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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 22-1480 

Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende PTS förslag på 
föreskrifter om offentliggörande av 
information   

1. Inledning 

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

föreskrifter om offentliggörande av information 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 

18 remissvar har inkommit varav fyra 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 borde framgå tydligare att informationen 

ska vara enkel och begriplig 

 

PTS kommentar: Det framgår redan av lagen (7 kap. 5 § nya LEK) att informationen 

ska vara tydlig, heltäckande och aktuell. PTS ser därför inte behov av ytterligare 

tydliggörande i föreskrifterna. 

 

Telenor Sverige AB anför att PTS föreskrifter om offentliggörande i stora delar 

överlappar kravet på information som ska göras tillgänglig före avtal och att det inte 
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står klart hur PTS har övervägt förhållandet mellan dessa krav och hur behoven skiljer 

sig.  

 

PTS kommentar: Informationskravet i 7 kap. 5 § nya LEK tar sikte på den information 

som ska finnas tillgänglig för alla och som ska ge möjlighet för slutanvändaren att 

göra ett medvetet val av vilken tillhandahållare och vilken tjänst som passar denne 

bäst medan 7 kap. 1 § nya LEK avser själva avtalstecknandet och vilken information 

som slutanvändaren ska ha innan avtalet ingås, dvs. slutanvändaren ska vara 

medveten om alla villkor i det avtal som ingås. 

Föreskrifterna följer strukturen i lagen (som i sin tur baseras på EU-direktivet om 

inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation) och där har man 

beslutat att dela upp kravet på information i två tillfällen dels i en rent informativ del 

för att presumtiva kunder ska kunna ta del av vilka villkor som gäller för de olika 

tjänsterna hos denna tillhandahållare dels en mer långtgående information som ska 

lämnas innan ett avtal träffas. 

 

Netnod AB anser att måtten som används för att definiera tjänstekvalitetnivå är 

mindre relevanta för paketbaserade tjänster och att måtten istället borde fokusera på 

adresserbarhet och nåbarhet till och från andra internetanslutna enheter och tjänster. 

 

PTS kommentar: Föreskrifterna innehåller inga definierade mått på 

tjänstekvalitetsnivån, utan detta beror på vilken tjänst det gäller och tjänstens 

karaktär.  

 

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

företag.  

 

PTS kommentar: I bilaga IX till EU-direktivet anges uttryckligen att alla slutanvändare 

ska kunna göra välinformerade val. PTS kan därför inte införa begränsningar utöver 

detta. Det utesluter inte individuella avtal med särskilda villkor.  

 

 

Sammanfattningsvis föranleder inte synpunkterna några ändringar i föreskrifterna. 

 

 


