
BESLUT 1(5)

Datum Vår referens
2017-06-16 Dnr: 16-357

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut om avskrivning

Part
Telia Company AB, org.nr. 556103-4249
Stab Juridik, Regulatoriska frågor 
169 94 Solna

Saken
Tillsyn avseende nedläggning av telestationer; fråga om avskrivning

_____________________

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

Bakgrund
I januari 2016 startade PTS på eget initiativ ett tillsynsärende med anledning av 
inkommen information om att Telia Company AB (Telia) informerade 
samlokaliserande operatörer om nedläggning av telestationer cirka ett år i 
förväg. PTS granskning har omfattat nedläggningen av telestationer under år 
2016. 

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. att Telia informerar samlokaliserande 
operatörer cirka ett till ett och ett halvt år i förväg och att bolaget i mars 2016 
kompletterade sitt referenserbjudande (”Komplement till Skanovas 
referenserbjudande”, T 17994-10 version 15.0”) med information om 
skyldigheten att i vissa fall betala ut ersättning till samlokaliserande operatörer 
för utrustning i nedlagda telestationer. Telia har även lämnat in en beskrivning 
till PTS av hur samlokaliserande operatörer ska gå tillväga och vilken 
information Telia anser sig behöva för att ersättning ska kunna betalas ut. 
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Telia har uppgett att bolaget inte anser sig kunna planera och informera om 
nedläggningar av telestationer med fem års framförhållning. Detta beror på 
marknadens snabba förändring och att Telia vill kunna lämna säkra besked som 
inte riskerar att behöva ändras i efterhand. 

Flera av de samlokaliserande operatörerna som påverkats av nedläggningen 
anser att Telia måste informera med längre framförhållning. Slutkunderna 
drabbas negativt när de förlorar sina bredbandsanslutningar och det finns inte 
tillräckligt med tid för att bygga ut fibernätet. Ingen av de tillfrågade 
operatörerna har uppgett att de har begärt ersättning från Telia, trots att några 
har uppgett att de anser sig ha utrustning som de bedömer skulle kunna 
berättiga till det.

Genom det arbete som PTS bedriver, bland annat på avdelningen för 
samhällsfrågor, ska slutkunderna i så liten utsträckning som möjligt drabbas av 
nedläggningarna. 

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) är
PTS tillsynsmyndighet enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389)
(LEK). Enligt 7 kap. 1 § LEK ska tillsynsmyndigheten ha tillsyn över
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 7 kap. LEK ger PTS de
befogenheter som behövs för tillsynen.

PTS har i ”Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på 
marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur”1, (SMP-beslutet), ålagt Telia 
ett antal skyldigheter. SMP-beslutets skyldighet 4 – Skyldighet att tillhandahålla 
samlokalisering och annat tillträde till tillhörande installationer, punkt 2 och 3, 
stadgar följande:

Skyldighet nummer 4 – SMP marknad 3a
2. ”TeliaSonera ska minst fem år i förväg informera samlokaliserande operatörer om 
kommande nedläggningar av telestationer eller liknande kopplingspunkter. 
Informationen ska vara tydlig och konkret med en tidpunkt för planerad nedläggning 
preciserad till månad och år. 

3. Om TeliaSonera underlåter att informera i enlighet med punkten 2, eller om en 
telestation eller liknande kopplingspunkt annars läggs ned innan de fem åren förflutit, 

1 Dnr: 11-9306 
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ska TeliaSonera ersätta samlokaliserande operatörer för den del av den totala 
investeringskostnaden i telestationen/liknande kopplingspunkt som när tillträdet 
upphör inte är avskriven i den tillträdande operatörens bokföring, dvs. tillgångens 
bokförda värde enligt god redovisningssed. 

TeliaSonera är inte ersättningsskyldigt om en överenskommelse om att tidigarelägga 
nedläggningen har träffats med samlokaliserande operatörer, eller vid händelse av 
sådan force majeure som medför att nedläggning måste genomföras med kortare 
varsel. ”

PTS bedömning
SMP-beslutet fastställer att Telia minst fem år i förväg ska informera 
samlokaliserande operatörer om kommande nedläggningar av telestationer eller 
liknande kopplingspunkter. I det fall Telia underlåter att informera minst fem år 
i förväg eller om en telestation eller liknande kopplingspunkt annars läggs ned 
innan de fem åren förflutit ska Telia ersätta samlokaliserande operatörer för den 
del av den totala investeringskostnaden i telestationen/liknande kopplingspunkt 
som när tillträdet upphör inte är avskriven i den tillträdande operatörens 
bokföring.  

Utredningen visar att Telia informerat samlokaliserande operatörer på olika sätt, 
bl.a. genom utskick och i Externt referenserbjudande, cirka ett till ett och ett 
halvt år innan en telestation lagts ned. Telia informerar dessutom numera om 
den ersättningsskyldighet som ålagts bolaget och det finns en beskriven rutin 
för omhändertagande av ersättningskrav. Några ersättningskrav har, såvitt PTS 
känner till, inte framställts till Telia från de aktuella samlokaliserande 
operatörerna. 

Av skälen till SMP-beslutet2 framgår bl.a. följande. Skyldigheten att Telia ska 
informera med fem års varsel om kommande nedläggning av telestationer, eller 
ersätta grossistkunden för ännu inte avskrivna kostnader när telestationer läggs 
ned, syftar till att säkerställa att skyldigheten om fysiskt tillträde till 
nätinfrastruktur får avsedd verkan och förhindra att Telia genom uppställande 
av orimliga villkor förhindrar uppkomsten av en konkurrensutsatt marknad på 
slutkundsnivå. Det anges även att skyldigheten ska säkerställa att tillträdande 
operatörer ska få avkastning för gjorda investeringar och motverka att Telia 
använder nedläggning av telestationer på ett sätt som försämrar situationen för 
konkurrenterna eller hämmar investeringsviljan hos konkurrenterna. 

2 SMP-beslutet sid. 168
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Sedan SMP-beslutets framtagande har utvecklingen på marknaden och 
omställning av nät från koppar till fiber gått snabbt. PTS anser att en sådan 
förändring på marknaden i grunden är positiv och bl.a. bidrar till att uppfylla 
målen i Regeringens bredbandsstrategi3. 

PTS bedömer att nedläggningen av de inom tillsynsärendet aktuella 
telestationerna inte medför en sådan negativ påverkan på konkurrenssituationen 
på marknaden som informationsskyldigheten syftar till att förhindra.  I ärendet 
har inte heller framkommit annat än att Telia synes vara beredda att ersätta de 
operatörer som är samlokaliserande i de nu aktuella telestationerna i enlighet 
med SMP-beslutet. 

Mot denna bakgrund finner PTS att det i dagsläget saknas skäl att inom ramen 
för nu aktuellt tillsynsärende vidta ytterligare åtgärder. Ärendet ska därför 
avskrivas från vidare handläggning. 

PTS erinrar dock om vikten av att Telia fullgör sina åligganden enligt 
skyldighetsbeslutet och att PTS i kommande tillsyn återigen kan granska att 
Telia, i enlighet med skyldighetsbeslutet, informerar eller ersätter 
samlokaliserande operatörer för den del av den totala investeringskostnaden i 
telestationen eller liknande kopplingspunkten som när tillträdet upphör inte är 
avskriven i den tillträdande operatörens bokföring. 

__________________________________

Beslutet har fattats av avdelningschefen Rikard Englund. Föredragande har 
varit Charlotta Garmert. 

3 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, Näringsdepartementet, diarienummer: 
N2016/08008/D.
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