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102 49 Stockholm

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Post- och telestyrelsen föreslår föreskrifter om innehåll i avtal i enlighet med 5 kap. 15 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). De föreslagna föreskrifterna innebär förtydliganden av
5 kap. 15 § LEK på vilket sätt tillhandahållarna kan arbeta och göra informationen tydlig, heltäckande
och lättillgänglig. Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 juli 2013. I 5 kap. 15 § LEK finns 18 punkter
med krav på vilken information som ska ges i avtal mellan konsument och den som tillhandahåller ett
allmänt tillgängligt kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.
Bestämmelsen gäller också avtal med andra slutanvändare än konsumenter, till exempel företag och
organisationer, som så begär. Reglerna omfattar avtal för såväl mobila som fasta telefonitjänster och
avtal om mobila och fasta internetaccesstjänster.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Konsekvensutredningen innehåller beskrivning och beloppsmässig beräkning av de administrativa
kostnaderna som regleringen förväntas medföra. Såvitt Regelrådet kan bedöma leder förslaget inte till
några onödiga administrativa kostnader i förhållande till vad regelgivaren vill uppnå. Regelrådet
tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Enligt konsekvensutredningen varierar behovet av förändringar i olika delar av avtalsvillkoren mellan
olika tillhandahållare. Kostnadsberäkningen utgår utifrån 452 aktörer som besvarat frågeformulär och
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redovisats i rapport Svensk Telemarknad 2011. Anmälda tillhandahållare var 575 stycken i mitten av
oktober 2012. Kostnaden till följd av regleringen för att omarbeta och implementera nya villkor för 452
företag uppskattas till totalt ca 14,2 miljoner kronor vilket enligt förslagsställaren är en engångskostnad.
Konsekvensutredningen ger en god bild av bakgrund och syfte med förslaget. Alternativa lösningar
beskrivs på ett godtagbart sätt. Antal berörda företag och storlek på dessa finns beskrivet. Som framgår
av det föregående finns det dock en skillnad mellan antal anmälda tillhandahållare och det antal aktörer
som kostnadsberäkningen utgår ifrån. Regelrådet anser att det hade varit önskvärt med en
uppskattning av administrativa kostnader även för de tillhandahållare som inte har analyserats.
Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen - trots ofullständig beräkning av de
administrativa kostnaderna för berörda företag - de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 januari 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.

Karin Lindell
Ordförande

Christian Pousette
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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