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Underrättelse om misstanke att Bredband2 
inte följer reglerna om underrättelse vid 
villkorsändring  

 

Saken 

Underrättelse enligt 7 kap 4 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om operatörs skyldighet att underrätta abonnenter i samband med 
avtalsvillkorsändringar enligt 5 kap 16 § LEK samt PTS (PTSFS 
2009:6).allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring (PTS allmänna råd 
om villkorsändring). 

_____________________________________________________________  

 

Post- och telestyrelsens underrättelse 

Bredband2 (bolaget) underrättas om Post- och telestyrelsens (PTS) misstanke 
att företaget, inte följer de krav som ställs upp i 5 kap 16 § LEK samt PTS 
allmänna råd om villkorsändring.  

Bredband2:s underrättelse i samband med en prishöjning för bolagets 
abonnenter misstänks ha skett i strid med bestämmelsen i 5 kap 16 § LEK om 
att underrättelse ska ske minst en månad innan ändringen träder i kraft. PTS 
misstänker även att abonnenter inte heller upplyst om sin rätt att kostnadsfritt 
träda ur avtalet på grund av ändringen enligt samma bestämmelse. Vidare 
misstänks bolagets underrättelse inte heller ha hållits särskild från annan typ av 
information i enlighet med vad som föreskrivs i PTS allmänna råd om 
villkorsändring.  

Bredband2 bereds tillfälle att senast den 24 juni 2015 yttra sig över denna 
underrättelse. Av yttrandet bör framgå vilka åtgärder bolaget vidtagit med 
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anledning av underrättelsen och hur lång tid bolaget anser sig behöva för att 
vidta rättelse. Om Bredband2 inte kommer in med något yttrande kan PTS 
komma att fatta beslut på det underlag som står till myndigheters förfogande.  

PTS kan med stöd av 7 kap 5 § LEK komma att meddela de förelägganden som 
behövs för att Bredband2 ska vidta rättelse. Eventuella förelägganden kan 
förenas med vite.  

Bakgrund 

Genom konsumentklagomål som kommit in till PTS har myndigheten fått 
kännedom om att Bredband2 vidtagit en prishöjning och därmed en 
avtalsvillkorsändring. Enligt klagomålen och det inkomna underlaget har 
bolaget när de underrättat abonnenter, inte följt kraven i 5 kap 16 § LEK samt 
PTS allmänna råd om villkorsändring. PTS begärde in ett yttrande över saken 
den 27 mars och bolaget kom in med ett yttrande den 17 april. Bredband2 
anförde i sitt yttrande att bolaget genomfört en prisändring i samband med att 
migrering genomfördes av en e-posttjänst som bolaget tillhandahåller.  

Bolaget angav vidare att abonnenterna har fått information i samband med att 
de fått faktura för nästkommande månad, från bolaget. Bredband2 anger i 
yttrandet att abonnenter alltid har möjlighet att frånträda sitt avtal med kortare 
uppsägningstid i samband med prishöjningar för det fall att de inte vill fortsätta 
vara abonnenter hos Bredband2.  

Skäl för underrättelsen 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 7 kap. 4 § LEK framgår att om tillsynsmyndigheten finner skäl att misstänka 
att den som bedriver verksamhet enligt LEK inte efterlever lagen eller de beslut 
om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen eller inte använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren 
medger, ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta 
förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid. 

Enligt 7 kap 5 § LEK får myndigheten meddela de förelägganden och förbud 
som behövs för att rättelse ska ske omedelbart eller inom skälig tid. Enligt 
fjärde stycket får förelägganden och förbud enligt första och andra styckena 
förenas med vite.  

5 kap 16 § LEK och PTS allmänna råd om villkorsändring 

Enligt bestämmelsen i 5 kap. 16 § LEK krävs bland annat att om den som 
tillhandahåller ett elektronsikt kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster vill ändra avtalet ska abonnenten underrättas om 
ändringen minst en månad innan den träder i kraft. En abonnent som inte 
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godtar de nya villkoren får säga upp avtalet utan att därvid drabbas av någon 
kostnad, avgift eller annan förpliktelse. I underrättelsen ska abonnenten 
upplysas om sin rätt att säga upp avtalet.  

I PTS (2009:6) allmänna råd om underrättelse vid avtalsvillkorsändring finns 
närmare bestämmelser om hur, när och om vad en abonnent bör underrättas. 
Bland annat så anges att en tjänstetillhandahållare bör underrätta en abonnent i 
de fall då en villkorsändring inte är till uppenbar fördel för abonnenten. Som 
exempel på en villkorsändring som är till uppenbar fördel kan nämnas en 
ändring som enbart innebär en sänkning av kostnaden för användandet av 
tjänsten samt en ändring som enbart förbättrar innehållet eller kvaliteten på 
tjänsten.  

Vidare bör tjänstetillhandahållare vid en villkorsändring tydligt underrätta en 
abonnent om ändringen via post till den postadress där abonnenten kan nås 
eller annars på ett sätt som är lämpligt för den elektroniska kommunikations-
tjänsten som ändringen avser. Till exempel så bör en abonnent av 
mobiltelefonitjänst skulle kunna underrättas genom ett elektroniskt 
textmeddelande till abonnentens mobiltelefon och en abonnent av en 
internettjänst kunna underrättas genom ett e-postmeddelande till en av 
abonnenten föranmäld e-postadress. 
 

En tjänstetillhandahållare bör hålla underrättelsen särskild från annan typ av 
information som tjänstetillhandahållaren tillhandahåller abonnenten. Till 
exempel bör en underrättelse som skickas per post finnas på ett separat papper 
i de fall annan information skickas i samma försändelse. Abonnenten bör vidare 
underrättas om bland annat: 

 vilken tjänst som villkorsändringen avser,  

 vilket/vilka villkor som kommer att ändras,  

 hur villkoret kommer förändras i förhållande till gällande avtal,  

 datum då ändringen träder ikraft,  

 kontaktuppgifter dit abonnenten kan vända sig för att få svar på frågor 
om villkorsändringen, samt  

 abonnentens rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga 
upp avtalet. 

PTS bedömning 

Enligt PTS bedömning har Bredband2 inte underrättat abonnenterna i enlighet 
med 5 kap 16 § LEK samt PTS allmänna råd om villkorsändringar. Det framgår 
av underlag som inkommit till PTS att bolaget inte underrättat abonnenterna en 
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månad innan ändringen träder ikraft. Abonnenterna har inte heller fått 
upplysning om sin rätt att säga upp avtalet. Bredband2 har inte heller hållit 
information om villkorsändringen särskild från annan typ av information som 
tillhandahållaren tillhandahåller abonnenterna.   

Underrättelsen har beslutats av PTS divisionschef Catarina Wretman. I ärendets 
slutliga handläggning har även enhetschef Anna Wikström och föredraganden 
Linn Berggren deltagit.  

 

Catarina Wretman, divisionschef 

 

 

  

 

 


