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Föreläggande vid vite att lämna uppgifter 
enligt 8 kap. 1 § LEK

Saken
Föreläggande vid vite enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK); fråga om skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 
1 § LEK

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Hi3G Access AB (Hi3G) att, vid vite 
enligt nedan, senast den 4 mars 2019 till PTS ge in de uppgifter som begärs i 
fråga 5 i frågeformuläret ”Begäran om uppgift inom Svensk telekommarknad 
första halvåret 2018” om ”Antal aktiva kontraktsabonnemang på mobil telefoni 
och mobil data fördelat på datamängd per månad”.

Om Hi3G inte efterlever föreläggandet senast den 4 mars 2019 utgår vite om 
fem miljoner (5 000 000) kronor och därefter löpande vite om 100 000 kronor 
per påbörjad vecka som Hi3G underlåter att följa föreläggandet.

Detta föreläggande gäller enligt 8 kap. 22 § LEK omedelbart.

Bakgrund
Vad PTS har begärt in
Den som bedriver verksamhet som omfattas av LEK är enligt 8 kap. 1 § 4-5 
LEK skyldig att på begäran tillhandahålla en myndighet upplysningar och 
handlingar som behövs för marknadsanalys enligt 5 och 6 §§ och beslut om 
skyldigheter enligt 4 och 5 kap.
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PTS har den 2 juli 2018 skickat ut ett frågeformulär med ”Begäran om uppgift 
inom Svensk telekommarknad första halvåret 2018” där fråga 5 om ”Antal 
aktiva kontraktsabonnemang på mobil telefoni och mobil data fördelat på 
datamängd per månad” ingår. PTS har begärt in uppgifter från aktörer som har 
anmälningsplikt enligt LEK. Myndigheten har i begäran efterfrågat uppgifter 
om marknaden för elektronisk kommunikation per den 30 juni 2018. Sista dag 
att inkomma med svar till PTS var den 3 september 2018. 

Hi3G:s inställning
Hi3G svarade inom angiven svarstid på övriga frågor i insamlingen men har 
inte lämnat in svar på fråga 5.

PTS har skriftligen lämnat närmare information till Hi3G om hur uppgifterna 
ska användas och publiceras samt angett att myndigheten vidhåller sin begäran. 
I kontakten med Hi3G har PTS bemött det som Hi3G framfört i sina 
skrivelser. I slutet av november 2018 hade PTS ett möte med företrädare för 
Hi3G angående denna fråga.

PTS har den 19 december 2018, i enlighet med 7 kap. 4 § LEK, underrättat 
Hi3G om att myndigheten finner skäl att misstänka att Hi3G inte efterlever 
skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 kap. 1 § LEK. 

Hi3G har i yttrande den 11 januari 2019 i huvudsak framfört följande. Bolaget 
har inte för avsikt att till PTS lämna in den efterfrågade informationen inom 
angiven tidsfrist. Hi3G:s bedömning är att bolaget inte bryter mot 8 kap. 1 § 4-5 
LEK genom att underlåta att lämna in begärda uppgifter. Som har framgått i 
den tidigare dialogen med PTS har Hi3G ifrågasatt legitimiteten i PTS begäran 
eftersom den går utöver vad som är nödvändigt och därmed inte står i 
proportion till genomförandet av de ändamål som avses. Hi3G har också 
påpekat att uppgifterna är mycket affärskänsliga och att PTS inte har lämnat 
någon försäkran om att uppgifterna inte kommer att publiceras eller på annat 
sätt offentliggöras. 

Tidigare har bolaget bl.a. framfört att PTS specificering av hur de begärda 
uppgifterna ska användas är mycket omfattande och att Hi3G anser att syftena 
är alltför otydliga i relation till uppgifternas känslighet.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
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 
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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 får förelägganden och förbud förenas med 
vite.

Enligt 8 kap. 5 § LEK ska PTS fortlöpande fastställa vilka produkt- och 
tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa 
skyldigheter enligt denna lag. Marknadernas geografiska omfattning ska därvid 
definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens rekommendation 
om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys 
och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas.

Enligt 8 kap. 6 § LEK ska PTS fortlöpande analysera de relevanta marknader 
som har fastställts enligt 5 §. Därvid ska Europeiska kommissionens riktlinjer 
för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på 
marknaden beaktas. För varje marknad ska det fastställas om det råder effektiv 
konkurrens.

Enligt 2 § lagen (1985:206) om viten, VitesL, ska ett vitesföreläggande vara 
riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). 
Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, 
ska det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist 
åtgärden ska vidtas. Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna 
faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Ett vitesföreläggande ska 
delges adressaten.

Enligt 3 § VitesL ska vite fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som 
är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i 
övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med 
vitet. Vitet ska fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. 

Enligt 4 § första stycket VitesL får vite, om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna, föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst 
belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har 
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följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång 
adressaten underlåter att fullgöra denna.

PTS bedömning
Av förarbetena till 8 kap. 1 § LEK framgår att en myndighets rätt till 
information är väsentlig för att den effektivt ska kunna utföra de uppgifter som 
åligger den. Vidare anges att den som är informationsskyldig har rätt att få 
information om i vilket syfte informationen ska tillhandahållas och hur den ska 
användas, se prop. 2002/03:110 s. 401.

Hi3G bedriver sådan verksamhet som omfattas av LEK och är därmed skyldig 
att på begäran tillhandahålla PTS upplysningar och handlingar som behövs för 
bl.a. marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§ LEK och beslut om skyldigheter 
enligt 4 och 5 kap. LEK. PTS har via frågeformuläret Svensk telekommarknad 
första halvåret 2018 bl.a. begärt in uppgifter om ”Antal aktiva 
kontraktsabonnemang på mobil telefoni och mobil data fördelat på datamängd 
per månad” från Hi3G med stöd av 8 kap. 1 § LEK. PTS har även skickat ut ett 
flertal påminnelser om att få in de begärda uppgifterna samt per e-post och vid 
möte förklarat syftet med inhämtandet av uppgifterna i fråga 5. 

PTS behöver uppgifter från Hi3G om sålda abonnemang fördelade på 
datavolymer som ingår i abonnemanget för att kunna mäta efterfrågan på olika 
abonnemang. Detta är framförallt viktigt när det kommer till att förstå 
konsumtionstrender som kan påverka PTS reglerade marknader. Som exempel 
kan nämnas den konkurrensrättsliga substitutionsanalysen som just nu 
genomförs för marknaderna 3a och 3b. Utredningen visar bland annat att 
slutkunder inte i tillräcklig utsträckning byter mellan bredbandsabonnemang via 
kopparnät och bredbandsabonnemang via fibernät för att dessa ska anses ingå 
på samma marknad. I och med detta ökar relevansen för frågan kring 
utbytbarheten mellan bredbandsabonnemang via kopparnät och 
bredbandsabonnemang via mobilnät, s.k. mobila bredbandsabonnemang. En 
utveckling som visar att konsumenter byter mellan dessa abonnemangstyper 
skulle kunna få signifikant påverkan på nästa generations konkurrensanalys och 
därmed PTS framtida reglering. PTS har uppgett att eventuell publicering av 
uppgifterna kommer att ske på aggregerad nivå i analyser och beslut där 
informationen används.

Hi3G har i kontakten med PTS bl.a. framfört att uppgifterna är affärskänsliga. I 
diskussion med Hi3G har även framkommit att bolaget undrar om uppgifterna 
kan komma att lämnas till andra myndigheter. Skyldigheten enligt 8 kap. 1 LEK 
gäller oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess hos PTS. PTS har förklarat 
att en bedömning av om uppgifterna omfattas av sekretess får göras för det fall 
någon begär att få ut uppgifterna, och vid varje tillfälle någon gör en sådan 
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begäran. En sådan avvägning behöver även göras om PTS överväger att 
offentliggöra uppgifterna på något sätt.

Hi3G är skyldigt enligt 8 kap. 1 § 4-5 LEK att ge PTS de begärda uppgifterna 
som behövs för PTS arbete med marknadsanalys. Uppgifterna som skulle ha 
lämnats in den 3 september 2018 har inte lämnats in av Hi3G. Hi3G har angett 
att man inte avser ge in uppgifterna innan den 11 januari 2019 och har i sitt 
yttrande inte heller angett när man avser lämna in uppgifterna. PTS bedömer att 
begäran är proportionerlig sett till ändamålet. Övriga relevanta operatörer har 
lämnat in begärda uppgifter. Regleringsmyndigheterna i Norge och Finland har 
ställt en liknande fråga och har fått in begärda uppgifter av operatörerna i 
respektive land. 

Hi3G ska mot bakgrund av ovanstående föreläggas att till PTS ge in de 
uppgifter som begärs i fråga 5 i frågeformuläret ”Begäran om uppgift inom 
Svensk telekommarknad första halvåret 2018” om ”Antal aktiva 
kontraktsabonnemang på mobil telefoni och mobil data fördelat på datamängd 
per månad” avseende 30 juni 2018.

Tid för rättelse 
Det föreligger inte hinder för Hi3G att omgående ta fram de uppgifter som 
PTS har begärt i fråga 5 och lämna in dessa uppgifter till PTS. Tiden för rättelse 
sätts därför till den 4 mars 2019.

Vite
PTS har sedan september 2018 haft en dialog med Hi3G angående 
uppgiftsskyldigheten. Hi3G har angett att bolaget inte kommer att ge in begärda 
uppgifter till PTS. Enligt PTS bedömning talar dessa omständigheter 
sammantaget för att Hi3G inte kommer att vidta rättelse med mindre än att 
föreläggandet förenas med vite. Hi3G bedöms ha faktisk och rättslig möjlighet 
att rätta sig efter föreläggandet inom den angivna tidsfristen. Föreläggandet ska 
därför förenas med vite. Med hänsyn till Hi3G:s ekonomiska förhållanden och 
till omständigheterna i övrigt bedömer PTS att vitesbeloppet ska bestämmas till 
fem miljoner kronor samt därefter löpande vite om 100 000 kronor per 
påbörjad vecka som föreläggandet inte efterlevs.
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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.

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning.

Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

_____________________

Beslutet har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. Föredragande har varit 
juristen Helene Källse. I ärendets slutliga handläggning har även deltagit 
avdelningschefen Kerstin Karlsson, tf. enhetscheferna Bianca Gustafsson Kojo 
och Tania Abdali, nationalekonomen Astrid Svalfors, analytikern Karin Fransén 
och chefsjuristen Karolina Asp. Vid föredragningen närvarade även tf. 
avdelningschefen för kommunikationsavdelningen Peter Ekstedt och 
kommunikatören Cecilia Jehler Hartmann.
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