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Post- och telestyrelsens avgörande  

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.  

Bakgrund 

PTS har sedan våren 2014 bedrivit tillsynsarbete gentemot TeliaSonera Sverige 
AB (TeliaSonera) avseende förutsättningar för effektiva operatörsbyten vid 
fiberanslutning (dnr 14-4493). Ärendet inleddes på PTS eget initiativ mot 
bakgrund av den fortsatta utbyggnaden av fiber till enfamiljshus (FttH) och 
marknadens växande behov av fungerande operatörsbyte i dessa fall.  

TeliaSonera publicerade den 26 september 2014 på TeliaSonera Skanova Access 
ABs (Skanova) hemsida en första version av en rutin avseende operatörsbyte på 
FttH, dels då Telia Öppen Fiber är frånträdande operatör, dels vid 
operatörsbyte mellan övriga operatörer.  

PTS har därefter bl.a. begärt mer detaljerad information från TeliaSonera om 
rutinbeskrivningen och gällande beställningsblankett. 

Den 19 december 2014 publicerade TeliaSonera på Skanovas hemsida en 
detaljerad rutinbeskrivning för operatörsbyten på FttH där även hänvisning till 
gällande beställningsblankett framgår. Av den detaljerade rutinbeskrivningen 
framgår bl a gällande kontaktuppgifter vid beställning, priser för operatörsbyte 
samt fullmaktshantering.   

TeliaSonera har inom ramen för ärendet meddelat att bolaget har för avsikt att 
ta fram en mer fullständig rutin framöver och kommer då kunna lämna 
ytterligare information om hur operatörsbyte beställs och genomförs. 
TeliaSonera har även framfört att de sannolikt kommer att behöva inhämta 
synpunkter från tillträdande operatörer innan en fullständig rutin kan 
presenteras. 
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PTS bedömning 

TeliaSonera har i enlighet med vad som beskrivits ovan tagit fram en rutin för 
operatörsbyte på FttH samt publicerat kompletterande information om hur 
rutinen är tänkt att fungera. TeliaSonera har framfört att rutinen kommer att 
utvecklas och justeras, sannolikt i dialog med marknaden, efter att fler 
operatörsbyten på FttH har hanterats.      

Det är PTS bedömning att de åtgärder TeliaSonera vidtagit medför att det finns 
förutsättningar för effektiva operatörsbyten vid FttH, dels då Telia Öppen 
Fiber är frånträdande operatör, dels vid operatörsbyte mellan övriga operatörer. 
PTS finner det därmed lämpligt att skriva av aktuellt tillsynsärende från vidare 
handläggning.  

PTS kommer fortsätta att bevaka förutsättningarna för alternativa operatörer att 
få till effektiva operatörsbyten och kan om myndigheten får indikationer på att 
TeliaSonera inte efterlever skyldigheterna i gällande skyldighetsbeslut (dnr 07-
11757/23) komma att återuppta sin tillsyn, men då inom ramen för ett nytt 
tillsynsärende.    

 

Jennie Ljungkvist 


