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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 22-1482 

Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende PTS förslag på 
föreskrifter om vad en specificerad faktura 
ska innehålla   

1. Inledning 

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

föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla på remiss. Remissen har 

skickats till aktörer med nummertillstånd samt andra utvalda tillhandahållare av 

elektroniska kommunikationstjänster, 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/
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2. Inkomna remissvar 

17 remissvar har inkommit varav tre innehöll synpunkter. 

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

förslagen; 

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 menar att den information som slutanvändarna ska ta 

del av måste vara enkel, begriplig och därmed användbar utifrån olika behov och 

förmågor.  

PTS kommentar: Enligt 7 kap. 1 § resp. 5 § nya LEK ska avtalsvillkor och 

prisinformation vara bl.a. begriplig och tydlig. Den specificerade fakturan ska spegla 

dessa uppgifter, vilket ger förutsättningar för slutanvändaren att känna igen sig och 

att fakturan är enkel och begriplig. Vidare framgår av 7 kap. 37 § nya LEK en 

skyldighet att ta hänsyn till de behov som slutanvändare med funktionsnedsättning 

har av att få likvärdig tillgång till tjänster och av att kunna dra nytta av ett likvärdigt 

utbud av företag och tjänster som flertalet slutanvändare. 
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Telenor Sverige AB (Telenor) anser att begreppet ”slutanvändare” ska ersättas med 

”abonnent” genomgående i föreskrifterna. 

PTS kommentar: Begreppet ”slutanvändare” följer av terminologin i 7 kap. 29 § nya LEK 

om specificerad faktura. PTS bedömer inte att ett annat begrepp än lagtextens bör 

användas.  

Telenor anför vidare att då huvudsyftet med skyldigheten är kostnadskontroll måste 

det anses klart att förbetalda abonnemang inte omfattas av krav på specificerad 

faktura. Detta bör framgå tydligt i den slutliga versionen av föreskrifterna. 

Av 3 § framgår att fakturan, i förekommande fall, åtminstone ska specificera 

förbrukningsrelaterade avgifter, engångsavgifter, återkommande avgifter och 

uppgifter om förbrukning för det fall slutanvändaren inte har obegränsad förbrukning.  

Telenor förstår det som att abonnentens kostnad ska specificeras både som total 

och uppdelat på de poster som är relevanta för tjänsten kopplat till gällande avtal och 

prislista. Att även totalbeloppet ska redovisas framgår inte uttryckligen av 

föreskrifterna men får möjligen anses underförstått. 

När det gäller redovisning av förbrukning finns ingen närmare ledning i lagtexten. Då 

syftet är kostnadskontroll utgår Telenor från att det bara är förbrukning som 

genererar rörliga kostnader som ska specificeras. Det sagda innebär att för 

exempelvis ett abonnemang som till en fast kostnad innehåller upp till 20 GB data per 

månad, så behövs ingen redovisning av förbrukningen. Om det däremot går att 

fortsätta förbruka data efter att potten tagit slut och denna förbrukning genererar en 

rörlig kostnad som står i proportion till förbrukningen, så ska fakturan innehålla 

uppgift om just denna förbrukning. Det sista ledet i p. 4 med hänvisning till 

”obegränsad förbrukning” blir då svårt att förstå. För att föreskriften i denna del ska 

anses rymmas inom den i lag stadgade ramen, dvs. ta sikte på kostnadskontroll, 

föreslår Telenor följande lydelse. 

 

4. uppgifter om förbrukning i volym eller tid om sådan förbrukning genererar 

tillkommande kostnader för abonnenten. 
 

PTS kommentar: Föreskrifterna och 7 kap. 29 § nya LEK gäller inte en skyldighet att 

tillhandahålla en faktura per se utan vad denna ska specificera om inte en 

ospecificerad faktura begärts. Föreskrifterna omfattar således specificerande 

uppgifter i de fall där faktura aktualiseras. I praktiken kan avtalsutformningen medföra 

att ingen specificering utöver grundläggande fakturauppgifter som totalbelopp och 
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tjänst behövs. Föreskrifternas tillämpningsområde är således inte beroende av när 

betalning ska ske utan av de poster som ingår i tjänsten. 

Syftet enligt EU-direktivet, som implementeras genom föreskrifterna, är både att 

kunna kontrollera sina avgifter för användningen och övervaka sin användning och 

sina utgifter. Det är således inte bara i de fall där en förbrukningsgräns faktiskt 

passeras och genererar kostnader, som det är relevant att redovisa förbrukningen, 

utan om ytterligare kostnader skulle kunna aktualiseras en kommande period.  

 

Verizon Business Group anser att kraven på skydd för slutanvändare inte 

automatiskt ska omfatta stora företag. 

 

PTS kommentar: PTS anser inte att det finns tillräckliga skäl för att göra undantag.  

 
 

Sammanfattningsvis föranleder inte synpunkterna några ändringar i föreskrifterna.  

 

 


