7 §§ måste det än en gång understrykas att slutanvändaren inte har 

någon rätt att i förtid säga upp gällande avtal under rådande bindningstid. 

Bestämmelserna måste därför ändras så att det tydligt framgår att de gäller i 

händelse av byte. Ett önskemål om byte, vare sig det är riktat till mottagande 

tillhandahållare eller till den existerande, medför inte att avtalet upphör i förtid. Avtalet 

ska i stället sägas upp i enlighet med vad som är överenskommet med slutkunden. 

Om PTS med sitt förslag i någon del menar att avtalets bestämmelser om 

uppsägning inte kan göras gällande, så måste detta framgå tydligt och den legala 

grunden för den inställningen redovisas. Telenor menar att det saknas legal grund för 

en sådan inställning. 

Det ska i sammanhanget påminnas om de stora problem som oseriösa mottagande 

operatörer kan orsaka genom att knyta kunder till sig baserat på tveksamma eller 

olagliga försäljningsmetoder, vilket vi tyvärr sett i stor omfattning både vid förval och 

nummerportabilitet. Det ”mottagarledda förfarandet” kan vara en invit till mindre 

nogräknade tillhandahållare, återförsäljare och telemarketingföretag att flytta över 

kunder genom ”fulsälj”. 

Tanken på ett mottagarlett förfarande för byte av internettillhandahållare där det 

existerande avtalet upphör automatiskt vid bytet, kan låta lockande i sin enkelhet 

men innebär i praktiken problem och risker som PTS inte verkar fullt ut ha övervägt. 

Telenor avstyrker därför förslagen i dessa delar. 

PTS kommentar 

Som anges i avsnitt 3.3 förtydligas föreskrifterna så att det framgår att byte inte ska 

ske utan slutanvändarens uttryckliga samtycke. Förtydligandet avseende 

skyldighetens omfattning (avsnitt 3.2) torde också innebära att risken för felaktigt 

initierade uppsägningar minimeras. Vidare torde informationslämningen som vid byte 

ska ske från båda tillhandahållarna också bidra till att uppmärksamma eventuellt 

”fulsälj”. Att slutanvändaren själv, i samband med byte, eventuellt inte sagt upp avtalet 

när bytet genomförs torde inte förhindra att den överlämnande tillhandahållaren 

tillämpar villkor som innebär en uppsägning från tillhandahållarens sida när 

bytesförfarandet avslutas, och den överlämnande tillhandahållaren torde därigenom 

också en möjlighet att få en bekräftelse från slutanvändaren om uppsägningen. 

PTS gör bedömningen att något förtydligande av 5 § inte är nödvändigt. 
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3.5 Information från överlämnande tillhandahållare – 6 §  

Tele2 framför att 6 § i föreskriftsförslaget bör förtydligas. Enligt 6 § i 

föreskriftsförslaget ska den överlämnande tillhandahållaren, när den ”får information 

om att slutanvändaren vill byta tillhandahållare av internetanslutningstjänst”, skriftligen 

ge slutanvändaren viss information. För att undvika att information skickas ut på 

felaktiga grunder föreslår Tele2 att 6 § förtydligas så att det kan säkerställas dels att 

informationen om ett önskemål om byte kommer från antingen direkt från 

slutanvändaren eller från den mottagande tillhandahållaren förutsatt att denna agerar 

med stöd av en fullmakt från slutanvändaren, dels att det går att identifiera vilken 

tjänst det är som slutanvändaren önskar byta. 

PTS kommentar 

Som nämnts ovan i avsnitt 3.3 så förtydligas föreskrifterna på så sätt att det direkt 

framgår att byte inte får ske utan slutanvändarens uttryckliga samtycke. PTS gör 

bedömningen att det förtydligandet är tillräckligt, och något ytterligare förtydligande i 

6 § i föreskrifterna inte är nödvändigt. 

Förtydligandet om skyldighetens omfattning (se avsnitt 3.2), dvs. att föreskrifterna 

gäller vid sådana byten där det inte är möjligt för den mottagande tillhandahållaren att 

aktivera sin tjänst utan att den överlämnande tillhandahållarens tjänst upphör, för 

enligt PTS bedömning med sig att det blir möjligt att identifiera den tjänst som avses. 

PTS gör därför bedömningen att något ytterligare förtydligande i 6 § är inte är 

nödvändigt.  

3.6 Fortsatt tillhandahållande av tjänst – 8 § 

Tele2 anför, angående 8 § i föreskriftsförslaget om att den överlämnande 

tillhandahållaren ska fortsätta att tillhandahålla sin internetanslutningstjänst på 

samma villkor till och med den avtalade tidpunkten för överlämnande, att det i 

Sverige inte finns någon generell skyldighet för tillhandahållare av 

internetanslutningstjänster att tillhandahålla sådana tjänster till en slutanvändare även 

om det inte finns något avtal mellan tillhandahållaren och slutanvändaren om sådana 

tjänster. Genomförandet av Kodexen förändrar inte detta. Tele2 menar vidare att det 

rimligtvis måste vara möjligt för en slutanvändare att själv bestämma att en tjänst ska 

upphöra att tillhandahållas vid en tidpunkt, och att en annan tjänst ska börja att 

tillhandahållas vid en senare tidpunkt. Av dessa anledningar måste det tydliggöras att 

8 § i föreskriftsförslaget endast gäller för det fall avtalet mellan den överlämnande 

tillhandahållaren och slutanvändaren fortfarande gäller. 

Telenor anser att bestämmelsen om fortsatt leverans till tidpunkten för 

överlämnandet kan tolkas som att tjänsten kan behöva fortsätta levereras efter att 
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avtalet upphört. Om slutanvändaren sagt upp sitt abonnemang så kommer tjänsten 

att upphöra i enlighet med villkoren i avtalet. Det kan inte krävas att tjänsten fortsätter 

att tillhandahållas när avtalet inte längre är gällande.  

PTS kommentar 

I 5 § i föreskrifterna nämns att avtalet ska sägas upp i samband med bytet såvida 

slutanvändaren inte sagt upp avtalet vid en tidigare tidpunkt. Detta återspeglas vidare 

i 6 § 1 p. föreskrifterna. När avtalet upphör i sådana fall beror dels på vid vilken 

tidpunkt slutanvändaren sagt upp avtalet, dels, i förekommande fall, beroende på 

eventuell uppsägningstid. PTS instämmer i att även 8 § bör justeras så att det 

tydligare framgår att den överlämnande tillhandahållaren ska fortsätta att 

tillhandahålla sin internetanslutningstjänst på samma villkor till och med den avtalade 

tidpunkten för bytet, såvida inte slutanvändaren har sagt upp avtalet till en tidigare 

tidpunkt. 

3.7 Kravet på återbetalning – 9 § 

Tele2 Anför att PTS i sitt förslag inte föreslår några kvalifikationer för när kravet på 

återbetalning av förbetalda belopp ska tillämpas. Tele2 menar att förbetalda tjänster 

normalt sett inte sägs upp. Slutanvändaren fyller istället helt enkelt inte på några nya 

belopp, varvid slutanvändaren upphör att använda tjänsten. Tele2 uppmärksammar 

också att det inte framgår hur det ska säkerställas att det inte endast är fråga om ett 

upphörande av användning av tjänsten (några uppsägning tillämpas som nämnts 

ovan normalt sett inte för förbetalda tjänster), utan istället av ett byte. Eftersom 

förekomsten av ett byte är en förutsättning för att föreskrifterna ska tillämpas, bör det 

rimligtvis framgå av föreskrifterna hur förekomsten av ett byte ska kunna säkerställas 

och verifieras. 

PTS kommentar 

Föreskrifterna avser byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänster, av det 

följer att bestämmelsen om återbetalning gäller vid byte. Ett förtydligande görs dock i 

9 § i föreskrifterna så att det framgår av bestämmelsen att den gäller vid byte. PTS 

gör bedömningen att något ytterligare förtydligande inte är nödvändigt. 


