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Konsumentskyddsregler för dig som säljer 
telefoni och bredband 

PTS har i uppdrag att övervaka att de som 
levererar bredband och telefoni följer lagen  
om elektronisk kommunikation (LEK). Konsu-
menter ska ha förtroende för telekommark-
naden och kunna göra informerade, aktiva val. 
Därför måste marknadens aktörer veta vilka 
skyldigheter de har gentemot sina kunder. 

I LEK finns regler om vad ett avtal ska innehålla,  
vilken information abonnenten har rätt till och  
abonnentens rätt att byta operatör. PTS arbete  
kompletterar den generella konsumentskyddslag- 
stiftningen, som ger konsumenterna verktyg att i det 
enskilda fallet säkerställa att leverantörer levererar 
enligt ingånget avtal och att villkoren är skäliga. 

Innehåll i avtal – 5:15 LEK, PTSFS 2013:3
Ett avtal med en privatperson ska innehålla viss  
information, som listas i LEK 5:15. Även företags- 
kunder ska få den här informationen i sitt avtal om  
de begär det. I PTS föreskrifter och allmänna råd  
förtydligas vilken information som krävs och hur  
den ska presenteras i avtalet. 

Avtalstider – 5:15a och 5:15b LEK, PTSFS 2013:3
Ett avtal får inte ha hur lång bindnings- eller upp- 
sägningstid som helst. Operatörer måste erbjuda 
abonnemang som är tidsbegränsade och gäller i högst 
12 månader. Man får också ha abonnemang med 
längre giltighetstid eller som gäller tills vidare, men 
ett avtal med en privatperson får ha en inledande 
bindningstid på högst 24 månader. Även företags- 
kunder som begär det ska få en inledande bindnings-
tid på högst 24 månader. Uppsägningstiden för privat-
personer får vara högst en månad. 

Nummerportering – 5:9 LEK, PTSFS 2011:5
Som operatör är man skyldig att se till att kunderna 
kan behålla sitt telefonnummer när de byter operatör, 
så kallad nummerportering. Nummer ska lämnas 
över så snart som möjligt, och operatören som tar 
emot numret ska se till att kunden kan använda sitt 
abonnemang senast en arbetsdag efter det att numret 
lämnades över. Rätten till nummerportering gäller 
även om det finns bindningstid kvar. 

Information vid avtalsändring – 5:16 LEK, 
PTSFS 2009:6
Om operatören ändrar avtalet med abonnenten så 
måste abonnenten informeras om detta minst en må-
nad innan de nya villkoren börjar gälla. Abonnenten 
ska få information om 

• vilken tjänst som villkorsändringen avser
• vilket eller vilka villkor som kommer att ändras 
• hur de kommer att ändras
• vilket datum som ändringen gäller ifrån, och
• vart abonnenten kan vända sig för att få svar på 

frågor om villkorsändringen. 
Abonnenten ska också få information om att man i 
samband med en villkorsändring har rätt att säga upp 
avtalet, utan någon kostnad eller avgift, även om det 
finns bindningstid kvar. 

Information om priser och villkor – 5:17 LEK, 
PTSFS 2009:7
Operatörens priser, taxor och allmänna villkor ska  
finnas allmänt tillgängliga på operatörens hemsida  
och deras försäljningsställen. Det ska också gå att få 
ta del av informationen via post och elektroniskt så 
att personer med funktionsnedsättningar kan ta del 
av den. Syftet är att man som kund ska kunna jämföra 
olika operatörers priser och villkor innan man teck-
nar avtal. 
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Specificerade räkningar – 5:7 1 st. 4 p. och 5:7  
2 st LEK, PTSFS 2006:3
För att abonnenterna ska ha kontroll på sina kostnader 
ska en telefonräkning innehålla viss information, om 
inte abonnenten begär att den ska vara ospecificerad. 
PTS har i föreskriften PTSFS 2006:3 listat minimikra-
ven på en telefonräkning. Räkningen ska bland annat 
innehålla antalet samtal, sms och mängd datatrafik, 
den totala samtalstiden, öppningsavgifter, abonne-
mangsavgift och moms. Avgiftsfria samtal, till exempel 
till BRIS, får inte specificeras på räkningen. 

Varning före avstängning – 5:19 LEK
Om abonnenten inte betalar måste operatören på- 
minna om den uteblivna betalningen, uppmana  
abonnenten att betala inom skälig tid och informera 
om att utebliven betalning kan leda till avstängning, 
innan tjänsten stängs av. Om en abonnent vid upp- 
repade tillfällen har betalat för sent, får operatören 
dock stänga av tjänsten med en gång. Operatören 
måste då underrätta abonnenten om avstängningen 
som under minst tio dagar från avstängningen har  
kvar möjligheten att ringa nödsamtal och andra av-
giftsfria samtal. 

Gratis upplåsning av operatörslås – 5:15c LEK
Om ett abonnemang säljs till en privatperson till-
sammans med hårdvara, t.ex. en telefon, en surfplatta 
eller en dator, ska operatören efter den inledande 
bindningstiden på begäran av kunden ta bort opera-
törslåset, kostnadsfritt och utan dröjsmål. Operatören 
måste också informera om rätten att få operatörslåset 
borttaget då bindningstiden är på väg att löpa ut. 

Kostnadsfri nummerspärr och kreditspärr  
– 5:7a och 5:7b LEK
För att privatpersoner ska skyddas mot chock- 
räkningar är alla teleoperatörer skyldiga att kostnads- 
fritt erbjuda sina abonnenter en nummerspärr och en 
kreditspärr. Med en nummerspärr kan särskilt dyra 
nummer, som betalnummer, nummerupplysnings-
tjänster och utlandsnummer, spärras för abonnen- 
ten. En kreditspärr innebär att möjligheten att ringa 
stoppas när abonnenten ringt för ett förvalt belopp. 

Abonnenten ska informeras om möjligheten till  
nummer- och kreditspärr när avtalet tecknas. 

Andra konsumentskyddsregler
Förutom reglerna i LEK finns det konsumentskyd-
dande regler som rör marknadsföring, ångerrätt med 
mera. Dessa regler ligger under Konsumentverkets 
tillsyn. Läs mer om dessa regler på Konsumentverkets 
webbplats www.hallakonsument.se. 

Hos Telekområdgivarna finns också nyttig information 
om konsumenträttigheter, www.telekomradgivarna.se.

Frågor?
Vid frågor kontakta Enheten för konsumenträttigheter, 
via PTS växel, 08-678 55 00 eller e-post, pts@pts.se. 
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