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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

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

Saken
Tillsyn avseende uppföljning av föreläggande rörande operatörsbyte på 
marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur; fråga om avskrivning

_____________________

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

Bakgrund
I PTS Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på 
marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur, Dnr: 11-9306, 
(”Skyldighetsbeslutet”), ålades Telia Company AB (Telia) en skyldighet att vid 
varje rimlig begäran från operatör tillhandahålla operatörsbyte. PTS har i ett 
tidigare tillsynsärende, dnr 16-7334, granskat Telias hantering av och krav vid 
operatörsbyten av främst produkten Fiber Villa och fattade den 28 juni 2018 
beslut om föreläggande förenat med vite. Av föreläggandet framgår att Telia 
senast den 12 juli 2018 ska upphöra att ställa krav på fullmakt från frånträdande 
operatör för att genomföra operatörsbyte.

Telia överklagade PTS föreläggande till förvaltningsrätten men meddelade även 
att bolaget avsåg att rätta sig efter föreläggandet från och med den 12 juli 2018. 
I slutet av sommaren återkallade Telia sitt överklagande och målet avskrevs från 
vidare handläggning den 3 september 2018. 
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I november 2018 initierade PTS ett tillsynsärende för att kontrollera att Telia 
efterlever föreläggandet av den 28 juni 2018.

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, Dnr: 11-9306, skyldighet 6.4 
ålagt Telia att vid varje rimlig begäran från en operatör tillhandahålla 
operatörsbyte.

I PTS beslut av den 28 juni 2018 förelades Telia att senast den 12 juli 2018 
upphöra att ställa krav på fullmakt från frånträdande operatör för att 
genomföra operatörsbyte.

PTS bedömning
Tillsynsärendet syftar till att kontrollera huruvida Telia följer PTS föreläggande 
av den 28 juni 2018. Inom ramen för ärendet har PTS således utrett om Telia 
har upphört att ställa krav på fullmakt från frånträdande operatör för att 
genomföra operatörsbyte på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. 

Av utredningen i ärendet framgår i huvudsak följande. Telia har ändrat sina 
avtalsvillkor (Skanovas produktbilaga Fiber Villa, dokument id T 17827-10, 
version 20.0) på så sätt att det från och med den 12 juli 2018 inte längre ställs 
krav på fullmakt från frånträdande operatör för att operatörsbyte ska 
genomföras. Av villkoren framgår dessutom att Telia har ändrat dessa med 
anledning av PTS föreläggande. Vidtalade grossistkunder har bekräftat att Telia 
inte längre kräver fullmakt från frånträdande operatör för att genomföra 
operatörsbyte.

Eftersom Telia följer PTS föreläggande av den 28 juni 2018 ska ärendet skrivas 
av från vidare handläggning. 

_________________________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Marielle Sjögren. Föredragande har varit 
juristen Charlotta Garmert.
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