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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

Tillsyn avseende Telenor Sverige AB:s 
villkor för kontantkort vad gäller VoIP och 
internetdelning

Part
Telenor Sverige AB, 556421-0309
11688 Stockholm
Att. Martin Sjöberg

Saken
Tillsyn avseende Telenor Sverige AB:s villkor för kontantkort vad gäller VoIP 
och internetdelning.

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund
PTS inledde den 29 januari 2018 tillsyn avseende ett avtalsvillkor som anges i 
Telenor Sverige AB:s (Telenor) särskilda villkor för kontantkort. Av villkoret 
framgår att den aktuella tjänsten inte kan användas för mobil VoIP eller 
Internetdelning om inte annat avtalats.

PTS har ställt frågor till Telenor angående villkoret. Av bolagets svar framgår 
att villkoret inte tillämpas och endast finns kvar på grund av ett förbiseende. 
Telenor uppger vidare att villkoret ska tas bort.
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Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120.1  

PTS bedömning
PTS noterar att Telenor har uppdaterat sina avtalsvillkor och att det aktuella 
villkoret inte längre finns kvar. Bolaget har rättat sig och det saknas mot den 
bakgrunden skäl att driva ärendet vidare. Ärendet ska därför skrivas av från 
vidare handläggning.

_________________

 
Beslutet har fattats av enhetschef Emma Närvä. I ärendets slutliga handläggning 
har även juristen Jacob Stjernberg deltagit. 

1 Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder 
rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande 
tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen.
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