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KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten bifaller delvis TeliaSoneras överklagande och upphäver 

förvaltningsrättens dom såvitt avser installationsavgift för medium och 

komplex hel ledning.   

 

2. Kammarrätten avslår TeliaSoneras överklagande såvitt avser 

kvartalsavgifter för hel, delad ledning och för koppar punkt till punkt. 
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BAKGRUND 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 24 november 2004 

(skyldighetsbeslutet) att ålägga TeliaSonera AB (TeliaSonera) särskilda 

skyldigheter i dess egenskap av s.k. SMP-operatör, det vill säga en operatör 

med betydande inflytande på den svenska marknaden för tillträde i 

grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar 

av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte att 

tillhandahålla bredbands- och taltjänster (Local Loop UnBundling, LLUB). 

Genom skyldighetsbeslutet förpliktades TeliaSonera med stöd av 4 kap. 8 § 

LEK att på rimlig begäran ge andra operatörer tillträde till konventionella 

abonnentledningar av metall och tillhörande installationer. Genom 

skyldighetsbeslutet förpliktades TeliaSonera också, enligt 4 kap. 11 § LEK, 

att vid tillhandahållandet av sådant tillträde tillämpa kostnadsorienterad 

prissättning enligt LRIC-metoden (Long Run Incremental Cost). 

 

LRIC-metoden beskrivs i de föreskrifter som PTS har meddelat om 

beräkningsmodeller enligt LRIC-metoden (PTSFS 2004:5 ändrad genom 

PTSFS 2010:1). PTS fastställer årligen en hybridmodell för beräkning av 

kostnadsorienterade priser. Hur modellen är utformad beskrivs i PTS 

handbok ”Beräkningsmodeller enligt LRIC-metoden avseende samtrafik i 

det fasta allmänna telefonnätet och tillträde till accessnätet” (Model 

Reference Paper, MRP).  

 

Den 1 mars 2010 skickade PTS en underrättelse till TeliaSonera att 

myndigheten ansåg det finnas anledning att misstänka att bolaget i sin 

prissättning på bl.a. tjänsterna hel och delad ledning (installation och 

kvartalsavgift) och koppar punkt till punkt (kvartalsavgift) handlade i strid 

med skyldigheten att tillämpa kostnadsorienterad prissättning. 

 

PTS hade i arbetet med uppdateringen av hybridmodellen bl.a. funnit att 

nedkoppling inte skedde för TeliaSoneras interna grossistkunder. PTS hade 

3



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DOM  

Avdelning 1  Mål nr 7802-12 

   

 

även erhållit uppgift från andra grossistkunder att nedkoppling inte 

efterfrågades, utan istället efterfrågades en aktiveringstjänst. Sedan 

TeliaSonera kommit in till PTS med en enkätundersökning avseende 

aktivering valde PTS att behålla kostnaden för nedkoppling i avgiften för 

installation av kopparaccess i modellen.   

 

PTS beslutade den 7 april 2010 att förelägga TeliaSonera bl.a. att bolagets 

kvartalsavgifter i genomsnitt högst fick uppgå till följande priser: hel 

ledning 252 kronor, delad ledning 97 kronor och koppar punkt till punkt 

504 kr. I samma beslut förelades TeliaSonera att priserna för installation av 

hel ledning som högsta genomsnittliga kostnadsnivå fick uppgå till 1 210 kr 

för medium och 1 649 kr för komplex ledning. Priserna för de olika 

tjänsterna hade beräknats genom LRIC-metoden i  hybridmodellen version 

7.1. I denna modell har PTS bl.a. utgått från att kostnaden för den sista 

delsträckan, från gatan till fastigheten/huset, betalas av abonnenten själv. 

 

TeliaSonera överklagade föreläggandet i den del det avsåg 

kvartalsavgifterna. B2 Bredband AB, Telenor AB och Telenor Sverige AB 

(i det följande gemensamt benämnda Telenor) överklagade föreläggandet 

avseende installationsavgiften. PTS bestred bifall till båda parternas 

överklaganden. 

 

Förvaltningsrätten avslog TeliaSoneras överklagande och biföll delvis 

Telenors överklagande. TeliaSonera överklagar nu förvaltningsrättens dom 

till kammarrätten. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

TeliaSonera yrkar att kammarrätten upphäver PTS föreläggande den 7 april 

2010 i ärende 10-234 (föreläggandet eller beslutet) såvitt det avser 

kvartalsavgift för hel ledning, delad ledning och koppar punkt till punkt, och 
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att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom vad gäller kostnaden för 

installationsavgiften. 

 

PTS bestrider bifall till överklagandet i den del som avser kvartalsavgift.  

 

Telenor bestrider bifall till överklagandet i sin helhet. 

 

TeliaSoneras inställning 

 

TeliaSonera vidhåller sin talan som den slutligen bestämdes i 

förvaltningsrätten, bortsett från frågan om kostnaden för skåphyra, och 

tillägger i huvudsak följande.  

 

PTS har beräknat för låga kostnader i hybridmodellen (v. 7.1) för 

kvartalsavgifter såvitt avser hel respektive delad ledning och koppar punkt 

till punkt. PTS har inte visat att TeliaSoneras priser innebär en överträdelse 

av regelverket.  

 

Målet gäller framförallt två frågor. Den första frågan gäller PTS antagande i 

hybridmodellen om att inte ta med kostnaden för den sista delsträckan i 

accessnätet närmast slutkunden (väg till hus). Denna fråga har 

kammarrätten prövat för tidigare år genom domar i mål RK 2010:3 och mål 

RK 2012:3. Frågan hänger samman med priset för kvartalsavgiften för hel 

och delad ledning samt för koppar punkt till punkt. Den andra frågan gäller 

om kostnaden för nedkoppling av kopparförbindelsen ska ingå i 

installationsavgiften för hel ledning. Kostnaden för nedkoppling har tidigare 

varit föremål för prövning i kammarrätten i mål RK 2009:1. Kostnaden har 

också tidigare prövats i ett tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och 

Telenor, länsrättens dom den 3 juli 2009 i mål 19919-08. Domen vann laga 

kraft när kammarrätten den 22 oktober 2010 beslutade att inte meddela 

prövningstillstånd (mål 5271-09).  
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Kvartalsavgiften 

Förvaltningsrättens domskäl angående kvartalsavgiften behandlar 

huvudsakligen frågan om en effektiv operatör låter slutkunden stå för 

kostnaden för sträckan mellan väg till hus. TeliaSonera bestrider inte detta 

förhållande. Tvärtom, TeliaSonera har i detta och tidigare mål gjort gällande 

att denna ordning gällde redan före 2007 när PTS första gången införde det 

nya antagandet, vilket även var ett av kammarrättens skäl för att inte godta 

det nya antagandet i 2007 års hybridmodell. 

 

Såvitt TeliaSonera uppfattar domskälen i denna del har förvaltningsrätten 

däremot inte behandlat de invändningar som bolaget har åberopat som 

grund för sitt överklagande, dvs. att det aktuella antagandet strider mot 

tillämplig MRP, vilket i sin tur innebär att föreläggandet är oförenligt med 

skyldighetsbeslutet. TeliaSoneras invändningar avfärdades med att det ”är 

den effektive operatörens agerande, snarare än slutkundens, som PTS ska 

stipulera i LRIC-modellen”. TeliaSonera förstår inte vad förvaltningsrätten 

närmare avser med uttalandet. Det besvarar inte TeliaSoneras invändningar 

som går ut på att konsekvenserna av den effektiva operatörens agerande i 

detta fall får sådana effekter på slutkundernas efterfrågan på nätanslutning 

att antagandet inte kan införas i en modell utan att också ändra principen i 

MRP:n om att prissättningen ska utgå från den befintliga SMP-operatörens 

efterfrågan. Principen innebär att den totala kostnaden ska slås ut på alla nu 

befintliga anslutningar i accessnätet. Det nya antagandet är alltså oförenligt 

med en av grundtankarna i MRP:n.  

 

Om kostnaden för sträckan väg till hus ingår i kvartalsavgiften blir enligt 

TeliaSoneras beräkningar de genomsnittliga kostnadsnivåerna för 

kvartalsavgiften i hybridmodellen (v. 7.1) de följande: hel ledning 353 kr, 

delad ledning 130 kr och koppar punkt till punkt följaktligen 706 kr. 

Kopparaccessen tillhandhålls av TeliaSoneras helägda dotterbolag 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova). Vid tidpunkten för 

föreläggandet tillämpade Skanova följande priser: hel ledning 254 kr, delad 
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ledning 127 kr och koppar punkt till punkt 508 kr. Med ett korrekt 

antagande i modellen där kostnaden för sträckan mellan väg till hus ingår i 

kvartalsavgiften hade Skanovas priser understigit kostnadsnivåerna i 

modellen. Vid ett sådant förhållande hade det inte funnits någon grund för 

föreläggandet. Det ska därför upphävas. 

 

Installationsavgiften 

I kostnaden för kopplingsarbete som utförs i telefonstationen ingår, enkelt 

uttryckt, dels en kostnad för att koppla in kopparförbindelsen i 

korskopplingen så att det upprättas en sammanhängande förbindelse mellan 

slutkunden och operatörens nät via dennes utrustning i telefonstationen, dels 

en kostnad för att koppla ned förbindelsen i korskopplingen efter 

hyrestidens utgång. Kostnaden består huvudsakligen i arbetstid och 

resekostnader för den tekniker som utför arbetet samt viss materialåtgång. 

Det är kostnaden för nedkoppling som Telenor ifrågasätter. 

 

Förvaltningsrättens domskäl är enligt TeliaSonera starkt influerad av 

Telenors argumentation. Förvaltningsrätten har fäst avgörande vikt vid att 

det enligt domstolen inte finns en verklig efterfrågan på nedkoppling bland 

TeliaSoneras grossistkunder. Förvaltningsrätten anser därför att PTS 

återinförande av nedkopplingsavgift i sin kalkylmodell inte är underbyggd 

med faktiska omständigheter som är så pass sannolika som kan krävas. 

Enligt TeliaSonera har förvaltningsrätten inte tillämpat bevisfrågorna på ett 

korrekt sätt. Den fråga som ska prövas i målet är i första hand inte om 

bolaget får ta ut en avgift för en nedkopplingstjänst och om denna tjänst är 

efterfrågad eller inte. Frågan gäller istället om TeliaSonera ska få ersättning 

för kostnaden att koppla ned förbindelsen vid hyrestidens utgång. 

 

PTS har i tidigare hybridmodeller tagit med kostnaden för nedkoppling i 

installationsavgiften. Inledningsvis under handläggningen av det nu aktuella 

kalkylärendet tog PTS bort kostnaden eftersom myndigheten bedömde att 

grossistkunderna efterfrågade en aktiveringstjänst snarare än att 

förbindelsen kopplades ned. Av Skanovas enkätundersökning framgick 
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dock att det inte förelåg en efterfrågan på en aktiveringstjänst bland 

grossistkunderna. PTS stannade därför slutligen för att kostnaden för 

nedkoppling skulle vara kvar i modellen. Utgångspunkten för hur 

bevisfrågorna ska bedömas är således att det finns ett antagande i modellen 

om att en effektiv operatör kopplar ned förbindelsen vid hyrestidens utgång. 

Enligt kammarrättens dom RK 2010:3 är det tillräckligt att den förpliktade 

operatören gör antaganden om hur en effektiv operatör enligt LRIC-

metoden utformar sin verksamhet rimliga. PTS har således bedömt att 

TeliaSonera har gjort detta antagande rimligt. Det är därför som kostnaden 

för nedkoppling ingår i modellen.  

 

Den praxis i bevisfrågor som finns om LRIC-prissättning, bl.a. det ovan 

angivna rättsfallet RK 2010:3, har uteslutande gällt en tvist mellan PTS och 

den förpliktade operatören. I detta fall är det emellertid inte den förpliktade 

operatören som angriper modellen utan en annan operatör. Fråga 

uppkommer då vem som har bevisbördan för vilka omständigheter och vilka 

krav på bevisstyrka som bör ställas. 

 

Enligt TeliaSonera åvilar det den klagande operatören som angriper PTS 

antagande i modellen att åberopa sådana omständigheter, och bevisa dessa 

med erforderlig styrka, som leder till slutsatsen att antagandet i modellen 

inte längre är tillräckligt sannolikt för att kunna ingå oförändrat i modellen. 

I detta fall hävdar Telenor som grund för sin talan att det inte finns en 

faktisk efterfråga på nedkoppling hos grossistkunderna. I princip ifrågasätter 

TeliaSonera inte det när det gäller hel ledning. Förvaltningsrätten frågade 

sig dock inte hur en bristande efterfrågan på nedkoppling påverkar 

antagandet i modellen. 

 

I en avtalsförhandling om t.ex. uthyrning ställer respektive avtalspart ofta 

vissa villkor som måste vara uppfyllda för att avtalet ska kunna komma till 

stånd. En uthyrare kan ställa upp många villkor för att vilja hyra ut sin 

egendom som hyrestagaren för egen del inte ”efterfrågar”.  Sådana villkor 
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kan ändå vara rimliga om det tillgodoser ett godtagbart behov för uthyraren 

i sin verksamhet. Allmänt gäller också vid hyresavtal avseende lösa saker 

att hyrestagaren är skyldig att bekosta återställandet av den hyrda 

egendomen till uthyraren. En biluthyrare vill givetvis ha tillbaka sin bil efter 

hyrestidens slut och hyrestagaren är normalt skyldig att betala 

bensinkostnaderna och milersättningen för detta. 

 

På motsvarande sätt bör bedömas om nedkoppling är en rimlig åtgärd av en 

effektiv operatör som använder modern teknik under konkurrensmässiga 

förhållanden. I likhet med andra uthyrare har TeliaSonera ett behov av att få 

den uthyrda egendomen återställd efter hyrestidens utgång. I detta fall sker 

det genom att förbindelsen kopplas ned mellan grossistkunden och 

slutkunden. Om detta inte sker kan grossistkunden de facto fortsätta att låta 

slutkunden utnyttja tjänsten. Enligt TeliaSonera är därför nedkoppling av 

förbindelsen en naturlig och rimlig åtgärd av en effektiv operatör vid 

hyrestidens utgång. Denna bedömning förändras inte av att grossistkunderna 

inte ”efterfrågar” en nedkoppling. 

 

Skanova kopplar inte ned förbindelser som har använts internt inom 

TeliaSonera. Förbindelsen är i detta fall inte uthyrd till en utomstående 

grossistkund. De behov som föranleder nedkoppling vid uthyrning till 

utomstående grossistkunder föreligger inte. Skanova debiterar däremot den 

interna verksamheten samma installationsavgift som externa grossistkunder 

får betala, trots att det inte sker någon nedkoppling. Nedkopplingskostnaden 

i LRIC-modellen är beräknad med beaktande av att endast de externa 

förbindelserna kopplas ned, vilket sänker kostnaden till nytta även för 

externa grossistkunder. 

 

Som TeliaSonera angav ovan har kostnaden för nedkoppling tidigare 

prövats i domstol. I tvistlösningsärendet invände Telenor i 

förvaltningsrätten bl.a. att det under alla förhållanden är felaktigt att 

inkludera nedkopplingskostnaden i engångsavgiften för installationer. Enligt 
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den lagakraftvunna domen avslog domstolen Telenors överklagande. 

Rimligheten i det antagande som Telenor nu ifrågasätter har alltså tidigare 

prövats och godtagits av förvaltningsdomstolarna. Ingenting har enligt 

TeliaSonera framkommit som föranleder en annan bedömning i detta mål.  

Det överklagade avgörandet är således i denna del oförenligt med tidigare 

praxis. 

 

Med hänsyn till det anförda ska kostnaden för nedkoppling finnas med i 

modellen. 

 

PTS inställning 

 

Kvartalsavgiften 

PTS noterar att TeliaSonera numera delar uppfattningen att en effektiv 

operatör låter slutkunden stå för kostnaden för sträckan mellan väg och hus. 

TeliaSonera anför i övrigt inget nytt i denna del och PTS hänvisar därför till 

myndighetens yttranden till förvaltningsrätten. 

 

Installationsavgiften 

PTS har valt att inte överklaga förvaltningsrättens ändring av myndighetens 

föreläggande i fråga om kostnad för nedkoppling. I likhet med TeliaSonera 

anser dock PTS att det är principiellt viktigt att kammarrätten tydligt uttalar 

vad som gäller i bevishänseende när en enskild överklagar PTS 

föreläggande och yrkar att det ska skärpas till nackdel för den som 

föreläggandet riktas till.  

 

Telenors inställning 

 

Kvartalsavgiften 

Telenor anser att PTS antagande är korrekt och att de kostnadsnivåer som 

fastställts av PTS inom ramen för myndighetens tillsyn är korrekta. 

Kammarrätten har i mål RK 2010:3 rörande LRIC v. 4.1 och mål 
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RK 2012:1 rörande LRIC v. 5.1 underkänt PTS nya antagande. 

Kammarrättens underkännande har skett utifrån att det av PTS redovisade 

underlaget för det nya antagandet inte varit tillräckligt och inte utifrån att 

antagandet i sig varit otillräckligt. Kammarrätten har i dessa mål inte haft 

det mer omfattande beslutsunderlag som nu finns tillgängligt. Telenor 

instämmer med vad PTS har anfört till stöd för det aktuella antagandet i 

LRIC v. 7.1 och anser – i likhet med förvaltningsrätten – att PTS nu 

förevisade underlag är tillräckligt och att det visar att PTS antagande att inte 

längre allokera kostnader för den sista delsträckan i accessnätet i 

hybridmodellen är korrekt. 

 

TeliaSonera påstår att färre kunder skulle ha anslutit sig till TeliaSoneras nät 

från början om de skulle ha fått betala för sträckan väg till hus och därmed 

borde antalet aktiva accesser i hybridmodellen eventuellt vara lägre. 

TeliaSoneras påståenden är inte relevanta. Skälen för det är bl.a. följande. 

Kopparnätet har för länge sedan passerat toppen av sin produktlivscykel. 

Det är därför inte affärsmässigt försvarbart för företag att investera i 

ytterligare utbyggnad om det inte finns stora och lätt identifierbara vinster i 

närtid bakom investeringen. En effektiv operatör investerar därför i nya 

kundanslutningar endast om de betalas i förskott av slutkunden eftersom 

dessa i normalfallet bara kommer att användas under en kortare period och 

då det finns risker för att slutkunden flyttar sitt abonnemang till en annan 

operatör vilket i så fall kan innebära att investerande operatör inte får en 

rimlig avkastning på den gjorda investeringen. 

 

LRIC-kalkylen är en teoretisk modell där PTS har valt att modellera en 

fiktiv effektiv operatör med ett nybyggt nät som har samma omfattning och 

efterfrågan som TeliaSoneras faktiska nät. PTS kan välja att modellera ett 

fast telenät på många olika sätt, även inom ramen av en LRIC-kalkyl. 

 

TeliaSonera påstår att PTS inte ”kan” göra en ändring i modellen som 

påverkar efterfrågan utan att samtidigt undersöka hur efterfrågan berörs i 
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modellen. Det står dock uttryckligen i MRP att PTS ska utgå från SMP-

operatörernas faktiska efterfrågan samtidigt som PTS ska modellera ett nät 

med modern teknik byggt av en fiktiv effektiv operatör. Det är därmed 

ointressant att göra den analys som TeliaSonera tycker att PTS ska göra. 

Det är TeliaSoneras faktiska efterfrågan som gäller och som är relevant då 

den återspeglar effekten av TeliaSoneras ändrade affärsregler. 

 

PTS uppdaterar därutöver hybridmodellen årligen där den faktiska 

efterfrågan i hybridmodellen vid tidpunkten av modelluppdateringen ligger 

till grund för volymerna i hybridmodellen. På detta sätt tar modellen också 

hänsyn till konsekvenserna av TeliaSoneras nya affärsregel avseende 

finansieringen av sträckan väg till hus. 

 

Bevisbördan för att bolagets priser är rättvisa och skäliga med hänsyn till 

kostnaderna åvilar i det här fallet TeliaSonera. TeliaSonera har att 

förebringa bevis eller stöd för att bolagets egna kostnadsantaganden ska 

läggas till grund för prissättningen. 

 

Installationsavgiften 

Telenor anser att det objektivt sett inte finns någon efterfrågan på 

nedkoppling bland TeliaSoneras externa grossistoperatörer. Det har därför 

varit fel att, utifrån det av TeliaSonera ensidigt upprättade och därefter till 

myndigheten ingivna påstående om enkätsvaren, återinföra kostnadsposten 

nedkoppling i hybridmodellen (LRIC v. 7.1). 

 

Telenor har i målet fört fram mängder med argument som tydligt visar att 

åtgärden att koppla ned kopparpar inte är nödvändigt eller något som en 

effektiv operatör skulle välja att göra. Telenor anser att en effektiv operatör 

med ett modernt nät skulle ha investerat i en lösning som skulle möjliggöra 

fjärrstyrda kopplingar. Om en effektiv operatör inte hade investerat i en 

sådan lösning så skulle en effektiv operatör i vart fall säkerställa att SMP-

operatörens grossistkunder inte fortsätter eller kan använda en uppsagd 
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kopparaccess efter det att avtalstiden har gått ut. För det första är det i 

praktiken omöjligt för en grossistkund att fortsätta använda en uppsagd 

access i de flesta fall, eftersom de flesta kopparaccesser ganska omgående 

kopplas om till en annan operatör. Dessutom finns det möjligheter för 

TeliaSonera att reglera denna fråga i avtalet med grossistkunden och 

därigenom säkerställa att grossistkunden inte använder accessen olovligen. 

 

Det finns inga som helst skäl för att ha en nedkopplingsavgift för hel 

ledning. I de fall ett kopparpar utnyttjas av TeliaSonera för leverans av 

bredband (på hel ledning) till slutkund och kunden avslutar abonnemanget 

rör inte TeliaSonera kopplingen i korskopplingen mellan stationssida och 

linjesida. Om en grossistkund begär tillträde till ett sådant kopparpar 

kommer kopparparet att kopplas ihop med ett par i en stationskabel som 

ansluter till grossistkundens utrustning. Vid den ihopkopplingen ”klipps” 

den gamla inaktiva kopplingen till TeliaSoneras utrustning. Detta är en 

effektiv process och rimligen något som också skulle införas/utföras av en 

effektiv operatör. Om en sådan process är effektiv när det gäller att hålla 

nere TeliaSoneras egna kostnader så borde den också vara effektiv när det 

gäller att hålla nere kostnaderna för grossistkundernas processer.  

 

TeliaSonera har försökt att jämföra biluthyrning med grossistoperatörernas 

tillträde till TeliaSoneras accessnät. En sådan jämförelse är direkt 

missvisande. Den åtgärd som en effektiv operatör behöver utföra är att helt 

enkelt koppla om kopparaccessen till en annan port i korskopplingen. 

Tillträdet innebär istället mer korrekt att ett kopparpar, som i de flesta fall är 

nedgrävt i marken, genom TeliaSoneras försorg kopplas in till 

grossistkundens utrustning genom TeliaSoneras kablar i telestationen i egna 

eller av TeliaSoneras hyrda skåp i bolagets telestation. Inkopplingsarbetet 

består av att i korskopplingen koppla ihop ett par på linjesidan med ett par 

på stationssidan. En grossistkund har inte tillgång till vare sig kopparparet, 

korskopplingen eller stationskabeln. Allt arbete med dessa kräver en 

beställning från TeliaSonera. Eftersom det inte går att flytta ett kopparpar 
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och eftersom grossistkunden dessutom inte har tillträde till eller möjlighet 

att komma i kontakt med kopparparet kan det inte heller finnas ett behov av 

att återbörda kopparparet till sin ”hemmaparkering”. TeliaSoneras försök till 

liknelse är således helt missvisande.   

 

TeliaSonera påstår att risken för ett ”obehörigt utnyttjande” skapar ett behov 

av att utföra en nedkoppling. Telenor anser inte att detta är något bärande 

skäl för att en nedkoppling ska utföras. Ett otillbörligt nyttjande efter en 

uppsägning av hyresavtal är, som TeliaSonera väl känner till, reglerat i 

produktens ramavtal och är således redan omhändertaget därigenom. 

 

Att allokera kostnader för nedkoppling i hybridmodellen på det sätt som 

PTS har gjort har medfört att kostnadsnivåerna i föreläggandet har höjts 

med 51 kronor för medium och komplex installation. Att en sådan 

kostnadsallokering, som påverkar grossistoperatörerna mycket negativt, 

återinförs utifrån en enkel enkät som TeliaSonera ensidigt har upprättat och 

dragit slutsatser ifrån är felaktigt. Detta har även förvaltningsrätten instämt 

i. TeliaSoneras egna slutsatser om enkätunderlaget har inte heller varit av 

sådan art att det borde ha medfört att PTS skulle ha frångått sin egen 

utredning och besluta att återinföra nedkopplingsavgiften i de 

genomsnittliga kostnadsnivåerna i föreläggandet. PTS borde ha 

kvalitetsgranskat TeliaSoneras egna slutsatser och åtminstone begärt in det 

bakomliggande underlaget. Det underlag som PTS har fått överlämnat från 

TeliaSonera och de påståenden därifrån som PTS anfört som skäl för att 

”lägga tillbaka” nedkopplingsavgiften är således på intet sätt tillräckliga.  

TeliaSonera nämner inget om hel ledning vilket sannolikt beror på att 

påståendena inte gör sig gällande där, vilket TeliaSonera nu även tillstår i 

sitt överklagande.  

 

Kostnadsallokeringen i hybridmodellen innebär att TeliaSonera 

överkompenseras för en vald ineffektiv implementering av tillträdet, vilket 

bolaget naturligtvis är mån om att få fortsätta att tillämpa.  
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En separat fakturerad nedkopplingsavgift bör vidare endast kunna 

förekomma om TeliaSonera lyckas visa att nedkoppling sker i samma fall 

för egna slutkunder. Rena undantagsfall där nedkopplingen kan vara 

nödvändig att genomföra ska inte medföra att PTS ger TeliaSonera en rätt 

att ta ut en sådan kostnad för samtliga fall. Sådana undantagsfall, där 

TeliaSonera kan visa att en nedkoppling faktiskt är nödvändig, ska istället 

omhändertas genom civilrättsliga avtal, TeliaSoneras normala rutiner och 

separata faktureringar till grossistkunden. Det bör prövas om TeliaSoneras 

sätt att ta betalt av sina externa grossistkunder för framtida nedkopplingar 

av kopparaccesser strider mot TeliaSoneras icke-diskrimineringsskyldighet.  

 

Telenor anser inte att förvaltningsrättens dom innebär eller kan tolkas så att 

det ställs lägre krav på en enskild då denne klagar på ett föreläggande och 

vill att det ska ändras till nackdel för den förelagda parten jämfört med 

situationen att den förelagda vill ha en ändring av PTS beslut. 

Såsom förvaltningsrätten konstaterar är återinförandet av avgiften för 

nedkoppling inte ”underbyggd med faktiska omständigheter som är så pass 

sannolika som kan krävas”.  Telenor och förvaltningsrätten har varit av 

uppfattningen att underlaget från TeliaSonera är mycket bristfälligt och inte 

heller tillnärmelsevis tillräckligt för att PTS skulle bortse från sin egen 

utredning som gav vid handen att inga kostnader skulle allokeras för 

framtida nedkopplingar. 

 

DOMSKÄL 

 

1. Kvartalsavgiften 

 

Frågan i målet är om PTS haft fog för att förelägga TeliaSonera att hålla 

högst de kostnadsnivåer för kvartalsavgifter för hel och delad ledning 

samt koppar punkt till punkt som PTS angett i sitt beslut av den 7 april 

2010. Vilka kostnadsnivåer som PTS lägger till grund för sina 

ställningstaganden är beroende av vilken kostnadsmodell myndigheten 
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har valt att använda. EU-domstolen uttalade i mål C-55/06 Arcor, 

REU 2008, s. I-2931,  (p. 131-132, 140) att i avsaknad av ytterligare 

preciseringar överlåter unionsrätten åt de nationella 

regleringsmyndigheterna att, i enlighet med tillämplig rätt, välja de 

metoder för kostnadsredovisning som de anser vara de mest lämpliga 

beroende på omständigheterna, så länge som principen att avgifterna för 

tillträde till accessnätet ska fastställas på grundval av kostnaderna inte 

åsidosätts. 

 

Kammarrätten har tidigare prövat frågan om väg till hus antagandet kan 

införas i hybridmodellen. I den ursprungliga hybridmodellen (version 

1.1) valde PTS att inkludera kostnaden för den sista delsträckan i 

accessnätet i beräkningen av kvartalsavgifter. I version 4.1 av 

hybridmodellen ändrade PTS antagandet och exkluderade denna kostnad. 

Version 4.1 blev föremål för kammarättens prövning i mål RK 2010:3. I 

mål RK 2012:1 gällde prövningen version 5.1.  

 

I mål RK 2010:3 fann kammarrätten att PTS vid utformningen av 

hybridmodellen kan ändra sina antaganden över tiden under förutsättning 

att det finns noggrant övervägda skäl samt stöd i modellens grundtankar. 

Modellen ska vara förutsebar på det sättet att det finns ett sammanhang 

mellan antaganden från år till år. Kammarrätten fann att antagandet i 

version 4.1 inte hade fog för sig. PTS hade motiverat sitt 

ställningstagande med att TeliaSonera på grund av marknadssituationen 

ändrat sina principer för prissättning av kostnaden för den sista 

delsträckan i accessnätet närmast slutkunden och numera lät denne betala 

sista delsträckan själv. Kammarrätten ansåg att PTS inte hade anfört 

några omständigheter, hänförliga till ny teknik eller annat, som 

förklarade varför en tänkt effektiv operatör skulle ha ändrat sig i fråga om 

täckning av kostnader för tillträde i accessnätet från år 2006 till år 2007 

då den nya versionen av hybridmodellen infördes. Hur TeliaSonera valde 

att utforma sin prissättning behövde inte nödvändigtvis påverka 
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beräkningen av kostnader i LRIC-modellen. Inte heller hade PTS 

närmare utrett och tagit hänsyn till konsekvenserna av att en tänkt 

operatör skulle börja ta betalt av nyanlagda anslutningar till accessnätet. 

Kammarrätten fann att PTS inte på de grunder som myndigheten anfört 

kunde föra in väg till hus antagandet i hybridmodellen.  

 

I mål RK 2012:1 hade PTS i sitt grundbeslut från den 16 juli 2008 gjort 

samma antagande angående sista delsträckan i accessnätet, men denna 

gång gällande hybridmodellen version 5.1. Efter att kammarrätten hade 

meddelat dom i mål RK 2010:3 den 29 juni 2010 anförde PTS ytterligare 

omständigheter och utredning till stöd för väg till hus antagandet i modell 

5.1. Dessa åberopades emellertid först i kammarrätten och befanns vara 

prekluderade. Kammarrätten anförde dock att ett sådant nytt antagande 

som väg till hus kan vara befogat att göra mot bakgrund av ytterligare 

utredning om ett förändrat beteende hos den effektive operatören och 

konsekvenserna av förändringen. 

 

Kammarrätten har nu att ta ställning till om PTS lagt fram underlag till 

varför en effektiv operatör skulle ha ändrat sina principer för 

kostnadstäckning i version 7.1 och om PTS utredning och dokumentation 

av de överväganden som lett till borttagandet av väg till hus antagandet 

åskådliggör detta. Kammarrätten måste också bedöma om revideringen 

och uppdateringen av modellen kan anses utförd med iakttagande av de 

rättssäkerhetsgarantier som är nödvändiga.  

 

Kammarrätten anser även fortsättningsvis att det faktum att TeliaSonera 

låter kunder som vill nyansluta sig till telenätet själva betala anslutning 

av väg till hus inte i sig är tillräckligt för att göra påståendet om hur en 

effektiv aktör agerar rimligt.  

 

Kammarrätten instämmer däremot i förvaltningsrättens bedömning att 

PTS genom sin utredning har redovisat ett tillräckligt underlag för hur 
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revideringen har utförts samt skälen för denna. PTS har därmed gjort 

sannolikt att en effektiv aktör av konkurrensskäl inte längre själv tar 

kostnaden för anslutningsarbetet för sträckan väg till hus, utan att denna 

betalas av kunden.  

 

Mot denna bakgrund och att den s.k. USO-skyldigheten (Universal 

Service Obligation, dvs. TeliaSoneras skyldighet att leverera 

telefonianslutning till varje slutkunds bostad eller verksamhetsställe till 

ett rimligt pris) tagits bort anser kammarrätten att det finns tillräckliga 

skäl för att införa ett sådant antagande som innebär att en tänkt effektiv 

operatör som möter TeliaSoneras befintliga efterfrågan agerar på detta 

sätt.  

 

TeliaSonera menar emellertid att den relevanta frågan, som PTS och 

förvaltningsrätten inte har behandlat, är frågan om antagandet strider mot 

MRP:n genom att inte ta hänsyn till den förändring i efterfrågan som det 

nya antagandet skulle kunna innebära.  

 

PTS har å sin sida anfört att hybridmodellen utgår från TeliaSoneras 

faktiska volymer för access och trafik. En teoretisk uppskattning av 

efterfrågan, på sätt som TeliaSonera begär, ska inte göras. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning i denna del. 

 

En grundläggande förutsättning för att väg till hus antagandet ska vara 

möjligt att införa i LRIC version 7.1 är att det är i enlighet med de 

förutsättningar som anges i MRP:n som PTS har beslutat om och där 

modellens utformning beskrivs.  

 

I MRP:n anges följande:” För att ge rätt investeringssignaler och främja 

effektiv konkurrens, bör priserna spegla LRIC för en effektiv operatör 

som står inför den befintliga SMP-operatörens efterfrågan (vilket för 
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närvarande innebär TeliaSonera). Den effektiva operatören definieras 

som en teoretisk operatör på en fullt konkurrenspräglad marknad i 

Sverige, men med samma omfattning på verksamheten och efterfrågan 

som den befintliga SMP-operatören. Detta tillvägagångssätt säkerställer 

att såväl stordrifts- som täthetsfördelar fördelas lika mellan SMP-

operatören och tillträdande operatörer vilket möjliggör för operatörerna 

att konkurrera med SMP-operatören på lika villkor.”  

 

Enligt ordalydelsen i MRP:n är det alltså de kostnader som en tänkt 

effektiv operatör, som möter TeliaSoneras befintliga efterfrågan har, som 

ska vara bestämmande för de kostnadsnivåer som PTS kan ålägga 

TeliaSonera att hålla. Den befintliga efterfrågan utgörs av den faktiska 

efterfrågan som den befintliga SMP-operatören har vid ett visst givet 

tillfälle. En analys av hur efterfrågan skulle kunna förändras vid 

införandet av väg till hus antagandet är därmed inte nödvändig i detta 

mål. Eventuella förändringar i volymer för de tjänster som ingår i 

modellen får beaktas inom ramen för den årliga uppdateringen som PTS 

genomför. 

 

Mot bakgrund av det angivna anser kammarrätten att för hel ledning och 

delad ledning, liksom för koppar punkt till punkt, ska väg till hus kostna-

den inte ingå i den kvartalsavgift som TeliaSonera har rätt att ta ut. 

TeliaSoneras överklagande ska därför avslås i denna del. 

 

2. Installationsavgiften 

 

Telenors talerätt 

 

EU-domstolen avgjorde den 21 februari 2008 målet C-426/05, Tele2 

Telecommunication GmbH mot Telekom-Control-Kommissionen. Av 

domen följer att artikel 4.1 i ramdirektivet (2002/21/EG, ändrat genom 

2009/140/EG) ska tolkas så att uttrycket användare eller företag ”som 
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berörs”, förutom det företag som den nationella regleringsmyndigheten 

riktar sig till i beslutet, även kan avse konkurrerande användare och 

företag vars rättigheter påverkas negativt av ett beslut. EU-domstolen 

fann att reglerna om marknadsanalys, beslut att en viss operatör har ett 

betydande marknadsinflytande och åläggande av skyldigheter utgör 

skyddsåtgärder till förmån för användare och företag som konkurrerar 

med företag med betydande inflytande och att reglerna därför kan 

medföra rättigheter för dem.  

 

Mot bakgrund av EU-domstolens dom infördes en ny bestämmelse, 8 

kap. 19 a §, i LEK. Av bestämmelsen följer att beslut får överklagas även 

av annan än den som är part i ärendet och vars rättigheter påverkas 

negativt av beslutet.  

 

Av förarbetena framgår att den utvidgade rätten att överklaga beslut 

omfattar alla beslut som kan fattas med stöd av lagen och som negativt 

påverkar den klagandes rättigheter (prop. 2008/09:159 s. 13 och 21 f). 

Det framgår vidare att beslut som rör särskilda skyldigheter för ett 

företag med betydande inflytande på en viss marknad typiskt sett 

påverkar rättigheter för andra operatörer. Sådana beslut bör kunna 

överklagas av den som bedriver verksamhet på den fastställda relevanta 

marknaden eller på en närliggande marknad i samma, föregående eller 

efterföljande handelsled eller den vars rättigheter annars påverkas av 

beslutet. Även tillsynsbeslut som rör efterlevnaden av meddelade 

skyldigheter bör normalt kunna överklagas av sådana operatörer. Varje 

beslut kan dock inte anses ha sådana effekter att påverkansrekvisitet är 

uppfyllt för den som vill överklaga. Det måste göras en bedömning från 

fall till fall om så är fallet och det överlämnas till rättstillämpningen att 

fastställa den närmare avgränsningen av bestämmelsens 

tillämpningsområde.  
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Kammarrätten gör bedömningen att Telenor påverkas negativt av 

återinförandet av kostnaden för nedkoppling. Det anförda innebär att 

beslutet därför berör Telenor i den meningen som enligt artikel 4.1 i 

ramdirektivet och 8 kap. 19 a § LEK ska medföra talerätt. 

 

Kammarrätten har bl.a. uttalat att 4 kap. 11 § tredje stycket LEK innebär 

att det i första hand är den förpliktade operatören som har att visa att 

prissättningen skett i enlighet med den LRIC-metod som bolaget enligt 

skyldighetsbeslutet är ålagt att följa (bl.a. RK 2009:1 och 2010:3). De 

kostnader som prissättningen bygger på utgörs dock till viss del av 

antaganden som är svåra att bevisa. Det är därför tillräckligt att 

operatören gör de antaganden som åberopats rimliga. Med rimliga avses 

att antagandena sannolikt leder fram till kostnader som inte överstiger 

vad en effektiv tänkt operatör skulle ha under rådande förhållanden.  

 

För faktiska omständigheter har kammarrätten dock ansett att det ställs 

högre beviskrav, detsamma gäller existensen av erfarenhetssatser, 

påståenden om tekniska förhållanden och ekonomiska och tekniska 

teorier som påstås leda till ett visst antagande.  

 

Det ankommer på såväl den förpliktade operatören som PTS att i 

förekommande fall underbygga sina respektive antaganden med faktiska 

omständigheter eller teorier. I de fall PTS och den förpliktade 

operatörens antaganden står mot varandra och båda framstår som rimliga, 

eller om inte någon av parterna har uppnått de beviskrav som uppställs, 

har kammarrätten ansett att domstolen ska väga parternas argumentation 

mot varandra och göra en samlad bedömning av vilka antaganden som 

bäst motsvarar principen om kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-

metoden. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 
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I förevarande mål är det inte TeliaSoneras, den förpliktade operatörens, 

utan Telenors antagande som kammarrätten ska bedöma. Telenors talan 

innebär att operatören vill ersätta PTS antagande med sitt eget vilket 

därmed skulle betyda att myndighetens antagande i LRIC-modellen 

skulle ersättas med en konkurrerande operatörs. Kammarrätten anser att 

det i en sådan situation blir en fråga om bevisning där bevisbördan i 

första hand måste anses åligga den part som ifrågasätter myndighetens 

antagande. 

 

Det är PTS, i egenskap av tillsynsmyndighet, som utformar 

prisregleringar och villkor och som har att besluta om skyldigheter för 

SMP-operatörer. Mot bakgrund av ordalydelsen i 8 kap. 19 a § LEK är 

det i och för sig rimligt att en icke-förpliktad operatör ska kunna göra 

gällande att PTS gjort en felbedömning eller missbrukat sina 

befogenheter även om det överklagade beslutet riktar sig mot en annan 

part. Dock bör det i den situationen ankomma på den icke-förpliktade 

operatören att visa att PTS beslut grundar sig på felaktiga antaganden. 

 

Av utredningen i målet framgår att kostnader för nedkoppling har funnits 

i hybridmodellen sedan 2006. Det framgår även att PTS ansett att det inte 

fanns tillräckligt stöd för att det nedkopplingsarbete som finns upptaget i 

modellen inte skulle utföras av en effektiv operatör eller för att hävda att 

det finns alternativ till nedkopplingsarbetet (t.ex. en aktiveringstjänst). 

PTS drog slutsatsen av TeliaSoneras enkätundersökning att 

grossistkunderna inte var beredda att acceptera de villkor som rimligen 

bör ställas på dem för att det ska vara möjligt att införa en 

aktiveringstjänst. Det saknades därför skäl att införa en aktiveringstjänst 

vilket ledde PTS till slutsatsen att det saknades skäl för att inte tillåta en 

kostnad för nedkoppling i installationsavgiften. Av utredningen framgår 

vidare att PTS vidhållit att visst nedkopplingsarbete måste göras i nätet 

eftersom det inte finns förutsättningar för en aktiveringstjänst.  
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Telenor gör gällande att kostnaden för nedkoppling inte är förenlig med 

principen om en effektiv operatörs nät och verksamhet. Telenor bör då 

kunna underbygga antagandet med relevanta omständigheter och teorier. 

Förhållandet att det inte föreligger någon konkret efterfrågan på 

nedkoppling hos TeliaSoneras grossistkunder är, med hänsyn till att 

grossistkundernas intressen och önskemål av naturliga skäl inte alltid 

överensstämmer med den förpliktade operatörens intressen, enligt 

kammarrätten inte i sig en tillräcklig omständighet för att antagandet ska 

läggas till grund för modellen.  

 

Till stöd för sin talan har Telenor även anfört att risken för obehörigt 

utnyttjande är minimal och att denna risk med fördel regleras avtalsvis 

snarare än genom fysiskt arbete. Telenor har även anfört att TeliaSonera 

inte utför nedkopplingar avseende sina egna grossistkunder och att sådan 

omkoppling som TeliaSonera utför vid operatörsbyte bör kunna ersätta 

nedkopplingar, alternativt att en effektiv operatör istället skulle ha 

investerat i metoder för att fjärrstyra kopplingar.  

 

Kammarrätten gör bedömningen att TeliaSonera, i egenskap av ägare till 

kopparnätet, har en befogad rätt att kontrollera kopparaccesserna även 

efter det att en förbindelse inte längre hyrs ut. Av den utredning som 

tillförts i målet framgår inte hur TeliaSonera skulle kunna kontrollera 

accesserna annat än genom nedkoppling. Vad Telenor anfört avseende 

avtalsmässig kontroll medför inte någon annan bedömning.  

 

Beträffande den av Telenor förordade metoden omkoppling så framgår 

det av utredningen i målet att metoden används vid operatörsbyte, men 

att det vid uppsägning kvarstår en uppkoppling mellan slutkunden och 

den uppsagda operatören och att TeliaSonera därför kopplar ned 

förbindelsen från operatörens utrustning för att avsluta denna. Mot 

bakgrund av vad kammarrätten anför ovan torde omkoppling inte i sig 

kunna ersätta nedkoppling. 
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Vad gäller det Telenor anfört om metoder för att fjärrstyra kopplingar så 

anser kammarrätten att det inte är tillräckligt att anföra att en effektiv 

operatör skulle ha kunnat investera i en sådan metod. Antagandet 

behöver underbyggas med konkreta exempel eller jämförelser med andra 

operatörer samt uppgifter om på vilket sätt denna metod skulle vara 

mindre kostsam än den ifrågasatta. Sådan utredning saknas dock i målet.  

 

Telenor har anfört att TeliaSoneras sätt att ta betalt av sina externa 

grossistkunder för framtida nedkopplingar av kopparaccesser strider mot 

TeliaSoneras icke-diskrimineringsskyldighet.  Mot detta har TeliaSonera 

invänt att bolaget har behov av nedkoppling vid uppsägning av förbindelser 

som hyrs av externa operatörer. Bolaget har uppgett att nedkopplingen 

utförs av externa entreprenörer som fakturerar Skanova för arbetet och att 

kostnaden fördelas på samtliga installationsavgifter, även på de som bolaget 

fakturerar internt trots att nedkoppling inte förekommer i dessa fall.   

 

För att diskriminering ska anses föreligga krävs att två lika fall behandlas 

olika, utan att det finns sakliga skäl för detta. TeliaSonera får anses ha gjort 

sannolikt att bolaget har ett berättigat intresse av att säkerställa att en 

förbindelse som har sagts upp inte längre kan användas av en extern 

operatör. Samma behov föreligger inte när det rör sig om TeliaSoneras egen 

verksamhet. Kostnaden för nedkoppling fördelas dock på samtliga 

installationsavgifter, dvs. både på externt och internt debiterade. Mot denna 

bakgrund finner kammarrätten att Telenor inte har visat att det föreligger 

diskriminering av externa operatörer.  

 

På grund av det anförda finner kammarrätten att Telenor inte har visat att 

en tänkt effektiv operatör inte skulle ta ut en kostnad för nedkoppling. Ett 

sådant antagande kan därför inte läggas till grund för beräkningen av det 

kostnadsorienterade priset enligt LRIC-metoden.  

 

24



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DOM  

Avdelning 1  Mål nr 7802-12 

   

 

Förvaltningsrättens dom ska i denna del upphävas och TeliaSoneras 

överklagande bifallas. Därmed gäller PTS beslut från den 7 april 2010. 

 

_________________________ 

 

 

Domen får enligt 8 kap. 19 § andra stycket LEK inte överklagas. 

 

 

 

 

Sten Wahlqvist Anita Linder  Eva Edwardsson 

lagman  kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande    referent 

 

 

 

I avgörandet har även deltagit de ekonomiska experterna Stefan Yard och 

Ola Andersson. 

 

    

 

 

 

 

Sara Elgstrand Johansson 

   föredragande 
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DOMSLUT 

 

1. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet från B2 Bredband AB, 

Telenor AB och Telenor Sverige AB såvitt avser installationsavgif-

ter för enkel hel ledning och för delad ledning. 

 

2. Förvaltningsrätten bifaller i övrigt överklagandet från B2 Bredband 

AB, Telenor AB och Telenor Sverige AB och förklarar att det 

överklagade beslutet ska ändras genom att TeliaSonera AB inte får 

medräkna avgift för nedkoppling vid installationsavgift för medium 

och komplex hel ledning. TeliaSoneras pris för installation av hel 

ledning ska därför uppgå till högst 1 159 kr för medium installation 

och 1 598 kr för komplex installation. 

 

3. Förvaltningsrätten avslår TeliaSonera AB:s överklagande.  
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BAKGRUND 

 

Tillträde till TeliaSonera AB:s metallbaserade accessnät (LLUB) 

 

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i beslut den 24 november 2004 (skyldig-

hetsbeslutet) ålagt TeliaSonera AB (TeliaSonera) särskilda skyldigheter, i 

egenskap av operatör med betydande inflytande på den svenska marknaden, 

för tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abon-

nentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte 

att tillhandahålla bredbands- och taltjänster (Local Loop UnBundling, 

LLUB). Genom skyldighetsbeslutet förpliktades TeliaSonera med stöd av  

4 kap. 8 § LEK att på rimlig begäran ge andra operatörer tillträde till kon-

ventionella abonnentledningar av metall och tillhörande installationer.  

 

För att erbjuda abonnenter bredbandstjänster genom kopparledningar får 

tillträdande operatörer i enlighet med skyldighetsbeslutet ansluta sin ut-

rustning till ledningarna i TeliaSoneras telestationer. Tillträdande operatö-

rer kan då välja mellan tillträde i form av delad ledning eller hel ledning. 

Med delad ledning menas att TeliaSonera fortfarande tillhandahåller tradi- 

tionell analog telefoni genom ledningen. Den tillträdande operatören kan 

då använda återstående frekvensutrymme i ledningen för att tillhandahålla 

bredbandstjänster till slutanvändare. Med hel ledning menas att den tillträ-

dande operatören helt kontrollerar ledningen och tillhandahåller alla tjäns-

ter genom ledningen till slutanvändare.  

 

Genom skyldighetsbeslutet förpliktades TeliaSonera också, enligt 4 kap.  

11 § LEK, att vid tillhandahållandet av sådant tillträde tillämpa kostnads-

orienterad prissättning enligt LRIC-metoden. Förkortningen LRIC står för 

Long Run Incremental Cost, dvs. långsiktig särkostnad. 

 

I skyldighetsbeslutet anges att sådan revidering kan komma att ske. 

Den för år 2008 gällande hybridmodellen tillkom efter en sådan 
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revidering och betecknas version 5.1. Som ett resultat av denna infördes 

bl.a. ett nytt antagande i modellen, kallat ”väg till hus-antagandet”. 

 

Kostnadsorienterade priser enligt LRIC-metoden – PTS hybridmodell 

 

LRIC-metoden bygger på att kostnaderna ska baseras på nukostna-

den/återanskaffningsvärdet, dvs. kostnaderna för en framtida tillkommande 

produktionsökning, snarare än de historiska kostnaderna för befintlig pro-

duktion.   

 

Tillämpad på reglering av marknaderna för elektronisk kommunikation 

innebär LRIC-metoden dessutom att kostnadsorienterade priser för tjänster 

bestäms utifrån en effektiv operatör med modern teknik, vars nät antas 

existera vid beräkningstidpunkten (”byggts ut över natten”) med den 

tidpunktens kostnader för personal, insatsvaror och tillgångar m.m. 

 

Beräkningen av kostnadsorienterade priser enligt LRIC-metoden förutsät-

ter någon form av modell av en modern och effektiv operatörs kostnader 

för ett sådant nät. I praktiken har två olika slag av modeller använts – en 

top down-modell och en bottom up-modell. En s.k. top down-modell 

(”uppifrån och ned”) utgår från en operatörs befintliga nätstruktur och 

verksamhet, men justerar tillgångarna till nyanskaffningsvärden för mo-

dern och effektiv utrustning. En s.k. bottom up-modell (”nedifrån och 

upp”) utgår från hur en tänkt effektiv operatör med modern teknik skulle 

bygga ut sitt nät vid beräkningstidpunkten. PTS har för beräkningen av 

kostnadsorienterade priser enligt LRIC-metoden utformat en modell som 

kombinerar två sådana modeller. Denna brukar kallas PTS hybridmodell. 

 

PTS underrättelse och föreläggande i fråga om kvartalsavgifter 

 

Den 1 mars 2010 meddelade PTS, med stöd av 7 kap. 4 § LEK, en under-

rättelse. I denna angavs bl.a. att PTS funnit att den högsta avgift som Telia 
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Sonera får ta ut för installation av hel ledning är 385 kr för enkel, 1 159 kr 

för medium och 1 598 kr för komplex, samt att den högsta avgiften som 

TeliaSonera får ta ut för installation av delad ledning är 385 kr. 

 

Inom ramen för sin tillsyn förelade PTS genom beslut av den 7 april 2010, 

bilaga 1, TeliaSonera att, såvitt är aktuellt i förevarande mål, se till att bo-

lagets priser avseende kvartalsavgifter för abonnemang, LLUB, högst upp-

gick till följande genomsnittliga kostnadsnivåer: hel ledning 252 kronor, 

delad ledning 97 kronor, sub loop hel ledning 185 kr, sub loop delad led-

ning 74 kr, koppar punkt-till-punkt 504 kr, kvartalshyra för ¼ skåpplats 

369 kr, för ½ skåpplats 738 kr, för ¾ skåpplats 1 107 kr och en hel skåp-

plats 1 477 kr. I samma föreläggande angavs, som högsta genomsnittliga 

kostnadsnivåer för installationsavgift av hel ledning, 1 210 kr för medium 

och 1 649 kr för komplex. Därvid tillämpade PTS hybridmodellen i dess 

version 7.1. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

TeliaSonera AB (TeliaSonera) yrkar, såsom TeliaSonera slutligen bestämt 

sin talan, att förvaltningsrätten ska undanröja PTS föreläggande den 7 april 

2010 (föreläggandet), såvitt avser alla kvartalsavgifter utom de som gäller 

sub lop hel och delad ledning, samt återförvisa ärendet till PTS för ny be-

räkning.  

 

B2 Bredband AB, Telenor AB och Telenor Sverige AB (Telenor) yrkar 

att förvaltningsrätten ändrar PTS föreläggande på så sätt att TeliaSonera 

föreläggs att se till att TeliaSoneras priser för installation av hel respektive 

delad ledning i genomsnitt högst uppgår till följande genomsnittliga kost-

nadsnivåer: hel ledning (enkel installation) 385 kr, hel ledning (medium 

installation) 1 159 kr, hel ledning (komplex installation) 1 598 kr samt de-

lad ledning 385 kr. 
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PTS bestrider bifall till TeliaSoneras och Telenors överklaganden och yr-

kar att Telenors överklagande ska avvisas i de delar som gäller hel ledning 

(enkel installation) och delad ledning. 

 

TeliaSonera yrkar att Telenors yrkande avseende kostnadsnivåer för hel 

ledning (enkel installation) och delad ledning ska avvisas samt bestrider 

bifall till Telenors överklagande i övrigt. 

 

Telenor bestrider bifall till TeliaSoneras överklagande. 

 

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN M.M. 

 

TeliaSoneras anför följande.  

 

PTS har beräknat för låga kostnader för kvartalsavgifter i den hybridmodell 

som ligger till grund för föreläggandet. TeliaSonera anser därför att PTS 

inte har visat att de priser som bolaget tillämpade vid tidpunkten för före-

läggandet strider mot skyldighetsbeslutet för LLUB. Föreläggandet bör 

därför undanröjas i överklagade delar och målet visas åter till PTS för ny 

beräkning av kostnader i modellen. 

 

Kvartalsavgifter för hel och delad ledning; väg till hus 

 

Genom version 4.1 av hybridmodellen avseende 2007 års priser införde 

PTS ett nytt antagande som kraftfullt ändrade kalkylmodellens beräkningar 

av kostnader för accessnätet, vilket PTS menade skulle leda till ca 20 pro-

cent lägre priser på kopparaccesser. Antagandet innebär att i version 4.1 

och samtliga följande versioner är kostnader för den sista delsträckan av 

accessnätet (från väg till huset) exkluderade från abonnemangskostnaden 

för LLUB eftersom slutkunden själv får bekosta den biten av accessnätet. 
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Denna delsträcka ingår således inte heller i version 7.1 av hybridmodellen. 

PTS motiverar förändringen med att slutkunden idag själv får bekosta den 

sista delsträckan i accessnätet (från väg till huset), vilket anses vara i en-

lighet med principer som tillämpas av TeliaSonera. Denna affärsregel till-

lämpas dock naturligen bara vid nyinstallationer. Hittills har den nya af-

färsregeln tillämpats på cirka 0,2 procent av kunderna. Enligt TeliaSoneras 

mening är det därför inte rimligt att basera antagandet som om affärsregeln 

tillämpats även på resterande 99,8 procent av kundstocken. PTS kan inte 

godtyckligt ändra en parameter i modellen för att sänka kostnaderna, sär-

skilt inte när ett sådant ändrat antagande de facto skulle få påverkan på 

andra faktorer. PTS antagande påverkar efterfrågan, varför den efterfrågan 

som tidigare antagits i hybridmodellen måste modifieras. PTS har inte ut-

rett hur efterfrågan skulle påverkas som följd av PTS nya antagande. PTS 

antagande baserar sig på PTS uppfattning att en effektiv operatör väljer att 

finansiera det gemensamma accessnätet med abonnemangsavgifter och 

kundunika anslutningar via engångsavgifter. Det innebär alltså, i förhål-

lande till tidigare antagande före 2007, att kunderna får betala ett högre 

pris för att anslutas till SMP-operatörens, i detta fall TeliaSoneras nät. En-

ligt sedvanlig efterfrågeteori sjunker därmed efterfrågan. Endast cirka hälf-

ten av kunderna accepterar dessa offerter. Kunderna väljer att använda 

andra lösningar såsom t.ex. mobiltelefoni i över hälften av fallen. För det 

fall offerterna överstiger 7 000 kr minskar acceptansgraden ytterligare.  

 

Det är uteslutet att samtliga accesser som den ursprungliga hybridmodellen 

och version 7.1 omfattar skulle ha byggts med PTS nya antagande. Det in-

nebär att kostnaderna för de accesser som kan antas bli byggda med PTS 

nya antagande blir betydligt dyrare än den kostnad om 252 kr som PTS räk-

nat fram. Kostnaden för kopparkablar kommer visserligen att sjunka men 

per access kommer kostnaderna att öka eftersom totalkostnaderna skall för-

delas på färre accesser. Således måste hela beräkningen i LRIC förändras 

om PTS antagande skall återspeglas fullt ut i modellen. Telia Sonera har 
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gjort antaganden om ändrad efterfrågan i version 4.1 av PTS hybridmodell 

där PTS beslutade att kostnaden per kvartal var 244 kr. I handboken ”Be-

räkningsmodeller enligt LRIC-metoden avseende samtrafik i det fasta all-

männa telefonnätet och tillträde till accessnätet” (Model Reference Paper, 

MRP) anges att modellerna skall medge förändringar av prognos för tillväxt. 

En tillväxt kan som bekant vara både positiv och negativ. Det är uppenbart 

att modeller som tillämpar verkliga förutsättningar inte kan vara begränsade 

till att enbart ta sikte på en stigande efterfrågan.  

 

PTS har att visa att de antaganden myndigheten lagt till grund för att 

ålägga operatören att justera sina priser till viss nivå, dvs. antagandena som 

föreläggandet bygger på, är rimliga. Vid antagande av kostnaderna när en 

effektiv operatör bygger ett nytt och modernt nät måste samtliga paramet-

rar och antaganden beaktas, vilket PTS inte har gjort. TeliaSonera anser att 

PTS inte har visat att bolagets kvartalsavgifter för hel och delad ledning 

strider mot Skyldighetsbeslutet. PTS har därför inte haft grund för föreläg-

gandet i denna del.  

 

Koppar punkt till punkt  

 

TeliaSonera har en skyldighet att tillmötesgå önskemål att i korskopplingen 

eller en likvärdig facilitet förbinda enskilda kopparaccessförbindelser med 

varandra så att förbindelse kan etableras mellan två adresser belägna inom 

samma stationsområde. Priset utgörs av summan av kvartalsavgiften för två 

hela kopparledningar. TeliaSonera hänvisar därför till vad som anförts ovan 

avseende kvartalsavgift för hel ledning. 

 

Kostnader för effektbehov och energiförbrukning allokerade till skåpplats 

 

Efter önskemål från operatörskunderna fördubblade TeliaSonera under 

2007 tillåten maxeffekt från 1 kW till 2 kW per samlokaliseringsskåp. 
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Denna förändring har inte beaktats vid beräkning av kostnaden per skåp, 

trots att det innebär en fördubbling av de faktiska kostnaderna för ström-

försörjning/kyla per samlokaliseringsskåp. En fördelning av kostnader för 

strömförsörjning och kyla baserad på yta är olämplig. Effekt/kylbehov 

anges vid beställning av samlokalisering och det är känt att det är lämpli-

gare att fördela strömförsörjnings/kylkostnader för samlokalisering utifrån 

beställt effektbehov och verklig energiförbrukning. TeliaSonera anser där-

för att kostnaden för strömförsörjning och kyla skall delas upp i två delar: 

en del som avspeglar maximalt effektuttag vilket idag är 2 kW per skåp, 

och en del som speglar energiförbrukningen (medeleffektförbrukning un-

der ett år, KWh/år). PTS har i sin modell förutsett att de kostnader som 

finns upptagna i modellen för kyl- och kraftutrustning inte kommer att änd-

ras. Det är troligt att PTS har undervärderat kostnaden för kraft och kyla 

när tilldelad yta för skåp ändrats eller då maximalt effektbehov ändrats. 

 

Ytor allokerade till skåpplats 

 

Kostnad för kraft och kyla fördelas i hybridmodellen proportionerligt uti-

från den yta som förbrukande utrustning tar i anspråk. En sådan fördelning 

kan tillämpas där storleken på utrustningen är känd men det saknas in-

formation om verklig effektförbrukning. En konsekvens av fördelning ba-

serad på yta är att begreppet ”yta per samlokaliseringsskåp” inte bara är en 

fråga om hur stort utrymme som krävs för att kunna ta sig fram till skåpet 

och för att kunna öppna skåpdörren. Yta per skåp är också avgörande för 

hur stor del av de gemensamma kostnaderna, t.ex. strömförsörjnings- och 

kylkostnader, som ska allokeras till samlokaliseringen. Den ändring av 

indata i hybridmodellen från 1,2 kvm till 1 kvm per samlokaliseringsskåp 

som PTS nu har gjort förändrar inte den faktiska kostnaden för strömför-

sörjning och kylning. PTS har antagit ett för litet kringutrymme för skåp. 
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Telenor anför följande.  

 

I underrättelse av den 1 mars 2010 (dnr 10-234) angav PTS de högsta till-

låtna kostnadsnivåer som framgår av Telenors yrkande. Av PTS föreläg-

gande (s. 3) framgår att PTS därefter har valt att lägga tillbaka kostnaden för 

så kallad nedkoppling i installationsavgiften. Effekten av återläggningen är 

att priserna högst får uppgå till följande genomsnittliga kostnadsnivåer: hel 

ledning (enkel installation) 435 kr, hel ledning (medium installation) 1 210 

kr, hel ledning (komplex installation) 1 649 kr, delad ledning 435 kr. I PTS 

föreläggande togs endast med medium och komplex installation av hel led-

ning eftersom TeliaSonera vid tiden för föreläggandet tillämpade priset 

434 kr för enkel installation respektive delad ledning.  

 

Telenor bestrider att det finns en efterfrågan på nedkoppling bland externa 

grossistkunder. Om en efterfrågan skulle finnas är denna ytterst begränsad 

och av så låg omfattning att den inte borde få ha någon inverkan på kalky-

leringen av det kostnadsorienterade priset. Telenor bestrider också att det 

går att dra slutsatser av TeliaSoneras enkät om tjänsten aktivering. 

 

För det första är grossistkundernas inställning till en helt annan tjänst,  

aktivering, irrelevant för grossistkundernas efterfrågan av tjänsten ned-

koppling. För det andra kan man inte dra slutsatsen att grossistkunderna 

inte efterfrågar aktivering bara på grundval av TeliaSoneras enkät. Enkäten 

besvarar bara om grossistkunderna fann den aktiveringstjänst som Telia 

Sonera ensidigt formulerat i enkäten intressant. De skäl PTS anfört för att 

”lägga tillbaka” nedkopplingsavgiften är alltså inte korrekta. Därmed ska 

de högsta tillåtna kostnadsnivåer som angavs i underrättelsen den 1 mars 

2010 fastställas. 
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Särskilt om Telenors rätt att överklaga 

 

Telenor är sedan flera år tillbaka TeliaSoneras största kund vad gäller in-

stallation av hel ledning med tusentals beställningar varje månad. PTS be-

slut om vilka kostnadsorienterade priser TeliaSonera får ta ut får direkta 

konsekvenser för Telenor, som är den som ska betala de aktuella priserna 

till Telia Sonera. Telenors rättigheter drabbas negativt av PTS beslut att 

återlägga nedkopplingsavgiften, jfr 8 kap 19 a § LEK. 

 

TeliaSonera anför följande.  

 

Grund för bestridande av Telenors överklagande 

 

Enkel installation och delad ledning 

 

PTS har inte beslutat i den del som avser delad ledning eller enkel installa- 

tion av hel ledning. Något överklagbart beslut i den delen finns därför inte 

och Telenors överklagande ska avvisas i den delen. 

 

Medium och komplex installation av hel ledning 

 

När operatören säger upp hyresavtalet för en enskild kopparaccess kopplar 

TeliaSonera regelmässigt bort förbindelsen från operatörens utrustning i 

korskoppling. Kostnaden för bortkopplingen ingår i avgiften som operatö-

ren betalar för installationen av kopparaccessen. 

 

I ett utkast till hybridmodell för 2010 (version 7.0) kostnadsberäknade PTS 

en ny tjänst för installation av hel och delad ledning, benämnd aktivering. 

Tjänsten aktivering förutsätter att TeliaSonera inte kopplar bort koppar-

accessen vid uppsägning, för att den vid senare tidpunkt ska kunna återak-

tiveras av operatören utan kopplingsarbete i telestationen eller kopplings-
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skåpet vid sub-loop. Med anledning av förslaget genomförde TeliaSonera 

en enkätundersökning med alla sina kunder som köper kopparaccesser för 

att ta in och beakta deras synpunkter för att bedöma efterfrågan på en sådan 

tjänst som PTS kostnadsberäknat. Enkätundersökningen genomfördes in-

nan PTS meddelade nu överklagat föreläggande. Av enkätsvaren och till-

hörande kommentarer framgår att operatörer som erbjuder PSTN-telefoni 

(GTA) inte anser att det är acceptabelt att kopparaccessen står uppkopplad 

via en bredbandsoperatör som inte har någon relation med slutkunden, då 

det kan innebära risk för fel och försvårad felavhjälpning. Det föreligger 

således alltjämt en efterfrågan på nedkoppling vid uppsägning av koppar-

accesser. TeliaSonera fortsätter att vid uppsägning koppla bort accessen 

både för hel ledning och delad ledning. Kostnaden för framtida bortkopp-

ling ska därför även i fortsättningen ingå i installationsavgiften. 

 

PTS anför följande.  

 

Grund för bestridandet av Telenors överklagande 

 

I tidigare versioner av hybridmodellen har, i kostnaden för installation, 

medräknats vissa kostnader för nedkopplingsarbete. Vid arbetet med att ta 

fram 7.1 av hybridmodellen fann PTS, så som det anges i det överklagade 

föreläggandet, att det i TeliaSoneras nät inte utförs nedkopplingsarbete för 

företagets interna grossistunder. PTS hade också fått uppgift från vissa 

grossistkunder att en aktiveringstjänst efterfrågades istället för nedkopp-

ling. Aktivering innebär att en kopparaccess inte kopplas bort vid en upp-

sägning, utan istället senare återaktiveras av operatören utan kopplingsar-

bete i telestationen, vilket medför att abonnemangsavgiften aktiveras. PTS 

valde med anledning härav att inte inkludera kostnader för nedkopplings-

arbete i version 7.1 av hybridmodellen. 
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TeliaSonera tillställde därefter PTS resultatet av en enkätundersökning om 

tjänsten aktivering. Av svaren på enkätundersökningen kunde PTS dra slut-

satserna att grossistkunder inte är beredda att acceptera de villor som rimligen 

bör ställas på grossistkunderna för att det ska vara möjligt för TeliaSonera att 

tillsammans med grossistkunderna införa en aktiveringstjänst. Därmed saknas 

det, enligt PTS mening, skäl för att kräva att TeliaSonera ska införa en sådan. 

Detta innebär i sin tur att det saknas skäl för att inte tillåta att kostnader för 

nedkoppling medräknas i kostnaden för installationsavgiften. PTS har därför 

beslutat att återföra dessa kostnader till hybridmodellen. Återförandet ledde 

till att det blev aktuellt att förelägga TeliaSonera att justera sin prissättning i 

den utsträckning som anges i föreläggandet. PTS vidhåller att visst nedkopp-

lingsarbete måste göras i nätet eftersom det inte finns förutsättningar för en 

aktiveringstjänst. Kostnader för nedkoppling ska därför ingå i hybridmo-

dellen. Kostnader för nedkoppling har medräknats i tidigare versioner av mo-

dellen och det saknas skäl att på sätt som Telenor har yrkat ändra föreläggan-

dets kostnadsnivåer. 

 

Grund för bestridandet av TeliaSoneras överklagande 

 

Kvartalsavgifter för hel och delad ledning; väg till hus 

 

Marknadsförutsättningarna för hur accessnät anläggs har förändrats, vilket 

beror på en successivt förändrad konkurrenssituation. Kopparnätet har 

mötts av en ökad konkurrens från annan infrastruktur såsom mobilt bred-

band och fiber. Överföringskapaciteten i bredbandsabonnemang har ökat  

och därmed konkurrensen från andra produkter än tjänster producerade i 

kopparnätet. Upphävandet av den s.k. USO-skyldighet som PTS hade ålagt 

TeliaSonera innebar att bolaget fick samma friheter som andra operatörer 

gällande slutkundprissättning och möjligheter att bestämma förutsättning-

arna för nätanslutning till slutkunderna. 
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En slutkund med kopparanslutning kan välja att få telefoni, bredband och 

TV levererat över såväl kabel-TV-nät som fibernät istället för kopparnät. 

Telefoni och bredbandstjänster kan dessutom levereras över trådlösa mo-

bilnät. I och med den förändrade konkurrenssituationen kan operatörerna 

inte längre vara säkra på att investeringen för den kundunika delen av ac-

cessen kan återvinnas över en längre tidsperiod. 

 

TeliaSonera förändrade under 2006 sin affärsmodell vad gäller den sista 

delsträckan i accessnätet. Även andra operatörer prissätter indragning av 

den sista delsträckan i accessnätet in till slutkunden på liknande sätt. I 

samband med detta blev det vanligare att även inom andra infrastrukturer 

tillämpa en engångsavgift som tas ut av slutkunden och som avser att helt 

eller i hög grad täcka kostnaden för kundanslutningen, alternativt att slut-

kunden själv står för grävning och kanalisation på den egna tomtmarken 

och nätägaren sedan förlägger sin fiberkabel, elkabel eller sitt vatten- eller 

avloppsledningsrör. 

 

Redan 2007 eller i vart fall från 2008 har det således skett en verklig för-

ändring i förutsättningarna för att anlägga kundunik infrastruktur. Oavsett 

bransch vill ingen aktör stå risken för att slutkunden lämnar fastigheten om 

inte en ny kund efterträder, eller om slutkunden väljer konkurrerande infra-

struktur eller annan leverantör. Genom att kräva förskottsbetalning eller på 

annat sätt begränsa sina åtaganden, t.ex. genom att låta slutkunden själv 

utföra arbetet, kan en operatör minska den ekonomiska risken. I den af-

färsmodell som TeliaSonera använder är det numera till och med så att 

slutkunden sköter grävning och förläggning av kanalisation på sin egen 

tomt. I det fallet betalar slutkunden inte TeliaSonera för anläggningen och 

det är därmed inte heller en kostnad i TeliaSoneras verksamhet.  

 

PTS har således i hybridmodellen använt ett antagande som liknar Telia 

Soneras affärsmodell. Modellen antar att den effektiva operatören mot 
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bakgrund av den förändrade konkurrenssituationen väljer att finansiera den 

sista delsträckan till slutkunden antingen genom en engångsavgift som tas 

ut av slutkunden eller genom att låta slutkunden sköta anläggningen själv. 

Oavsett vilket alternativ operatören väljer finns det ingen kostnad för den 

sista delsträckan att fördela ut till kvartalsavgiften som tas ut av grossist-

kunden.  

 

Som med de flesta marknadsförändringar är denna förändring inget som 

skedde plötsligt och generellt i den bemärkelsen att samtliga nätägande 

operatörer började agera på samma sätt. Därför blir bedömningen svår gäl-

lande när PTS ska anse att en affärsmodell är så pass vedertagen att myn-

digheten kan anse att det är praxis på marknaden och därmed beakta detta i 

myndighetens kalkylmodell för beräkning av den effektive operatörens 

framåtsyftande kostnader. PTS har i bedömningen ansett det relevant att ta 

hänsyn till hur TeliaSonera, som den största ägaren av telenät i Sverige, 

själv har agerat. Det är dock inte främst förhållandet att det är TeliaSonera 

som är föremål för PTS prisreglering som har föranlett PTS att tillmäta det 

faktum att just TeliaSonera valt denna affärsmodell relevans för PTS anta-

ganden i hybridmodellen. PTS menar att TeliaSoneras agerande i detta fall 

illustrerar hur en effektiv operatör väljer att hantera risken i en ny slut-

kundsaffär utifrån rådande konkurrenssituation på marknaden. 

 

När TeliaSonera ursprungligen anslöt abonnenter till kopparnätet fanns 

ingen konkurrerande infrastruktur. Företaget kunde vara säkert på att få 

igen den nedlagda investeringen genom intäkter från abonnemangsavgifter 

under en lång tidsperiod. I och med att kundintäkterna var säkra över en 

längre tid, behövde inte operatören belasta slutkunden med en större en-

gångsavgift. När PTS hybridmodell togs fram var detta till stor del fortfa-

rande något som ansågs vedertaget och de antaganden som gjordes i mo-

dellen var således rimliga utifrån då rådande marknadsförutsättningar. De 

verkliga marknadsförutsättningarna från 2007 och framåt såg emellertid 
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annorlunda ut. De antaganden kring vilka kostnader som fördelas till kvar-

talsavgiften som hade gjorts i modellen från början bedömdes inte längre 

vara hållbara. Denna förändring i den effektive operatörens beteende måste 

återspeglas i modellen för att den ska fylla sin funktion, dvs. att spegla de 

framåtblickande effektiva kostnaderna. 

 

Vid revidering gör PTS en total översyn av hela hybridmodellen. Arbetet 

kan liknas vid att modellen byggs upp på nytt och processen pågår under 

cirka ett års tid. Inför revideringen samråds ändringsförslag i myndighetens 

handböcker för modellens uppbyggnad med alla operatörer. De operatörer 

som så önskar får också delta vid framtagandet av en ny version av myn-

dighetens s.k. bottom up-modell som tas fram för att sedan sammanvägas 

med TeliaSoneras top down-modell. Efter revideringen fastställs alltså en 

ny hybridmodell där samtliga parametrar och antaganden har gåtts igenom. 

Eftersom en revidering skett kan antagandet således inte anses ha införts 

omedelbart. 

 

Antagandet har inte heller införts isolerat i den bemärkelsen att konsekven-

serna för andra antaganden inte har bedömts. I revideringsprocessen kom 

myndigheten fram till att det varken var nödvändigt eller lämpligt att göra 

några direkta följdändringar i t.ex. principerna för hur kundunderlaget ska 

bedömas. PTS har i målet avseende 2007 års prissättning förklarat varför 

de följdändringar som TeliaSonera anser bör göras i modellen inte är lämp-

liga med hänsyn till modellens framåtblickande natur. 

 

Koppar punkt till punkt 

 

Kostnaden för produkten punkt till punkt beräknas, så som TeliaSonera 

uppger, av summan av kvartalsavgiften för två hela kopparledningar. PTS 

hänvisar till vad som anförts rörande den sista delsträckan i accessnätet och 

beräkningen av kvartalsavgiften för hel ledning. 
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Samlokalisering, kostnader för skåpplats; effektbehov och energiförbrukning 

 

PTS anser att en förändring i mönstret för förbrukningen (kWh) kan vara 

en bakomliggande orsak till behovet av ökad effekt (W). Exempelvis kan 

förbrukningen under dygnet ha förändrats så att effektbehovet blir högre 

under en viss period, även om den totala förbrukningen under dygnet är 

densamma. Naturligtvis kan båda omständigheterna inträffa samtidigt, dvs. 

förbrukningsmönstret kan ha ändrats parallellt med att den totala förbruk-

ningen har ökat. 

 

Det är korrekt att det är avgiften för skåpplats som är aktuell i förevarande 

mål. PTS beräknar kostnader för skåpplats. I avgiften för skåpplats ingår 

kostnader för stationens gemensamma kyl- och strömförsörjning. Dessa 

fördelas ut på kvadratmeter och därefter till utrustning på grundval av yta 

som utrustningen belägger. 

 

PTS anser att det, oavsett den ökade maxeffekten per skåp, inte finns något 

som ger anledning att öka kostnaden för den gemensamma kyl- och ström-

försörjningen på telestationen. PTS har inte fått några indikationer på att 

denna kostnad har ökat och TeliaSonera har inte heller presenterat något 

underlag som visar en sådan ökning. Enligt PTS mening borde kostnaden 

inte ha förändrats nämnvärt eftersom antalet kunder per station, dvs. den 

främsta kostnadsdrivaren, minskar eller i vart fall inte ökar. 

 

Det finns inte heller anledning att allokera större del av kostnaderna för 

kyl- och strömförsörjning till samlokaliseringsskåpen än till andra skåp, 

eftersom den högsta maxeffekten rimligtvis måste gälla för alla skåp i te-

lestationen. Givet att det finns tillräckliga kostnader upptagna för utrust-

ning för kraft och kyla, vilket PTS anser, saknas det således skäl att tro att 

det skulle allokeras för lite kostnader till samlokaliseringsskåp. 
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I hybridmodellen ingår kostnader för kyla och strömförsörjning även i be-

räkningen av avgiften för energi. Frågan om kostnaden för kyla och ström-

försörjning är således inte begränsad till avgiften för skåp. Detta framgår 

av modellen och av det särskilda samråd som PTS genomförde med opera-

törer under 2009. Efter samrådet justerade PTS kalkylen när det gäller 

vilka specifika tillkommande kostnadsposter som ingår i avgiften för 

energi.  

 

TeliaSonera får således betalt av den samlokaliserande operatören för både 

effekt i W (genom dels skåpavgiften, dels avgiften för energi) och förbruk-

ning i kWh (genom avgiften för energi). Även TeliaSoneras eget referen-

serbjudande och prislista (avsnitt 6) har utformats enligt dessa principer. 

 

Av prislistan framgår det att TeliaSonera tar betalt för effekt (watt) och per 

effektsteg (priser per kvartal: 1-250 watt 646 kronor, 251-500 watt 1 292 

kr, 501-750 watt 1 938 kr, 751-1000 watt 2 583 kr). PTS vill specifikt vad 

gäller den ökade effekten som är central för TeliaSoneras invändning gäl-

lande kostnaden för skåpplats, hänvisa till att det framgår av prislistan att 

”vid större effekt än 1 000 watt tillkommer 646 kr per effektsteg om 1-250 

watt”. Detta sätt att dela upp kostnaderna speglas också i hybridmodellens 

kostnadsresultat. Genom avgiften för energi kompenseras således TeliaSo-

nera när en operatör beställer ökad effekt. Kompensationen avser således 

inte endast förbrukning av energi utan även för drift och kapitalkostnader, 

som orsakas specifikt av den samlokaliserande operatören. TeliaSoneras 

påstående att bolaget inte får kostnadstäckning för ökad effekt (W) är såle-

des felaktigt. PTS konstaterar att TeliaSonera i sitt referenserbjudande tar 

betalt för effekt och energi som om det vore samma sak. Om TeliaSonera 

hade haft ett separat pris för effekt så skulle PTS behöva anpassa modellen 

men eftersom TeliaSonera tillämpar ett pris har PTS valt att göra lika. 
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Beträffande yta som allokeras till skåpplats 

 

PTS har efter samråd av utkast till hybridmodell hösten 2009 justerat mo-

dellen baserat på synpunkter och uppgifter från TeliaSonera beträffande yta 

som allokeras till skåp. PTS införde då en nyttjandegrad om 84 procent för 

att omhänderta situationer där inte hela skåpet hyrs ut och därmed inte hel-

ler hela kostnaden fördelas ut. TeliaSonera framförde då inga invändningar 

om att 1 m
2
 (typ 1 skåp) respektive 1,2 m

2
 används i modellen för skåpets 

yta (typ 2 skåp). TeliaSonera framför heller inga invändningar i yttrandet 

på PTS underrättelse mot att 1 m
2
 används i modellen.  

 

Ytan som tilldelas skåp har i stort sett varit oförändrad i modellen (1,2 m
2
) 

sedan den första hybridmodellen togs fram 2003. Kostnaden för att hyra 

skåpplats för ett helt skåp uppgår till 1 477 kr per kvartal. I den danska 

hybridmodellen används 1,5 m
2
 för yta för skåpplats. I båda fallen ingår 

kostnader för stationens gemensamma kyl och strömförsörjning. 

 

Nyckeltalet för stationsyta till skåp, dvs. 1 m
2
, används både för små och 

stora stationer. PTS kan se relevansen i TeliaSoneras argument att större 

stationer kan behöva större yta per skåp än mindre stationer. I en mindre 

station placeras skåpet mot väggen. Då behövs varken plats bakom eller 

bredvid skåpet, vilket är fallet i en större station där skåp kan placeras som 

öar mitt i rummet. Antalet små stationer i modellen uppgår emellertid till 

6 873 st medan antalet stora stationer uppgår till 139 st. Eftersom kostna-

den per m
2
 för skåp beräknas som ett genomsnitt får stora stationer låg vikt 

i beräkningarna. Detta har dock ingen avgörande betydelse eftersom stora 

stationer har en skalfördel som mindre stationer saknar. Därmed är 

kvadratmeterkostnaden relativt lika oavsett stationstyp. 

 

Vad beträffar beläggningsgrad (nyttjandegrad) vill PTS hänvisa till att 

myndigheten redan har beaktat TeliaSoneras synpunkter i denna fråga. PTS 
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anser att det vore orimligt att även tillämpa framtida utrymmesbehov på tio 

års sikt för dimensionering av lokal. Oavsett vilken planeringshorisont som 

tillämpas kan endast ledig plats hyras ut till de samlokaliserande operatö-

rerna. Finns ingen ledig plats hyr TeliaSonera inte ut stationsplats såvida 

inte den samlokaliserande operatören betalar den fulla kostnaden för en 

sådan stationsanpassning. Om det sker väsentliga förändringar av hur skåp 

nyttjas får detta hanteras vid årlig uppdatering av modellen. 

 

Telenor anför följande.  

 

Grunder för överklagande av PTS beslut 

 

Talerätt 

 

PTS har i det överklagade beslutet återinfört nedkopplingsavgiften i de 

genomsnittliga kostnadsnivåerna. Detta har medfört att installationsavgif-

ten för medium och komplex installation har blivit högre, viket i sin tur 

innebär att TeliaSonera har rätt att ta ut ett pris som inte längre kan betrak-

tas som kostnadsorienterat. Dessutom har återinförandet medfört att Telia-

Soneras priser för enkel installation och delad ledning motsvarat de av PTS 

framtagna genomsnittliga kostnadsnivåerna, varför det inte funnits någon 

anledning för PTS att förelägga TeliaSonera om att sänka installationsav-

gifterna i dessa delar. Både såvitt avser de för höga kostnadsnivåerna och 

de fall där PTS inte funnit anledning att förelägga TeliaSonera om att 

sänka bolagets priser så att de korresponderar med de genomsnittliga kost-

nadsnivåerna, har Telenor rätt att klaga på föreläggandet.  

 

TeliaSoneras prissättning får stora och direkta konsekvenser för Telenor. 

PTS beslut att återinföra kostnadsposten för nedkoppling inför meddelan-

det av föreläggandet har drabbat Telenor negativt.  
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Beviskrav för faktiska omständigheter 

 

Enligt 4 kap. 11 § tredje stycket LEK ska den, som har förpliktats att kost-

nadsorientera sin prissättning, visa att priserna är rättvisa och skäliga med 

hänsyn till kostnaderna och får åläggas skyldighet att justera sina priser. 

Bevisbördan för att priserna är rättvisa och skäliga med hänsyn till kostna-

derna åvilar i det här fallet TeliaSonera. TeliaSonera har att förebringa be-

vis eller stöd för att bolagets egna kostnadsantaganden ska läggas till grund 

för prissättningen, vilket då ska visa att en effektiv operatör skulle utforma 

sin verksamhet på samma sätt som TeliaSonera. Således ska TeliaSonera 

göra de antaganden, som bolaget hävdar ska ligga till grund för prissätt-

ningen, rimliga med vilket avses att antagandena sannolikt leder fram till 

kostnader som inte överstiger vad en tänkt effektiv operatör med modern 

teknik skulle ha under rådande förhållanden. 

 

För faktiska omständigheter, såsom de i målet aktuella omständigheterna 

rörande kostnadsposten nedkoppling, föreligger dock ett högre beviskrav. 

Kammarrätten har uttalat att varken det faktum att en verklig operatör har 

faktiska kostnader som uppgår till bestämda belopp, eller rena påståenden 

om att vissa omständigheter leder till prissättning som motsvarar en effek-

tiv operatör, är tillräckligt för att göra antagandena rimliga. Det åligger 

således TeliaSonera att i aktuellt fall underbygga bolagets egna kostnads-

antaganden med faktiska omständigheter eller teorier.  

 

Avgiften för nedkoppling 

 

Avgiften för nedkoppling var borttagen från de genomsnittliga kostnadsni-

våerna i underrättelsen. Detta har medfört att kostnadsnivåerna i föreläg-

gandet har höjts med 51 kr för medium och komplex installation. Detta har 

också medfört att kostnadsnivån för enkel installation och delad ledning 

har tagits bort från föreläggandet eftersom TeliaSoneras prissättning i refe-

21



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 29674-10 

Allmänna avdelningen  

 

renserbjudandet (434 kr) då har motsvarat de av PTS framräknade genom-

snittliga kostnadsnivåerna i föreläggandet och fördyrar bolagets kostnader.  

 

Telenor anser att det objektivt sett inte finns någon efterfrågan på nedkopp-

ling bland TeliaSoneras externa grossistoperatörer. Nedkoppling är något 

som historiskt aldrig har utförts i accessnät. TeliaSonera har inte ändrat på 

denna hantering utan nöjer sig med att avaktivera tjänsten när ett abonne-

mang sägs upp och aktiverar sedan tjänsten igen när ett avtal tecknas med 

en ny slutkund. 

 

Diskussionen om nedkoppling hänger ihop med grossistoperatörernas till-

träde till TeliaSoneras accessnät. I de avtalsvillkor TeliaSonera erbjuder 

krävs att en grossistoperatör, för att få tillträde till en access, måste ha ett 

avtal om bredbandstjänst med en slutkund. Om slutkunden säger upp sitt 

avtal måste grossistoperatören säga upp hyresavtalet för kopparaccessen. 

Grossistoperatören har inte samma möjligheter som TeliaSonera att fort-

sätta använda en kopparaccess när en slutkund säger upp ett abonnemang 

genom att låta kopparaccessen fortsatt vara ansluten till stationsutrustning-

en och istället avaktivera tjänsten utan måste säga upp hyresavtalet.  

 

Ur ett icke-diskrimineringsperspektiv behöver grossistoperatörerna en pro-

cess som vid en jämförelse är likvärdig till funktion och kostnad med den 

process som TeliaSonera självt tillämpar vid aktivering av tjänsten. Ned-

koppling skulle inte behövas om TeliaSonera utformade sina processer 

efter vad som faktiskt är nödvändigt. En effektiv operatör skulle inte skicka 

ut tekniker till en telestation utifrån kombinationer av bredband och POTS 

(Plain Old Telephone Service) som kanske bara existerar någon dag mellan 

en slutkunds utflyttning och en annan slutkunds inflyttning på samma 

adress. Istället skulle en effektiv operatör välja att utföra en ompkoppling 

direkt vid den nya kundens inflyttning. 
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En nedkoppling innebär att en kopparaccess för första gången i ett access-

nät kopplas från stationsutrustningen och läggs i ett lager för nedkopplade 

kopparaccesser. Det finns inget i det TeliaSonera framför i sina skrivelser 

som visar att det behövs en nedkoppling och som innebär att kopparacces-

sen ska kopplas till en annan port. Det finns under sådana omständigheter 

ingen anledning att TeliaSonera ska utföra eller ta betalt för en hantering 

där kopparaccessen placeras i ett lager. 

 

Om man bortser från diskrimineringsaspekten och tittar på vilka kostnader 

för nedkoppling som möjligen skulle belasta hybridmodellen, kan man 

börja med att belysa transaktionsfallen operatörsbyte och flytt. I dessa fall 

kommer alla operatörsbyten och näst intill alla flyttningar innebära att en 

nedkoppling följs av en inkoppling inom mycket kort tid. Vid dessa trans-

aktioner kommer inte ”lagret för nedkopplade kopparaccesser” att använ-

das. Det kan under sådana omständigheter inte heller bli frågan om några 

kostnader för att lägga en nedkopplad kopparaccess i detta lager.  

TeliaSoneras beställningssystem är långt ifrån perfekta, vilket bland annat 

innebär att transaktionerna operatörsbyte och flytt inte går att använda, 

trots att grossistoperatören vill utföra ett operatörsbyte eller flytt. Detta gör 

att grossistoperatören i sådana fall hänvisas till transaktionerna nedkopp-

ling och nybeställning. I verkligheten är en försvarlig del av transaktioner-

na nedkoppling och flytt istället egentligen operatörsbyte och flytt. 

 

Även i många av de fall där det för en grossistoperatör är en nybeställning 

respektive en nedkoppling bör TeliaSonera i sin process kunna hantera 

dessa utan att kopparaccessen kopplas ned och läggs i lagret för ”nedkopp-

lade kopparaccesser”. Ett exempel på ett sådant fall är när en grossistopera-

tör nybeställer en access efter att den tidigare grossistoperatören beställt 

nedkoppling men innan TeliaSonera faktiskt har genomfört den fysiska 

nedkopplingen. Dessa fall kommer hanteringsmässigt att utföras på samma 
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sätt som ett operatörsbyte, d.v.s. utan att kopparaccessen någonsin läggs i 

”lagret för nedkopplade kopparaccesser”. 

 

För LLUB hel ledning genomför TeliaSonera idag nedkopplingar. Där 

finns dock inget underliggande PSTN-abonnemang, varför det saknas be-

hov av att genomföra en nedkoppling. En nedkopplingsavgift skulle endast 

kunna motiveras med att en PSTN-förbindelse behöver återupprättas. Det 

finns dock ingen USO-skyldighet eller annan reglering som kräver att så 

sker i Sverige. Följaktligen kan Telenor inte acceptera förekomsten av en 

nedkopplingsavgift för hel ledning. Nedkoppling behövs aldrig vid hel 

ledning, förutom i undantagsfall. Om Telenor skulle vilja använda en port, 

som tidigare haft en hel ledningskund ansluten, behövs inget separat ut-

skick av tekniker för nedkoppling. I sådana fall är det tillräckligt att ta bort 

det gamla paret när det nya installeras. 

 

Avseende delad ledning är situationen något annorlunda. När ett DSL-

abonnemang till en slutkund avslutas och inte ersätts inom rimlig tid, 

kanske inom ett halvår, föreligger en marginell risk för att PSTN-

förbindelsen bryts. Detta sker i så fall om/när LLUB operatören omdispo-

nerar sin stationsutrustning eller beläggningen på stationskabeln. Nedkopp-

ling kan endast försvaras i dessa sällsynta fall. Rena undantagsfall där ned-

koppling kan vara nödvändigt att genomföra ska inte medföra att PTS ger 

TeliaSonera en rätt att ta ut en sådan kostnad för samtliga fall. Det har så-

ledes varit fel av PTS att återinföra avgiften för nedkoppling även för den 

genomsnittliga kostnadsnivån för en delad ledning.  

 

TeliaSoneras slutsatser om enkätunderlaget har inte varit av sådan art att 

det borde ha medfört att PTS skulle frångå sin egen utredning och besluta 

att återinföra nedkopplingsavgiften i de genomsnittliga kostnadsnivåerna i 

föreläggandet. De påståenden som TeliaSonera har dragit av enkätunder-

sökningen, senast i bolagets yttrande av den 30 augusti, avser för övrigt 
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endast delad ledning. TeliaSonera nämner inget om hel ledning, vilket san-

nolikt beror på att påståendena inte gör sig gällande där. 

 

Det är ett orimligt förfarande mellan stora affärspartners som TeliaSonera 

och Telenor att ensidigt reducera dialogen till en enkät i en fråga som är av 

central betydelse och gäller signifikanta belopp. Det är än värre att tillmäta 

svar från en enkätundersökning någon större vikt när den största grossist-

operatören, vilken svarar för hälften av den totala volymen, inte besvarar 

enkäten. I verkligheten är detta komplexa frågor som kräver kompetens 

och resurser samt ömsesidigt intresse för att finna en lösning för att ut-

forma en effektiv process.  

 

PTS och domstolarna kan inte dra slutsatsen att grossistoperatörerna inte 

efterfrågar aktivering bara på grundval av TeliaSoneras ensidigt upprättade 

enkät. Enkäten besvarar på sin höjd endast om grossistoperatörerna fann 

den aktiveringstjänst som TeliaSonera ensidigt formulerat i enkäten intres-

sant, vilket de uppenbarligen inte gjorde. Detta betyder dock ej att gros-

sistoperatörerna inte skulle efterfråga en aktiveringstjänst om den hade 

varit bättre anpassad efter grossistoperatörernas behov och befintliga sy-

stem samt beställningsprocesser.  

 

Det förslag till aktivering som TeliaSonera avsåg i enkäten är inte i sig 

samma aktivering som TeliaSonera själva använder utan istället en aktive-

ring av den fysiska förbindelsen. TeliaSonera har dessutom dragit slutsat-

ser av enkätsvaren som är alltför långtgående. Det underlag som PTS har 

fått överlämnat från TeliaSonera och de skäl som PTS anfört för att lägga 

tillbaka nedkopplingsavgiften är inte tillräckliga. PTS borde istället ha fal-

lit tillbaka på den egna utredningen som tydligt visade att nedkoppling inte 

efterfrågas av TeliaSoneras externa grossistoperatörer och som dessutom 

visade att nedkoppling inte sker för TeliaSoneras interna grossistoperatörer 

eller egna DSL-kunder. Det har varit fel av PTS att återinföra nedkopp-
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lingsavgiften i de genomsnittliga kostnadsnivåerna i föreläggandet. Telenor 

anser därmed att de högsta tillåtna genomsnittliga kostnadsnivåerna som 

myndigheten angav i underrättelsen, och som baserades på PTS egna ut-

redning, ska fastställas. 

 

Grund för bestridande av TeliaSoneras överklagande 

 

Kvartalsavgifter för ledning; väg till hus 

 

PTS revidering av hybridmodellen innebär att PTS antagande kan och måste 

bedömas annorlunda jämfört med vad kammarrätten gjorde i målet rörande 

LRIC 2007. Telenor instämmer med vad PTS har anfört till stöd för det ak-

tuella antagandet i LRIC v. 7.1, eftersom kopparnätet för länge sedan har 

passerat toppen av sin produktlivscykel. Det är därför inte affärsmässigt 

försvarbart för företag att investera i ytterligare utbyggnad, om det inte finns 

stora och lätt identifierbara vinster i närtid bakom investeringen. Därmed 

kommer inte en effektiv operatör att investera i nya kundanslutningar ef-

tersom dessa i normalfallet bara kommer att användas under en kortare pe-

riod. Det har således varit korrekt av PTS att införa antagandet i LRIC v. 7.1 

och detta särskilt mot bakgrund av att hybridmodellen ska spegla de framåt-

blickande effektiva kostnaderna. 

 

Samlokalisering; kostnader för skåpplats m.m. 

 

TeliaSonera verkar vilja höja kostnaden per samlokaliseringsstativ för att 

täcka telestationens gemensamma kyl- och strömförsörjning, med hänvis-

ning till att grossistoperatörerna tar ut högre effekt i stativen. Påståendet från  

TeliaSoneras sida är felaktigt. Telenors andel med mer än 1000 W/stativ är 

sammantaget 32 procent. Av dessa 32 procent är det endast tolv procent av 

stativen där Telenor har 2 000 W. En dimensionering på 2000 W/stativ är 

mycket långt från verklighetens behov och utnyttjandegrad. Att TeliaSonera 

vill höja maxeffekten till 2 000 W/kvm i en telestation i 100 procent av alla 
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samlokaliseringsstativ när Telenor, som är TeliaSoneras största grossist-

operatör, endast använder sig av maxeffekten i tolv procent av fallen är ett 

tecken på att TeliaSonera vill kunna överdebitera sina grossistoperatörer. 

 

Vidare är det genomsnittliga faktiska effektuttaget betydligt lägre i skåpen 

än de maxeffekter som respektive skåp är dimensionerat för. Telenor 

kommer i närheten av de maximala 2 000 W endast under några kortare 

perioder per dygn. Den rörliga energikostnaden är betydligt lägre i verklig-

heten än om man schablonmässigt räknar med ett maximalt effektuttag 

under dygnets alla timmar. Vid mätning av utnyttjandet av kraft per stativ 

är det också viktigt att se till helheten av utnyttjandet över hela dygnet ef-

tersom merparten av Telenors kunder är privatkunder, vilket gör att för-

brukningen av kraft huvudsakligen är koncentrerad till efter arbetstid. 

 

Kostnaden för kyla är också för högt beräknad i hybridmodellen, eftersom 

det under stora delar av året är kylgrader utanför stationsväggarna. En ef-

fektiv operatör skulle ha infört frikyla. Med frikyla utnyttjas den kyla som 

finns utanför väggarna under stora delar av året.  

 

Inputkostnaden för strömförsörjning i hybridmodellen är långt över den 

faktiska kostnadsnivån för ett större företag såsom TeliaSonera. Priset är 

alltför högt även om PTS tar hänsyn till att TeliaSonera har fasta kostnader 

för t.ex. nätavgifter. Inför framtagandet av LRIC v. 7.1 var elpriserna på 

väg nedåt. Denna trend med sjunkande elpriser borde ha reflekterats i mo-

dellen. Istället har PTS valt att höja kostnadsposten från 0,8 kr per kWh 

exkl. moms till 0,93 kr per kwh exkl. moms. Istället för att höja kostnads-

posten i hybridmodellen för strömförsörjning borde PTS således ha sänkt 

den med hänsyn till de sjunkande elpriserna under 2009 jämfört med 2008.  

 

De nyttjandegrader som PTS använder i hybridmodellen ska motsvara de 

hos en tänkt operatör. Inom samlokalisering är det inte logiskt att å ena 
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sidan tillåta en nyttjandegrad och å andra sidan kräva att all utbyggnad av 

kapacitet medfinansieras av andra operatörer (stationsanpassningsproces-

sen). Vad gäller TeliaSoneras påstående om att en för liten yta är allokerad 

till skåpplats i hybridmodellen kan följande anföras. Ett skåp om 60 *60 

cm upptar en golvyta om 0.36 kvm. Enligt LRIC v. 7.1 upptar ett skåp 1,0 

kvm, vilket utgör en nyttjandegrad om 36 procent. Telenor anser att denna 

nyttjandegrad är alltför låg för en effektiv operatör och att skåpen kan 

packas väsentligt tätare. 

 

Vad gäller antagandena i LRIC v. 7.1 för samlokaliseringskostnader anser 

Telenor att TeliaSonera redan med dessa är överkompenserat jämfört med 

de kostnader som en effektiv operatör skulle ha i verkligheten. Exempelvis 

anser bolaget att mätning av kapacitet ska beräknas utifrån en peak-nivå 

d.v.s. att den högsta kapaciteten under dygnet ska återspeglas på kostnads-

antagandena i hybridmodellen. Telenor anser att det inte är rimligt att en 

sådan peak-nivå ska få ligga till grund för vilka kostnader som en domine-

rande operatör ska få ta ut av sina konkurrenter. 

TeliaSonera anför vidarere. 

 

Väg till hus 

 

PTS beskriver att det är vanligt att engångsavgifter tas ut av slutkunder för 

att täcka kostnaden för kundanslutningen. Samma argumentering förde 

PTS hos Kammarrätten i Stockholm i mål 5270-09 (RK 2010:3). PTS be-

skriver också att konkurrensen mellan olika infrastrukturer har ökat. Dock 

nämner PTS inget om hur efterfrågan påverkas när slutkunderna måste 

betala sin anslutning. Enligt TeliaSonera är det inte sannolikt att de som 

tillhandahåller alternativ infrastruktur förväntar sig att samtliga de abon-

nenter som PTS räknar med i hybridmodellen kommer att ansluta sig till 

deras nät. Således torde en infrastrukturtillhandahållare göra en bedömning 

av vilken efterfrågan tillhandahållaren kommer att möta. Med hänsyn till 
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bl.a. den konkurrens som myndigheten beskriver i sitt yttrande framstår det 

än tydligare att efterfrågan påverkas i allra högsta grad, då slutkunden 

ställs inför valet att betala för sin fasta anslutning eller att avstå från en 

sådan anslutning och istället välja en mobil lösning. 

 

Vad avser PTS argumentering hänförlig till anslutningsavgifter för VA och 

el framgår inte, av de handlingar PTS åberopat, om eller när det har skett 

någon förändring av affärsmodellerna. Enligt en dom av Kammarrätten i 

Stockholm den 5 oktober 2006, mål 4592-05, som Energimarknads- 

inspektionen hänvisar till, är det praxis att grävning för anslutning utförs av 

kunden. Det betyder att denna praxis inte tillkommit efter PTS införande 

av det nya antagandet i modellen. PTS torde således ha varit medveten om 

att förfarandet tillämpades när PTS ursprungliga antagande infördes i mo-

dellen. PTS valde trots detta att låta sista delsträckan i accessnätet ingå i 

beräkningen för kvartalsavgifter. Praxis från el- och VA-marknaderna mo-

tiverar därför inte förändringen i modellerna för 2008 och 2009. Samman-

taget har PTS inte anfört något som gör att kammarrättens bedömning i  

RK 2010:3 ska frångås i denna del. 

 

Samlokalisering, kostnader för skåpplats m.m. 

 

TeliaSonera har, för strömförsörjning och kyla, dubbla kostnader per sam-

lokaliseringsskåp. Fördubblingen av maxeffekt har skett på operatörernas 

begäran och får anses spegla en effektiv operatörs agerande. PTS efterlyser 

i sitt yttrande ett underlag som visar en sådan ökning som TeliaSonera på-

står. Myndigheten anger också att den av TeliaSoneras resonemang har 

svårt att förstå exakt i vilket avseende bolaget anser att hybridmodellens 

antaganden är felaktiga och hur de bör ändras. TeliaSonera bifogar därför 

ett kalkylunderlag med underbilagor som visar bolagets faktiska kostnader 

för skåp dels med användande av samma yt- och effektbehov som i PTS 

kalkyl, dels med ytbehovet 1,5 kvm per skåp och maxeffekten 2 kW per 
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skåp.  Kalkylen visar att TeliaSoneras kostnader klart överstiger de av PTS 

antagna kostnaderna. Kostnaderna överstiger också det pris som Telia 

Sonera tillämpade vid tiden för föreläggandet.  

 

Dessa kostnader för strömförsörjning (likriktare, blybatterier och tillhörande 

kablage/distribution), samt kylanläggning med tillhörande installationer, 

fördelas utifrån yta per skåpplats. Det innebär att hybridmodellen ej beaktar 

ett förändrat effektbehov vid oförändrat ytbehov per skåp. TeliaSonera anser 

att modellen hanterar kostnaden för strömförsörjning och kylutrustning för-

delas till ett skåp i relation till vad som är maximalt tillåtet effektuttag.  

TeliaSonera har gjort det i bifogad kalkyl, kalkylalternativet med max 2 kW 

per stativ.  

 

PTS har inte tagit upp tillräckliga kostnader för utrustning för kraft och 

kyla. Investeringskostnaden för kraft och kyla är inte 125 000 kr som PTS 

har antagit, se bifogad kalkyl.  Genom att korrigera dessa kostnadsposter 

blir den totala kvartalskostnaden 2 658 kr per skåp. Om ytbehovet 1,5 

kvm/skåp och maxeffekt 2 kW/skåp tillämpas blir kvartalskostnaden 2 658 

kr per skåp. Om ett ytbehov om 1,5 kvm/skåp och maxeffekt 2kW/skåp 

tillämpas blir kvartalskostnaden 4 128 kr per skåp.  

 

TeliaSonera har vid flera tillfällen haft invändningar mot PTS låga kostna-

der för tekniklokaler, bl.a. version 4.9, v 5.05 och 6.0. Telia Sonera fram-

förde också synpunkter på minskningen av yta i samråd rörande föränd-

ringar i co-location-modellen LRIC v 6.9 som ledde fram till version 7.1 

trots att PTS i yttrandet påstår motsatsen. 

 

Som PTS anger har de infört en nyttjandegrad om 84 procent för skåpplats i 

modellen. Det framgår dock inte att nyttjandegraden i skåp sattes till 84 pro-

cent i LRIC 6.1, bl.a. eftersom TeliaSonera påpekade att nyttjandegraden i 

samlokaliserade skåp var högre än de 75 procent PTS tidigare antagit. På 
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mindre stationer är graden betydligt lägre och på större stationer är den 

högre. I bifogad kalkyl har genomsnittet använts, för att inte komplicera 

kalkylen alltför mycket. Om hänsyn togs till de olika nyttjandegraderna 

skulle priset på samlokalisering öka. Det beror på att det inte finns så många 

stora stationer. Sammanfattningsvis har TeliaSonera uppfyllt sin bevisbörda 

såvitt avser sina kostnader för kvartalshyra för skåp.  

PTS anför vidare.  

 

Telenors överklagande och nedkopplingsavgift 

 

I förevarande fall har PTS inte vidtagit några tillsynsåtgärder gentemot 

TeliaSonera vare sig såvitt avser enkel installation av hel ledning eller in-

stallation av delad ledning. PTS vidhåller att Telenors överklagande ska 

avvisas i dessa delar. PTS utredning ger i dagsläget inte tillräckligt stöd för 

att det nedkopplingsarbete som finns upptaget i modellen faktiskt inte 

skulle utföras av en effektiv operatör eller för att hävda att det finns alter-

nativ till nedkopplingsarbete, t.ex. en aktiveringstjänst.  

 

Väg till hus och Kammarrättens nya domar  

 

Kammarrätten i Stockholm har nu i domarna RK 2012:1 och RK 2012:2,  

mål nr 4315-10 och 4316-10, avseende version 5.1 av hybridmodellen in-

stämt i PTS uppfattning att det vid en revidering måste vara möjligt att 

göra även stora och grundläggande förändringar i hybridmodellen om det 

är motiverat sakligt utifrån prisregleringens syfte. Kammarrätten har också 

bekräftat att ”väg till hus-antagandet” kan vara befogat mot bakgrund av 

ytterligare utredning om ett förändrat beteende hos den effektive operatö-

ren och konsekvenserna av förändringen. I kammarrättens mål förelåg pre-

klusion men i förevarande mål ska förvaltningsrätten värdera hela den ut-

redning som PTS åberopar. 
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PTS har utförligt redogjort för hur marknads- och konkurrenssituationen 

har förändrats och varför en effektiv operatör under sådana förhållanden 

rimligen övergår till att finansiera kundunika anslutningar till slutkund ge-

nom en engångsavgift istället för en abonnemangsavgift. Jämförelsen med 

vatten och avlopp, el och fjärrvärme visar att det även inom andra infra-

strukturer är vanligt att finansiera anläggandet av nät på det sätt som PTS 

har räknat med i hybridmodellen. I denna modell utgås från TeliaSoneras 

faktiska volymer för access och trafik medan en teoretisk uppskattning av 

efterfrågan, på sätt som TeliaSonera begär, inte ska göras. 

 

TeliaSonera synes inför framtagandet av den senaste versionen av hybrid-

modellen, version 8.1, vilken är gemensam för tillträde till såväl koppar- 

som fiberbaserad infrastruktur, inte ha ifrågasatt att det är rimligt att anta 

att en effektiv operatör tillämpar en affärsregel i enlighet med ”väg till hus-

antagandet” vid anläggning av ny infrastruktur. TeliaSonera är där också 

enig med PTS om att ”väg till hus-kostnaden” ersätts i engångsavgifter och 

därmed inte ska ingå i den periodiska avgiften för fiberbaserade produkter. 

Detta anser PTS är ett bra bevis på att även TeliaSonera inser att mark-

nadsförutsättningarna i dagsläget är sådana att accesser till slutkunder 

lämpligen finansieras genom en engångsavgift istället för en periodisk av-

gift. Den sista delsträckan i accessnätet ingår fortfarande och beräknas i 

modellen, där kapitalkostnaden läggs till grund för beräkning av en 

enångsavgift men inte i kvartalsavgiften. 

 

Kostnad för skåp 

 

I hybridmodellen version 7.1 beräknas totala kostnader för yta och effekt-

behov utifrån den effektkrävande och skåpplacerade volymutrustning som 

behövs för att producera de produkter och tjänster som ingår i modellen. I 

beräkningen av den totala kostnaden ingår även samlokaliseringsprodukter, 

dvs, skåpplats och kraftförsörjning åt andra operatörer. Totalkostnaden 
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fördelas ut på alla produkter som använder stationsyta och effektbehov, 

vilket i princip är alla produkter som utnyttjar nätet. Bland dessa produkter 

finns grossisttjänsten skåpplats, som framgår explicit av modellen, medan 

kostnaden för skåpplats och effektbehov som används för att producera 

telefoni, samtrafik, LLUB etc. fördelas ut till dessa produkter. PTS finner 

lämpligare att i modellen kompensera TeliaSonera för tillkommande effekt 

som operatörer efterfrågar genom avgiften för energi, och har inget att in-

vända mot att TeliaSonera begär ersättning i de enskilda fall som den sam-

lokaliserande operatören vill utöka effekten per skåp. TeliaSonera erbjuder 

olika effektsteg i sitt referenserbjudande, vilket gör att köpande operatör, 

genom avgiften för energi, betalar utifrån hur mycket effekt denne beställt 

för ett skåp. Genom att i särskild ordning ta betalt för beställd effekt får 

TeliaSonera således kostnadstäckning. Energiavgiften omfattas inte av det 

överklagade beslutet. 

 

I hybridmodellen använder PTS en genomsnittlig nyttjandegrad eftersom 

modellen räknar fram kvartalsavgift för skåpplats oavsett stationsstorlek. I 

enlighet med TeliaSoneras uppfattning justerade PTS nyttjandegraden i 

version 7.1 till 84 procent. TeliaSonera tillämpar ett pris för samlokalisering 

oavsett stationsstorlek. Därför menar PTS att ett genomsnitt för nyttjande-

grad är korrekt, annars skulle det bli en alltför komplicerad kalkyl. 

 

TeliaSonera anför vidare. 

 

Väg till hus och kammarrättens nya domar  

 

Av domen RK 2010:3 framgår att den högsta tillåtna kvartalsavgiften för 

2007 var 341 kr. Kammarrätten utvecklade där under vilka förutsättningar 

PTS kan föra in nya antaganden i modellen för att uppfylla minimikrav på 

rättssäkerhet. Det krävs enligt kammarrätten noggrant övervägda skäl och 

stöd i modellens grundtankar. TeliaSonera anser att ”väg till hus-
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antagandet” inte heller kan föras in i modellen för 2010 då antagandet stri-

der mot grundläggande principer i modellens nuvarande konstruktion. 

 

I domarna RK 2012:1 och 2012:2 betonade kammarrätten även vikten av att 

relevanta utredningsresultat blir dokumenterade. Kammarrätten anger att ett 

sådant nytt antagande kan vara befogat mot bakgrund av ytterligare utred-

ning om ett förändrat beteende hos operatören och konsekvenserna av för-

ändringen. TeliaSonera ifrågasätter inte att olika infrastrukturägare låter 

abonnenter betala för viss del av anslutningen i accessnätet; så skedde redan 

innan PTS började med sin prisregleringsmodell. TeliaSonera tog dock inte 

fullt betalt av slutkunderna för anslutningen. Det innebar att beläggnings-

graden blev hög. När TeliaSonera började ta betalt införde PTS det av 

kammarrätten underkända antagandet utan att utreda konsekvenserna. Enligt 

TeliaSoneras uppfattning är det sannolikt att kunder i glesbygd med mindre 

utbyggd konkurrerande infrastruktur är beredda att betala ett högre pris för 

sin anslutning än kunder i tätorter, där det ofta finns konkurrerande nät. 

Detta är dock inte utrett genom en statistiskt säkerställd kundundersökning. 

Däremot anser PTS att det är möjligt att göra en teoretisk uppskattning av 

hur anslutningen betalas. Av TeliaSoneras samtliga anslutningar är det bara 

ett fåtal procent som har betalats via anslutningsavgift. Trots detta gör PTS 

antagandet att samtliga anslutningar har betalats via en anslutningsavgift, 

men har inte utrett vilka konsekvenser antagandet får för övriga delar av 

modellen. 

 

Samlokalisering, kostnader för skåpplats 

 

Den del av investeringskostnaderna för kraft och kyla som allokeras till hyra 

för skåpplats är den som TeliaSonera inte blir kompenserad för när maxi-

malt tillåtet effektuttag per skåp ökas från 1 kW till 2 kW. Det beror på att 

Telia Sonera dimensionerar för en genomsnittlig förbrukning per kvadrat-

meter, som är betydligt lägre än tillåtet effektuttag per skåp och yta. Vid 
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dubblering av effektuttaget i ett skåp tär detta på kvarvarande kapacitet. Det 

resulterar i att det, vid ett fullt belastat energisystem, finns kvar lediga skåp-

platser som inte kan nyttjas. Det beror i sin tur på brist på installerad kapa-

citet i energisystemen vars kostnad allokeras till skåpplats och yta. Dessa 

skåpplatser kan inte hyras ut och genererar därför inte heller någon kost-

nadstäckning. 

 

Ursprungligt underlag för TeliaSoneras kalkyl togs fram 2003. Kapacitets-

behoven har justerats sedan dess. Så har t. ex. PTS minskat ytan per stativ 

från 1,2 kvm till 1,0 kvm. Då tilläts som mest 1 000 W per stativ. Nu tillåts 

ett större uttag på en mindre yta. Dessutom har den genomsnittliga kostna-

den enligt PTS kraftigt sänkts. PTS beräknade då kostnaden till 6 269 kr. 

Med hänsyn till detta anser TeliaSonera att den angivna kostnaden, 1 921 

kr per kvm för 2010, är fullt rimlig.    

 

DOMSKÄL 

 

I målet är fråga om ett föreläggande enligt 7 kap. 5 § LEK i syfte att få 

operatören, i detta fall TeliaSonera, att tillämpa kostnadsorienterad pris-

sättning enligt 4 kap. 11 § LEK. Vid kostnadsorienterad prissättning till-

lämpas den s. k. LRIC-metoden. I förarbetena till LEK (prop. 2002/03:110 

s. 197) anförs i fråga om tillvägagångssättet vid kostnadsorienterad pris-

sättning enligt LRIC-metoden bl.a. följande. Metoden innebär att man mä-

ter kostnaden för att tillhandahålla ett inkrement, dvs. en ökning av verk-

samhet genom t.ex. en volymökning eller en tillkommande produkt eller 

tjänst. Utgångspunkten är vanligen nukostnader snarare än historiska kost-

nader. Med nukostnader avses kostnader som speglar de investeringsmöj-

ligheter en operatör har när metoden tillämpas, dvs. kostnader för ett nät 

som bygger på modern teknik. Modern teknik behöver inte nödvändigtvis 

vara den på marknaden senast tillgängliga tekniken utan kan i stället vara 

den teknik som för tillfället anses vara mest vedertagen i t.ex. ett nät som 

används för telekommunikation. En strikt tillämpning av LRIC-metoden 
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innebär att en operatör inte får ersättning för kostnader som delas med 

andra produkter eller tjänster, s.k. samkostnader. Detta skulle på sikt leda 

till för låga priser med finansiella förluster som följd. Förutom kostnader 

beräknade enligt LRIC-metoden bör därför operatören ha rätt att få ersätt-

ning även för samkostnader genom ett påslag som täcker dessa. För att inte 

operatören genom ett sådant påslag ska få kompensation för kostnader or-

sakade av ineffektivitet etc. ska detta påslag baseras på samkostnader som 

en effektiv operatör har under konkurrensmässiga förhållanden. Med be-

greppet effektiv operatör avses en operatör som bedriver en viss typ av 

verksamhet för vilken kostnader ska beräknas utan effektivitetsförluster i 

form av t.ex. överkapacitet, övertalig personal eller outnyttjade lokaler. 

 

Således innebär LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterade priser 

att särkostnaderna för en viss produkt bestäms. PTS tillämpning av LRIC-

metoden ska i enlighet med förarbetsuttalandena dessutom ta hänsyn till en 

operatörs samkostnader. 

 

PTS beskriver framtagandet av hybridmodellen i Post- och telestyrelsens  

föreskrifter (PTSFS 2004:5, ändrad genom PTSFS 2010:1 och omtryckt 

genom PTSFS 2011:1) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorien-

terad prissättning (föreskrifterna). PTS uppdaterar i enlighet med 10 § i fö-

reskrifterna årligen hybridmodellen med vissa främst ekonomiska värden. 

PTS gör också i enlighet med 11 § i föreskrifterna mer omfattande s.k. revi-

deringar med längre mellanrum. Därvid ska ”behovet av att revidera respek-

tive hybridmodell” prövas med beaktande av bl.a. tillämpningen av ny tek-

nik. 

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 29 juni 2010 i mål nr 5270-09 

(RK 2010:3) gjort uttalanden om motiven för att använda LRIC-metoden 

och hybridmodellen samt – med hänsyn till grundsatser om legalitet, förut-

sebarhet och transparens – gjort vissa uttalanden om krav som då bör stäl-
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las på utredning, motivering och bevisning i mål och ärenden som gäller 

uppdatering och revidering av denna modell. Målet gällde priserna för 

LLUB under år 2007. Kammarrätten fann att det inte då fanns stöd i utred-

ningen för att införa ”väg till hus-antagandet” i hybridmodellens version 

4.1. Om bevisbörda och beviskrav anförde kammarrätten bl.a. följande: 

I den utsträckning kostnadsberäkningarna bygger på antaganden och skä-

lighetsbedömningar är det oundvikligt att den bevisning som företes i för-

hållande till bevistemat sällan kommer att ha sådan styrka att den motsva-

rar vad som benämnts ”visat” (eller ”full bevisning”, se Ekelöf m fl, Rätte-

gång IV, s. 81 f). Ett sådant högt beviskrav ställs heller vanligtvis inte i 

förvaltningsprocessrätten, utan det vanliga är ett krav på sannolikhet när 

det gäller bevisteman med inslag av sådana bedömningsfrågor.  

Kammarrätten har i linje härmed i tidigare domar (se RK 2009:1 och 

dom den 4 december 2007 i mål nr 7493-06 m fl) när det gäller uppfyllan-

det av LRIC-metoden ställt ett sådant lägre krav på bevisstyrka. I fråga om 

de kostnader som enligt LRIC-metoden ska ligga till grund för prissätt-

ningen framgår det där bl.a. att det är tillräckligt att den förpliktande ope-

ratören gör de antaganden som operatören hävdar ska ligga till grund för 

prissättningen rimliga. Med rimliga avses att antagandena sannolikt leder 

fram till kostnader som inte överstiger vad en effektiv tänkt operatör med 

modern teknik skulle ha under rådande förhållanden (RK 2009:1). Av 

samma domar framgår det också att när operatören inte har fullgjort sin 

bevisbörda för att priserna är rättvisa och skäliga med hänsyn till kostna-

derna enligt LRIC-metoden och PTS får ålägga operatören att justera sina 

priser, samma beviskrav gäller för de kostnadsantaganden i modellen som 

ligger till grund för den av PTS påkallade justeringen av priserna. Därvid 

bör enligt kammarrättens mening på motsvarande sätt krävas att PTS anta-

ganden sannolikt leder fram till kostnader som inte understiger vad en 

tänkt effektiv operatör med modern teknik skulle ha under rådande förhål-

landen. 

För faktiska omständigheter som avses ligga till grund för ett antagande – 

eller åberopas för att motbevisa ett sådant – bör enligt kammarrättens me-

ning dock i allmänhet ställas högre beviskrav, då det vanligtvis är oproble-

matiskt för parterna att förebringa utredning om sådana omständigheter. 

Detsamma gäller existensen av erfarenhetssatser, påståenden om tekniska 

förhållanden och ekonomiska eller tekniska teorier, som påstås leda till ett 

visst antagande.  

 

Kammarrätten i Stockholm har i domar den 19 mars 2012, mål 4315-10 (RK 

2012:1) och 4316-10 (RK 2012:2) fastslagit att det måste vara möjligt att 

göra även stora och grundläggande förändringar i modellen om de kan mo-
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tiveras sakligt utifrån prisregleringens syfte, men att det förutsätter att PTS 

företer dokumentation som stöder de införda förändringarna. Vidare hänvi-

sar kammarrätten till reglerna om preklusion och betonar att, i dessa två mål, 

PTS först i kammarrätten hade åberopat de nya omständigheter som skulle 

stödja ”väg till hus-antagandet”. Därför menade kammarrätten att dessa om-

ständigheter skulle bortses från. Det medförde att kammarrätten underkände 

”väg till hus-antagandet” även i hybridmodellens version 5.1 gällande 2008 

års LLUB-priser och på denna punkt biföll TeliaSoneras överklaganden.       

 

Telenors yrkanden avseende installationsavgifter för enkel hel ledning och 

för delad ledning 

 

Telenors yrkande avseende installationsavgifter för enkel hel ledning och 

för delad ledning omfattas inte av det överklagade beslutet. Att Telenor vill 

att PTS ska förelägga TeliaSonera att pressa ner sina priser visavi grossist-

kunderna även på dessa områden saknar betydelse. Telenors överklagande 

i dessa delar ska avvisas.  

 

Installationsavgifterna och kostnad för nedkoppling 

 

Eftersom Telenor är betydande grossistkund hos TeliaSonera påverkas  

Telenor negativt av TeliaSoneras återinförande av nedkopplingsavgiften för 

medium och komplex hel ledning i PTS beslut. Telenor har därför enligt  

8 kap. 19 a § LEK talerätt på denna punkt.  

 

Inför uppdateringen av kalkylmodellen under 2009 hade PTS fått bilden att 

nedkoppling inte sker för TeliaSoneras grossistkunder. Därför tog man bort 

kostnader för detta i hybridmodellen. Grunden för att återinföra denna 

kostnad i modellen förklaras i det överklagade beslutet vara en enkät från 

TeliaSonera, enligt vilken det trots allt förefaller finnas en efterfrågan på 

nedkoppling bland externa grossistkunder. 
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Underlaget för denna bedömning från PTS sida är ett 1,5 sidor långt in-

formationsblad, där TeliaSonera berättar om enkäten. I detta anges att Telia 

Sonera till tolv operatörer ställt frågan om det finns intresse för en ny leve-

ransfunktion benämnd ”aktivering”. Elva av operatörerna har besvarat en-

käten; den som avstod från att svara var Telenor. Svaren visar enligt  

TeliaSonera tydligt att det saknas intresse för en sådan leveransfunktion 

men också att grossisterna inte anser det acceptabelt att kopparaccessen 

står uppkopplad via bredbandsoperatörer som inte har någon relation med 

slutkunden, då det medför ökad risk för fel och försvårar felavhjälpningen.  

 

Som Telenor påpekat framgår det dock inte av TeliaSoneras informations-

blad att enkätsvaret gett vid handen att det efterfrågade alternativet till den 

av TeliaSonera föreslagna aktiveringsfunktionen är nedkoppling. Operatö-

rerna skulle istället kunna efterfråga en aktiveringstjänst som är anpassad 

till grossistoperatörernas befintliga system och beställningsprocesser som 

gör att nedkoppling sällan behöver göras. 

 

I ett brev till PTS, från Telenor tillsammans med två av de operatörer som 

enligt TeliaSonera besvarade enkäten, ges en bild som avviker kraftigt från 

TeliaSoneras referat av enkäten. I brevet, som har rubriken ”Kommentarer 

från LLUB operatörer avseende PTS förslag till förändringar av co-

location modellen (Dnr 09-4246/23, v. 6.9)” och som finns med bland de 

handlingar som PTS gett in i målet, anger Telenor tillsammans med de två 

konkurrenterna bl.a. följande: ”En nedkopplingsavgift skulle endast kunna 

motiveras med att en PSTN förbindelse behöver återupprättas. Det finns 

emellertid ingen USO skyldighet eller annan reglering som kräver att så 

sker i Sverige. Följaktigen kan vi inte acceptera förekomsten av nedkopp-

lingsavgift på hel ledning.[---] Avseende delad ledning är situationen lite 

annorlunda. Då ett DSL abonnemang till en slutkundsadress avslutas och 

inte ersätts inom rimlig tid, kanske ett halvår, föreligger en marginell risk 
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att PSTN förbindelsen bryts. Det sker i så fall om/när LLUB operatörer 

omdisponerar sin stationsutrustning eller beläggningen på stationskabeln. 

Nedkoppling kan endast försvaras i dessa sällsynta fall. [---] För dessa un-

dantagsfall bör nedkopplingsavgiften faktureras separat och inte som en 

del av inkopplingsavgiften. [---] Vi vill i sammanhanget nämnda att ned-

kopplingsavgift inte kan bli aktuell vid migrering från koppar till fiber ef-

tersom det då helt saknas anledning till nedkoppling”. 

 

Den installationsavgift som omfattas av det överklagade beslutet gäller 

endast hel ledning. Ovannämnda brev visar att varken Telenor eller de 

andra två operatörer som besvarat enkäten efterfrågar någon nedkoppling 

alls på hel ledning. Detta handlar alltså inte om hur en tänkt operatör skulle 

agera utan om huruvida det finns en verklig efterfrågan på nedkoppling 

bland TeliaSoneras faktiska grossistkunder.  

 

Mot bakgrund av detta anser förvaltningsrätten att PTS återinförande av 

nedkopplingsavgift i sin kalkylmodell inte är underbyggd med faktiska 

omständigheter som är så pass sannolika som kan krävas, jfr RK 2010:3.  

Därför ska Telenors överklagande, på denna punkt, bifallas genom att den 

av PTS återinförda nedkopplingsavgiften från installationsavgiften för me-

dium och komplex hel ledning ska tas bort. För nämnda installationsavgif-

ter ska de maxpriser som anges i underrättelsen den 1 mars 2010, dvs. 

1 159 kr för medium hel ledning och 1 598 kr för komplex hel ledning, 

gälla.      

 

Kvartalsavgifterna och ”väg till hus-antagandet”   

 

I kvartalsavgifterna har kostnaden för den sista delsträckan i accessnätet 

exkluderats genom ”väg till hus-antagandet”, vilket TeliaSonera invänder 

mot i sitt överklagande. Kvartalsavgifterna i det överklagade beslutet om-
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fattar förutom hel och delad ledning även koppar punkt-till-punkt för enkel 

ledning, varför även detta omfattas av överklagandet.  

 

Av 1 § föreskrifterna framgår att LRIC-metoden baserar sig på de kostnader 

som en effektiv operatör, vilken använder sig av modern teknik, har under 

konkurrensmässiga förhållanden. Även om detta är ett antagande om hur en 

tänkt operatör skulle agera måste TeliaSonera, som har tillgång till den bästa 

infrastrukturen och får förutsättas utnyttja stordriftsfördelar där så är möj-

ligt, vara ganska typisk för den tänkta effektiva operatören. 

 

I målet är utrett att TeliaSoneras kunder, som ska nyansluta till telenätet, 

får bekosta anslutning av sträckan ”väg till hus” själva genom en engångs-

avgift och/eller genom att låta utföra arbetet själv. Vid luftledning ansvarar 

fastighetsägaren för att anvisa s.k. fästögla och utföra intag genom husets 

ytterskal. Vid nedgrävd kabel är det fastighetsägarens ansvar att köpa rör 

och annat material för kanalisationen och gräva ner den. I ingetdera fall 

läggs anslutningskostnaden ut på kvartalsavgiften. 

 

Redan att TeliaSonera förfar på detta sätt talar enligt förvaltningsrättens 

mening med viss styrka för antagandet att en effektiv operatör gör så. Där-

utöver har PTS gett in utdrag ur avtalsvillkor som från fyra fiberoperatörer, 

som visar att slutkunden även där får betala en avgift för anslutning 

och/eller låta utföra grävning, kanalisering m.m. själv. Vidare har PTS 

gjort sannolikt att samma förfararande tillämpas på fjärrvärme och elektri-

citet. PTS har härvid gett in utdrag ur avtalsvillkor från olika elföretag, 

samt även upplysningar från Energimarknadsinspektionen. I sistnämnda 

myndighets pm anges bl.a. att det är kunden som utför schaktning och åter-

ställningsarbeten på den egna tomtmarken, eller låter göra detta genom en 

entreprenör. 
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Detta förfarande kan beskrivas som typiskt för aktörer på marknader som 

är beroende av infrastruktur, som tidigare innehades av ett statligt verk 

eller en monopolist men nu är utsatt för konkurrens. En monopolist skulle 

själv kunna utföra anslutningsarbetet och ta ut kostnaden via reguljära av-

gifter utan risk för att kunden byter leverantör, eller flyttar från huset, 

varpå någon som anlitar en annan leverantör flyttar in. Nu däremot skulle 

detta vara en reell risk även för en så stor aktör som TeliaSonera, som 

skulle riskera att bekosta en stor mängd anslutningar, som kan tas över av 

en annan operatör innan TeliaSonera hunnit återvinna kostnaderna genom 

kvartalsavgifterna. Förvaltningsrätten beaktar också Telenors synpunkt att 

kopparnätet har passerat toppen av sin produktlivscykel och därför inte kan 

förväntas vara föremål för investeringar i utbyggnad från TeliaSoneras 

sida.    

 

I avgörandena RK 2012:1 och RK 2012:2 hade PTS först i kammarrätten 

gett in ovan refererad utredning till stöd för ”väg till hus-antagandet” samt 

åberopat borttagandet av TeliaSoneras unika skyldighet att leverera telefoni-

anslutning till varje slutkunds bostad eller verksamhetsställe till ett rimligt 

pris, alltså USO-skyldigheten. Därför förelåg preklusion i kammarrättens 

domar. I förevarande mål har TeliaSonera däremot redan från början anfört 

USO-skyldighetens upphörande och förebringat utredningen till stöd för att 

slutkunden i liknande affärsförhållanden brukar bekosta anslutning av ”väg 

till hus-sträckan” själv och/eller genom en engångsavgift till leverantören. 

Att USO-skyldigheten tagits bort talar, i kombination med den övriga utred-

ning som PTS gett in, enligt förvaltningsrättens mening starkt för PTS sak 

då TeliaSonera inte längre är förpliktad att leverera telefonianslutning till 

nätet i slutkundens bostad eller verksamhetsställe till ett rimligt pris, utan 

har samma frihet som andra operatörer att bestämma förutsättningarna för 

nätanslutning till slutkunderna.  

 

Förvaltningsrätten anser att med beaktande av vad som framkommit att  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 29674-10 

Allmänna avdelningen  

 

TeliaSonera inte gjort sannolikt att bolagets priser är rättvisa och skäliga  

med hänsyn till kostnaderna enligt LRIIC-metoden.  

 

Förvaltningsrätten anser att PTS gjort ”väg till hus-antagandet” rimligt, 

dvs. att det är sannolikt att en tänkt effektiv operatör på denna punkt skulle 

agera såsom PTS stipulerat i version 7.1 av LRIC-modellen och att de i 

denna beräknade kostnaderna inte understiger de kostnader som denne un-

der rådande förhållanden har. Vad TeliaSonera anfört om hur kunderna kan 

förväntas agera i förhållande till ”väg till hus-antagandet” leder inte till 

annan bedömning. Det är den effektiva operatörens agerande, snarare än 

slutkundens, som PTS ska stipulera i LRIC-modellen. 

 

Förvaltningsrätten anser därför att vid kvartalsavgiften för hel ledning och 

delad ledning, liksom även för ”koppar punkt till punkt” vars kostnad ska 

motsvara kvartalsavgiften för två hela kopparledningar, ska ”väg till hus-

kostnaden” inte ingå i den kvartalsavgift som TeliaSonera har rätt att ta ut. 

TeliaSoneras överklagande ska därför på dessa punkter avslås.     

 

Kostnad för skåp 

 

TeliaSonera har även överklagat beslutet avseende kvartalsavgift för skåp. 

Som PTS framhållit berörs avgifter för energiförbrukning inte av det över-

klagade beslutet. Inte heller berörs installationsavgift för skåpplats av detta 

beslut. Det är endast kvartalshyran för skåpplats som i detta sammanhang 

kan prövas i förevarande mål. Liksom i andra aspekter av LRIC-modellen 

är det nukostnader och framåtblickande kostnader snarare än historiska 

kostnader som ska tillmätas betydelse.  

 

Förvaltningsrätten anser att med beaktande av vad som framkommit att  

TeliaSonera inte gjort sannolikt att bolagets priser är rättvisa och skäliga  

med hänsyn till kostnaderna enligt LRIIC-metoden.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 29674-10 

Allmänna avdelningen  

 

Förvaltningsrätten anser att PTS med bifogade kalkyler har gjort rimligt att 

kostnader för skåp med samlokalisering, inklusive nerkylning, strömför-

sörjning och kostnader för tillkommande effektsteg, är täckta i version 7.1 

av LRIC-modellen. Förvaltningsrätten har här även beaktat att det inte är 

antagligt att skåp för telefoni utnyttjas med maximal effekt under hela 

dygnet, att den naturliga kylan kan utnyttjas under vinterhalvåret samt att 

större skåp torde medföra skalfördelar. Telia Soneras överklagande ska 

därför avslås även på denna punkt. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1a). 

 

 

Richard Ljungqvist   Mats Clémentz 

f.d. chefsrådman   rådman 

 

I avgörandet har även deltagit de ekonomiska experterna Jerker Holm och 

Ann Veiderpass.  

 

Föredragande har varit David Munck.     
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens be-
slut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltn 
ingsrätten inom tre veckor  från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över-
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel-
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill-
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas, anled-
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvaltningsrätten kommit eller det annars 
finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för-
valtningsrättens beslut fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till kammarrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, 
postadress och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till arbets-
platsen och eventuell annan plats där kla-
ganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må-
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift om 
förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrät-
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon-
nummer. 

 

Bilaga 1


