
Datum 1 

Ärendenummer 

Post- och telestyrelsen 
Postadress: Box 6101,  102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se

Ansökan om tillträde till ledningar i en 
byggnad eller fram till första utlopps- eller 
förgreningsstället 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) 5 kap. 28 § finns möjlighet att 

hos Post- och telestyrelsen (PTS) ansöka om tillträde till ledningar och tillhörande 

faciliteter i en byggnad eller fram till första utlopps- eller förgreningsstället. Enligt 

5 kap. 29 § samma lag finns det även möjlighet att ansöka om tillträde bortom denna 

första anslutningspunkt. Om PTS beviljar en ansökan kan myndigheten förena en 

tillträdesskyldighet med villkor för tillträdet, fastställande av skälig ersättning samt 

skyldigheter om insyn och icke-diskriminering. 

För att PTS ska kunna pröva ansökan om tillträde behöver PTS bedöma om 

anläggning av ytterligare infrastruktur är olönsam eller fysiskt ogenomförbar. Om 

tillträdesansökan avser en anslutningspunkt bortom det första utlopps- eller 

förgreningsstället ska PTS också bedöma om hindren mot anläggning av ytterligare 

infrastruktur är omfattande och varaktiga, om hindren motverkar effektiv konkurrens 

och om hindren påverkar utfallet för slutanvändarna. 

För att PTS ska kunna göra ovanstående bedömningar behöver ni fylla i bifogad 

blankett och lämna in kompletterande uppgifter. Kompletterande uppgifter ska 
lämnas in till PTS i ett format som går att redigera, för att underlätta 
handläggningen. Ange aktuellt ärendenummer som referens om ni har tilldelats ett 

sådant. 

Observera att blanketten och kompletterande uppgifter av säkerhetsskäl inte 

ska skickas till PTS per e-post. Kontakta PTS för instruktioner om hur ni ska lämna 

in uppgifterna (se kontaktuppgifter nedan). 

PTS har även möjlighet att begära in kompletterande information om det krävs för att 

ansökan ska kunna prövas, också från nätägaren eller den som förfogar över 

nätinfrastrukturen som ansökan avser. 

PTS kontaktuppgifter 

Om ni har frågor om ansökningsförfarandet eller om det underlag som ni behöver 

lämna för att PTS ska kunna handlägga en ansökan, vänligen kontakta Enheten för 

reglering av bredbandsinfrastruktur via e-post (marknadsreglering@pts.se) eller 

telefon (08 678 55 00). Uppge ärendenummer om ni tilldelats ett sådant i all 

korrespondens med PTS. 

http://www.pts.se/
mailto:marknadsreglering@pts.se
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Post- och telestyrelsen 

Blankett för ansökan om tillträde enligt 5 
kap. 28-29 §§ lagen (2022:482) om 
elektronisk kommunikation 

1. Kontaktuppgifter 

Ansökande part: 

 

Bolags- eller organisationsnummer: 

 

Kontaktperson: 

 

Telefonnummer till kontaktperson: 

 

E-postadress till kontaktperson: 
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Post- och telestyrelsen 

2. Uppgifter om ansökan 

a. Vilken eller vilka adresser ansöker ni om tillträde till? Ni kan även ange
fastighetsbeteckning eller byggnads-id.

Om ansökan avser ett stort antal adresser, fastigheter eller byggnader, vänligen 
skicka in en strukturerad sammanställning av uppgifterna i ett lämpligt filformat som 
går att redigera (exempelvis .xlsx eller .csv). 

b. Vem äger eller kontrollerar nätinfrastrukturen som ni ansöker om tillträde
till?

Om den som kontrollerar nätinfrastrukturen inte äger densamma, vänligen ange 
varje relevant part och vilken funktion de uppfyller (exv. kommunikationsoperatör, 
fastighetsägare, nätägare etc.).   

Part 
Bolags eller 

organisationsnummer 
Funktion 

c. Har ni redan på kommersiell grund försökt få tillträde till nätinfrastrukturen
som ansökan avser?

Ja   Nej 

Om ja: Vilken inställning har den som äger eller kontrollerar nätinfrastrukturen till er 
begäran om tillträde? Beskriv: 

d. Skulle det vara fysiskt möjligt och lönsamt för er att anlägga parallell
nätinfrastruktur jämte den nätinfrastruktur som ansökan avser?

Ja     Nej 

Motivera ert svar: 
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Post- och telestyrelsen 

e. Vilken typ av anslutningspunkt ansöker ni om tillträde till (exempelvis
teknikutrymme i källare, teknikskåp utanför byggnad, accessnod etc.)?

Notera att det kan finnas olika anslutningspunkter på olika adresser, beroende på 
den aktuella nätarkitekturen. 

f. Var är den tilltänkta slutkundens/slutkundernas nätanslutningspunkt
belägen och vilken typ av utrustning är installerad där?

Notera att det kan finnas olika anslutningspunkter på olika adresser, beroende på 
den aktuella nätarkitekturen. 

g. Vilken typ av tillträde ansöker ni om?

Ni kan ange flera svar.

Tillträde till kanalisation eller annan fysisk infrastruktur 

Beskriv: 

Svartfibertillträde 

Aktivt eller virtuellt tillträde 

Beskriv: 

Samlokalisering 

Beskriv: 

Annat 

Beskriv: 

h. Vilken typ av utrustning avser ni installera vid ett beviljat tillträde?

Vänligen bifoga tekniska specifikationer för den aktuella utrustningen.
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Post- och telestyrelsen 

i. Vilken typ av ingrepp i fastigheter och/eller byggnader är nödvändiga för att
realisera tillträdet ni ansöker om?

j. Vilken är den närmaste belägna nätverksnoden efter den första
anslutningspunkten ni ansöker om tillträde till, i riktning från
slutkundens/slutkundernas nätanslutningspunkt?

Ansöker ni också om tillträde till denna nätverksnod, enligt 5 kap. 29 § LEK? 

Ja        Nej 

Obs! Om ni ansöker om tillträde enligt 5 kap. 29 § LEK, vänligen lämna in de 
uppgifter som framgår av punkt 3 nedan. 

k. Vilken eller vilka typer av tjänster (exv. internetanslutning, ip-tv, ip-telefoni
etc.) avser ni att tillhandahålla om PTS beviljar tillträde enligt er ansökan?

Obs! Bifoga produktblad eller tjänstespecifikationer för de aktuella tjänsterna. 

l. Vilken nytta för slutkunden/slutkunderna bedömer ni kan förväntas om PTS
beviljar tillträde enligt er ansökan?
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Post- och telestyrelsen 

3. Investeringskalkyl 

Om ni ansöker om tillträde till nätinfrastruktur enligt 5 kap. 29 § LEK, vänligen 
bifoga en investeringskalkyl med uppgifter om förväntad lönsamhet för 
tillträdet ni ansöker om. Nedanstående checklista utgör exempel på uppgifter 
som kan vara relevanta för en sådan investeringskalkyl. 

Obs! Uppgifterna ska bifogas på ett strukturerat sätt i ett lämpligt och filformat som 
går att redigera (exempelvis .xslx eller .csv). 

a. Intäkter

Vänligen bifoga så specificerat underlag som möjligt.

Slutkundsintäkter (privat- respektive företagskunder) 

Totalt antal anslutningar ni avser att nå med det ansöka tillträdet (tilltänkt 
kundbas) 

Antal förväntade slutkunder med direktavtal respektive gruppavtal 

Förväntad marknadsandel i förhållande till hur många andra operatörer som 
är närvarande i det aktuella nätet, hur stora marknadsandelar dessa 
operatörer har samt hur marknaden förväntas utvecklas om ni får tillträde 

Förväntad intäkt per slutanvändare (ARPU1), fördelat mellan 
engångsintäkter (exv. startavgifter) och löpande intäkter 

Förväntad total intäkt 

Uppgift om beräknad tidsperiod för att uppnå lönsamhet för det sökta 
tillträdet, inbegripet 

o fördelning av intäkter över tidsperioden, och
o diskontering av förväntade intäkter till nuvärde

Förväntade grossistintäkter, redovisade med samma typ av uppgifter som 
för intäkter från slutkundstjänster ovan 

Anges endast om relevant. 

Andra relevanta uppgifter om intäkter 

Beskriv: 

1 Average revenue per user. 
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Post- och telestyrelsen 

b. Kostnader

Vänligen bifoga så specificerat underlag som möjligt.

Uppgift om avgift som operatör vid eventuell tidigare förfrågan har 
föreslagit för det tillträde som ansökts om 

Förväntade avgifter (exv. nätavgifter) för tillgång till fastighetsnät och/eller 
accessnät, inbegripet engångskostnader och löpande kostnader, för det 
tillträde som ansökan avser  

Förväntade avgifter för vidaretransport av datatrafik (backhaul) 

Engångskostnader, inbegripet: 

o Kostnader för engångsavgifter, fördelade mellan
 installationskostnader, och
 kundutrustning (ex. router, medieomvandlare, etc.)

o Investeringskostnader, fördelade mellan
 aktiv utrustning,
 passiv infrastruktur, och
 kapitalkostnad (WACC2)

o Försäljningskostnader (exempelvis marknadsföringskostnader)
o Andra relevanta engångskostnader

Beskriv:

Löpande kostnader, inbegripet: 

o Kostnader för el och ventilation m.m.
o Underhåll och reparation av aktiv utrustning
o Kostnad för att producera slutkundstjänster, inbegripet:
 felavhjälpning,
 lönekostnader,
 fakturering, och
 andra relevanta kostnader för att producera slutkundstjänster

Beskriv:

o Overhead-kostnader, inbegripet
 kundtjänst, och
 andra relevanta overhead-kostnader

Beskriv:

2 Weighted average cost of capital. 
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o Andra relevanta löpande kostnader 
Beskriv: 

 

  

Kostnader för att tillhandahålla grossisttjänster, redovisade med samma typ 
av uppgifter som för intäkter från slutkundstjänster ovan  

Anges endast om relevant. 
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