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Post- och telestyrelsens avgörande  

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

Bakgrund 

PTS har sedan den 24 mars 2015 bedrivit tillsyn gentemot TeliaSonera Sverige 
AB (TeliaSonera) avseende skyldigheten att tillhandahålla lokalt virtuellt tillträde 
till kopparbaserad nätinfrastruktur, skyldighet 2 i PTS skyldighetsbeslut med 
dnr. 11-9306. Skyldigheten kan komma att bli aktuell när fysiskt tillträde till 
koppar inte längre är möjligt till följd av fiberutbyggnaden och är begränsad till 
de fall aktuell grossistkund vill migrera befintlig kund med xDSL-baserat 
bredband från fysiskt till virtuellt tillträde. Det ställs inget krav på att denna 
produkt skall ingå i ett referenserbjudande.  

Enligt skyldighetsbeslutet skall TeliaSonera tillse att det finns en fungerande 
rutin vad avser grossistkundernas begäran om lokalt virtuellt tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur.  

Den 30 april 2015 publicerade TeliaSonera information om lokalt virtuellt 
tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur på TeliaSonera Skanova Access AB 
(Skanova) och Telia Operator Business hemsida. Publiceringen bestod av 
information kring den aktuella skyldigheten, en rutinbeskrivning av hur 
processen inleds om en grossistkund begär att få tillgång till lokalt virtuellt 
tillträde till koppar samt gällande blankett avseende en sådan begäran.   
 
PTS har därefter bl.a. begärt mer detaljerad information från TeliaSonera kring 
informationen som publicerats.  

TeliaSonera uppger att vid intresse från grossistkund skall blankett för begäran 
fyllas i enligt framtagen rutin och i samband med att en begäran kommer in 
kommer en dialog upprättas mellan Telia Operator Business (via Skanova) och 
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grossistkund. Vid en rimlig begäran kommer Telia att ta fram en offert med en 
tidplan för att ta fram produkten. 

Enligt TeliaSonera har företaget hittills inte fått några förfrågningar om aktuellt 
tillträde. TeliaSonera kommer vid ett ökat intresse samråda med aktuella 
grossistkunder. 

PTS bedömning 

TeliaSonera har med anledning av skyldighetsbeslutet och i enlighet med vad 
som beskrivits ovan publicerat information, en rutin samt en blankett för 
begäran av lokalt virtuellt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur.  

Enligt PTS bedömning har TeliaSonera visat att företaget har ett dokumenterat 
tillvägagångssätt för hur en begäran om lokalt virtuellt tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur skall omhändertas och därmed vidtagit de 
åtgärder som krävs i enlighet med skyldighetsbeslutet. 

PTS finner med anledning av ovanstående inte anledning att vidta ytterligare 
åtgärder i ärendet och skriver därför av detta från vidare handläggning. 

PTS har inte inom ramen för detta tillsynsärende granskat den utvecklingstid 
(12-18 månader) och kostnad som TeliaSonera angivit att det tar att få fram en 
färdig produkt. TeliaSonera har framfört att först när efterfrågan finns eller i 
takt med att efterfrågan ökar kan produktens utformning definieras, då i dialog 
med marknaden. Huruvida denna utvecklingstid och kostnad är rimlig kommer 
således först att kunna granskas när efterfrågan finns.  

PTS kommer att fortsätta bevaka förutsättningarna för alternativa operatörer att 
få möjlighet att migrera sina kopparkunder från fysiskt tillträde till virtuellt 
tillträde och kan vid behov återuppta sin tillsyn, men då inom ramen för ett nytt 
tillsynsärende.  

Emma de Leeuw 


