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Vår referens

2018-07-17

Dnr 18-1613

Lycamobile Sweden Limited
org.nr 5889314

Föreläggande att inkomma med uppgifter
Saken

Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
(LEK); fråga om uppgiftsskyldighet enligt 8 kap. 1 § LEK.
_____________________
Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Lycamobile Sweden Limited att senast
den 30 juli 2018 inkomma med de uppgifter avseende förhållandena och
konkurrenssituationen på marknaden för mobil samtalsterminering som
omfattas av frågorna 15, 19, 20, 24 och 25 i PTS begäran av den 24 maj 2018
(se bilaga).
Detta föreläggande gäller enligt 8 kap. 22 § LEK omedelbart.
Bakgrund

PTS har den 24 maj 2018 begärt in uppgifter från aktörer som bedriver
verksamhet inom elektronisk kommunikation genom en skrivelse med rubriken
”Påbörjad marknadsanalys och frågor”( härefter kallad begäran; se bilaga). Den
sista dagen för att svara på PTS begäran var den 14 juni 2018. De uppgifter
PTS har efterfrågat avser förhållandena och konkurrenssituationen på
marknaderna för mobil och fast samtalsterminering. PTS har i begäran även
informerat om den skyldighet som aktörer som bedriver verksamhet som
omfattas av LEK har att lämna upplysningar på begäran från myndigheten.
Den 19 juni 2018 har PTS skickat en påminnelse till de aktörer som inte
inkommit med svar inom den svarsfrist som anges i begäran. I påminnelsen har
PTS informerat Lycamobile Sweden Limited om att för det fall företaget
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underlåter att inkomma med svar eller inte begär anstånd med att inkomma
med svar, har PTS möjlighet att förelägga företaget att inkomma med svar på
den begäran som skickades ut den 24 maj 2018. Lycamobile Sweden Limited
har inte inkommit med svar och har heller inte begärt anstånd med att
inkomma med svar på begäran.
PTS har den 29 juni 2018, i enlighet med 7 kap. 4 § LEK, underrättat
Lycamobile Sweden Limited om att myndigheten finner skäl att misstänka att
Lycamobile Sweden Limited inte efterlever bestämmelsen om
uppgiftsskyldighet. Lycamobile Sweden Limited bereddes mot denna bakgrund
tillfälle att yttra sig över underrättelsen senast den 13 juli 2018. Något sådant
yttrande har inte inkommit till myndigheten.
Skäl
Tillämpliga bestämmelser

Den som bedriver verksamhet som omfattas av LEK är enligt 8 kap. 1 § skyldig
att på begäran tillhandahålla en myndighet upplysningar och handlingar som
behövs för bland annat marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§ LEK.
I 7 kap. 4 § LEK anges att om PTS finner skäl att misstänka att den som
bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om
skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, inte efterlever en genomförandeåtgärd som avses i 1 § andra stycket eller
inte använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren medger, ska
myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande
och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.
Enligt 7 kap. 5 § LEK får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och
förbud som behövs för rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske
omedelbart eller inom skälig tid. Följs inte föreläggandet, får
tillsynsmyndigheten, efter utgången av den tid som angetts i underrättelsen
enligt 4 §, meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som behövs för
efterlevnaden. Enligt fjärde stycket i samma bestämmelse får förelägganden och
förbud förenas med vite.
Ett beslut enligt LEK ska enligt 8 kap. 22 § gälla omedelbart, om inte annat har
bestämts.
PTS bedömning

PTS har behov av vissa uppgifter, i detta fall svar på frågorna 15, 19, 20, 24 och
25 i begäran, för att kunna genomföra en sådan analys av marknaden för mobil
samtalsterminering som åligger PTS att utföra enligt 8 kap. 5 och 6 §§ LEK.
Som framgår ovan har PTS lämnat en begäran om att Lycamobile Sweden
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Limited ska inkomma med bl.a. dessa uppgifter och erinrat om skyldigheten att
lämna sådana uppgifter. PTS har även påmint Lycamobile Sweden Limited om
begäran och om företagets skyldighet att svara på denna.
Lycamobile Sweden Limited har inte inkommit med något svar till PTS och inte
heller begärt anstånd med att svara på frågorna i begäran.
PTS underrättade den 29 juni 2018 Lycamobile Sweden Limited om sin
misstanke att företaget genom att underlåta att komma in med uppgifter bryter
mot bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 8 kap. 1 § LEK. Lycamobile
Sweden Limited gavs tillfälle att senast den 13 juli 2018 yttra sig över PTS
underrättelse, men har inte inkommit med något yttrande till myndigheten eller
på annat sätt avhörts.
PTS finner att Lycamobile Sweden Limited genom sin underlåtelse att komma
in med begärda uppgifter bryter mot 8 kap. 1 § LEK.
Lycamobile Sweden Limited ska därför föreläggas att inkomma med svar på
frågorna 15, 19, 20, 24 och 25 som finns i bilagan. PTS bedömer att det inte
föreligger några särskilda svårigheter för Lycamobile Sweden Limited att kunna
lämna begärda uppgifter. Mot den bakgrunden finner PTS att bolaget ska
inkomma med uppgifterna senast den 30 juli 2018.
Beslutet gäller i enlighet med 8 kap. 22 § LEK omedelbart.
Underrättelse om överklagande

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398,
102 49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se.
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer.
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.
Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon.
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och
mobiltelefonnummer anges.
PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
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PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för
prövning.
Om något är oklart kan ni vända er till PTS.
_____________________
Beslutet har fattats av t.f. generaldirektör Annica Bergman. Föredragande har
varit handläggaren Lars Erik Axelsson. I ärendets slutliga handläggning har
även deltagit t.f. avdelningschef Emma Närvä och stf. chefsjurist Katarina
Holmqvist.
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