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Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Underrättelse om misstanke om att 
Teloteket AB inte uppfyller kraven på 
tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser 

Saken
Underrättelse enligt 7 kap. 4 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om operatörs skyldighet enligt 5 kap. 17 § LEK att hålla tydlig, 
jämförbar, adekvat och aktuell information om gällande priser, taxor och 
allmänna villkor för tillgång till och användning av nätet eller tjänsten allmänt 
tillgänglig.

_____________________

Post- och telestyrelsens underrättelse
Teloteket AB underrättas om Post- och telestyrelsens (PTS) misstanke om att 
den information som Teloteket AB håller tillgänglig via sin webbplats inte 
uppfyller kraven på tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om 
gällande priser och taxor som ställs i 5 kap. 17 § LEK.

För att efterleva ovan nämnda bestämmelse ska Teloteket AB publicera 
information om månadsavgifter för de tjänster som bolaget tillhandahåller. Det 
innebär att Teloteket AB på sin webbplats ska ange samtliga avgifter för de 
tjänster som erbjuds, såsom abonnemangsavgifter, eventuella avgifter för 
tillhörande utrustning, samt övriga återkommande avgifter. Teloteket AB ska 
även förtydliga hur abonnemangsavgifterna för tjänsterna Teloteket 
Företagsmobil och Teloteket Affärspaketet påverkas om abonnenten uppnår 
”extrem användning”.  
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Teloteket AB bereds tillfälle att yttra sig över denna underrättelse senast den 9 
maj 2018. I yttrandet bör Teloteket AB ange vilka åtgärder som företaget 
vidtagit eller avser att vidta med anledning av underrättelsen samt när dessa 
åtgärder beräknas vara avslutade. Om Teloteket AB inte inkommer med ett 
yttrande kan PTS komma att fatta beslut på det underlag som står till 
myndighetens förfogande. 

Bakgrund
Efter att PTS fått indikationer på att Teloteket AB inte håller tydlig, jämförbar, 
adekvat och aktuell information om gällande priser och taxor allmänt tillgänglig 
på sin webbplats inledde myndigheten en tillsyn mot bolaget.  

Efter att PTS begärt in ett yttrande har Teloteket AB anfört dels att 5 kap. 17 § 
LEK inte är tillämplig på bolagets verksamhet eftersom bestämmelsen endast 
omfattar slutanvändare som är konsumenter, och dels att bolaget har relevant 
prisinformation på sin webbplats. Prislistan, som finns på bolagets webbplats, 
bifogas denna underrättelse, Bilaga 1. 

Avgränsningar 
5 kap. 17 § LEK reglerar tillhandahållande av information om gällande priser, 
taxor och allmänna villkor. Den här tillsynen är avgränsad till att omfatta 
Teloteket AB:s information om priser och taxor. 

Bestämmelsens krav på att informationen ska vara ”allmänt tillgänglig” tolkas i 
PTS allmänna råd (PTSFS 2009:7) om information om priser, taxor och 
allmänna villkor. I råden anges att informationen, för att anses vara allmänt 
tillgänglig, bland annat bör finnas lättåtkomlig på tjänsteleverantörens 
webbplats på ett sätt som möjliggör att den sparas eller återskapas. PTS har i 
detta ärende endast granskat informationen på Teloteket AB:s webbplats.  

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
I 7 kap. 4 § LEK anges att om PTS finner skäl att misstänka att den som 
bedriver verksamhet enligt nämnda lag inte efterlever lagen eller de beslut om 
skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta 
förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.

5 kap. 17 § LEK stadgar att den som tillhandahåller ett allmänt 
kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst, ska hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser, taxor och allmänna villkor för tillgång till och 
användning av nätet eller tjänsten allmänt tillgänglig. 
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I PTS allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor för  
allmänt tillgängliga telefonitjänster finns anvisningar kring vilken information 
som bör omfattas av skyldigheten i 5 kap. 17 § LEK samt hur denna 
information bör hållas allmänt tillgänglig. Enligt de allmänna råden bör 
tjänsteleverantörer hålla korrekt och tydlig information om alla typer av 
kostnader för tillträde, användande och avslutande av en telefonitjänst allmänt 
tillgänglig, såsom exempelvis anslutningsavgifter, avgifter för tillhörande 
utrustning, fasta abonnemangsavgifter, samt samtalspriser, inklusive 
öppningsavgifter och debiteringsintervall. Samtliga priser och 
beräkningsgrunder, såsom exempelvis minutpris, öppningsavgift och 
debiteringsintervall, som påverkar den totala kostnaden för ett samtal, bör 
presenteras i ett sammanhang och på ett inbördes lika tydligt sätt.

Vidare stadgas i de allmänna råden att informationen, för att anses allmänt 
tillgänglig, bland annat bör finnas lättåtkomlig på tjänsteleverantörens 
webbplats på ett sätt som möjliggör att den kan sparas eller återskapas.

PTS bedömning
Teloteket AB har i sitt yttrande angett att bolaget följer LEK och anfört som 
stöd för detta att PTS på sin webbplats har information om att 5 kap. LEK är 
konsumentrelaterat. Bolaget har angett att eftersom dess verksamhet enbart 
riktas mot företagskunder och inte konsumenter så bör bestämmelsen inte 
omfatta bolaget. 

5 kap. 17 § LEK omfattar den som tillhandahåller ett allmänt 
kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. En elektronisk kommunikationstjänst definieras i 1 kap. 
7 § LEK som en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt 
eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät. En tjänst kan sägas vara allmänt tillgänglig om den 
tillhandahålls öppet på marknaden och inte enbart till en på förhand avgränsad 
användargrupp.1 

Enligt samma lagrum definieras slutanvändare som en användare som inte 
tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster. En användare är den som använder eller 
efterfrågar en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. 2

Teloteket AB tillhandahåller telefoni- och bredbandstjänster. Enligt PTS 
bedömning tillhandahåller Teloteket AB allmänt tillgängliga 

1 Prop. 2013/14:79 s. 16. 
2 Se 1:7 LEK
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kommunikationstjänster. Bestämmelsen i 5 kap. 17 § LEK gäller allt 
tillhandahållande oavsett om slutanvändaren är ett företag eller privatperson. 
Teloteket AB omfattas därför av skyldigheten att följa 5 kap. 17 § LEK,  även 
om dess tillhandahållande endast är riktat till företagskunder.
 
5 kap. 17 § LEK omfattar både telefoni- och bredbandstjänster, medan PTS 
allmänna råd avser allmänt tillgängliga telefonitjänster. Även om PTS allmänna 
råd inte omfattar bredbandstjänster anser PTS att samma krav, i den mån 
kraven är tillämpliga, bör ställas på informationen avseende alla typer av 
elektroniska kommunikationstjänster. Det saknas anledning att göra en annan 
bedömning för bredbandstjänster än för telefonitjänster.  

Av Teloteket AB:s prislista, se Bilaga 1, framgår inte slutanvändarens kostnader 
för respektive abonnemang som erbjuds. Det går inte att utläsa några 
månadskostnader, såsom abonnemangsavgifter, eventuella avgifter för 
tillhörande utrustning samt övriga återkommande avgifter. Av prislistan (det 
finstilta i fotnot 2 under Teloteket Företagsmobil och Teloteket Affärspaket) 
framgår att ”Vid extrem användning av fria minuter/SMS/MMS/datatrafik 
förbehåller sig Teloteket rätten att vidta åtgärder”. 

Teloteket AB har anfört att bolaget har en prislista med de abonnemang, taxor, 
kostnader och villkor som är förbestämda oavsett hur tjänsten skräddarsytts för 
slutkunden.

Enligt 5 kap. 17 § LEK ska information om priser och taxor vara tydlig, 
jämförbar, adekvat och aktuell. Informationen ska även vara allmänt tillgänglig. 
För att informationen ska anses vara allmänt tillgänglig anser PTS att den ska 
finnas på bolagets webbplats, vilket också anges i PTS allmänna råd. 
Informationen bör enligt PTS allmänna råd innehålla alla typer av kostnader för 
tillträde, användande och avslutande av en telefonitjänst, såsom exempelvis 
anslutningsavgifter, avgifter för tillhörande utrustning och fasta 
abonnemangsavgifter. 

Enligt förarbetena till LEK innebär kravet på att informationen ska vara tydlig, 
jämförbar, adekvat och aktuell att den måste lämnas i tillräcklig omfattning, vara 
enkel att överblicka och utformas så att priser och villkor utan problem kan 
jämföras med andra tjänster.3 Bestämmelsen syftar vidare till att slutanvändare 
som inte har tecknat avtal med operatören ska ha möjlighet att göra en 

3 Prop. 2010/11:115 s. 179.



5(6)

Post- och telestyrelsen 5

oberoende uppskattning av kostnaderna för olika alternativa 
användningsmönster.4

PTS misstänker att Teloteket AB inte tillhandahåller tydlig och tillräcklig 
information i enlighet med 5 kap. 17 § LEK. Enligt PTS bedömning saknar 
prislistan tydlig information om samtliga månadskostnader för respektive 
abonnemang, såsom abonnemangsavgifter, eventuella avgifter för tillhörande 
utrustning samt övriga återkommande avgifter. Vidare misstänker PTS att även 
Teloteket AB:s information om hur avgiften för tjänsterna Teloteket 
Företagsmobil och Teloteket Affärspaketet påverkas om abonnenten uppnår 
”extrem användning” inte är tillräckligt tydlig. PTS anser att abonnenterna 
måste kunna få en klar uppfattning av vad de tjänster som Teloteket AB 
erbjuder kostar abonnenten. Det är också nödvändigt för att kunna jämföra de 
olika tjänsterna med andra erbjudanden på marknaden.

Sammantaget pekar utredningen i ärendet mot att Teloteket AB saknar adekvat 
information om gällande priser och taxor för de tjänster som erbjuds. 
Tjänsterna blir inte tydliga till innehåll och pris, och är därmed inte heller 
jämförbara. PTS överväger följaktligen att fatta ett beslut som förelägger 
Teloteket AB att vidta rättelse.

Teloteket AB ska beredas tillfälle att yttra sig 
PTS finner sammanfattningsvis att myndigheten enligt 7 kap. 4 § LEK ska 
underrätta Teloteket AB om att myndigheten misstänker att Teloteket AB 
agerar i strid med 5 kap. 17 § LEK.

Teloteket AB ges tillfälle att senast den 9 maj 2018 yttra sig över denna 
underrättelse.

När tiden för att inkomma med yttrande har löpt ut kan PTS komma att med 
stöd av 7 kap. 5 § LEK meddela de förelägganden som behövs för att 
Teloteket AB ska vidta nödvändiga åtgärder för rättelse. Eventuella 
förelägganden kan komma att förenas med vite. Om ni inte alls hörs av kan 
PTS ändå komma att fatta beslut på det underlag som står till myndighetens 
förfogande. 

Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 § LEK får enligt 8 kap. 21 § samma 
lag inte överklagas.

4 Prop. 2002/03:110 s. 235.
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Beslutet har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. I ärendets slutliga 
handläggning har ställföreträdande chefsjuristen Katarina Holmqvist, 
avdelningschefen Sara Andersson, presschefen Peter Ekstedt, enhetschefen 
Ann-Sofie Fahlgren, kommunikatören Cecilia Jehler Hartmann, verksjuristen 
Emma Edsjö och juristen Dijana Malicbegovic (föredragande) deltagit.
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