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SAKEN 

Fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 5 och 6 §§ lagen  

(2003:389) om elektronisk kommunikation – LEK 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår TeliaSoneras överklagande avseende skyldighet 2 

första stycket, skyldighet 2 andra stycket punkten a och skyldighet 4 andra 

stycket punkten c. 

 

Kammarrätten avslår yrkandet om förhandsavgörande beträffande 

skyldighet 4 andra stycket punkten c. 

 

Kammarrätten vilandeförklarar målet i den del det avser skyldigheterna 

2 andra stycket punkterna f, g och h samt skyldighet 9 första stycket 

punkten 6. 

 

_________________________ 
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BAKGRUND 

 

Marknaden för elektronisk kommunikation består av ett antal olika 

delmarknader. Lagen om elektronisk kommunikation ger Post- och 

telestyrelsen (PTS) möjlighet att fastställa dessa delmarknaders omfattning. 

Om PTS gör bedömningen att det finns konkurrensproblem på en viss 

marknad, kan myndigheten besluta att införa en så kallad förhandsreglering. 

Syftet med förhandsregleringen är att främja konkurrensen. 

Förhandsregleringen innebär vanligen att den aktör som har ett betydande 

marknadsinflytande åläggs olika skyldigheter som aktören måste iaktta när 

den agerar på marknaden. EU-kommissionen (kommissionen) har utfärdat 

en rekommendation, som PTS måste beakta, om vilka relevanta produkt- 

och tjänstemarknader som kan komma i fråga för förhandsreglering. 

 

Marknaden för bredbandstjänster är en sådan delmarknad som kan behöva 

en särskild reglering för att det ska kunna uppstå en effektiv konkurrens. För 

att säkerställa att konkurrensen fungerar har kommissionen i sin 

rekommendation identifierat två grossistmarknader som har betydelse för 

konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden för bredbandstjänster. Dessa 

båda är marknaden för fysiskt tillträde till nätinfrastruktur i grossistledet via 

en fast anslutningspunkt (marknad 4) respektive bredbandstillträde i 

grossistledet, som omfattar icke-fysiskt eller virtuellt tillträde till nät, 

inbegripet bitströmstillträde, via en fast anslutningspunkt (marknad 5). De 

nationella regleringsmyndigheterna bör därför analysera båda dessa 

grossistmarknader ur ett nationellt perspektiv. Det överklagade beslutet i 

detta mål gäller enbart marknad 4. 

 

För att operatörerna på bredbandsmarknaden ska kunna konkurrera med 

varandra om att nå slutkunderna – som är de som betalar för operatörernas 

tjänster – är den fysiska tillgången till bredbandsnät avgörande. Det finns en 

stor mängd olika nätägare på den svenska marknaden, varav många är små 

och saknar marknadsinflytande. Det kan emellertid uppstå 
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konkurrensproblem om stora aktörer både har äganderätten till nät och 

samtidigt erbjuder bredbandstjänster till slutkunderna. Aktörerna är alltså på 

samma gång aktiva som operatörer på slutkundsmarknaden och på den 

mellanliggande grossistmarknaden som tillhandahållare av nät. Nätägaren 

kan då ha intresse av att stänga ute andra operatörer från det egna nätet eller 

att sätta priserna på sådant sätt att konkurrerande operatörer i sin tur inte kan 

erbjuda slutkunderna konkurrenskraftiga priser.  

 

PTS beslut avser nätinfrastrukturtillträde till bl.a. ledningar. Ledningarna 

kan vara av olika typ. I Sverige är kopparkabel eller optisk fiber vanligast. 

Skyldigheterna i den del av PTS beslut som överklagats till kammarrätten 

gäller tillträde till så kallad svart fiber (ledningar av optisk fiber, men utan 

den utrustning som gör det möjligt att sända ljuspulssignaler genom 

ledningarna).  

 

PTS beslutade den 24 maj 2010 (dnr 07-1175723, skyldighetsbeslutet eller 

beslutet) att avgränsa den relevanta marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

(marknad 4) på visst sätt. PTS fastställde även att TeliaSonera AB 

(TeliaSonera) har ett betydande inflytande på den i beslutet definierade 

marknaden, och därmed är en s.k. SMP-operatör (SMP – significant market 

power). PTS beslutade samtidigt att införa ett antal skyldigheter, nr. 1-14, 

för TeliaSonera. 

 

TeliaSonera överklagade beslutet och anförde att vissa av skyldigheterna 

skulle upphävas respektive ändras eftersom de enligt bolaget stred mot LEK 

och de bakomliggande EU-direktiven.  

 

Förvaltningsrätten biföll TeliaSoneras talan avseende en av skyldigheterna, 

men avslog i de delar där TeliaSonera nu överklagar till kammarrätten. 
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Det kammarrätten prövar i denna deldom är målet i de delar som inte avser 

skyldigheterna 2 andra stycket punkterna f, g och h samt skyldighet 9 första 

stycket punkten 6. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

TeliaSonera yrkar att kammarrätten ska undanröja förvaltningsrättens dom 

och förordna om följande justeringar i PTS beslut: 

a) I skyldighet 2 

i det första stycket efter ”tillträde till” skjuta in orden 

”abonnentledningar i form av”, ändra det första ordet 

”anslutningspunkt” till ”nätanslutningspunkt” och upphäva orden 

”eller motsvarande anslutningspunkt”, 

i) i andra stycket punkten a, i första och tredje punktsatserna 

ändra ordet ”anslutningspunkter” till ”nätanslutnings-

punkter” och upphäva andra och fjärde punktsatserna, 

ii) i andra stycket punkten f i första hand upphäva orden ”och 

nyanläggning av abonnentanslutningskabel”, och i andra 

hand begränsa denna nyanläggning till längst 30 meter, 

iii) upphäva andra stycket punkterna g och h, 

b) I skyldighet 4 andra stycket punkten c begränsa skyldigheten till 

indragning av kabelförbindelser för backhauländamål, samt 

c) I skyldighet 9 första stycket upphäva punkten 6. 

 

TeliaSonera begär dessutom att förhandsavgörande från EU-domstolen 

inhämtas för att avgöra omfattningen av begreppen tillträde till nät och 

tillhörande installation. 

 

PTS bestrider bifall till överklagandet. 
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Parternas inställning 

 

TeliaSonera 

 

TeliaSonera hänvisar till vad som anförts tidigare och tillägger 

sammanfattningsvis följande. 

 

Det är huvudsakligen tre skyldigheter i skyldighetsbeslutet som är 

oförenliga med LEK. Det är de skyldigheter som avser tillträde till sådan 

optisk fiber som enligt TeliaSonera inte ingår i den marknad som PTS har 

fastställt i beslutet. Vidare är det de skyldigheter som avser krav på 

nyanläggning av fiber samt slutligen den skyldighet som ger andra 

operatörer möjlighet att använda TeliaSoneras telestationer för andra 

syften än för vad TeliaSonera anser utgör nätinfrastruktur. 

 

Marknadsavgränsning gällande tillträdesskyldigheten till 

nätinfrastruktur – tillträde till optisk fiber 

 

De överklagade skyldigheterna avser tillträde till fiberförbindelser som 

inte ingår i den relevanta marknaden som PTS har fastställt i 

skyldighetsbeslutet, dvs. marknaden för nätinfrastrukturtillträde. 

Skyldigheterna är därför oförenliga med 1 kap. 2 § och 4 kap. 4 § LEK.  

 

De skyldigheter i skyldighetsbeslutet det är fråga om avser tillträde till 

fiberförbindelser mellan:  

 

1. TeliaSoneras stationsnod/Kc-nod och samtliga anslutningspunkter 

som är anslutna, eller kan anslutas genom en mindre anpassning, 

till denna nod (första punkt-satsen i skyldighet 2 andra stycket 

punkten a).  

2. TeliaSoneras stationsnod/Kc-nod och samtliga skarvpunkter som 

är anslutna, eller kan anslutas genom en mindre anpassning, till 
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denna nod (andra punkt-satsen i skyldighet 2 andra stycket 

punkten a).  

3. En skarvpunkt och samtliga anslutningspunkter som är anslutna, 

eller kan anslutas genom en mindre anpassning, till den för 

anslutningsnätet gemensamma stationsnoden/Kc-noden (tredje 

punkt-satsen i skyldighet 2 andra stycket punkten a). 

4. En i anslutningsnätet belägen anslutningspunkt och samtliga 

anslutningspunkter som är anslutna, eller kan anslutas genom en 

mindre anpassning, till den för anslutningsnätet gemensamma 

stationsnoden/Kc-noden (fjärde punkt-satsen i skyldighet 2 andra 

stycket punkten a). 

 

Den fastställda marknaden omfattar tillträde till fiberförbindelser mellan 

en nätanslutningspunkt och den nätägande operatörens anslutningspunkt 

för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod. Det innebär att 

fiberförbindelser enligt punkten 1 ovan ingår i marknaden enbart om 

förbindelsen ansluter till en nätanslutningspunkt. Detsamma gäller 

förbindelser under punkten 3. Fiberförbindelser som inte ansluter till en 

nätanslutningspunkt faller utanför marknaden.  

 

En fiberförbindelse som terminerar i en skarvpunkt (punkt 2) faller alltid 

utanför marknaden eftersom en skarvpunkt inte kan vara 

nätanslutningspunkt. Bortsett från fiberförbindelser som ska ingå på 

marknaden enligt punkterna 1 och 2, ingår övriga förbindelser som 

omfattas av punkten 4 ovan inte i marknaden, även om de är etablerade 

mellan nätanslutningspunkter. Accessnätet kan bestå av flera olika 

nätdelar där ägandeförhållandena kan skilja sig åt på vägen. Samtliga 

nätelement kan däremot inte bli föremål för en tillträdesskyldighet. 

Nätelementet måste dessutom vara anslutet till en nätanslutningspunkt för 

att kunna vara en kundunik förbindelse. I de fall TeliaSonera använt ett 

enda fiberpar mellan stationsnoden och ett flerfamiljshus, har den aktiva 

utrustningen placerats i fastighetens källare där fastighetsnätet kopplas in. 
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Äger TeliaSonera fastighetsnätet från källaren till nätanslutningspunkten 

i varje lägenhet, föreligger en skyldighet för TeliaSonera att ge tillträde 

till förbindelserna mellan utrustningen i källaren och nätanslutnings-

punkten i respektive lägenhet. Från utrustningen i källaren kan operatören 

begära att hyra backhaul av TeliaSonera. Om fastighetsnätet ägs av 

fastighetsägaren eller av en annan operatör än TeliaSonera kan 

TeliaSonera inte åläggas att hyra ut dessa förbindelser i fastighetsnätet. 

TeliaSoneras fiberförbindelse mellan stationsnoden och tillträdespunkten 

i fastighetens källare omfattas inte av den fastställda marknaden eftersom 

den inte är en kundunik förbindelse. Tillträde till fastighetsnät kan i 

sådana fall beviljas med stöd av 4 kap. 13 a § LEK.  

 

Avgörande för frågan om skyldigheterna går utanför den fastställda 

marknaden är hur PTS marknadsavgränsning ska tolkas. PTS menar att 

nätet i ett flerfamiljshus mellan en kopplingspunkt i källaren och 

lägenheterna, det s.k. fastighetsnätet, normalt inte skulle vara en del av 

det allmänna kommunikationsnätet och hänvisade till uttalanden i 

förarbetena till LEK vilka i sin tur hänvisade till uttalanden i förarbetena 

till dåvarande telelagen (1993:597). Det framgår dock inte av de 

förarbetsuttalanden som PTS hänvisade till att fastighetsnätet inte 

normalt är en del av det allmänna kommunikationsnätet, snarare tvärtom, 

(se t.ex. uttalandet i förarbetena till telelagen att mindre fastighetsnät i 

stort är tillståndsfria även om de anses ingå i ett allmänt tillgängligt 

telenät [prop. 1992/93:200 s. 99]). 

 

Detsamma gäller enligt nu gällande reglering. Ett allmänt 

kommunikationsnät definieras i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ändrat 

genom 2009/140/EG (ramdirektivet) som ”ett elektroniskt 

kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som är tillgängliga 
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för allmänheten och som stöder informationsöverföring mellan 

nätanslutningspunkter”. Ett nät inuti ett flerfamiljshus som möjliggör för 

lägenhetsinnehavarna att via detta nät kommunicera med omvärlden 

genom telefoni och bredband är enligt TeliaSonera ett allmänt 

kommunikationsnät enligt denna definition. Eftersom nätanslutnings-

punkten är ”den fysiska punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett 

allmänt kommunikationsnät” och fastighetsnätet är en del av det 

allmänna kommunikationsnätet är nätanslutningspunkten därför belägen i 

lägenheten och inte i källaren. 

 

Samma slutsats följer även av att fastighetsnätet är en del av accessnätet 

(prop. 2010/11:115 s. 79 f). Enligt definitionen i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och 

samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande 

faciliteter, ändrat genom direktiv 2009/140 /EG (tillträdesdirektivet) 

utgör accessnätet ”den fysiska förbindelse som förbinder 

nätanslutningspunkten med en korskoppling eller likvärdig facilitet i det 

fasta allmänna elektroniska kommunikationsnätet”. Eftersom 

fastighetsnätet ingår i accessnätet kan nätanslutningspunkten inte vara 

placerad i källaren utan den måste finnas i den lägenhet där abonnenten 

ansluts till det fasta allmänna kommunikationsnätet. 

 

Slutsatsen är att nätanslutningspunkten finns hos slutkunden (lägenheten, 

villan eller företaget) och det finns inget utrymme att ansluta slutkunden 

till det allmänna kommunikationsnätet vid någon annan punkt än vid 

nätanslutningspunkten. Detta följer även av en tolkning av 

marknadsavgränsningen enligt sin ordalydelse, främst genom att en av 

kärnegenskaperna som enligt beslutet karaktäriserar marknaden är ett 

kundunikt tillträde till infrastruktur i syfte att etablera en digital 

anslutning mellan slutkundens fasta nätanslutningspunkt och operatörens 

egna tjänstenät (skyldighetsbeslutet, s. 102).  
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Det finns ett uttalande i skälen till skyldighetsbeslutet som skulle kunna 

ge stöd för PTS uppfattning att PTS tänkt sig en vidare omfattning av 

marknaden än vad som framgår av ordalydelsen, dvs. även omfatta 

fiberförbindelser som ansluter till en punkt i källaren till flerfamiljshus 

(skyldighetsbeslutet, s. 99). Fiberförbindelser som terminerar i en punkt i 

källaren till flerfamiljshus är avsedda att betjäna samtliga boende i huset. 

Fibern är således inte kundunik och anslutningspunkten i källaren är inte 

en nätanslutningspunkt. Operatören har genom tillträdet till en sådan 

fiberförbindelse inte fått tillgång till slutkunden. Uttalandet strider 

därmed både mot ordalydelsen i marknadsavgränsningen och mot andra 

uttalanden i beslutsskälen. Uttalandet tillkom dessutom först i den 

slutliga lydelsen av skyldighetsbeslutet och har därför inte varit föremål 

för nationellt samråd eller notifiering med kommissionen. 

 

Det är den marknadsavgränsning som PTS har fastställt i beslutet som 

ska tolkas. Det är ”ordvalet i den grå boxen” som utgör beslutet enligt 

8 kap. 5 § LEK om marknadsavgränsning. Slutkundens fasta 

anslutningspunkt ska alltså enligt beslutets ordalydelse vara en 

nätanslutningspunkt. En sådan punkt är inte definierad i beslutet eller 

närmare förklarad i skälen till beslutet och behöver därför bli föremål för 

tolkning.  

 

Sammanfattningsvis bör begreppet nätanslutningspunkt, i avsaknad av 

andra hållpunkter, tolkas i enlighet med hur det definieras i LEK och 

bakomliggande EU-direktiv. De omtvistade förbindelserna är inte 

kundunika, och de ger inte ett kontrollerat (ekonomiskt eller tekniskt) 

tillträde för den tillträdande operatören att etablera ett eget 

transmissionssystem genom att ansluta transmissionsutrustning till fysisk 

infrastruktur (skyldighetsbeslutet s. 102). Operatören måste dessutom 

också ansluta sig till det av fastighetsägaren ägda fastighetsnätet. PTS 

beskriver detta i skyldighetsbeslutet (s. 71). 
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Med hänsyn till den restriktivitet som kammarrätten anvisat för tolkning 

av skyldighetsbeslut är det ingen tvekan om att de överklagade 

skyldigheterna faller utanför den fastställda marknaden (RK 2009:4).  

 

Enligt regelverket måste visserligen inte den marknadsavgränsning som 

PTS fastställer överensstämma med kommissionens rekommendation. 

Om PTS fastställer en från rekommendationen avvikande marknad krävs 

bl.a. att en substitutionsanalys görs, vilket inte har skett.  

 

PTS påstår att kommissionen nu har bekräftat att även de överklagade 

fiberförbindelserna omfattas av marknad 4. PTS avser förmodligen 

kommissionens uttalande i det brev som ingivits i målet i 

förvaltningsrätten. Kommissionen har dock inte bekräftat att de 

överklagade fiberförbindelserna omfattas av marknad 4. Det 

kommissionen bekräftar i brevet är att sådana i brevet angivna FTTB-

förbindelser (”Fiber to the Building”) kan ingå i marknaden under 

förutsättning att det finns stöd för detta i en ”sound substitutability 

analysis” av den befintliga nätarkitekturen i en viss medlemsstat. Vad 

kommissionen avser med FTTB-förbindelser framgår av brevet. Det är 

sådana kopparförbindelser som SMP-operatören har fibrerat fram till 

källaren medan den återstående delen av förbindelsen inuti fastigheten 

fortfarande ägs av SMP-operatören och består av det traditionella 

kopparnätet. De skyldigheter som överklagats avser inte tillträde till 

sådana FTTB-förbindelser, utan sådana som varken börjar eller slutar i en 

nätanslutningspunkt, dvs. den punkt där abonnenten befinner sig (villan, 

lägenheten eller företaget) och som ansluts till ett fastighetsnät som 

fastighetsägaren eller någon annan än SMP-operatören äger. 
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Nyanläggning av fiber – skyldighet 2 andra stycket punkterna f, g och h 

samt skyldighet 9 första stycket punkten 6 

 

Varken i direktivregleringen eller i LEK och dess förarbeten finns enligt 

TeliaSonera något stöd för PTS att ålägga SMP-operatören en så 

långtgående skyldighet som ett krav på att faktiskt nyanlägga 

infrastruktur åt andra operatörer där SMP-operatören inte har något 

befintligt nät. Skyldigheterna ska därför upphävas. Som en konsekvens 

av detta bör även skyldighet 9 första stycket punkten 6 upphävas.  

 

Av intresse för prövningen av denna fråga är att en likartad skyldighet är 

föremål för prövning i dansk domstol. SMP-operatören TDC A/S ålades 

av den danska regleringsmyndigheten att tillhandahålla nödvändiga 

mindre anpassningar till sina nät t.ex. i form av nedgrävning av en 

abonnentanslutningskabel (längst 30 meter) i accessnätet, dvs. mellan 

distributionspunkten och slutkunden. TDC har invänt att skyldigheten 

inte omfattas av artikel 12 jämförd med artiklarna 2 och 8 i 

tillträdesdirektivet. Den danska domstolen har beslutat att inhämta ett 

förhandsavgörande av EU-domstolen (mål C-556/12).  

 

Tillhörande installationer – skyldighet 4 andra stycket punkten c 

 

Enligt skyldighet 4 andra stycket punkten c ska TeliaSonera möjliggöra 

att samlokaliserade operatörer i rimlig omfattning kan dra in egen eller 

annans kabelförbindelser för anslutning till samlokaliserad utrustning.  

  

Kammarrättens dom i mål RK 2011:2 bör uppfattas så att även särskilda 

villkor i avtal om ett tillträde till eller en tillhörande installation, som 

faller inom ramen för direktivet, är förenliga med regleringen om 

villkoren är proportionerliga och har det angivna syftet. I detta mål 

ifrågasattes inte själva syftet utan bara PTS befogenhet att ålägga 

skyldigheten att tillämpa avtalsviten i avtalet med grossistkunden om 
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grossistabonnemang. I det nu aktuella målet däremot är omständigheterna 

annorlunda. Nu gäller frågan i vilken omfattning PTS har befogenhet att 

ålägga TeliaSonera skyldigheter i form av tillhörande installationer enligt 

4 kap. 8 § LEK och artikel 12 tillträdesdirektivet. Artikel 12 jämförd med 

artikel 8, definitionerna i artikel 2 tillträdesdirektivet samt tillhörande 

installation i ramdirektivet ställer upp gränser för vad som är möjligt för 

PTS att ålägga en SMP-operatör, utöver krav på syfte och 

proportionalitet. I annat fall säkerställs inte direktivens harmoniserande 

syfte, jfr 1 kap. 1 § LEK enligt vilket syftet med lagen uppnås främst 

genom att den internationella harmoniseringen främjas.  

 

Förvaltningsrätten har dragit alltför långtgående slutsatser av 

kammarrättens dom RK 2011:2. I det målet var förutsättningen att 

tillträdesskyldigheten höll sig inom ramen för direktivet. Det vore 

orimligt och felaktigt om prövningen av en skyldighets förenlighet med 

tillträdesdirektivet begränsas till en bedömning av om skyldigheten är 

proportionerlig och har till syfte att den tillträdande operatören ska kunna 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Med en sådan 

tolkning blir alla möjliga skyldigheter förenliga med direktiven bara de är 

proportionerliga och har rätt syfte och direktivtexterna blir i stor 

utsträckning meningslösa. Utöver kravet på proportionalitet och syfte 

måste skyldigheten också kunna inordnas inom de ramar som följer av 

EU-direktiven och LEK. 

 

Samlokalisering faller under begreppet tillhörande installation i 

4 kap. 8 § LEK. När PTS meddelade skyldighetsbeslutet definierades 

begreppet i 1 kap. 7 § LEK som en ”anordning, funktion eller annat som 

inte utgör men har samband med en elektronisk kommunikationstjänst 

eller ett elektroniskt kommunikationsnät, och som möjliggör eller stöder 

den tjänsten eller ett tillhandahållande av tjänster via det nätet”. Med 

hänsyn till placeringen av begreppet tillsammans med 

tillträdesskyldigheten i 4 kap. 8 § LEK (och i artikel 12 i tillträdes-
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direktivet) som en tillhörande installation är det rimligt att dra slutsatsen 

att skyldigheten att tillhandahålla tillhörande installationer bara gäller om 

operatören också hyr ut en koppar- eller fiberförbindelse i SMP-

operatörens accessnät som är ansluten till den aktuella telestationen.  

 

Mot denna bakgrund är det inte möjligt att ålägga TeliaSonera en 

skyldighet att ge utrymme till en telestation för utrustning som operatören 

tänker ansluta till ett accessnät som någon annan än TeliaSonera äger 

eller kontrollerar. Det blir inte någon skillnad om utrustningen redan 

finns på plats i telestationen på grund av att operatören även hyr tillträde 

till TeliaSoneras accessnät i området. Tillhörande installationer ska stödja 

och möjliggöra tjänster som är baserade på det reglerade tillträdet, inte 

tjänster som operatören tillhandahåller via andra accessnät. Regleringen 

ger därmed inte operatörerna någon rätt att utnyttja TeliaSoneras lokaler 

för andra syften än att hyra tillträde till TeliaSoneras accessnät. Av 

skyldighet 4 första stycket i skyldighetsbeslutet framgår även att 

TeliaSonera ska tillhandahålla ”tillträde till tillhörande installationer, dvs. 

samlokalisering och övriga relevanta installationer som utgör en 

förutsättning för [att] nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras.” 

 

En skyldighet som möjliggör för operatörerna att använda egen eller 

annans kabelförbindelser för att realisera en backhaulförbindelse är 

däremot ett proportionerligt villkor i anslutning till skyldighet 3. 

Kammarrätten bör därför begränsa skyldigheten till backhauländamål. 

Vid en sådan utformning finns inget behov av att begränsa skyldigheten 

till en rimlig omfattning. 
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PTS 

 

PTS vidhåller sitt beslut samt vad myndigheten anfört i yttranden till 

förvaltningsrätten. Myndigheten tillägger sammanfattningsvis följande. 

 

Marknadsavgränsning gällande tillträdesskyldigheten till 

nätinfrastruktur – tillträde till optisk fiber 

 

Enligt LEK och det bakomliggande EU-rättsliga regelverket har PTS 

frihet att i marknadsanalyser avgränsa relevanta produktmarknader med 

hänsyn till de förhållanden som råder på den svenska marknaden. PTS 

ska enligt 8 kap. 5 § LEK vid sin analys beakta de rekommendationer och 

de riktlinjer för marknadsanalys som EU-kommissionen utfärdar, men 

den slutliga produkten kan ändå avgränsas annorlunda såväl när det gäller 

vilka produkter som omfattas som den geografiska omfattningen. Det är 

alltså inte ett krav enligt LEK eller det europeiska regelverket att PTS 

produktmarknadsavgränsning överensstämmer helt med den som 

kommissionen fastställt i sin rekommendation (jfr punkterna 18 och 22 i 

kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömningen av 

företags inflytande på marknaden 2002/C165/03). Något annat krav på 

vad produktmarknaden får eller inte får innefatta torde heller inte finnas 

enligt regelverket så länge det rör sig om relevanta elektroniska 

kommunikationstjänster och marknadsanalysen är motiverad och utförd 

på ett korrekt sätt. 

 

Den marknadsavgränsning som PTS har gjort framgår av det överklagade 

beslutet. PTS har notifierat sin marknadsavgränsning till kommissionen i 

enlighet med gällande regler. Kommissionen har inte framfört några 

invändningar kring den marknadsavgränsning som PTS har gjort. PTS 

har även samrått om utkastet med marknadens aktörer. 
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PTS marknadsavgränsning har, på samma sätt som kommissionens 

marknad 4, sin grund i LLUB-förordningen från år 2000 (”Local loop 

unbundling”, förordning (EG) nr 2887/2000 och kommissionens 

rekommendation från år 2003 om relevanta marknader och den 

teknikutveckling som skett sedan dess. Som en följd av bl.a. 

teknikutveckling har kommissionen utfärdat en ny rekommendation om 

relevanta marknader som är teknikneutral. Marknad 4 har på grund av att 

den gjorts teknikneutral fått en annan lydelse än motsvarande marknad i 

2003 års rekommendation. Den avser dock att möjliggöra tillträde till 

samma flaskhalsresurs som tidigare, nämligen den del av nätet, oavsett 

om det består av fiber eller konventionella abonnentledningar av metall, 

som motsvaras av sträckan mellan slutkunden och telestationen i det 

gamla telenätet. 

 

För närvarande pågår ett teknikskifte där en allt större del av trafiken går 

genom en fiberbaserad infrastruktur. Accessnätet kan således komma att 

delas upp i mindre sträckor som består av antingen fiber eller koppar. 

Denna utbyggnad påverkar inte bara den flaskhals som regleringen syftar 

till att öppna upp. PTS måste därför kunna reglera tillträde till såväl hela 

nätsträckan mellan slutkunden och telestationen som mindre delar därav. 

Det är just vad PTS har gjort i det överklagade beslutet och det är också 

vad kommissionen har avsett när marknad 4 fastställdes som relevant för 

reglering. 

 

PTS marknadsavgränsning tar sikte på samtliga nätförbindelser som en 

grossistkund kan komma att behöva för att upprätta en bredbandstjänst 

mellan en telefonstation (eller motsvarande nod i ett fiberbaserat nät) och 

slutkunden. Det framgår såväl av beslutets ordalydelse i den grå boxen på 

sidan 9 som i avsnittet 4.1.2.1 på sidan 99 att marknaden omfattar även 

förbindelser som inte sträcker sig ända hem till slutkunden utan slutar i 

en annan punkt i byggnaden. Det är inte möjligt att isolerat, med hänsyn 

till ett ordval i den grå boxen, tolka marknadsavgränsningen på ett annat 
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sätt än vad som framgår av skälen för beslutet och av vad som rimligen 

kan ha avsetts. Vid en läsning av beslutet som helhet inklusive 

beskrivningen av bredbandsnäts uppbyggnad och förutsättningarna för att 

tillhandahålla bredbandstjänster, marknadsanalysen, skyldigheterna om 

tillträde till fiberbaserade nät och den allmänna motiveringen av beslutet i 

övrigt råder det ingen tvekan om att PTS avsett att reglera en marknad 

som omfattar även den typ av fiberförbindelser som är omtvistade i 

målet.  

  

De överklagade skyldigheterna att tillhandahålla tillträde till optisk fiber 

faller inom ramen för den marknadsavgränsning PTS har gjort. 

 

Nyanläggning av fiber – skyldighet 2 andra stycket punkterna f, g och h 

samt skyldighet 9 första stycket punkten 6 

 

Med anledning av det TeliaSonera nu anför om oklara förutsättningar för 

skyldigheterna vill PTS poängtera att det framgår av beslutet att 

skyldighet 2 andra stycket punkten h tar sikte på skyldigheten 2 andra 

stycket punkten g, att tillmötesgå en rimlig begäran att i vissa situationer 

nyanlägga svart fiber. För dessa skyldigheter gäller prisreglering enligt 

skyldighet 9 första stycket punkten 6. Skyldigheten att nyanlägga 

abonnentanslutningskabel i skyldighet 2 andra stycket punkten f är en del 

av skyldigheten att tillhandahålla svart fiber, för vilken skyldigheten att 

tillämpa kostnadsorienterad prissättning (skyldigheten 9 i övrigt) är 

tillämplig. 

 

Tillhörande installationer – skyldighet 4 andra stycket punkten c 

 

Av kammarrättens mål RK 2011:2 framgår att begreppet tillträde enligt 

tillträdesdirektivets definition inte innefattar endast tillgängliggörandet av 

faciliteter och tjänster utan också de villkor på vilka detta ska ske. Det 

kan dock finnas en begränsning såtillvida att såväl tillgängliggörandet 
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som villkoren ska ha till syfte att den tillträdande operatören ska kunna 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Villkor som 

tillgodoser detta syfte är därmed definitionsmässigt en del av begreppet 

tillträde. 

 

För att nätinfrastruktur ska kunna realiseras krävs att TeliaSonera också 

ger grossistkunder tillträde till andra faciliteter än bara det egna nätet. Av 

den anledningen har TeliaSonera i skyldighet 4 andra stycket punkten c 

ålagts att i viss utsträckning lämna tillträde till faciliteter såsom 

telestationen, teknikskåp, kraft och kyla m.m. När det gäller telestationen 

innebär TeliaSoneras skyldighet förenklat bl.a. att företaget ska hålla den 

tillgänglig för andra operatörer så att t.ex. samlokalisering av utrustning 

är möjlig. PTS har i skyldighet 4 andra stycket punkten c ställt villkor för 

tillgängliggörandet som innebär att den samlokaliserande grossistkunden 

inte får nekas att dra in egen eller annans kabelförbindelse i telestationen 

och ansluta den till den samlokaliserade utrustningen. På samma sätt som 

avtalsviten är ett villkor för tillgängliggörandet av den tillhörande 

installationen, är skyldighet 4 andra stycket punkten c i detta fall ett 

villkor för tillgängliggörandet av den tillhörande installationen, dvs. 

telestationen och möjligheten till samlokalisering. Bedömningen av om 

villkoret kan anses vara befogat måste således göras enligt samma 

systematik som i avtalsvitesmålet. 

 

Det är ett rimligt och proportionerligt villkor som behövs för att 

nätinfrastrukturtillträde ska vara en användbar och konkurrenskraftig 

produkt. Detta villkor är nödvändigt för att stärka konkurrensen på 

marknaden så att det på sikt ska vara möjligt att häva förhandsregleringen 

av marknaden. Ett av syftena med villkoret är att det ska motivera till 

investeringar i nya nät och därigenom minska tillträdande operatörers 

beroende av TeliaSoneras utbyggnadstakt av fiber. Förutsättningarna för 

övriga operatörer att anlägga egna accessnät skulle försämras märkbart 
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om de inte skulle tillåtas koppla in dessa nät i TeliaSoneras telestationer 

eller motsvarande kopplingspunkter. 

 

 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Frågorna i målet 

 

Frågan i målet är om det finns skäl att upphäva eller ändra någon av de 

skyldigheter som PTS har ålagt TeliaSonera.  

 

Målet gäller tre olika skyldigheter. Först behandlas marknads-

avgränsningen gällande tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur, 

därefter skyldigheten för TeliaSonera att nyanlägga fiber och därmed 

tillhörande villkor avseende ersättning och slutligen skyldigheten som 

avser villkor för tillhörande installationer. 

 

En återkommande frågeställning, särskilt i fråga om den 

marknadsavgränsning som PTS har gjort, är om marknaden omfattar, 

som TeliaSonera hävdar, endast slutkundsunika förbindelser. När optisk 

fiber eller andra typer av ledningar för elektronisk kommunikation 

tillhandahålls ända till slutkunden, dvs. in i t.ex. lägenheten eller till ett 

enskilt företag, så är förbindelsen slutkundsunik. Om förbindelsen 

däremot tillhandahålls t.ex. till källaren i ett flerfamiljshus, i vilket det 

finns ett fastighetsnät eller motsvarande, så är denna förbindelse inte 

slutkundsunik.  

 

Om marknadsavgränsningen endast skulle omfatta slutkundsunika 

förbindelser, medför det att den punkt i vilken en kundunik förbindelse 

ansluter till det allmänna kommunikationsnätet – nätanslutningspunkten 

– alltid kommer att finnas i lägenheten.  
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2. Marknadsavgränsning gällande tillträdesskyldigheten till 

nätinfrastruktur – tillträde till optisk fiber 

 

2.1 Inledning 

 

Kammarrätten har inledningsvis att ta ställning till om PTS beslut om 

marknadsavgränsning är fattat i enlighet med gällande rätt. Denna fråga 

rymmer flera frågeställningar som kommer att behandlas en efter en. En 

första fråga är om PTS i sitt beslut om marknadsavgränsning och 

dithörande tillträdesskyldigheter har hållit sig inom den befogenhet som 

följer av EU-rätten och svensk rätt. Därefter måste prövas om beslutet 

som sådant är förenligt med EU-rätten respektive svensk rätt, varvid även 

beslutets proportionalitet måste bedömas. En ytterligare fråga är om 

marknaden är korrekt definierad i beslutet, varvid TeliaSoneras 

invändningar mot PTS marknadsdefinition ska uppmärksammas. 

Slutligen måste också bedömas om beslutet är tillräckligt klart och tydligt 

med beaktande av kammarrättens tidigare praxis.  

 

2.2 Har PTS haft befogenhet att fastställa den relevanta marknaden? 

 

PTS befogenhet att fastställa marknader som kan bli föremål för 

förhandsreglering följer av 8 kap. 5 § LEK. Enligt denna bestämmelse 

ska PTS fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som 

har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt 

LEK. PTS ska enligt samma lagrum beakta kommissionens 

rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader 

(kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta 

produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation 

vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
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elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster; 2007 års 

rekommendation). 

 

Kammarrätten anser att det klart framgår i skyldighetsbeslutet att PTS har 

beaktat rekommendationen. Det överklagade beslutet är alltså i sig sådant 

att det ryms inom PTS beslutsbefogenhet. 

 

2.3 Är beslutet förenligt med EU-rätten? 

 

Det överklagade beslutet rymmer PTS analys av marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) ur ett nationellt perspektiv.  

  

TeliaSonera har anfört att marknad 4 endast omfattar accessnät i en 

snävare mening än den PTS reglerat och hänvisar till det som bolaget 

företrädesvis har anfört i förvaltningsrätten. Bolaget gör bl.a. gällande att 

detta framgår av de definitioner som finns i tillträdes- och ramdirektiven 

av begreppen ”accessnät” och ”nätanslutningspunkt”. Innebörden av 

definitionerna menar TeliaSonera är att nätanslutningspunkten i ett 

flerfamiljshus typiskt sett alltid är belägen i lägenheten, vilket innebär att 

det är i denna punkt som accessnätet börjar (eller slutar). 

Kundgemensamma fiberförbindelser, som slutar i en punkt i källaren, 

ingår enligt TeliaSonera inte i accessnätet och ingår därmed heller inte i 

marknad 4 i 2007 års rekommendation. 

 

Kammarrätten gör beträffande denna fråga följande bedömning. 

 

Marknad 4 definieras i bilagan till 2007 års rekommendation enligt 

följande: 

 

”Tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet (inbegripet 

accessnät med gemensamt tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast 

anslutningspunkt”  
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Av ordvalet ”inbegripet accessnät” måste slutsatsen dras, även när den 

danska, engelska, tyska och franska språkversionen beaktas, att fysiskt 

tillträde till nätinfrastruktur på marknad 4 kan omfatta något utöver 

accessnät. En konsekvens är att definitionen av ”accessnät” i EU:s 

sekundärrätt inte ensamt avgör frågan om vad som omfattas av marknad 

4. Hur accessnät definieras kan inte ge stöd för TeliaSoneras uppfattning 

att marknad 4 inte kan omfatta nätförbindelser som inte är 

slutkundsunika. Inte heller det TeliaSonera anfört i övrigt ger stöd för 

tolkningen att marknad 4 endast omfattar slutkundsunika nätförbindelser. 

 

Vad avser de formella krav som gäller då en nationell reglerings-

myndighet fastställer den relevanta marknaden, s.k. notifierings-

skyldighet, anser kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att det 

TeliaSonera har framfört inte leder till annan slutsats än att PTS har 

fullgjort sin notifieringsskyldighet till kommissionen. 

 

Det överklagade beslutet är därmed förenligt med EU:s regelverk. 

 

2.4 Är beslutet förenligt med svensk rätt och är det proportionerligt? 

 

Med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ LEK har PTS beslutat att avgränsa den 

relevanta marknaden i det överklagade beslutet enligt följande: 

 

”PTS avgränsar produktmarknaden för nätinfrastrukturtillträde till att 

omfatta fysiskt tillträde i grossistledet till kopparbaserad (inbegripet fullt 

och delat tillträde) respektive fiberbaserad infrastruktur i ett 

transmissionssystem mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller 

motsvarande nätanslutningspunkt, och den nätägande operatörens 

anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande 

nod, eller motsvarande anslutningspunkt. PTS avgränsar den geografiska 

marknaden för nätinfrastrukturtillträde till att vara nationell.” 

 

Kammarrätten har ovan konstaterat att det ligger inom PTS befogenhet 

att definiera relevanta marknader mot bakgrund av de förhållanden som 

råder på den svenska marknaden. Det finns ingen skyldighet för PTS att 
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definiera marknaderna, som kommissionen angett ska analyseras 

närmare, på exakt samma sätt som kommissionen själv har gjort. Av 

beslutet framgår att PTS har beslutat att avgränsa den relevanta 

produktmarknaden och geografiska marknaden efter att ha genomfört en 

analys av efterfråge- och utbudssubstitutionen. Den marknadsavgräns-

ning som PTS har valt att göra omfattar hela sträckan eller en del av den 

mellan slutkunden och telestationen eller en nod i ett fiberbaserat nät, 

dvs. även förbindelser som inte är slutkundsunika. 

 

Kammarrätten konstaterar att detta inte strider mot några svenska 

bestämmelser om nätinfrastruktur eller marknadsavgränsningar. Enligt 

LEK måste dock åtgärder som vidtas med stöd av lagen vara 

proportionerliga, dvs. de får inte vara mer ingripande än som framstår 

som rimligt och de ska vara proportionerliga med hänsyn till lagens syfte 

och de övriga intressen som anges i 1 kap. 1-2 §§ LEK. 

 

Vad gäller frågan om beslutets proportionalitet gör kammarrätten 

följande bedömning. 

 

Det framgår av det överklagade beslutet att TeliaSonera är den största 

innehavaren av accessnätsinfrastruktur, inklusive optisk fiber. PTS har 

därför gjort bedömningen att TeliaSonera har en möjlighet att agera 

oberoende av kunder, konkurrenter och konsumenter. PTS anger att om 

optisk fiber inte skulle regleras, skulle TeliaSonera kunna välja att 

försvåra för sina konkurrenter.  

 

De överklagade skyldigheterna syftar till att medge att andra operatörer 

kan köpa nätinfrastrukturtillträde av TeliaSonera på ett sådant sätt att de 

kan konkurrera på slutkundsmarknaden för bredbandstjänster genom att 

tillhandahålla vidareförädlade elektroniska kommunikationstjänster, 

vilket är syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att lämna 

tillträde. Enligt kammarrätten har PTS gjort sannolikt att 
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skyldighetsbeslutet utan det omtvistade åläggandet inte skulle kunna 

tillgodose sitt ändamål lika effektivt.  

 

Skyldigheten att erbjuda tillträde till optisk fiber är betungande för 

TeliaSonera. Syftet med skyldigheten är emellertid att ge möjlighet för 

tillträdande operatörerna att konkurrera på lika villkor som TeliaSonera. 

Det underlättar deras möjligheter att etablera sig på marknaden och 

tillhandahålla bredbandstjänster, vilket dels är syftet med skyldigheten att 

lämna tillträde, dels generellt främjar konkurrensen.  

 

Kammarrätten finner därför att skyldighetsbeslutet, vid en avvägning mot 

intresset av att tillträdande operatörer ska kunna få tillgång till reglerade 

tjänster på rimliga och rättvisa villkor i syfte att tillhandahålla 

elektroniska kommunikationstjänster, inte medför så stora olägenheter för 

TeliaSonera att skyldigheten kan anses strida mot proportionalitets-

principen. Skyldigheten är därmed proportionerlig och det föreligger en 

rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och TeliaSonera förlorar på 

grund av de ålagda skyldigheterna.  

 

Sammanfattningsvis är beslutet alltså både förenligt med svensk rätt och 

proportionerligt. 

 

2.5 Är marknaden korrekt definierad i beslutet? 

 

PTS har formulerat skyldighet 2 första stycket på följande sätt: 

 

”TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 

tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnät mellan slutkundens fasta 

anslutningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt i TeliaSoneras nät, 

och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i 

närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt.” 

 

TeliaSonera har i förvaltningsrätten och kammarrätten yrkat att 

skyldigheten istället bör formuleras enligt följande: 
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TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 

tillhandahålla tillträde till abonnentledningar i form av svart fiber i 

accessnät mellan slutkundens fasta nätanslutningspunkt i TeliaSoneras 

nät, och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning 

i närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt. 

 

TeliaSonera har även yrkat att skyldighet 2 andra stycket punkten a ska 

ändras så att, i första och andra punktsatserna, ”anslutningspunkter” 

ändras till ordet ”nätanslutningspunkter” och att kammarrätten upphäver 

andra och fjärde punktsatserna. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

PTS har som anförts ovan träffat ett val i fråga om hur marknadsav-

gränsningen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde ska göras. PTS 

avsikt är att reglera hela eller del av sträckan mellan slutkunden och 

telestationen. PTS har därefter formulerat tillträdesskyldigheten så att det 

framgår att TeliaSonera på varje rimlig begäran från annan operatör 

måste tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnät mellan slut-

kundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt i 

TeliaSoneras nät, och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv 

transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande 

anslutningspunkt. Genom att formulera skyldigheten med orden ”fasta 

anslutningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt i TeliaSoneras nät” 

åstadkommer PTS att skyldigheten kommer att omfatta såväl 

slutkundsunika som icke-slutkundsunika fiberförbindelser. 

 

Regelverket ger den nationella regleringsmyndigheten mycket stora 

befogenheter att besluta om ingripande skyldigheter för SMP- företag. 

Kammarrätten prövar inte om det överklagade beslutet är det mest 

lämpliga beslut som PTS kunde fatta. Domstolsprövningen av PTS beslut 

syftar till att säkerställa att det är i enlighet med gällande rätt och att 

viktiga rättssäkerhetsaspekter beaktats. Det faktum att TeliaSonera anser 
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att PTS beslut borde ha formulerats på ett annat sätt utgör inte grund för 

kammarrätten att upphäva skyldigheterna.  

 

TeliaSonera har anfört att PTS i sitt yttrande till förvaltningsrätten den 24 

september 2010 angett att ett fastighetsnät som tillhör en fastighetsägare 

normalt inte utgör ett allmänt kommunikationsnät, vilket enligt 

TeliaSonera har betydelse för frågan om nätanslutningspunkten alltid 

måste vara placerad i lägenheten där abonnenten ansluts till det allmänna 

kommunikationsnätet eller om nätanslutningspunkten också kan vara 

placerad i källaren. Enligt kammarrättens mening har detta ingen 

betydelse, eftersom PTS har valt – mot bakgrund av hur PTS har önskat 

reglera marknaden för nätinfrastrukturtillträde – att inte använda ordet 

”nätanslutningspunkt” i skyldighet 2 andra stycket punkten a utan istället 

har använt orden ”slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande 

anslutningspunkt i TeliaSoneras nät.” 

 

Kammarrätten anser därför inte att det finns skäl att omformulera 

skyldighet 2 så som TeliaSonera har yrkat. 

 

2.6 Är beslutet tillräckligt tydligt? 

 

Som TeliaSonera påpekar har PTS i skyldighetsbeslutet anfört i en 

sammanfattning att nätinfrastrukturtillträde kan karaktäriseras med bl.a. 

kärnegenskapen ”kundunikt tillträde till infrastruktur i syfte att etablera 

en digital anslutning mellan en slutkunds fasta nätanslutningspunkt och 

operatörens egna tjänstenät.” 

 

Det framgår emellertid av övriga delar av beslutet att PTS avsett att i sin 

marknadsavgränsning inkludera samtliga nätförbindelser som en 

grossistkund kan komma att behöva för att upprätta en bredbandstjänst 

mellan en telestation eller en nod i ett fiberbaserat nät och slutkunden. Ett 

enstaka motsägelsefullt uttalande om kärnegenskaper hos nätinfrastruktur 
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medför inte att PTS avsikt med beslutet eller beslutet i sig blir mindre 

tydligt. 

 

Kammarrätten har tidigare uttalat att skyldighetsbeslut ska tolkas 

restriktivt och begrepp som preciserar skyldigheter ska vara så klart och 

tydligt definierade att de utan svårighet kan läggas till grund för att 

konstatera skyldigheterna. Tveksamheter och tvetydigheter som leder till 

oklarhet i fråga om skyldigheternas innebörd eller omfattning måste av 

rättssäkerhetsskäl tolkas till den enskildes fördel (RK 2009:4). Enligt 

kammarrättens mening föreligger dock inte sådana tvetydigheter i det 

överklagade beslutet att det av rättssäkerhetsskäl finns anledning att 

upphäva hela eller delar av det. 

 

2.7 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis anser kammarrätten inte att det finns skäl till att 

bifalla TeliaSoneras yrkanden avseende skyldighet 2 första stycket och 

skyldighet 2 andra stycket punkten a. Kammarrätten avslår därmed 

TeliaSoneras överklagande i dessa delar. 

 

3. Nyanläggning av abonnentanslutningskabel 

 

PTS har med stöd av 4 kap. 8 § LEK i skyldighet 2 andra stycket 

punkten f ålagt TeliaSonera att nyanlägga abonnentanslutningskabel och i 

skyldighet 2 andra stycket punkterna g och h ålagt TeliaSonera att 

tillhandahålla svart fiber enligt följande. 

 

f) Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till befintlig svart fiber omfattar 

även situationer där mindre anpassningar krävs, såsom t.ex. bygling, 

skarvning och nyanläggning av abonnentanslutningskabel. 

 

g) På de sträckor TeliaSonera inte kan tillgodose en rimlig begäran om 

befintlig svart fiber med anledning av att där saknas tillgänglig fiber ska 

TeliaSonera tillmötesgå en rimlig begäran om nyanläggning av fiber mot 

offert. TeliaSonera kan tillhandahålla nyanläggning av fiber på ett sådant 
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sätt att den tillträdande operatören initialt betalar hela den offererade, och 

för det begärda tillträdet relevanta anläggningskostnaden. TeliaSonera 

ska i sådant fall i gengäld garantera den tillträdande operatören 

nyttjanderätt under viss tid. Denna ska motsvara avskrivningstiden för 

fiber som används vid beräkningen av kostnadsorienterade priser för 

tillträden baserade på optisk fiber. Därefter omfattas den aktuella fibern 

av regleringen för befintlig svart fiber. 

 

h) En begäran om nyanläggning av fiber ska anses rimlig om TeliaSonera 

har tillgänglig kanalisation. Begreppet tillgänglig kanalisation inkluderar 

även de fall där den aktuella kanalisationen behöver iordningsställas för 

att lägga ny fiber och där det är nödvändigt att göra markarbeten eller att 

skarva med ny kanalisation. En begäran kan således komma att 

tillgodoses genom nyttjande av såväl befintlig svart fiber som 

nyanläggning av fiber. 

 

I skyldighet 9 första stycket punkten 6 har PTS beslutat om vilka 

ersättningsvillkor som ska gälla vid nyanläggning.  

 

Den danska domstolen Østre Landsret har begärt förhandsavgörande av 

EU-domstolen i ett mål gällande bl.a. tolkningen av begreppet tillträde i 

tillträdesdirektivet (mål C-556/12). Generaladvokaten har i förslag till 

avgörande den 16 januari 2014 kommit till slutsatsen att med begreppet 

”tillträde” kan även omfattas en skyldighet för en operatör med 

betydande marknadsinflytande att nyanlägga en anslutningsledning vars 

längd inte överstiger 30 meter. EU-domstolens dom i målet föreligger 

emellertid ännu inte. 

 

Beslut om vilandeförklaring kan i brottmål och tvistemål meddelas med 

stöd av en allmän bestämmelse om detta i 32 kap. 5 § rättegångsbalken 

(RB). Någon motsvarande reglering finns inte i förvaltningsprocesslagen 

(1971:289). Av motiven till förvaltningsprocesslagen framgår dock att 

avsikten var att det inte behövdes någon hänvisning till 32 kap. 5 § RB i 

förvaltningsprocesslagen eftersom det ansågs vara en så självklar regel 

(prop. 1971:30 s. 600). Högsta förvaltningsdomstolen har bl.a. i RÅ 2005 

ref. 33 förklarat ett mål vilande i avvaktan på ett avgörande som EU-

domstolen förväntades meddela med anledning av att Högsta domstolen 

begärt tolkning av vissa artiklar i EU-fördraget. 
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Det kan antas att avgörandet som EU-domstolen meddelar med anledning 

av Østre Landsrets förhandsbegäran i mål C-556/12 kommer att innehålla 

en tolkning av tillträdesdirektivet som kan ha betydelse avseende 

skyldighet 2 andra stycket punkterna f, g och h samt skyldighet 9 första 

stycket punkten 6. Kammarrätten gör därför bedömningen att frågan om 

nyanläggning av abonnentanslutningskabel och svart fiber inte bör 

avgöras förrän EU-domstolen meddelat sitt förhandsavgörande. Parterna 

har beretts tillfälle att yttra sig över denna fråga och har inte haft några 

invändningar mot det.  

 

Mot bakgrund av det ovanstående förklarar kammarrätten den del av 

målet som avser nyanläggning av abonnentsanslutningskabel och svart 

fiber vilande i avvaktan på EU-domstolens avgörande i mål C-556/12 

eller till dess kammarrätten bestämmer annat. Eftersom ett avgörande 

från EU-domstolen kan dröja avsevärd tid, avgörs övriga delar i 

förevarande mål genom deldom. 

 

4. Tillhörande installationer 

 

PTS har med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ LEK ålagt TeliaSonera bl.a. 

följande tillträdesskyldigheter som avser tillhörande installationer 

(skyldighet 4 andra stycket punkten c).  

TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 

tillhandahålla tillträde till tillhörande installationer, dvs. samlokalisering 

och övriga relevanta installationer som utgör en förutsättning för [att] 

nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras. 

Tillträdet omfattar följande: 

c) TeliaSonera ska möjliggöra att samlokaliserande operatörer i 

rimlig omfattning kan dra in egen eller annans 

kabelförbindelser för anslutning till samlokaliserad utrustning. 
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TeliaSonera gör gällande att den skyldighet inom ramen för begreppet 

tillhörande installation som PTS har ålagt TeliaSonera inte utgör en 

förutsättning för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras. 

TeliaSonera yrkar därför att kammarrätten ska lägga till 

”kabelförbindelser för backhauländamål”. TeliaSonera vidhåller sitt 

yrkande från förvaltningsrätten att förhandsavgörande från EU-domstolen 

bör inhämtas avseende omfattningen av begreppet tillhörande 

installation.  

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att de villkor 

som TeliaSonera föreskrivs att tillämpa har till syfte att den tillträdande 

operatören ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster 

och att villkoren därmed ska anses vara en del av begreppet tillträde. 

Skyldigheten är nödvändig och rimlig för att samlokaliserande operatörer 

ska kunna erbjuda slutkundstjänster på konkurrenskraftiga villkor och 

skyldigheten är förenlig med kravet på proportionalitet i 1 kap. 2 § LEK.  

 

Kammarrätten anser att det inte föreligger en sådan osäkerhet i fråga om 

unionsrättens innebörd som motiverar ett inhämtande av förhands-

avgörande från EU-domstolen. Det finns därför inte något skäl att 

inhämta ett sådant i denna fråga.  

 

TeliaSoneras yrkande avseende skyldighet 4 andra stycket punkten c 

lämnas utan bifall och överklagandet i denna del ska därmed avslås. 

 

Slutsatser 

 

Sammanfattningsvis avslår kammarrätten i deldom TeliaSoneras 

överklagande avseende skyldighet 2 första stycket, skyldighet 2 andra 

stycket punkten a och skyldighet 4 andra stycket punkten c.  

 

29



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DELDOM  

Avdelning 01  Mål nr 1724-13 

   

 

I fråga om skyldigheterna 2 andra stycket punkterna f, g, och h samt 

skyldigheten 9 första stycket punkten 6 vilandeförklarar kammarrätten 

målet. 

 

________________________________ 

Domen får enligt 8 kap. 19 § LEK inte överklagas. 

 

 

Sten Wahlqvist Anita Linder  Eva Edwardsson 

lagman  kammarrättsråd   kammarrättsråd 

ordförande    referent 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Lars Hallén och Ola 

Andersson deltagit. 
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SAKEN 
Fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation (LEK) 

___________________ 

 

DOMSLUT 

 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande 

från EU-domstolen.  

 

Med delvis bifall till överklagandet förordnar förvaltningsrätten att skyl-

dighet 3 a i det överklagade beslutet ska ha följande lydelse. 

TeliaSonera ska, i samband med samlokalisering för tillträde till kopparaccess, 
vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde till backhaul i första hand ge-
nom att tillhandahålla svart fiberförbindelse, i andra hand genom nyanlägg-
ning av fiber mot offert på sätt som framgår av skyldigheten om tillträde till 
svart fiber punkterna g och h, upp till 50 km förbindelselängd (avser fågelvä-
gen) eller genom att tillhandahålla optisk våglängd eller terminerande avsnitt, i 
den mening som avses i PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärenden med dnr 
04-6950/23 a och b, av digital förbindelsekapacitet enligt beslut av tillträ-
dande operatör.  
 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.   

1
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BAKGRUND. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 24 maj 2010 att TeliaSonera 

AB med berörda dotterbolag (TeliaSonera) har ett betydande inflytande på 

marknaden för nätinfrastrukturtillträde. I beslutet har TeliaSonera ålagts 

skyldigheter, bl.a. tillträdesskyldigheter, på den i beslutet avgränsade och 

fastställda marknaden. Post- och telestyrelsens avgörande framgår av si-

dorna 9-34 i det överklagade beslutet, se bilaga 1. Genom beslutet avgrän-

sades den relevanta marknaden på följande sätt.  

 

PTS avgränsar produktmarknaden för nätinfrastrukturtillträde till att om-

fatta fysiskt tillträde i grossistledet till kopparbaserad (inbegripet fullt och 

delat tillträde) respektive fiberbaserad infrastruktur i ett transmissionssy-

stem mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande nätan-

slutningspunkt, och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv 

transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande anslut-

ningspunkt. PTS avgränsar den geografiska marknaden för nätinfrastruk-

turtillträde till att vara nationell. PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 § 

LEK att den i detta beslutet avgränsade marknaden för nätinfrastrukturtill-

träde har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter 

enligt LEK för företag på denna marknad.  

 

Skälen för den gjorda marknadsavgränsningen framgår av beslutets 4 kap., 

se bilaga 2. Skälen för tillträdesskyldigheterna framgår av det överklagade 

beslutets 8 kap., se bilaga 3. PTS har i skrivelse den 22 juni 2010 förtydli-

gat en av de ålagda tillträdesskyldigheterna (skyldighet 3) i beslutet i visst 

avseende, se bilaga 4.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

TeliaSonera yrkar, såsom bolaget slutligen bestämt sin talan, att förvalt-

ningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet till 

PTS för ny handläggning eller, i andra hand, att förvaltningsrätten beslutar 

om följande ändringar av beslutet.  
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1. i Skyldighet 1 upphäver punkten 3, 

2.  i Skyldighet 2 

a)  i första stycket ändrar det första ordet ”anslutningspunkt” till ”nätan-
slutningspunkt” och upphäver de första orden ”eller motsvarande anslut-
ningspunkt,”, under punkten a, i första och tredje punkt-satserna ersätter 
ordet ”anslutningspunkter” med ”nätanslutningspunkter”, 
b) under punkten a upphäver andra och fjärde punkt-satserna, 
c) i punkten f upphäver orden ”och nyanläggning av abonnentanslut-
ningskabel”, (beträffande yrkanden 2 a-c yrkas även att efter orden ”till-
träde till” bör skjutas in orden” abonnentledningar i form av”) och 
d) upphäver punkterna g och h. 

3. i Skyldighet 3, punkten a i första hand upphäver orden ”eller genom att 
tillhandahålla optisk våglängd eller digital förbindelsekapacitet enligt be-
slut av tillträdande operatör”. I andra hand yrkar TeliaSonera att skyldig-
heten begränsas enligt följande. 

a) TeliaSonera ska, i samband med samlokalisering för tillträde till 
kopparaccess, vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde till back-
haul i första hand genom att tillhandahålla svart fiberförbindelse, i 
andra hand genom nyanläggning av fiber mot offert på sätt som fram-
går av skyldigheten om tillträde tills svart fiber punkterna g och h, upp 
till 50 km förbindelselängd (avser fågelvägen) eller genom att tillhan-
dahålla optisk våglängd eller terminerande avsnitt av digital förbindelse-
kapacitet enligt beslut av tillträdande operatör.  

4. i Skyldighet 4 upphäver punkterna c och d, 

5. i Skyldighet 5 upphäver punkterna 2 och 3, 

6. i Skyldighet 8 upphäver orden ”utan anmodan” i sista meningen andra 

stycket punkten 3, l. 

7. i Skyldighet 9 upphäver punkten 6.  

 

PTS bestrider bifall till överklagandet.  

 

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN 

 

Till stöd för sin talan anför TeliaSonera bl.a. följande.  
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Bakgrund 

 

PTS har meddelat det överklagade beslutet med stöd av LEK. De skyldig-

heter beslutet innehåller prövas inom den process som regleras i 8 kap. 5 

och 6 §§ LEK. Om PTS bedömer att den marknad som fastställts enligt 5 § 

saknar effektiv konkurrens ska myndigheten ålägga företaget med bety-

dande inflytande på marknaden (den s.k. SMP-operatören) skyldigheter 

enligt 4 kap. och 5 kap. De marknader som fastställs ska avgränsas i enlig-

het med konkurrensrättsliga principer och när marknaden fastställs ska 

PTS beakta kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och 

tjänstemarknader. 

 

I de bakomliggande EG-direktiven anges vissa mål och principer för myn-

digheternas regleringsåtgärder, myndigheterna ska bl.a. främja konkurrens 

och säkerställa att användarna får maximalt utbyte vad gäller urval, pris 

och kvalitet samt främja såväl effektiva investeringar i infrastruktur som 

innovationer. Grossistregleringen ska leda till hållbar konkurrens, samver-

kan mellan tjänster och att konsumenterna gynnas. 

 

Innan PTS kan fatta ett slutligt beslut ska ett förslag till beslut notifieras till 

EU-kommissionen. Om PTS förslag till marknadsavgränsning avviker från 

kommissionens rekommendation om relevanta marknader kan kommiss-

ionen besluta att inte godta förslaget (vetorätt). PTS är då förhindrad att 

fastställa denna marknadsavgränsning i ett slutligt beslut. Kommissionen 

har däremot ingen vetorätt över skyldigheter, men den kan i beslut fram-

föra kommentarer och rekommendationer om de notifierade skyldigheter-

na. 

 

I beslutet har PTS i enlighet med 8 kap. 5 § LEK analyserat marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde och fastställt att marknaden har sådana särdrag att 

det är motiverat att införa skyldigheter enligt lagen. Marknaden motsvarar 
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marknad 4 enligt kommissionens rekommendation om relevanta mark-

nader och avser accessnät. PTS har bedömt att TeliaSonera har ett bety-

dande inflytande på denna marknad och har ålagt bolaget skyldigheter i 

enlighet med 8 kap. 6 § andra stycket LEK. 

 

PTS analyserade marknaden första gången under 2003 och 2004 och med-

delade ett beslut om skyldigheter den 24 november 2004 som ersatts av det 

överklagade beslutet. PTS har i beslutet ålagt TeliaSonera alla de typskyl-

digheter som medges enligt 4 kap. 4 § LEK, dvs. krav på icke-

diskriminering, insyn, särredovisning, tillträde och prisreglering. 

 

All reglering innebär i sig att marknadskrafterna inte tillåts fungera som de 

annars skulle ha gjort. Införandet och utformningen av en reglering påver-

kar aktörerna på marknaden, och därmed även marknaden som sådan, re-

gleringen utgör en marknadsstörning. Den skada som regleringen orsakar 

får inte vara större än det problem som regleringen är avsedd att avhjälpa. 

Det krävs därför mycket noggranna överväganden avseende såväl lämplig-

heten att införa reglering som utformningen av regleringen. En felaktig 

reglering är förenad med betydande risker för den framtida utvecklingen av 

marknaden. Riskerna med sär- eller sektorslagstiftning i allmänhet och 

prisreglering i synnerhet framhålls också i motiven till den svenska lagen.  

 

”Transaktionskostnaderna för implementering och tillsyn ökar, liksom ris-

ken för att incitamenten på marknaden snedvrids. En dåligt utformad sär-

lagstiftning kan leda till dynamiska effektivitetsförluster i form av felaktiga 

investeringsbeslut. Det finns därför anledning att iaktta försiktighet vid 

utformning och tillämpning av särlagstiftning. För företagen är väl utfor-

made och långsiktigt stabila spelregler av stor vikt för deras beslut på olika 

marknader.” 

 

Ingripande skyldigheter mot enskild meddelas normalt av riksdagen efter 

en lång utredningsprocess och beredning inom regeringskansliet och riks-

dagens utskott. Härutöver tillkommer Lagrådets granskning av lagförsla-
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get. Förfarandet säkerställer att lagstiftningen uppfyller högt ställda rätts-

säkerhetskrav och kvalitetskrav i fråga om form och innehåll.  

 

Regelverket för elektronisk kommunikation ger dock PTS och övriga nat-

ionella regleringsmyndigheter inom EU mycket stora befogenheter. Myn-

digheterna har möjlighet att besluta om synnerligen ingripande skyldighet-

er för enskilda företag. Inom området för elektronisk kommunikation faller 

alla dessa uppgifter, inom de ramar riksdagen har ställt upp, på reglerings-

myndigheten, dvs. PTS i Sverige. PTS har till uppgift inte bara att reglera 

marknaden utan även att tillämpa sina egna regler, vilken är en ordning 

som inte är tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Det är därför av 

väsentlig betydelse att PTS noggrant följer de rättssäkerhetsmoment som är 

inbyggda i processen.  

 

Utöver vad som följer av förvaltningslagen och allmänna förvaltningsrätts-

liga principer samt av det grundlagsfästa egendomsskyddet finns särskilda 

begränsningar inbyggda i LEK. En viktig begränsning är att skyldigheter 

som åläggs i grossistledet ska vara grundade på det fastställda problemets 

art, vara proportionella och motiverade mot bakgrund av målen med regel-

verket (artikel 3.4 i tillträdesdirektivet, genomförd i 1 kap. 2 § LEK). En 

skyldighet som inte är grundad på ett identifierat konkurrensproblem är 

oproportionerlig och därmed oförenlig med regelverket. Det är därför 

grundläggande att de konkurrensproblem som PTS har identifierat bygger 

på en väl underbyggd och saklig utredning. 

 

Enligt PTS finns det betydande konkurrensproblem på den fastställda 

marknaden. TeliaSonera anser att PTS bedömningar är ogrundade eller 

onyanserade och i vissa fall direkt felaktiga, vilket TeliaSonera ingående 

har utvecklat under samrådsförfarandet. 
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Utöver behovet av en vidgad och mer ingripande reglering mot TeliaSo-

nera anser PTS (s.172) att det finns ett generellt behov av att öka precis-

ionen i de skyldigheter som åläggs, vilket enligt myndigheten med nöd-

vändighet leder till att skyldigheterna blir mer detaljerade. TeliaSonera 

delar uppfattningen att det finns behov av mer precision i PTS beslut. Det 

innebär dock inte att skyldigheterna måste bli mer detaljerade. I det nya 

skyldighetsbeslutet har PTS infört en mängd nya mycket detaljerade be-

stämmelser som TeliaSonera i många fall anser både onödiga och olämp-

liga. En alltför hög detaljeringsgrad riskerar att minska precisionen i regle-

ringen med ökade tillämpningssvårigheter som följd.  

 

Den nya detaljerade regleringen innebär att TeliaSonera behöver lägga ned 

betydande belopp för utveckling av stödsystem och produktutveckling. 

Dessa kostnader övervältras på operatörerna, i den utsträckning de kan 

beaktas i en kostnadskalkyl enligt LRIC, och på slutkunderna utan att åt-

gärderna leder till ett nämnvärt bättre utbud eller till lägre priser. 

 

Konkurrensverket konstaterade i sitt yttrande i samrådsprocessen att utkas-

tet till beslut gav intryck av att PTS i stor utsträckning utgått från vilka 

skyldigheter som tillträdande operatörer önskar. Det kunde enligt verket 

inte uteslutas att dessa konkurrenters önskemål om regleringens utform-

ning skiljer sig från vad som är önskvärt för konkurrensen. 

 

PTS beslut strider mot LEK 

 

PTS har alltså stora befogenheter inom de ramar som sätts upp av regel-

verket att ålägga TeliaSonera sådana skyldigheter som myndigheten anser 

motiverade mot bakgrund av de konkurrensproblem som myndigheten 

funnit vid sin marknadsanalys. Den enda begränsning som åvilar PTS vid 

sin prövning inom dessa ramar är proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 § 

LEK. TeliaSonera anser att PTS skyldighetsbeslut på flera punkter strider 
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mot LEK. Den gemensamma rättsliga grunden för de skyldigheter som 

TeliaSonera har överklagat är att PTS i dessa fall inte har hållit sig inom de 

ramar som bestäms av LEK och de bakomliggande EG-direktiven.  

 

PTS marknadsavgränsning och skyldigheterna att lämna tillträde till optisk 

fiber (yrkandena 2 a-2 c) 

 

PTS har avgränsat och fastställt en relevant produktmarknad samt, såvitt 

nu är fråga, under skyldighet 2 första stycket och punkten a utformat en 

skyldighet att tillhandahålla tillträde till optisk fiber. TeliaSonera gör gäl-

lande att PTS har ålagt skyldigheter som inte ingår på den marknad PTS 

har fastställt, vilket inte är förenligt med LEK. Det gäller skyldigheter som 

avser tillträde till förbindelser som inte direkt ansluter enskilda slutkunder. 

Dessa skyldigheter ska därför upphävas i enlighet med yrkandet.  

 

En central fråga i detta sammanhang är omfattningen av den marknad PTS 

har fastställt och om den omfattar förbindelser som inte direkt ansluter 

slutkunder. PTS marknad är baserad på kommissionens rekommendation 

av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader 

inom området för elektronisk kommunikation (2007 års rekommendation). 

TeliaSonera kommer därför att utförligt beskriva bakgrunden och omfatt-

ningen av den relevanta marknaden i rekommendationen (marknad 4).  

 

Moderniseringen av accessnäten 

 

Ett accessnät i det fasta nätet kan i allmänna termer beskrivas som nätet 

mellan slutkundens fasta anslutningspunkt och närmaste telestation eller 

motsvarande nod. I det mobila nätet motsvaras accessnätet av radionätet 

mellan slutkundens terminal (mobiltelefon eller dator) och närmaste bas-

station (mobilmast). De fasta accessnäten kan bestå av flera olika typer av 

överföringsmedier. De helt dominerande fasta accessnäten är alltjämt de 
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kopparbaserade näten. Genom ADSL-tekniken är det möjligt att öka band-

bredden i kopparförbindelserna och därigenom erbjuda bredband och digi-

tal-TV till slutkunderna. Denna teknik utvecklas hela tiden, vilket ger ytter-

ligare högre kapacitet i kopparnätet. ADSL2+ och VDSL2 är exempel på 

sådana tillämpningar. För att kunna uppnå eftersträvade kapacitetshöjning-

ar behöver utrustningen ibland installeras närmare slutkunden än vad som 

är fallet med sedvanlig ADSL-utrustning, som vanligen är placerad i be-

fintliga telestationer. Denna uppgradering förutsätter vidare att fiber kan 

dras fram till utrustningen för att kunna klara det ökade kapacitetsuttaget 

från de slutkunder som är anslutna till utrustningen.  

 

Denna utveckling har mera ingående behandlats av BEREC i en rapport 

från mars 2010. Med utgångspunkt i SMP-operatörens kopparnät beskrivs 

NGA-utvecklingen utifrån tre typiska fiberscenarier; FTTC-scenariot, 

FTTB-scenariot och FTTH-scenariot.  

 

I FTTC-scenariot, där C:et står för curb (trottoar) eller cabinet (skåp vid 

trottoar eller motsvarande), har fibern dragits ut från telefonstationens ODF 

(Optical Distribution Frame) till en punkt närmare slutkunden som vanlig-

en finns i ett skåp vid gatan.  

 

I FTTB-scenariot, där B:et står för building, har fibern dragits ytterligare 

en bit närmare slutkunden, ända fram till byggnaden (vanligtvis källaren i 

flerfamiljshus). I detta fiber-scenario har alltså kopparförbindelsen ersatts 

med en fiber fram till källaren i flerfamiljshuset som är avsedd att betjäna 

samtliga hushåll i det aktuella huset, dvs. den är inte kundunik. BEREC 

betraktar därför fiberdelen som backhaul. Från källaren och upp till varje 

enskild lägenhet ligger kopparnätet kvar (the in-house wiring eller fastig-

hetsnätet). Motsvarande gäller förstås i FTTC-scenariot. Fibern fram till 

skåpet vid gatan betjänar alla de hushåll som är anslutna med kopparför-

bindelsen till skåpet.  
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I FTTH-scenariot slutligen, där H:et står för home, har fiber dragits från 

telestationen/ODF ända in till slutkunden (villan, lägenheten i flerfamiljs-

huset eller företaget). Detta fiber-scenario kan sägas vara en ren motsva-

righet till LLUB-regleringen av kopparnäten där varje slutkund är ansluten 

med en kundunik kopparförbindelse från lägenheten till korskopplingen 

som i normalfallet finns i telefonstationen.  

 

De scenarier som beskrivits omfattar bara förbindelser från eller till slut-

kunden. I de fall fibernätet inte byggts ut hela vägen till slutkunden består 

återstående del av en kopparförbindelse (eller koaxialkabel), s.k. hybrid-

lösningar, t.ex. FTTB. I hybridfallen är fiberdelen gemensam för alla slut-

kunder som är anslutna, dvs. den är inte kundunik och betraktas därför som 

”backhaul”.  

 

Marknad 4 enligt 2007 års rekommendation 

 

När PTS enligt 8 kap. 5 § LEK fastställer vilka marknader som har sådana 

särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt lagen ska 

myndigheten beakta kommissionens rekommendation om relevanta pro-

dukt- och tjänstemarknader. Den första rekommendationen publicerades 

den 11 februari 2003 (2003 års rekommendation). Definitionen av motsva-

rande marknad enligt 2003 års rekommendation (marknad 11) löd: 

 

Tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abon-

nentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i 

syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster. 

 

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga 1.2 till ramdi-

rektivet med hänvisning till direktiven 97/33/EG och 98/10/EG (tillträde 

till det fasta allmänna telefonnätet, innefattande tillträde till accessnätet) 

10



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

och till den marknad som nämns i bilaga 1.3 till ramdirektivet med hänvis-

ning till förordning (EG) nr 2887/2000. 

 

I rekommendationen anges alltså uttryckligen att marknad 11 motsvarar 

den marknad som reglerades i LLUB-förordningen (2887/2000). Förord-

ningen avser tillträde till accessnät. I förordningen definieras ”accessnät” 

(eng. local loop) som ”den fysiska förbindelse i form av en parkabel av 

metall som förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med 

korskopplingen eller en likvärdig facilitet i det fasta allmänt tillgängliga 

telefonnätet”. LLUB-förordningens tillämplighet i Sverige upphörde i 

samband med att PTS meddelade det första SMP-beslutet på denna mark-

nad, dvs. det beslut som föregick det nu överklagade beslutet. I de EG-

direktiv från 2002 som ersatte bl.a. LLUB-förordningen infördes en i prin-

cip likalydande definition av begreppet ”accessnät” i artikel 2 tillträdesdi-

rektivet: ”den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten i en 

abonnents lokaler med korskopplingen eller likvärdig facilitet i det fasta 

allmänna telefonnätet”. Den enda skillnaden är att definitionen i tillträdes-

direktivet är teknikneutral. 

 

Definitionen av accessnät i tillträdesdirektivet har ändrats i den reviderade 

lydelsen enligt direktiv 2009/140/EG. Enligt den nya lydelsen definieras 

accessnät som ”den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunk-

ten med korskopplingen eller likvärdig facilitet i det fasta allmänna 

elektroniska kommunikationsnätet”. Orden ”i en abonnents lokaler” har 

alltså utgått. Någon materiell skillnad är det dock inte fråga om eftersom 

definitionen av begreppet ”nätanslutningspunkt” har flyttats från direktivet 

om samhällsomfattande tjänster till ramdirektivet. Genom den nya place-

ringen av definitionen blir den formellt gällande även för tillträdesdirekti-

vet. Nätanslutningspunkt definieras som:  

 

den fysiska punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommuni-

kationsnät; för nät där man använder sig av koppling och dirigering be-
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tecknas nätanslutningspunkten med hjälp av en särskild nätadress, som kan 

vara knuten till ett abonnentnummer eller abonnentnamn. 

 

Nätanslutningspunkten finns alltså hos abonnenten. Både den aktuella 

marknaden enligt 2003 års rekommendation och definitionen av accessnät i 

tillträdesdirektivet är därmed avgränsad till förbindelser mellan en abon-

nent och en kopplingspunkt längre ut i nätet. Den enda skillnaden är att 

legaldefinitionen i tillträdesdirektivet är teknikneutral. Förbindelsen kan 

alltså vara baserad på såväl koppar (metall) som fiber. 

 

I 2007 års rekommendation, vilken ersatte 2003 års rekommendation ut-

vidgades marknaden från att vara en rent metallbaserad accessmarknad till 

en teknikneutralt avgränsad marknad enligt följande definition: 

 

Tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet (inbegripet accessnät 

med gemensamt tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast anslutnings-

punkt. 

 

Utvidgningen av marknaden, vilken möjliggjordes av den teknikneutrala 

definitionen i direktivet, öppnar således för att marknaden också kan inne-

fatta tillträde över annan infrastruktur än den metallbaserade, t.ex. fiber. 

Bakgrunden härtill är utvecklingen mot och behovet av högre bandbredder 

i accessnäten, vilket förutsätter annan teknik i näten. Detta har utvecklats 

närmare i tidigare avsnitt. Marknaden omfattar dock alltjämt tillträde till 

accessnät (local loop) i enlighet med definitionen i tillträdesdirektivet. 

 

Det nu anförda sammanfattades av ERG i en rapport från 2007. ERG anför 

(s. IX): 

 

In the Recommendation, Market 11 is defined as wholesale unbundled ac-

cess (including shared access) to metallic loops and sub-loops. In the 

AD37, the “local loop” is defined as the physical circuit connecting the 

network termination point at the subscriber's premises to the main distribu-

tion frame or equivalent facility in the fixed public telephone network (Art. 

1 e AD). Thus it can be said that the AD would allow a broader definition 
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of Market 11. Therefore, while the current Recommendation defines Mar-

ket 11 with explicit reference to metallic loops, the AD refers to the physi-

cal circuit - which could include both a metallic and a fibre local loop, sat-

isfying the requirement of technology neutrality. 

 

In line with the AD in the NGA context a local loop can thus be defined as 

a dedicated line between the network termination point at the subscriber's 

premises and the (copper/optical) distribution frame at the first aggregation 

point. 

 

With the introduction of NGA, the former definition of local loop in the 

Recommendation could be adapted to include both scenarios, i.e. FttCab as 

well as FttB/FttH (in a point-to-point or point-to-multipoint configuration): 

FttCab - the local loop consists of the copper line from the cabinet to the 

home, local loop unbundling can take place at the street cabinet; 

 

FttB - the local loop consists of the copper line from the building entrance 

(where fibre ends) to the end-user premises, local loop unbundling can take 

place at or near the building; 

 

FttH - the local loop would be constituted by optical fibre from the ODF to 

the enduser (home), whatever the architecture chosen (point-to-point or 

point-to-multipoint).  

 

ERG:s uppfattning är entydig. Den aktuella marknaden enligt 2003 års och 

2007 års rekommendationer utgår från tillträdesdirektivets definition av 

local loop/access nät och nätet består av den kundunika sista delen närmast 

slutkunden. I de två hybridfallen, FTTB och FTTC, är det bara kopparde-

len som är kundunik. I FTTH-fallet utgörs local loop av hela fiberförbin-

delsen mellan slutkunden (hemmet) och ODF:en, eftersom förbindelsen i 

sin helhet är kundunik. 

 

Detta framgår även av kommissionens uttalanden i motiven till 2007 års 

rekommendation (s. 31 ). 

 

In order for broadband access to Internet and related data services to be 

supplied to an end-user at a fixed location, a suitable transmission channel 

is required that is capable of passing data in both directions and at rates 

that are appropriate for the service demanded. Therefore, any undertaking 

providing services to end-users needs to build establish or obtain access to 

a transmission channel to the end-customer locations that are served. 
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The least replicable element in the establishment of an access transmission 

channel to an end-user location is local access or the local loop.  

 

Kommissionen prövade därefter om marknaden enligt tre-kriterietestet 

hade sådana särdrag att det var motiverat att införa skyldigheter på den och 

fann sammanfattningsvis (s. 32):  

 

The local loop market, which is equivalent to physical or infrastructure-

based local access for the purpose of supplying retail broadband service, 

hence meets the three-criteria test and continues to be susceptible to ex 

ante regulation. 

 

Den marknad som PTS har fastställt i beslutet 

 

I beslutet har PTS avgränsat marknaden enligt följande. 

 

Fysiskt tillträde i grossistledet till kopparbaserad (inbegripet fullt och delat 

tillträde) respektive fiberbaserad infrastruktur i ett transmissionssystem 

mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande nätanslut-

ningspunkt, och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv 

transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande anslut-

ningspunkt. 

 

Enligt PTS definition omfattar marknaden alltså tillträde till transmissions-

systemet mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande 

nätanslutningspunkt och den nätägande operatörens anslutningspunkt. 

Slutkundens fasta anslutningspunkt ska alltså vara en nätanslutningspunkt. 

Begreppet nätanslutningspunkt är som framgått ovan definierat i ramdirek-

tivet och LEK. Någon särskild definition av begreppet finns inte i beslutet. 

En tolkning av begreppet i beslutet enligt ordalydelsen bör därför utgå från 

betydelsen som motsvarande begrepp har i direktivet och LEK. Enligt 

ramdirektivet definieras en nätanslutningspunkt som den fysiska punkt vid 

vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät. Motsva-

rande definition finns i LEK. En abonnent är alltid ansluten i någon punkt 

till ett allmänt kommunikationsnät. Då är den punkten slutkundens fasta 
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anslutningspunkt och utrymme för en annan punkt, en motsvarande nätan-

slutningspunkt, kan inte finnas. 

 

En tolkning med utgångspunkt enbart från ordalydelsen i beslutet innebär 

därmed att anslutningspunkten alltid ska finnas hos slutkunden. Det kan 

t.ex. inte vara fråga om punkter i källaren till flerfamiljshus eller i kvarte-

ret. Denna tolkning får stöd av att en sådan avgränsning av marknaden 

stämmer överens med hur marknad 4 i 2007 års rekommendation är av-

gränsad. När PTS notifierade sitt förslag till kommissionen angav PTS att 

den föreslagna marknadsdefinitionen inte avvek från 2007 års rekommen-

dation. 

 

Tolkningen får också stöd i skälen till beslutet (s. 102) där PTS bedömer 

att marknaden karakteriseras av följande kärnegenskaper: 

 

• nätinfrastrukturtillträde innefattar ett kundunikt tillträde till infrastruktur i 

syfte att etablera en digital anslutning mellan en slutkunds fasta nätanslut-

ningspunkt och operatörens egna tjänstenät, över vilken data kan skickas i 

bägge riktningar, och som möjliggör för en operatör att erbjuda bredbands-

tjänster till slutkunderna, 

 

• nätinfrastrukturtillträde innebär fysiskt tillträde (dvs. inte logiskt eller 

virtuellt) till nätinfrastruktur via en fast anslutningspunkt och 

 

• nätinfrastrukturtillträde innefattar kontrollerat (ekonomiskt och tekniskt) 

tillträde för att etablera ett eget transmissionssystem genom att ansluta 

transmissionsutrustning till fysisk infrastruktur. 

 

En av de kärnegenskaper som enligt PTS alltså karakteriserar den aktuella 

marknaden är att den innefattar ett kundunikt tillträde till infrastrukturen, 

dvs. en förbindelse som leder fram till en enda abonnent. 

 

Ett accessnät som det är definierat i regelverket slutar, som redovisats 

ovan, i en nätanslutningspunkt hos slutkunden. Om det är fråga om en 

villafastighet ägs fastighetsnätet av villaägaren som samtidigt är slutkund. 

Motsvarande gäller om fastigheten ägs eller disponeras av ett företag där 
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förbindelsen är ansluten till en företagsväxel som kan stå i källaren till en 

byggnad på fastigheten. I båda fallen når förbindelsen ända fram till slut-

kunden/abonnenten (företaget/hushållet). Förbindelsen är i dessa fall kund-

unik och slutar i en nätanslutningspunkt. 

 

Annorlunda förhåller det sig med en fiberförbindelse till ett flerfamiljshus. 

Det har berörts ovan att om förbindelsen slutar i källaren till ett sådant hus 

så når den inte någon enskild slutkund. Förbindelsen är i stället avsedd att 

betjäna samtliga slutkunder som bor i huset. Sådana förbindelser är inte 

kundunika och de ingår inte i ett accessnät enligt regelverket eftersom de 

inte slutar i en nätanslutningspunkt. 

 

En ytterligare omständighet som stödjer tolkningen av att det i den av PTS 

definierade marknaden bara ingår nätelement som är kundunika i enlighet 

med 2007 års rekommendation, är att PTS inte genomfört en substitut-

ionsanalys av huruvida andra förbindelser är utbytbara med de kundunika 

förbindelser och därmed ingår på samma marknad enligt en konkurrens-

rättslig metodik såsom föreskrivs i regelverket. Hade PTS genomfört en 

sådan analys skulle den ha utvisat att icke kundunika förbindelser inte är 

utbytbara med kundunika förbindelser. 

 

När en operatör hyr en enskild kopparaccess eller FTTH-access är syftet att 

erbjuda den enskilde slutkunden olika tjänster (bredband, telefoni, digital-

TV etc.). Operatören behöver den kundunika accessen för att koppla ihop 

slutkundens utrustning med den utrustning operatören har på en mer 

centralt belägen plats, t.ex. på en telestation som från vilken ett större antal 

potentiella enskilda slutkunder nås. Detta gör att operatören genom en rela-

tivt begränsad investering kan etablera utrustning som kan användas för 

många potentiella slutkunder. 
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Detta ska jämföras med situationen när operatörer bygger eller förfogar 

över ett LAN-nät i flerfamiljsfastigheter. Sådana nät byggs ofta i nybyggda 

hus där det är ovanligt att kopparnät installeras. Sådana LAN-nät ansluter 

lägenheter till en kopplingspunkt i fastighetens källare. Näten ägs antingen 

av den enskilda fastighetsägaren eller av en operatör. Dessa nät installeras 

även i befintliga hus där det redan finns ett kopparnät. För att en sådan lös-

ning ska fungera krävs att, utöver att LAN-nätet behöver byggas och finan-

sieras, operatören investerar i specifik utrustning på plats i fastigheten och 

att operatören hyr en svart fiber mellan fastigheten och operatörens nät 

som ska betjäna samtliga slutkunder i fastigheten. Detta innebär i sig att en 

etablering antingen förutsätter ett stort risktagande av operatören eller, vil-

ket är vanligare, att operatören kan finansiera investeringen genom in-

gångna avtal. Det sker antingen genom avtal med fastighetsägaren om att 

leverera till samtliga boende kollektivt eller genom avtal med ett stort antal 

boende i fastigheten. Det hör till saken att sådan svart fiber säljs på svart-

fibermarknaden och att priset för en sådan svartfiberförbindelse är, bero-

ende på avstånd, i storleksordningen 20-30 gånger högre än priset för en 

enskild kopparaccess eller FTTH-access till en enskild slutkund.  

 

Redan på grund av dessa omständigheter kan man dra slutsatsen att en ope-

ratörs hyra av en enskild kopparaccess eller FTTH access till en enskild 

slutkund respektive en hyra av en svartfiberförbindelse till en fastighet för 

ett fiber-LAN-nät inte är utbytbara enligt en konkurrensrättslig metodik. 

Det innebär att de inte ingår på samma marknad. 

 

I sina slutliga kommentarer med anledning av PTS notifiering hade kom-

missionen inga invändningar mot PTS marknadsdefinition. Sedan kom-

missionen publicerat sina kommentarer över utkastet meddelade PTS det 

slutliga beslutet. I beslutet anför PTS följande i avsnittet om marknadsav-

gränsning (s. 99). 
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Accessnät kan vara uppbyggda på olika sätt. Nätägarens accessnät kan gå 

hela vägen in till slutkunden, men det kan också vara så att accessnätet 

slutar i en anslutningspunkt i fastigheten, och att den allra sista biten består 

av ett fastighetsnät som ägs av slutkunden eller fastighetsägaren. I det sist-

nämnda fallet motsvarar därför fastighetsanslutningen slutkundens fasta 

anslutningspunkt, och det är då till den punkten en grossistkund har behov 

av att köpa en anslutning. Det är också till den punkten som en nätägande 

operatör har möjligt att tillhandahålla en förbindelse. 

 

Det är således en förbindelse mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, 

eller motsvarande nätanslutningspunkt, och den nätägande operatörens 

anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, 

eller motsvarande anslutningspunkt som utgör den relevanta förbindelsen 

för en grossistkund. 

 

Dessa två stycken fanns inte i det utkast som notifierades till kommission-

en. Sedda isolerade antyder de att PTS möjligen avsett att fastställa en 

marknad som även omfattar förbindelser som inte är kundunika. En sådan 

tolkning strider dock mot ordalydelsen i själva beslutet och även mot PTS 

bedömning att en av marknadens kärnegenskaper karakteriseras av kund-

unika förbindelser. PTS uppfattning om accessnät strider även mot definit-

ionen i tillträdesdirektivet. Vid motstridighet mellan ordalydelsen i besluts-

texten och skälen till beslutet bör beslutstexten ha företräde. Det gäller 

särskilt som skälen är motstridiga i sig. 

 

Av betydelse för tolkningen är också att omfattningen av den fastställda 

marknaden har stor inverkan på vilka skyldigheter som kan åläggas Telia-

Sonera. Enligt rättspraxis ska skyldighetsbeslut av rättssäkerhetsskäl tolkas 

restriktivt med hänsyn till den betydande inskränkning i den enskildes eko-

nomiska förhållanden ett sådant beslut kan innebära. De begrepp som an-

vänds för att precisera skyldigheten ska vara så klart och tydligt definie-

rade att de utan svårighet kan läggas till grund för att konstatera skyldig-

heten. Tveksamheter eller tvetydigheter som leder till oklarhet i fråga om 

skyldigheternas innebörd eller omfattning måste av rättssäkerhetsskäl tol-

kas till den enskildes fördel. 
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En samlad bedömning av det anförda leder till slutsatsen att marknaden 

enligt beslutet bara omfattar förbindelser som direkt ansluter slutkunder i 

överensstämmelse med 2007 års rekommendation. 

 

Det finns visserligen inget hinder enligt regelverket för PTS och andra nat-

ionella regleringsmyndigheter att avgränsa den relevanta marknaden på 

annat sätt än enligt kommissionens rekommendation om det föranleds av 

särskilda nationella förhållanden. I sådana fall finns ett uttryckligt krav på 

att notifiera förslaget till kommissionen enligt det s.k. artikel 7-förfarandet 

(se artikel 15.3 ramdirektivet). Bakgrunden är att sådana förslag påverkar 

handeln mellan medlemsstaterna och kan få negativa följder för den inre 

marknaden vilket motverkar målen med regelverket. Kommissionen har 

därför vetorätt mot förslag till marknadsavgränsning som innebär en avvi-

kelse från kommissionens rekommendation, se 8 kap. 12 § LEK.  

 
Notifieringsförfarandet är därvid nödvändigt för att säkerställa kommiss-

ionens möjligheter att utöva sina befogenheter enligt regelverket. En un-

derlåten notifiering kan föranleda att kommissionen aktualiserar ett över-

trädelseärende mot medlemsstaten. En underlåten notifiering påverkar ut-

gången i ärendet och den kan vid överprövning i domstol av SMP-beslutet 

inte avhjälpas under handläggningen i domstolen. Beslutet bör i sådana fall 

undanröjas och återförvisas till regleringsmyndigheten för ny handlägg-

ning och notifiering. Motsvarande bör gälla om kommissionen i samband 

med notifieringen inte förses med korrekt och fullständig information om 

förslaget av den nationella regleringsmyndigheten i så väsentliga avseen-

den att det kan jämställas med en underlåten notifiering. 

 

Om PTS gör gällande att den fastställda marknaden även omfattar fiber-

förbindelser som inte direkt ansluter slutkunder, och således i strid med 

vad myndigheten uppgett för kommissionen notifierat en marknad som 

avviker från 2007 års rekommendation aktualiseras frågan om det före-

kommit ett grovt handläggningsfel vid ärendets behandling hos PTS som 
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leder till att beslutet i sin helhet bör undanröjas och målet återförvisas till 

PTS för ny handläggning.  

 

Tillträde till optisk fiber  

 

PTS har beslutat om följande tillträdesskyldighet för optisk fiber (skyldig-

het 2). 

 

TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhanda-

hålla tillträde till svart fiber i accessnät mellan slutkundens fasta anslut-

ningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt i TeliaSoneras nät, och 

TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast 

följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt.  

 

Tillträdet omfattar följande: 

 

TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran från annan operatör om 

nätinfrastrukturtillträde till en fysisk förbindelse i form av ett fiberpar, el-

ler i förekommande fall en enkelfiber, mellan: 

 TeliaSoneras stationsnod/Kc-nod och samtliga anslutningspunkter 

som är anslutna, eller kan anslutas genom en mindre anpassning, 

till denna nod,  

 TeliaSoneras stationsnod/Kc-nod och samtliga skarvpunkter som 

är anslutna, eller kan anslutas genom en mindre anpassning, till 

denna nod, 

 en skarvpunkt och samtliga anslutningspunkter som är anslutna, el-

ler kan anslutas genom en mindre anpassning, till den för anslut-

ningsnätet gemensamma stationsnoden/Kc-noden, 

 en i anslutningsnätet belägen anslutningspunkt och samtliga an-

slutningspunkter som är anslutna, eller kan anslutas genom en 

mindre anpassning, till den för anslutningsnätet gemensamma stat-

ionsnoden/Kc-noden. 

 

Det första stycket måste gälla för samtliga punkter i andra stycket (punk-

terna a till och med i). Relationen mellan det första stycket och det följande 

stycket är dock inte tydlig för TeliaSonera. Eftersom punkterna inleds med 

orden ”Tillträdet omfattar följande:”, synes syftet med andra stycket vara 
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att precisera det tillträde som reglerats i första stycket. Detta är en naturlig 

tolkning, med beaktande av bestämmelsens uppbyggnad. För detta talar 

också att första stycket i princip har samma ordalydelse som marknadsav-

gränsningen. 

 

Enligt det första stycket ska TeliaSonera ge tillträde till svart fiber i ac-

cessnät. Det finns ingen särskild definition av begreppet accessnät i beslu-

tet. Mot denna bakgrund anser TeliaSonera, i likhet med vad som anförs 

ovan om innebörden av begreppet nätanslutningspunkt i marknadsdefinit-

ionen, att man vid en tolkning enligt ordalydelsen av begreppet accessnät i 

första stycket ska utgå från den definition som finns av motsvarande be-

grepp i tillträdesdirektivet och, som redovisats ovan, anknyter till begrep-

pet nätanslutningspunkt. På så sätt finns en överensstämmelse mellan 

första stycket och marknadsdefinitionen. Begreppen ”slutkundens fasta 

anslutningspunkt” och ”motsvarande anslutningspunkt” måste båda vid en 

sådan tolkning betyda en anslutningspunkt hos abonnenten, dvs. en nätan-

slutningspunkt. 

 

Enligt a-punkten ska TeliaSonera tillmötesgå en rimlig begäran om nätin-

frastrukturtillträde mellan vissa punkter. Detta begrepp syftar på den defi-

nierade produktmarknaden. Med en tolkning av marknadsdefinitionen och 

det första stycket enligt ovan föreligger således så långt en överensstäm-

melse mellan de olika delarna av beslutet.  

 

PTS har härefter i de fyra punktsatserna under a-punkten specificerat mel-

lan vilka punkter i accessnätet som TeliaSonera ska lämna tillträde. 

 

Den första punkt-satsen avser förbindelser mellan TeliaSoneras stations-

nod/Kc-nod och samtliga anslutningspunkter som är anslutna till denna 

nod. Vad som i denna punktsats avses med anslutningspunkt är oklart. I 

både marknadsdefinitionen och i det första stycket används begreppet an-
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slutningspunkt både för att beskriva en punkt hos slutkunden och punkter 

där TeliaSonera har aktiv transmissionsutrustning. Sådan utrustning kan 

finnas, utöver i en stationsnod/Kc-nod, t.ex. i källaren till flerfamiljshus 

och i andra kopplingsskåp i kvarteret. I den mån anslutningspunkt avser 

andra anslutningspunkter än nätanslutningspunkter omfattar regleringen i 

denna punkt-sats skyldigheter som inte ingår på den fastställda marknaden 

och går i sådana delar utöver den ram som lagts fast i det första stycket och 

den fastställda marknaden.  

 

Den andra punkt-satsen avser förbindelser mellan TeliaSoneras stations-

nod/Kc-nod och samtliga skarvpunkter som är anslutna till denna nod. En 

skarvpunkt är inte en nätanslutningspunkt. Skyldigheten i denna punkt-sats 

ingår inte till någon del på den fastställda marknaden och den går utöver 

ramen i första stycket. 

 

Den tredje punkt-satsen avser förbindelser mellan en skarvpunkt och samt-

liga anslutningspunkter som är anslutna till stationsnoden/Kc-noden. I lik-

het med vad som anförts om den första punkt-satsen omfattar regleringen i 

den tredje punkt-satsen skyldigheter som inte ingår på den fastställda 

marknaden, i den mån begreppet anslutningspunkt avser andra anslut-

ningspunkter än nätanslutningspunkter. 

 

Den fjärde punkt-satsen, slutligen, avser förbindelser mellan en anslut-

ningspunkt i ett anslutningsnät och samtliga andra anslutningspunkter i 

samma nät. Eftersom ett accessnät utgörs av förbindelser mellan nätanslut-

ningspunkten och en korskoppling eller likvärdig facilitet kan sådana för-

bindelser som avses här inte i någon del ingå på marknaden, även om det 

är fråga om nätanslutningspunkter.  

 

Enligt TeliaSonera är det i princip endast det som regleras i det första 

stycket samt delvis det som angivits i första och tredje punkt-satsen under 
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a-punkten som kan ingå på en marknad som fastställts enligt ovan, åt-

minstone om PTS med begreppet ”motsvarande anslutningspunkt i Telia-

Soneras nät” i första stycket respektive med begreppet ”anslutningspunkt” 

i första och tredje punkt-satserna avser en nätanslutningspunkt definierad 

enligt LEK. Förbindelser som regleras i andra och fjärde punkt-satserna är 

inte kundunika och ingår på en annan marknad, vilken i Sverige har be-

nämnts svartfiber-marknaden.  

 

Skyldigheter som inte kan hänföras till den relevanta marknaden är bara 

möjliga att ålägga SMP-operatören under vissa begränsade förutsättningar. 

TeliaSonera konstaterar att flera av de förbindelser som TeliaSonera ska ge 

tillträde till enligt skyldighet 2, punkten a inte ingår på den fastställda 

marknaden. Förbindelserna utgör inte ett väsentligt inslag för att stödja 

skyldigheter som ingår på marknaden eftersom förbindelserna kan hyras 

utan samband med hyra av en accessförbindelse. Vid sådana förhållanden 

finns det med tillämpning av kommissionens kriterier enligt 2007 års re-

kommendation inte förutsättningar att ålägga TeliaSonera skyldigheterna 

på den fastställda marknaden. 

 

En skyldighet som åläggs enligt regelverket ska enligt 4 kap. 4 § LEK syfta 

till att skapa effektiv konkurrens på den relevanta marknaden (jfr prop. 

2002/03:110 s. 375). De nu aktuella skyldigheterna kan mot den angivna 

bakgrunden inte anses skapa effektiv konkurrens på den fastställda mark-

naden.  

 

De nu berörda skyldigheterna (yrkandena 2 a-2 c) är därför oförenliga med 

4 kap. 4 § LEK och därmed också oförenliga med proportionalitetskravet i 

1 kap. 2 § LEK. Skyldigheterna ska därför upphävas. 
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Nyanläggning av fiber (yrkandena 2 d, 2 e och 7) 

 

PTS har ålagt TeliaSonera följande under Skyldighet 2, punkterna f-h. 

 

f. Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till befintlig svart fiber omfattar 

även situationer där mindre anpassningar krävs, såsom t.ex. bygling, 

skarvning och nyanläggning av abonnentanslutningskabel. 

 

g. På de sträckor TeliaSonera inte kan tillgodose en rimlig begäran om be-

fintlig svart fiber med anledning av att där saknas tillgänglig fiber ska Teli-

aSonera tillmötesgå en rimlig begäran om nyanläggning av fiber mot of-

fert. TeliaSonera kan tillhandahålla nyanläggning av fiber på ett sådant sätt 

att den tillträdande operatören initialt betalar hela den offererade, och för 

det begärda tillträdet relevanta, anläggningskostnaden. TeliaSonera ska i 

sådant fall i gengäld garantera den tillträdande operatören nyttjanderätt 

under viss tid. Denna ska motsvara avskrivningstiden för fiber som an-

vänds vid beräkningen av kostnadsorienterade priser för tillträden baserade 

på optisk fiber. Därefter omfattas den aktuella fibern av regleringen för 

befintlig svart fiber. 

 

h. En begäran om nyanläggning av fiber ska anses rimlig om TeliaSonera 

har tillgänglig kanalisation. Begreppet tillgänglig kanalisation inkluderar 

även de fall där den aktuella kanalisationen behöver iordningställas för att 

lägga ny fiber och där det är nödvändigt att göra markarbeten eller att 

skarva med ny kanalisation. En begäran kan således komma att tillgodoses 

genom nyttjande av såväl befintlig svart fiber som nyanläggning av fiber. 

 

TeliaSonera åläggs alltså att under vissa förutsättningar på begäran nyan-

lägga svart fiber när sådan fiber inte finns tillgänglig på den begärda 

sträckan. Vidare åläggs TeliaSonera att nyanlägga abonnentanslutningska-

bel. Skyldigheten innebär i praktiken att TeliaSonera blir tvunget att inve-

stera för andra operatörers räkning. En sådan skyldighet är mycket ingri-

pande, även med beaktande av ersättningsbestämmelserna. PTS har ålagt 

skyldigheten med stöd av 4 kap. 8 § LEK som genomför artikel 12 tillträ-

desdirektivet. 

 

Enligt artikel 12 får regleringsmyndigheten ålägga skyldigheter som avser 

tillträde till specifika nätdelar. En skyldighet att nyanlägga fiberbaserad 
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infrastruktur kan varken språkligt eller till sin innebörd inordnas under 

begreppet tillträde till specifika nätdelar. Det innebär att en tillträdesskyl-

dighet bara kan avse en befintlig facilitet. 

 

PTS åläggande såvitt avser nyanläggning är därmed inte förenligt med re-

gelverket och skall upphävas i enlighet med yrkandena 2 d och 2 e. I kon-

sekvens härmed bör även Skyldighet 9 punkten 6 upphävas (yrkande 7). 

 

Kapacitetsprodukter som backhaul (yrkande 3) 

 

PTS har ålagt TeliaSonera följande skyldighet i beslutet under skyldighet 

3 a. 

 

TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla 

tillträde till backhaul. 

a. TeliaSonera ska, i samband med samlokalisering för tillträde till 
kopparaccess, vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde till 
backhaul i första hand genom att tillhandahålla svart fiberförbin-
delse, i andra hand genom nyanläggning av fiber mot offert på sätt 
som framgår av skyldigheten om tillträde till svart fiber punkterna g 
och h, upp till 50 km förbindelselängd (avser fågelvägen) eller ge-
nom att tillhandahålla optisk våglängd eller digital förbindelseka-
pacitet enligt beslut av tillträdande operatör.  

 

Som framgår gäller den citerade bestämmelsen endast backhaul i samband 

med tillträde till kopparaccess. Backhaul vid fiberaccess är reglerad i b-

punkten i skyldighet 3. Den nu aktuella frågan berör dock endast koppar-

access. TeliaSonera ska enligt denna skyldighet tillhandahålla tillträde till 

backhaul, i första hand i form av svart fiber och i andra hand, om det sak-

nas tillgänglig fiber, genom nyanläggning av fiber eller genom att tillhan-

dahålla optisk våglängd eller digital förbindelsekapacitet enligt operatörens 

val. Om det saknas tillgänglig fiber kan operatören alltså välja mellan att 

kräva nyanläggning av fiber eller att hyra kapacitetsprodukter av TeliaSo-

nera. Backhaul ska tillhandahållas mot kostnadsorienterad ersättning där 

kostnaderna beräknas enligt LRIC (se skyldighet 9.1 och 9.2).  
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Med produkterna optisk våglängd och digital förbindelsekapacitet får ope-

ratören inte fysiskt tillträde till infrastrukturen. Produkterna ingår därför 

inte på den av PTS fastställda marknaden utan de omfattas av de två mark-

naderna för hyrda förbindelser, dvs. marknaden för terminerande avsnitt av 

hyrda förbindelser och marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser. 

På den förstnämnda marknaden fastställde PTS skyldigheter enligt beslut 

den 6 oktober 2005 (ärende 04-6950/23). Regleringen av priserna för hyrda 

förbindelser på denna marknad är begränsad till vissa fall. Det reglerade 

priset ska i de tillämpliga fallen beräknas med de faktiska och historiska 

kostnaderna som grund (FDC). Prisregleringen skiljer sig således från pris-

regleringen av backhaul. Efter analys av den senare marknaden kom PTS 

fram till att det rådde effektiv konkurrens på denna marknad varför inga 

skyldigheter beslutades. Produkter som ingår på denna senare marknad 

tillhandahålls således helt på kommersiella villkor.  

 

Det framgår inte av beslutet varför PTS har ansett det nödvändigt att före-

skriva att kapacitetsprodukter ska vara ett alternativ vid backhaul. TeliaSo-

nera tillhandahåller kapacitetsprodukter i enlighet med beslutet om termi-

nerande avsnitt av hyrda förbindelser och andra sådana förbindelser på 

kommersiella villkor oavsett den aktuella regleringen i skyldighet 3, punk-

ten a. Bestämmelsen innebär dessutom att oreglerade kapacitetsprodukter 

inom ramen för marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser ska till-

handahållas till reglerade priser och att sådana produkter inom ramen för 

terminerande avsnitt av hyrda förbindelser ska tillhandahållas till priser 

som antingen inte är reglerade alls enligt beslutet om terminerande avsnitt 

eller reglerade efter en annan kostnadsberäkningsmetod. Detta är naturligt-

vis inte en acceptabel ordning.  

 

TeliaSonera har ovan redogjort för de förutsättningar som gäller för att 

ålägga skyldigheter som ligger utanför marknaden. Eftersom operatören 

även utan särskild reglering i detta beslut kan hyra kapacitetsprodukter som 
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alternativ till svart fiber är den nu aktuella skyldigheten inte proportioner-

lig och kan inte vara en väsentlig del i att stödja en skyldighet som ingår på 

marknaden och som annars skulle bli ineffektiv. 

 

Skyldighet 3, punkten a är i nu berört avseende inte förenlig med 4 kap. 4 § 

LEK och 1 kap. 2 § LEK och bör ändras i enlighet med yrkandet. 

 

Skyldigheter som avser tillhörande installationer (yrkande 4) 

 

PTS har ålagt TeliaSonera följande skyldigheter som avser tillhörande in-

stallationer (skyldighet 4 första stycket och punkterna c och d).  

 

TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla 

tillträde till tillhörande installationer, dvs. samlokalisering och övriga rele-

vanta installationer som utgör en förutsättning för nätinfrastrukturtillträde 

ska kunna realiseras. 

 

Tillträdet omfattar följande: 

 

/…/ 

 

c. TeliaSonera ska möjliggöra att samlokaliserande operatörer i rimlig om-

fattning kan dra in egen eller annans kabelförbindelser för anslutning till 

samlokaliserad utrustning 

 

d. TeliaSonera ska, vid ny-, om- eller tillbyggnad, dimensionera samlokali-

seringsutrymmets storlek med beaktande av övriga operatörers behov av 

tillträde till kopplingspunkten, så att utrymmet är tillräckligt för att möta 

beställningar om samlokalisering från övriga operatörer. TeliaSonera ska 

samråda mad grossistkunderna. I de fall bygglov krävs ska samråd ske in-

nan TeliaSonera lämnar in ansökan om bygglov för produktionslokalen. 

 

Begreppet tillhörande installationer är definierat i 1 kap. 7 § LEK som 

”anordning, funktion eller annat som inte utgör men har samband med en 

elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikations-

nät, och som möjliggör eller stöder den tjänsten eller tillhandahållande av 

tjänster via det nätet.” Detta framgår också av det första stycket i skyldig-

27



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

het 4. Den tillhörande installationen ska utgöra en förutsättning för att nät-

infrastrukturtillträde ska kunna realiseras. Typexemplet är att operatören 

hyr utrymme i TeliaSoneras telefonstationer för att där placera sin 

DSLAM-utrustning i syfte att tillhandahålla sina slutkunder bredhands-

tjänster baserad på den accessförbindelseoperatören hyr av TeliaSonera (se 

skyldighet 4, punkten a). Samlokaliseringen är i detta fall en förutsättning 

för att infrastrukturtillträdet ska kunna realiseras. 

 

De skyldigheter inom ramen för begreppet tillhörande installation som PTS 

har ålagt TeliaSonera i punkterna c och d utgör dock ingen förutsättning 

för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras.  

 

Användning av TeliaSoneras telestationer för andra syften än för nätinfra-

strukturtillträde 

 

Enligt skyldighet 4, punkten c är TeliaSonera tvingat att på begäran från 

annan operatör till prisreglerade villkor koppla samman accessinfrastruk-

tur, som inte ägs av TeliaSonera, med utrustning som operatören har sam-

lokaliserat i TeliaSoneras telefonstationer. Accessinfrastrukturen kan vara 

ägd av operatören själv eller av annan nätägare (t.ex. ett stadsnät). Som 

framgår av de skäl PTS åberopar för skyldigheten är syftet ett helt annat än 

att realisera ett nätinfrastrukturtillträde som hyrs av TeliaSonera. Det är 

alltså i detta fall inte fråga om backhaul mellan stationen och operatörens 

tjänstenät utan om att utnyttja TeliaSoneras lokaler för att tillhandahålla 

tjänster till sina slutkunder som är anslutna till andra nät än till TeliaSone-

ras. 

 

Kommissionen riktade följande anmärkningar mot det notifierade förslaget 

i sina kommentarer.  

 

28



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

Införande av en kompletterande samlokaliseringsskyldighet för fysiskt nät-

infrastrukturtillträde och bredbandstillträde i grossistledet 

 

Inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla tillträde till tillhörande in-

stallationer vill PTS ålägga TeliaSonera kompletterande samlokaliserings-

skyldigheter på respektive marknader för att möjliggöra för samlokali-

serade operatörer att dra in tredjeparters ledningar/utrustning i samlokalise-

ringsutrymmet och därigenom ge samlokaliserade operatörer möjlighet att 

använda tjänster som tillhandahålls av andra operatörer än TeliaSonera. 

 

Kommissionen anser att de kompletterande samlokaliseringsskyldigheter-

na, såsom skyldigheter som rör tillhörande installationer i det aktuella fal-

let inte tycks användas för att möjliggöra eller stödja bestämmelsen om de 

primära tillträdesskyldigheterna, även om användningen av de komplette-

rande samlokaliseringsskyldigheterna är beroende av samtidigt inköp av 

vissa accessprodukter för vilka samlokalisering först har beviljats. 

 

Kommissionen påminner PTS om att åtgärder som införs enligt artikel 16 i 

ramdirektivet, jämförd med artikel 8 i tillträdesdirektivet, ska grundas på 

det fastställda problemets art, vara proportionella och motiverade mot bak-

grund av målen i artikel 8 i ramdirektivet. 

 

Kommissionen vill därför uppmana PTS att i det slutliga beslutet ytterli-

gare motivera denna åtgärds lämplighet och proportionalitet mot bakgrund 

av syftet med regleringen. 

 

Med beaktande av att kommissionen inte har vetorätt när det gäller skyl-

digheter utan bara kan lämna kommentarer kan kommissionen knappast ha 

uttryckt sig tydligare. Kommissionen anser tydligen att den föreslagna 

skyldigheten går utanför ramen för vad som är möjligt enligt regelverket. 

TeliaSonera delar den uppfattningen. 

 

PTS uppfattade uppenbarligen inte kommissionens kommentarer på 

samma sätt. Den enda förändringen myndigheten vidtog i det slutliga be-

slutet var att skyldigheten begränsades genom att orden ”i rimlig omfatt-

ning” sköts in i skyldighetstexten. Denna förändring innebär dock ingen 

principiell skillnad. Skyldigheten utgör ingen förutsättning för att nätinfra-

strukturtillträde ska kunna realiseras och kan inordnas under begreppet 
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tillhörande installation. Skyldighet 4, punkten c saknar därför rättslig grund 

och ska upphävas i sin helhet.  

 

Anpassning av TeliaSoneras telefonstationer och andra samlokaliserings-

utrymmen för andras behov 

 

Skyldighet 4, punkten d innebär att TeliaSonera, när bolaget planerar att 

utöka ett samlokaliseringsutrymme för sin egen slutkundsverksamhets räk-

ning eller för annan operatörs räkning, ska beakta andra operatörers behov 

vid dimensioneringen av utrymmet. Dessa behov förutsätts framkomma 

vid det samråd som TeliaSonera ska genomföra enligt bestämmelsen. PTS 

skäl för skyldigheten framgår av beslutet s. 231 f. De angivna skälen är 

dock inte helt anpassade till skyldighetstexten. 

 

Även i detta fall är det tydligt att skyldigheten inte utgör en förutsättning 

för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras. Det är t.ex. inte en för-

utsättning att operatören redan har utrustning samlokaliserad i ett befintligt 

utrymme (vid om- eller tillbyggnad) och alltså hyr en accessförbindelse av 

TeliaSonera. Skyldigheten går därmed utanför ramen för begreppet tillhö-

rande installation.  

 

Skyldighet 4, punkten d saknar därför rättslig grund och ska upphävas i sin 

helhet. 

 

Regleringen är olämplig även av andra skäl. Åtminstone såvitt framgår av 

ordalydelsen är det inte heller en förutsättning att de operatörer som i sam-

rådet anmäler behov av utrymme verkligen åtar sig att hyra det utrymme 

som dimensioneras för deras räkning. TeliaSonera ställs därför inför risken 

att stå kostnaden för ett överdimensionerat utrymme. PTS har i annat sam-

manhang pekat på riskerna med reglering som leder till överdimensioner-

ing av infrastruktur. Sådan reglering medför enligt PTS en fördyring av 
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infrastrukturutbyggnaden och kan ytterst leda till lägre incitament att inve-

stera i nya nät och ge högre slutkundspriser. 

 

PTS åläggande kan i praktiken också innebära att TeliaSoneras slutkunds-

verksamhet eller annan operatör i förväg tvingas avslöja sina satsningsom-

råden för andra operatörer, vilket är olämpligt från konkurrensrättsliga ut-

gångspunkter. 

 

Avtalsvite (yrkande 6) 
 
Skyldighet 8, punkterna 3 h och 3 l har följande lydelse. 
 
3. TeliaSonera ska säkerställa att ett avtal om nätinfrastrukturtillträde och 
därtill hörandetjänster åtminstone innehåller följande: 
/…/ 
 
h. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer för nätinfrastrukturtill-
trädet och därtill hörande tjänster. Dessa ska specificeras i tjänstenivåavtal 
(SLA). Villkoren ska säkerställa att grossistkunderna ges samma kvalitet, 
leveransvillkor och service som TeliaSonera ger sin egen slutkundsverk-
samhet för närmast jämförbara slutkundserbjudande, åtminstone vad gäller: 
 

i. beställningsprecision 
ii. leveranstid 
iii. leveransprecision 
iv. felavhjälpningstid, samt  
v. tillgänglighet till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 
och automatiserade gränssnitt samt de informationssystem som opera-
törerna behöver för att kunna tillgodogöra sig tillträdet.  

 
/…/ 
 

l. Avtalsvite vid avvikelse från utfäst kvalitetsnivå, leveransvillkor och 

servicenivå för nätinfrastrukturtillträdet och därtill hörande tjänster enligt 

punkten h ovan. Villkoren för avtalsvite ska tydligt ange på vilka grunder 

sådant ska utgå, dvs. vad som ska anses utgöra en avvikelse från utfästa 

nivåer och villkor, när TeliaSonera ska erlägga avtalsvite, samt vilka be-

lopp som ska erläggas.  

 

Avtalsvitet ska vara skäligt utifrån syftet att det ska ge TeliaSonera till-

räckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje enskild avvikelse 

från utfästa nivåer eller villkor. Ersättningsnivån ska successivt höjas till 

dess avtalsvillkoren fullföljts. TeliaSonera ska utan anmodan betala avtals-

vitet vid närmast följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. 
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PTS har ålagt skyldigheten med stöd av 4 kap. 4, 8 och 9 §§ LEK.  

 

TeliaSonera har som grund för sin talan i denna del ursprungligen gjort 

gällande bl.a. att PTS under nuvarande reglering inte kan ålägga en förplik-

telse att erbjuda avtalsviten vid avvikelse från träffade servicenivåavtal. 

Genom Kammarrättens i Stockholm dom den 4 oktober 2011 i mål nr 

1690-10 är det emellertid klarlagt att det i Sverige är möjligt för en regle-

ringsmyndighet att inom ramen för tillträde enligt 4 kap. 8 § LEK ålägga 

SMP-operatörer att ta in avtalsviten i sina avtal om reglerade tjänster. Do-

men gäller visserligen erbjudande av avtalsvite vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder men motsvarande synsätt bör rim-

ligen gälla även på andra marknader som regleras av LEK. Mot denna 

bakgrund gör TeliaSonera inte längre gällande att avtalsviten inte kan 

åläggas som en tillträdesskyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK.  

 

TeliaSonera ifrågasätter dock alltjämt behovet av och proportionaliteten i 

skyldigheten som den är utformad i SMP-beslutet. TeliaSonera hade i det 

tidigare angivna målet inte föreslagit någon annorlunda utformad och 

mindre ingripande skyldighet som skulle kunna ha motsvarande verkan 

som den överklagade skyldigheten. Kammarrätten ansåg sig därför vid 

proportionalitetsbedömningen endast kunna pröva den omtvistade skyldig-

heten i förhållande till övriga befintliga sanktioner som kan vidtas mot Te-

liaSonera. Mot denna bakgrund föreslår TeliaSonera i detta mål uttrycklig-

en en mindre ingripande skyldighet.  

 

Den närmare utformningen av vitet och under vilka förutsättningar dessa 

ska utgå är visserligen i allt väsentligt inte bestämda i SMP-beslutet. Såd-

ana frågor får bedömas inom ramen för myndighetens tillsyn. I SMP-

beslutet föreskrivs dock att TeliaSonera utan anmodan ska betala avtalsvi-

tet vid närmast följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. De skäl som 
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PTS åberopar i SMP-beslutet för att vitet ska utbetalas utan anmodan är att 

det i annat fall finns en risk att operatören drabbas av sådana transaktions-

kostnader för att begära utbetalning i varje enskilt fall att det inte uppväger 

det vitesbelopp som kan bli aktuellt, vilket enligt PTS minskar verknings-

graden av skyldigheten. 

 

Avtalsviten är vanligt förekommande i kommersiella leveransavtal. Enligt 

de avtal inom telebranschen som TeliaSonera har tagit del av förutsätts att 

det är den berättigade parten som begär att vitet ska betalas ut. Uppenbarli-

gen har transaktionskostnaden i dessa fall inte påverkat avtalens utform-

ning. Enligt TeliaSonera är det också mycket ovanligt i andra kommersi-

ella avtal att viten ska betalas ut utan anmodan av den ersättningsberätti-

gade parten. Anledningen till det beror sannolikt på att leveransförseningar 

m.m. inte nödvändigtvis bara föranleds av leverantörens försummelse utan 

kan ligga inom köparens ansvar. Det ligger därför normalt på den ersätt-

ningsberättigade parten själv att åberopa ersättningsbestämmelser i avtal 

till sin fördel gentemot sin avtalspart. 

 

PTS har i anslutning till samrådet om ett förslag till ny reglering på mark-

naden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser framfört att syftet 

med skyldigheten att tillämpa viten vid avtalsbrott är att säkerställa att Te-

liaSonera tillämpar marknadsmässiga villkor. TeliaSonera ska enligt myn-

digheten inte åläggas villkor som är mer långtgående än de villkor andra 

leverantörer tillämpar. Den föreslagna regleringen om avtalsviten innehöll 

inte något krav på att vitesbeloppen skulle betalas ut utan anmodan. Ingen 

av de operatörer som yttrade sig i samrådet hade några invändningar mot 

förslaget i det avseendet. Som framgått anser TeliaSonera att kravet på att 

vite ska betalas ut utan anmodan är ett mer långtgående villkor än andra 

leverantörer tillämpar. Det krävs ett omfattande och komplicerat arbete för 

att kunna uppfylla skyldigheten och det gäller i all synnerhet om TeliaSo-

nera ska utbetala vitet utan anmodan. 
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TeliaSonera har redan viten i avtal som avser reglerade tjänster. Enligt 

LLUB-avtalet, t.ex., utgår vite bl.a. vid leveransförsening, dvs. när leve-

rans sker senare än på den avtalade leveransdagen. Vite utgår dock inte om 

det är operatören som har orsakat att leveransen inte kan genomföras på 

den avtalade leveransdagen. Operatören kan t.ex. ha lämnat fel uppgifter 

eller kunden är inte hemma på överenskommen tid när entreprenören ska 

genomföra installationen. TeliaSonera är inte heller skyldigt enligt avtalet 

att betala ut vite om leveransförseningen är hänförlig till force majeure. 

Vidare kan erlagt vite avräknas från skadeståndsersättning till den del vitet 

utgått på grund av samma omständighet som förorsakat skadan. En begä-

ran om vite ska framställas inom 90 dagar. 

 

Vite ska enligt SMP-beslutet utgå vid avvikelse från vad som är utfäst i 

avtalet. Detta innebär att TeliaSonera, utöver att utveckla stödsystem för att 

identifiera de fall där leverans eller felavhjälpning har skett senare än avta-

lat, behöver analysera varje sådant identifierat fall för att bedöma om orsa-

ken till förseningen berott på operatören, om det har förelegat omständig-

heter som är hänförliga till force majeure eller om det är aktuellt att även 

betala ut skadestånd. Det framstår inte som sannolikt att det skulle vara 

möjligt över huvud taget att genomföra en sådan analys genom ett IT-

system. För att utbetalning ska kunna ske redan vid närmast följande faktu-

reringstillfälle måste därför betydande personalresurser tillsättas för att 

klara prövningen inom föreskriven tid. Kostnaden för att uppfylla PTS 

krav kommer att uppgå till ansenliga belopp. Dessa kostnader kommer att 

ingå i kostnadskalkylen för tjänsten och leder till högre priser för operatö-

rerna. 

 

Med hänsyn till det anförda anser TeliaSonera att ändamålet med ett regle-

rat avtalsvite uppfylls även utan kravet på att vitet ska betalas ut utan an-

modan. Den fördel kravet har för operatörerna står inte heller i rimlig pro-
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portion till de olägenheter kravet innebär för TeliaSonera. Skyldigheten i 

nuvarande utformning är därför inte förenlig med proportionalitetsprinci-

pen enligt 1 kap. 2 § LEK. Kravet på utbetalning utan anmodan ska därför 

upphävas. 

 

Kompensation vid förtida avveckling av telestationer (yrkande 5) 

 

Skyldighet 5, punkterna 1-3 har följande lydelse.  

 
1. TeliaSonera ska minst fem år i förväg informera samlokaliserande 

operatörer om kommande utfasningar av telestationer eller liknande 
kopplingspunkter. Informationen ska vara tydlig och konkret med 
en tidpunkt för planerad nedläggning preciserad till månad och år. 

 
2. Om TeliaSonera underlåter att informera i enlighet med punkten 1, 

eller om en telestation eller liknande kopplingspunkt annars fasas ut 
innan de fem åren förflutit, ska TeliaSonera ersätta sam lokali-
serande 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. tillgång-
ens bokförda värde.  

 
3. TeliaSonera är inte ersättningsskyldigt enligt denna bestämmelse 

om en överenskommelse om att tidigarelägga utfasningen träffats 
med sam lokaliserande operatörer, eller vid händelse av sådan force 
majeure som medför att utfasning måste genomföras med kortare 
varsel.  

 

PTS föreskriver att TeliaSonera ska ersätta operatören för investeringens 

restvärde om TeliaSonera utan objektiva skäl under den föreskrivna 

femårstiden avbryter samlokaliseringen i telestationen. Ersättningsskyldig-

heten undviks om operatören före avtalet har informerats om nätföränd-

ringen. 

 

Skyldigheten i punkten 1 ska säkerställa att TeliaSonera inte genomför en 

övergång till NGA på ett sätt som innebär förluster för konkurrenterna. 

TeliaSonera ska därför minst fem år i förväg informera samlokaliserande 

operatörer om kommande utfasningar av telestationer eller liknande kopp-

lingspunkter. För att de samlokaliserande operatörerna ska ha möjlighet att 
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planera utifrån informationen krävs att den är tydlig och konkret med en 

tidpunkt för planerad nedläggning preciserad till månad och år. TeliaSo-

nera ska ersätta samlokaliserade operatörer vid avvikelse från bestämmel-

serna i punkten 1.  

 

PTS har inte redovisat sin analys av den rättsliga grunden för skyldigheten 

annat än att skyldigheten är grundad på 4 kap. 8 § LEK.  

 

Skyldigheten avser inte tillträde till nät och skyldigheten är ingen tillhö-

rande installation. Skyldigheterna enligt 5.2 och 5.3 saknar därmed rättslig 

grund och ska upphävas. 

 

Dessutom måste skyldigheten ifrågasättas av andra skäl. Kompensations-

beloppet är beroende av hur operatören själv har valt att bokföra sina av-

skrivningar och bestämmelsen tar inte hänsyn till att operatören har möj-

lighet att återanvända utrustningen varför operatören i många fall kommer 

att överkompenseras. Möjligheten till återanvändning är dock i sin tur be-

roende av om operatören kan behålla äganderätten till utrustningen sedan 

TeliaSonera ersatt operatören för restvärdet.  

 

Beställning av kopparaccess (yrkande 1)  

 

TeliaSonera har i skyldighet 1.3 ålagts följande. 

 
En operatörs beställning av tillträde ska som huvudregel komma till stånd 
genom enbart kopplingsarbete i telestation eller kopplingsskåp, s.k. enkel 
installation. 
 

Något egentligt skäl för att ålägga denna skyldighet, som endast gäller vid 

beställning av kopparaccess, har inte angetts i skälen till det överklagade 

beslutet (se s. 179). Bakgrunden är dock ett föreläggande som PTS medde-

lade 2009 och som avsåg beställning av hel ledning till hushåll.  

36



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

Tre krav måste vara uppfyllda för att en installation av en kopparförbin-

delse ska kunna utföras med enbart arbete i telestationen, dvs. som en en-

kel installation. Kopparförbindelsen ska för det första vara förhandsupp-

kopplad, dvs. förbindelsen ska vara framkopplad till den aktuella bostaden, 

förbindelsen måste för det andra även vara ledig, dvs. tillgänglig för be-

ställning och, för det tredje, den lediga förbindelsen ska kunna identifieras 

vid beställningen. I andra fall krävs arbete även i accessnätet för att kunden 

ska få en fungerande bredbandsförbindelse. 

 

Enligt TeliaSoneras uppfattning är det inte möjligt eller lämpligt att genom 

en generell regel bestämma att en beställning av en kopparförbindelse som 

huvudregel ska kunna ske genom s.k. enkel installation. Regleringen gäller 

för det första även beställning av kopparaccess till företag och i dessa fall 

kan aldrig eller nästan aldrig en beställning ske enbart genom kopplingsar-

bete i telestationen eftersom det saknas förhandsuppkopplade förbindelser. 

Vid beställning av hel ledning till hushåll saknas för det andra en för-

handsuppkopplad förbindelse i uppskattningsvis 20-30 procent av fallen. 

Till detta kommer de fall där förbindelsen fortfarande är upptagen vid be-

ställningstillfället. I uppemot en tredjedel eller mer av beställningarna av 

hel ledning kan det alltså aldrig bli fråga om en enkel installation oavsett 

kvaliteten på beställningssystemet. Det finns helt enkelt ingen förbindelse 

som systemet kan identifiera. Då krävs alltid arbete i accessnätet. Redan på 

denna grund framstår skyldigheten att enkel installation ska vara huvudre-

gel som både orimlig och oproportionerlig. 

 

Även i de fall det finns tekniska förutsättningar att få en enkel installation 

vid beställningen måste skyldigheten ifrågasättas. Skyldigheten avser även 

delad ledning. I dessa fall finns det alltid ett telefonnummer att söka på vid 

beställningen. Det har inte tidigare framkommit att det finns problem att 

hitta den aktuella förbindelsen i beställningssystemet vid delad ledning. 

Skyldigheten framstår därför som onödig i detta fall. 

37



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

 

När det gäller beställningar av hel ledning är utfallet till huvudsaklig del 

beroende av hur operatören väljer att organisera sin egen verksamhet. 

Denne kan själv påverka utfallet genom att ta reda på mer information, 

bl.a. genom att använda de hjälpmedel TeliaSonera ställt till förfogande för 

operatörerna vid beställning och som delvis regleras i skyldighet 7 i det 

överklagade beslutet. Information som kan underlätta identifiering av rätt 

kopparförbindelse kan även inhämtas på annat håll. Det är så TeliaSoneras 

egen slutkundsverksamhet arbetar för att minska antalet komplexa install-

ationer. 

 

Skyldigheten innehåller emellertid inte någon begränsning eller något krav 

på att operatören vidtar motsvarande åtgärder för att identifiera kopparför-

bindelsen. Om enkel installation ska vara huvudregel som utfall vid be-

ställning även av hel ledning utan att det ställs något aktivitetskrav på ope-

ratören, måste TeliaSonera utföra omfattande investeringar i telenätet för 

att bygga ut ett sådant nät som regeln förutsätter. Vidare krävs investering-

ar i stödsystem för att kunna följa regleringen. 

 

Utgångspunkten för en bedömning av de krav som enligt regelverket bör 

ställas på ett beställningssystem måste vara det kopparnät som byggts upp 

under de senaste hundra åren och som tillträdesregleringen omfattar. Iden-

tifieringen av kopparförbindelserna har utgått från nätets ursprungliga an-

vändningsområde, dvs. med telefonnummer för telefonitjänsten. Bara de 

senaste åren har det skett en ökande grad av övergång hos abonnenterna 

från traditionell fast telefoni till IP-telefoni eller mobiltelefon. Det är inte 

rimligt att begära att TeliaSonera ska investera i ett fullständigt nytt system 

för identifiering av kopparförbindelser som inte bygger på telefonnummer 

utan på fullständigt uppdaterade, standardiserade och unika bostadsidenti-

teter. En sådan offentlig standardisering håller på att införas genom Lant-

mäteriverkets försorg, men det är oklart om TeliaSonera kommer att få 
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tillgång till detta lägenhetsregister eftersom det upprättats för ett annat än-

damål. För närvarande känner inte TeliaSonera till något annat sätt som 

skulle göra det möjligt att identifiera förhandsuppkopplade kopparförbin-

delser till en viss bostad. Skyldigheten är således alltför långtgående och 

ska upphävas. 

 

Att det i uppemot en tredjedel av beställningarna av hel ledning till hushåll 

saknas tekniska förutsättningar att i beställningssystemet identifiera en 

kopparförbindelse innebär inte att det i övriga fall är rimligt att en beställ-

ning leder till en enkel installation. PTS anser att det alltid eller nästan all-

tid är möjligt att identifiera en befintlig kopparförbindelse vid beställning 

av hel ledning. Detta förutsätter att det existerar ett standardiserat och upp-

daterat lägenhetsregister som är allmänt tillgängligt. Även om förutsätt-

ningarna på senare tid har ökat för att detta ska bli verklighet existerar ett 

sådant register ännu inte.  

 

Skillnader i andelen enkla installationer mellan TeliaSonera och vissa 

andra operatörer, som förefaller vara grunden för den överklagade skyldig-

heten, beror inte främst på omständigheter som TeliaSonera råder över. 

Skyldigheten är därför inte proportionerlig.  

 

Utformningen av skyldigheten är baserad på PTS föreläggande den 11 

mars 2009, dnr 08-11319. Föreläggandet upphävdes emellertid av Kam-

marrätten i Stockholm genom dom den 22 mars 2011. Enligt kammarrätten 

var föreläggandet så oklart utformat att det inte uppfyllde de krav på tyd-

lighet och precision som ställs upp av rättssäkerhetsskäl. Även på denna 

grund finns därför skäl att upphäva skyldigheten.   
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Målets fortsatta handläggning 

 

Som berörts i flera avsnitt har PTS enligt TeliaSoneras uppfattning medde-

lat skyldigheter som går utanför ramarna för regelverket. Flera begrepp 

som förekommer i EG-direktiven har betydelse vid bestämning av regel-

verkets gränser. Ytterst är det bara EU-domstolen som kan klargöra inne-

börden av dessa begrepp. I beslutet är det närmast begreppen tillträde till 

nät och tillhörande installation som är av intresse. Om förvaltningsrätten 

inte instämmer i TeliaSoneras uppfattning av innebörden av begreppen, bör 

förvaltningsrätten inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen med 

stöd av artikel 267 i EU-fördraget, eftersom ett klargörande i sådana fall är 

nödvändigt för att döma i saken.  

 

PTS anför till stöd för sin inställning bl.a. följande.  

 

PTS marknadsavgränsning och skyldigheterna att lämna tillträde till optisk 

fiber (yrkande 2 a – 2 c)  

 

TeliaSonera gör gällande att PTS såvitt gäller tillträde till optisk fiber har 

ålagt skyldigheter som inte ingår på den marknad som PTS har fastställt 

och att detta inte är förenligt med 4 kap. 4 § LEK och proportionalitetskra-

vet i 1 kap. 2 § LEK. Detta gäller, enligt företaget, skyldigheter som avser 

tillträde till förbindelser som inte direkt ansluter enskilda slutkunder och 

skyldigheterna ska därför, enligt företaget, ändras resp. upphävas.  

 

TeliaSoneras överklagande i denna del utgår från frågan hur omfattningen 

av den marknad som PTS har fastställt ska uppfattas och om marknaden 

kan anses omfatta förbindelser som inte direkt ansluter till slutkunder.  

 

TeliaSoneras överklagande aktualiserar tre frågor som PTS anser inled-

ningsvis bör klargöras: 
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•Vad omfattas av marknad 4 enligt 2007 års rekommendation,  

•Vad omfattas av PTS marknadsdefinition, och  

•Har PTS notifierat kommissionen om marknadsavgränsningen? 

 

Vad omfattas av marknad 7 enligt 2007 års rekommendation? 

 

Marknad 4 omfattar enligt 2007 års rekommendation ”Tillträde (fysiskt) 

till nätinfrastruktur i grossistledet (inbegripet accessnät med gemensamt 

tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast anslutningspunkt”. 

 

Utgångspunkten för 2007 års rekommendation är den marknad som fast-

ställdes i den urspungliga rekommendationen från 2003 (och dessförinnan i 

den s.k. LLUB-förordningen från 2001), med undantag för att den numera 

är teknik-neutral. Marknadsavgränsningarna i de båda rekommendationer-

na tar sikte på samma flaskhalsresurser, dvs. förbindelsen mellan slutkun-

den och telestationen/korskopplingen. Det är hela denna förbindelse som 

anses vara en flask-halsresurs, och det är den som beskrivs som ”access-

nät” eller på engelska ”the local loop”.  

 

Ända sedan tillträdet till LLUB först reglerades genom LLUB-

förordningen har denna marknad, och de åtföljande skyldigheterna, omfat-

tat hela eller delar av denna förbindelse. Att man nu gjort marknaden tek-

nikneutral förändrar inte detta faktum. Tvärtom kan detta faktum göra att 

variationerna i den exakta avgränsningen blir än större än tidigare. Komis-

sionen anger följande i förklaringsdokumentet (s. 33) till rekommenda-

tionen från 2007.  

 
”given that these network changes are still taking place, it is difficult to be 
absolutely precise about the boundaries of the prospective wholesale mar-
kets” 
 

Det är således en given förutsättning att marknadsavgränsningen kan 
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komma att variera från en medlemsstat till en annan beroende på förutsätt-

ningarna där. Det bör noteras att kommissionen i sin NGA-

rekommendation talar om marknaden ”för tillträde till nätinfrastruktur ut-

anför distributionsnäten” vilket ger en fingervisning om vad den avsett att 

inkludera på marknad 4. 

 

Som framgår av det citat från BEREC-rapporten som TeliaSonera åberopar 

har marknad 4 getts olika utformning i olika länder: 

 
In a number of Member States, in-house copper wiring is included in Mar-
ket 4 /…/ There are also Member States where in-house wiring is owned 
(only) by house owners and therefore not included in Market 4.  
 

Av detta framgår att marknad 4 i vissa medlemsstater omfattar hela förbin-

delsen från telestationen ända fram till slutkunden, medan i andra med-

lemsstater fastighetsnät i flerfamiljhus inte ingår i marknaden eftersom 

fastighetsnäten ägs av fastighetsägare och inte av teleoperatören.  

 

TeliaSonera framhåller i sitt yttrande att BEREC:s uttalande innebär att 

avgörande för om en förbindelse ingår på marknad 4 är om den når ända 

fram till slutkunden. Enligt PTS mening drar TeliaSonera här fel slutsats. 

Enligt PTS uppfattning avser BEREC med det citerade uttalandet endast att 

klargöra att möjligheten att ålägga en operatör skyldigheter att lämna till-

träde kan variera beroende på vem som äger förbindelsen. Förbindelser – 

oavsett om de når en slutkund eller inte – som inte ägs av en operatör kan 

inte ingå på marknad 4. BEREC:s uttalande kan inte, på sätt som TeliaSo-

nera gör, tolkas som att marknad 4 upphör att vara marknad 4 bara för att 

fastighetsnätet inte inbegripits.  

 

TeliaSoneras tolkning av rekommendationen från 2007 skulle innebära att i 

vissa fall endast fastighetsnät i flerfamiljhus skulle omfattas av marknad 4 

och därmed kunna bli föremål för reglering, men inte de förbindelser som 

löper mellan fastigheten och telestationen. Detta är enligt PTS mening inte 
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en rimlig tolkning och skulle vara ett väsentligt avsteg från de principer 

som legat till grund för accessnätsmarknaden alltsedan LLUB-

förordningen från 2001.  

 

TeliaSonera gör gällande att tillträdes- respektive ramdirektivets nuvarande 

lydelse och definitioner av begreppen accessnät och nätanslutningspunkt 

innebär att accessnätet alltid börjar (eller slutar) hemma hos abonnenten. 

PTS håller inte med om detta.  

 

En nätanslutningspunkt är den fysiska punkt vid vilken en abonnent ansluts 

till ett allmänt kommunikationsnät. Ett allmänt kommunikationsnät defi-

nieras i ramdirektivet som ett elektroniskt kommunikationsnät som helt 

eller huvudsakligen används för att tillhandahålla elektroniska kommuni-

kationstjänster som är tillgängliga för allmänheten och som stöder inform-

ationsöverföring mellan nätanslutningspunkter. En nätanslutningspunkt 

utgör således enligt ramdirektivets definition en del av ett allmänt kommu-

nikationsnät. Ett fastighetsnät som tillhör en fastighetsägare utgör normalt 

inte ett allmänt kommunikationsnät. En abonnentanslutning i ett fastig-

hetsnät utgör därför vanligen inte en nätanslutningspunkt enligt den inne-

börd begreppet har enligt ramdirektivet. Begreppet accessnät, och därmed 

också den här relevanta marknaden, kommer alltid att avse förbindelser i 

ett allmänt kommunikationsnät.  

 

I de fall där fastighetsnätet ägs av operatören sträcker sig det allmänna 

kommunikationsnätet ända fram till abonnentens lägenhet eller villa, och 

nätanslutningspunkten finns följaktligen hos abonnenten/slutkunden. I de 

fall den enskilde abonnenten ansluts via ett mellanliggande fastighetsnät 

som ägs av fastighetsägaren finns nätanslutningspunkten där fastighetsnä-

tet ansluter till det allmänna kommunikationsnätet, t.ex. i källaren.  

 

Accessnät kan således vara uppbyggda på olika sätt. Det kan omfattat di-
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rekta slutkundsanslutningar, men det kan också sluta i en anslutningspunkt 

i fastigheten, beroende på var det allmänna kommunikationsnätet slutar. 

Marknad 4 omfattar alla förbindelseelement mellan telestationen och den 

nätanslutningspunkt, t.ex. hemma hos slutkunden eller i källaren på ett fler-

familjshus, där det allmänna kommunikationsnätet upphör.  

 

Vad omfattas av PTS marknadsdefinition? 

 

Så som PTS uppfattar det bygger TeliaSoneras resonemang i nu aktuella 

delar på att företaget anser att PTS beslut måste tolkas som att PTS har 

gjort en marknadsavgränsning som innebär att den endast omfattar förbin-

delser som leder ända fram till slutkund. Detta trots att PTS uttryckligen 

gjort en avgränsning av marknaden som innebär att den omfattar dels för-

bindelser som direkt ansluter slutkunder, men också förbindelser som end-

ast når fram till ”motsvarande nätanslutningspunkt”, dvs. en punkt t.ex. i 

källaren i ett flerfamiljshus.  

 

PTS har med sin marknadsavgränsning avsett precis vad som framgår av 

avgörandet i denna del – dvs. fysiskt tillträde i grossistledet till kopparba-

serad (inbegripet fullt eller delat tillträde) respektive fiberbaserad infra-

struktur i ett transmissionssystem mellan slutkundens fasta anslutnings-

punkt, eller motsvarande nätanslutningspunkt, och den nätägande operatö-

rerens anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast föl-

jande nod, eller motsvarande anslutningspunkt. Den nätanslutningspunkt 

som utgör den ena ändpunkten för transmissionssystemet kan således utgö-

ras av en punkt som motsvarar slutkundens fasta nätanslutningspunkt. I ett 

flerfamiljshus där den allra sista biten ägs av fastighetsägaren blir den rele-

vanta anslutningspunkten således fastighetsanslutningen och marknaden 

omfattar i de fallen inte fastighetsnätet.  

 

PTS använder begreppet kundunik i resonemangen kring vilken typ av 
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infrastruktur som kan fylla den funktion som efterfrågas och som därför 

ska ingå på den relevanta produktmarknaden. Den slutliga marknadsav-

gränsningen som framgår av avgörandet tar dock inte hänsyn till hur infra-

strukturen används i det enskilda fallet och omfattar alla där angivna för-

bindelseelement. Det kan inte råda någon tveksamhet om att myndigheten 

med begreppen ”slutkundens fasta anslutningspunkt” och ”motsvarande 

nätanslutningspunkt” avsett två olika saker. PTS har valt att formulera 

marknaden på detta sätt därför att myndigheten har avsett två olika situat-

ioner. Om endast slutkundsförbindelser hade avsetts hade bisatsen ”eller 

motsvarande nätanslutningspunkt” inte behövts. Den av PTS fastställda 

marknaden omfattar således inte endast förbindelser som direkt ansluter 

slutkunder. Marknad 4 i kommissionens rekommendation från 2007 omfat-

tar tillträde till nätinfrastruktur i accessnätet. Den avgränsning som myn-

digheten har gjort står därför i överensstämmelse med kommissionens de-

finition.  

 

PTS har till stöd för att myndighetens marknadsavgränsning har gjorts i 

överensstämmelse med kommissionens rekommenderade marknad 4 åbe-

ropat en skrivelse från EU-kommissionen daterad den 4 juni 2012.  

 

Har PTS notifierat marknadsavgränsningen till kommissionen? 

 

Den marknadsavgränsning som PTS har gjort framgår klart och tydligt av 

PTS avgörande. Att den inte nödvändigtvis omfattar endast förbindelser 

som direkt ansluter slutkunden framgår redan av formuleringen i avgöran-

det. PTS har notifierat beslutsutkasten till kommissionen den 19 mars 2010 

och därmed gett kommissionen tillgång till de handlingar som framgår av 

aktbilagorna 84 och 85 i PTS beslutsakt. Av dessa framgår att marknaden 

har avgränsats till att omfatta  

 
Fysiskt tillträde i grossistledet till kopparbaserad (inbegripet fullt och delat 
tillträde) respektive fiberbaserad infrastruktur i ett transmissionssystem 
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mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande nätanslut-
ningspunkt, och den nätägande operatörerens anslutningspunkt för aktiv 
transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande anslut-
ningspunkt.  
 

Att det således kan vara fråga om antingen slutkundens fasta anslutnings-

punkt eller en annan, motsvarande nätanslutningspunkt, framgår således 

tydligt av beslutsutkasten. PTS har således fullgjort sin notifieringsskyl-

dighet. Därutöver har PTS skickat skriftliga svar på frågor av kommission-

en samt haft ett flertal telefonkontakter med representanter för kommiss-

ionen. PTS har vid dessa tillfällen klargjort innebörden av samtliga delar 

av beslutet, inklusive marknadsavgränsningen. Kommissionen har i sam-

band med de kontakter myndigheten haft med denna visat en fullständig 

förståelse för PTS marknadsavgränsning. Det kan således inte råda några 

tvivel om att kommissionen förstått PTS marknadsavgränsning.  

 

Att de stycken i beslutet som TeliaSonera återger på s. 17 i överklagandet 

där myndigheten ytterligare har förklarat hur marknadsavgränsningen har 

gjorts togs med först i det slutliga beslutet berodde på att TeliaSonera ett 

flertal gånger under samrådsförfarandet påpekat att bolaget hade svårt att 

förstå vad som avsågs med termen motsvarande nätanslutningspunkt.  

 

Skyldigheten att lämna tillträde till optisk fiber 

 

TeliaSonera anser att vissa av de förbindelser som företaget har ålagts att 

ge tillträde till enligt skyldighet 2, punkten a, inte ingår på den marknad 

som PTS har fastställt. Resonemanget bygger på företagets uppfattning att 

PTS marknadsavgränsning måste tolkas som att den endast omfattar för-

bindelser som direkt ansluter slutkunder. TeliaSoneras tolkning av hur PTS 

avgränsat marknaden i beslutet är felaktig. Det saknas därmed skäl att 

ändra/upphäva beslutet i enlighet med företagets yrkande.  

 

Så som PTS har beskrivit ovan har myndigheten i beslutet, såväl i avgö-
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randet som i skälen, avgränsat marknaden till att omfatta såväl förbindelser 

som direkt ansluter slutkunder som förbindelser som slutar i en punkt 

längre ut i näthierarkin, t.ex. i källaren i ett flerfamiljhus. Så som framgår 

av vad PTS har anfört ovan är en sådan marknadsavgränsning inte heller i 

strid med avgränsningen av marknad 4 i 2007 års rekommendation.  

 

Såvitt PTS uppfattar det vill TeliaSonera genom sina yrkanden 2 a och b 

åstadkomma att skyldigheten att lämna tillträde endast ska omfatta förbin-

delser som direkt ansluter slutkunder. Grunden för detta är, såvitt PTS upp-

fattar det, att företaget tolkar PTS beslut på så sätt att marknadsavgräns-

ningen endast omfattar sådana förbindelser. Även TeliaSoneras yrkande 2 

c är grundat på att tillträdesskyldigheten omfattar förbindelser som, med 

företagets tolkning av PTS beslut, ligger utanför marknadsavgränsningen.  

 

Så som PTS framhållit ovan har myndigheten avsett att marknadsavgräns-

ningen och därmed också tillträdesskyldigheten ska omfatta även förbin-

delser som inte direkt ansluter slutkunder. Skäl för att ändra beslutet i 

dessa delar föreligger således inte.  

 

Nyanläggning av fiber (yrkandena 2 d, 2 e och 7) 

 

TeliaSonera hävdar att de skyldigheter att under vissa förutsättningar nyan-

lägga svart fiber eller nyanlägga abonnentanslutningskabel som företaget 

har ålagts i skyldigheterna 2 f-h inte är förenliga med regelverket. Företa-

get menar att en tillträdesskyldighet enligt 4 kap. 8 § LEK och artikel 12 i 

tillträdesdirektivet endast kan avse befintliga faciliteter. I konsekvens här-

med anser företaget att också skyldigheten 9, punkten 6, som reglerar pris-

sättning av denna tjänst ska upphävas.  

 

Vad gäller innehållet i artikel 12 finns anledning att framhålla följande. 

Artikeln anger inledningsvis att en nationell regleringsmyndighet får införa 
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skyldigheter för operatörer att uppfylla rimliga krav på tillträde till och 

användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter. Därefter anges 

att ”(o)peratörer kan bland annat åläggas” en lång rad skyldigheter, där-

ibland att ge tredje part tillträde till specificerade nätdelar och/eller nätfaci-

liteter, erbjuda specificerade tjänster, erbjuda samlokalisering eller andra 

möjligheter till gemensam utnyttjande av faciliteter som t.ex. ledningar, 

byggnader och master, tillträde till driftstödssystem m.m. 

 

Uppräkningen är exemplifierande, vilket framgår av ordalydelsen. Som 

framgår av denna har ”tillträde till och användning av specifika nätdelar 

och tillhörande faciliteter” en tämligen vid betydelse i denna artikel – t.ex. 

inrymmer den att en operatör ska erbjuda specificerade tjänster och möj-

ligheter till gemensamt utnyttjande av t.ex. byggnader.  

 

PTS anser att begreppet ”rimliga krav på tillträde till och användning av 

specifika nätdelar och tillhörande faciliteter” i såväl artikel 12 som i 4 kap. 

8 § LEK inrymmer krav på att en operatör med betydande inflytande ska 

lämna tillträde till specificerade delar av sitt nät och sina faciliteter på ett 

sätt som inkluderar att dra ny fiber i redan befintlig kanalisation.  

 

Skyldigheten gäller endast då TeliaSonera har befintlig kanalisation till-

gänglig. Det är således inte frågan om att TeliaSonera ska nyanlägga fiber 

där företaget inte har nät. I stället hade PTS kunna ålägga TeliaSonera en 

skyldighet om att tillhandahålla tillträde till kanalisation. PTS fann dock att 

den nu aktuella skyldigheten var lämpligare och mindre betungande för 

TeliaSonera. Skyldigheten ligger dessutom i linje med vad TeliaSonera 

redan tillhandahåller inom ramen för sin fiberprodukt Skanova Fiber 2009.  

 

Det bör noteras att kommissionen inte anmärkt mot skyldigheten, trots att 

den särskilt nämnts under regleringsåtgärder på s. 4 i kommissionens ytt-

rande. Det måste därför antas att kommissionen bedömer att en sådan skyl-
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dighet är förenlig med det europeiska regelverket.  

 

Kapacitetsprodukter som backhaul (yrkande 3) 

 

TeliaSonera anför att optisk våglängd och digital förbindelsekapacitet inte 

avser fysiskt tillträde till infrastrukturen och att tjänsten därför inte ingår på 

den fastställda markanden. TeliaSonera anser att tjänsten i stället omfattas 

av de två marknaderna för hyrda förbindelser, dvs. marknaden för termine-

rande avsnitt av hyrda förbindelser och marknaden för trunkavsnitt av 

hyrda förbindelser. TeliaSonera anser att skyldigheten att tillhandahålla 

den nu aktuella tjänsten inte är proportionerlig eftersom operatörer även 

utan särskild reglering skulle kunna hyra kapacitetsprodukter. TeliaSonera 

menar vidare att skyldigheten inte heller kan anses vara en del i att stödja 

en skyldighet som ingår på marknaden och som annars skulle bli ineffek-

tiv. Skyldigheten är av dessa anledningar, enligt företaget, inte förenlig 

med 4 kap. 4 § LEK och 1 kap. 2 § LEK.  

 

TeliaSoneras invändningar i denna del föranleder en kort beskrivning rö-

rande regleringen av kapacitetstjänster på marknaderna för hyrda förbin-

delser.  

 

Det finns för närvarande tre marknader för hyrda förbindelser som är eller 

har varit relevanta för förhandsreglering inom Europa. Den första är det 

s.k. minimiutbudet. Denna marknad avser dock reglering på slutkundsnivå 

och med ett specifikt syfte. Produkten motsvarar inte alls de produkter som 

avses här eftersom regleringen endast omfattar kapaciteter som är för små 

för att kunna fungera som backhaul. De återstående två marknaderna som 

är de som TeliaSonera åsyftar i sitt överklagande är marknaderna för trun-

kavsnitt respektive terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.  

 

Trunkavsnitt av hyrda förbindelser omfattar förbindelser som tillhandahålls 
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mellan TeliaSoneras förmedlingsområden. PTS fann i beslut den 10 mars 

2006 att marknaden för trunkavsnitt inte var i behov av reglering. Den har 

sedermera också tagits bort från kommissionens lista över marknader som 

typiskt sett är i behov av reglering genom rekommendation från 2007.  

 

PTS har i ett uttalande som delgetts marknaden den 22 juni 2010 anfört att 

”Med hänsyn till att det finns ett flertal leverantörer att välja på för förbin-

delser mellan förmedlingsområden (…) kan en begäran om backhaul som 

innefattar förbindelser mellan två förmedlingsområden normalt inte anses 

vara en rimlig begäran. PTS menar därför att i de fall begäran avser en för-

bindelse i form av optisk väglängd eller digital förbindelsekapacitet utgörs 

den yttre gränsen för sträckan i sig av förmedlingsområdet.” 

 

Den nu införda skyldigheten kommer således normalt inte att omfatta för-

bindelser som sträcker sig utanför ett förmedlingsområde. Skyldigheten att 

tillhandahålla kapacitetspordukter som backhaul omfattar normalt inte en 

förbindelse som kan jämföras med trunkavsnitt av hyrda förbindelser.  

 

Vad gäller marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser fann 

PTS i beslut den 6 oktober 2005 att TeliaSonera har ett betydande infly-

tande på marknaden och ålade TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla 

sådana förbindelser. Terminerande avsnitt har som funktion att knyta 

samman kundföretagets regionala nod med en anläggningsadress (dvs. 

slutkundens lokaler, basstationen eller den telestation där samlokalisering 

ägt rum).  

 

Marknaden för terminerande avsnitt har avgränsats till att omfatta förbin-

delser som tillhandahålls inom ett och samma av TeliaSoneras förmed-

lingsområden.  

 

Vid åläggande av skyldigheter enligt det europeiska regelverket ska princi-
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pen om den s.k. modifierade greenfield-ansatsen tillämpas. Enligt denna är 

det endast befintlig ex ante-reglering på den relevanta marknaden som ska 

tänkas bort medan annan reglering, t.ex. i form av skyldigheter som ålagts 

andra operatörer på närliggande marknader, ska tas med i bedömningen.  

 

Frågan blir då varför det trots den befintliga regleringen avseende hyrda 

förbindelser ändå är nödvändigt att ålägga TeliaSonera en särskild skyldig-

het om att tillhandahålla sådana produkter som backhaul på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde.  

 

Som framgår av det överklagade beslutet är det meningslöst att erhålla nät-

infrastrukturtillträde om det inte samtidigt finns tillgång till backhaul. En 

skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla backhaul är därför nödvändig 

för att tillträde till koppar ska kunna realiseras. Backhaul i form av optisk 

fiber torde vara den typ av förbindelse som vanligen efterfrågas på mark-

naden för nätinfrastrukturtillträde. För fiberaccesser är det den enda som 

alls kommer ifråga.  

 

Det finns dock tillfällen då TeliaSonera av olika skäl inte har möjlighet att 

leverera optisk fiber för backhaul-ändamål, och därför på objektiva grunder 

måste avslå en begäran om tillträde till fiberbaserad backhaul. I dessa fall 

måste den samlokaliserande grossistkunden kunna vara säker på att erhålla 

någon annan form av backhaul. För kopparaccesser kan våglängd och digi-

tal förbindelsekapacitet vara ett alternativ. I en sådan situation skulle en 

grossistkund som köper nätinfrastrukturtillträde kunna få tillgång till back-

haul genom att t.ex. köpa en terminerande hyrd förbindelse.  

 

Enligt PTS beslut från 2005 som nämnts ovan har TeliaSonera en skyldig-

het att tillhandahålla terminerande avsnitt av våglängder och digital förbin-

delsekapacitet, som alltså kan användas för backhaul, till icke-

diskriminerande villkor. Produkten är prisreglerad i vissa fall och då enligt 
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en historisk kostnadstäckningsmodell, FDC. De förbindelser på marknaden 

för terminerande avsnitt som kan komma ifråga för att tillhandahålla back-

haul är oftast inte prisreglerade. I de fallen gäller endast skyldighet för  

TeliaSonera att tillhandahålla produkten på icke-diskriminerande villkor.  

 

Situationen rörande backhaul på marknaden för nätinfrastrukturtillträde är 

annorlunda än situationen på marknaden för hyrda förbindelser i stort. En 

operatör som vill köpa kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde är tvungen att 

samlokalisera i TeliaSoneras lokaler. Som beskrivs i beslutet (s. 223 ff) har 

TeliaSonera alltid någon form av backhaul från telestationer medan det 

vanligen saknas alternativa leverantörer av backhaul till TeliaSonera loka-

ler där samlokalisering sker. En grossistoperatör som köper tillträde på 

marknaden för nätinfrastruktur av TeliaSonera och därmed är samlokali-

serad i TeliaSoneras lokaler är således vanligen utlämnad till TeliaSonera 

som leverantör av backhaul. De konkurrerande leverantörer som finns på 

marknaden för hyrda förbindelser finns således normalt inte när det gäller 

tillhandahållandet av backhaul från samlokaliserad utrustning i TeliaSone-

ras stationer.  

 

För att komma tillrätta med de konkurrensproblem som identifierats på 

nätinfrastrukturmarknaden, är det av största vikt att backhaul tillhandahålls 

på villkor som möjliggör för samlokaliserade operatörer att använda de 

accesser de köper av TeliaSonera för att skapa konkurrenskraftiga slut-

kundsprodukter. I annat fall få accessnätsregleringen inte avsett syfte. I de 

fall kapacitetsprodukter används som backhaul för nätinfrastrukturtillträde 

är alltså regleringsbehovet väsentligt starkare än på marknaden för termine-

rande avsnitt av hyrda förbindelser i stort. Det är därför motiverat att trots 

regleringen rörande tillträde till terminerande avsnitt av hyrda förbindelser 

föreskriva om tillträde till backhaulförbindelser på särskilda villkor, t.ex. 

till ett kostnadsorienterat pris.  
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Motivet till den nu aktuella regleringen är alltså fristående från bedöm-

ningen på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. Oav-

sett konkurrenssituationen och regleringen på marknaden för terminerande 

avsnitt av hyrda förbindelser finns det på marknaden för nätinfrastruktur-

tillträde särskilda problem när det gäller tillträde till kapacitetsprodukter 

för backhauländamål i samband med samlokalisering i form av låsning till 

TeliaSonera som leverantör och därmed risker för överprissättning. Dessa 

är desamma som motiverar en skyldighet att tillhandahålla backhaul i form 

av optiska fiberförbindelser. Dessa särskilda konkurrensproblem löses inte 

genom regleringen på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbin-

delser.  

 

Sammanfattningsvis anser PTS att skyldigheten att tillhandahålla kapaci-

tetsprodukter som backhaul är proportionerlig. PTS har ovan och i skälen 

för beslutet beskrivit att skyldigheten behövs för att nätinfrastrukturtillträ-

det ska vara en användbar produkt. Skyldigheten utgör således en väsentlig 

del i att stödja tillträdesskyldigheten på den relevanta marknaden. Utan 

denna skyldighet skulle tillträdesskyldigheten bli verkningslös.  

 

Beträffande TeliaSoneras andrahandsyrkande anser PTS att en ändring av 

skyldighetsbeslutet är obehövlig mot bakgrund av de förtydliganden som 

PTS gjort, men överlämnar till förvaltningsrätten att avgöra om en ändring 

bör göras. Om en ändring i enlighet med TeliaSoneras andrahandsyrkande 

skulle övervägas vill PTS påpeka att begreppet terminerande avsnitt i så 

fall måste preciseras till att avse terminerande avsnitt i den mening som 

avses i PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23 a och 

b.  
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Skyldigheter som avser tillhörande installationer (yrkande 4)  

 

TeliaSonera anser att de skyldigheter som PTS har ålagt företaget i skyl-

digheterna 4 c och 4 d saknar rättslig grund. Företaget anser sammanfatt-

ningsvis att skyldigheterna inte utgör förutsättning för att nätinfrastruktur-

tillträde ska kunna realiseras och att de därmed inte kan omfattas av be-

greppet tillhörande installation.  

 

Enligt artikel 12 i det s.k. tillträdesdirektivet (2002/19/EG) får en nationell 

regleringsmyndighet i enlighet med artikel 8 införa skyldigheter för opera-

törer att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av specifika 

nätdelar och tillhörande faciliteter, bl.a. i situationer då den nationella re-

gleringsmyndigheten anser att nekat tillträde eller orimliga villkor med 

liknande verkan skulle hindra uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt 

marknad på slutkundens nivå eller att det inte skulle ligga i slutanvändar-

nas intresse.  

 

Av artikelns tredje stycke framgår att de nationella regleringsmyndigheter-

na får förena dessa skyldigheter med villkor som gäller rättvis behandling, 

rimlighet och läglighet.  

 

I 4 kap. 8 § LEK (som genomför artikel 12 i tillträdesdirektivet) anges i 

punkten 5 att en SMP-operatör får förpliktas att erbjuda samlokalisering 

eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av tillhörande installat-

ioner. Författningskommentaren anger att ”De tillhörande installationer 

som ett beslut om samlokalisering får avse och som då skall utnyttjas ge-

mensamt enligt punkten 5 kan t.ex. vara ledningar, master eller byggna-

der.” 

 

Den tillhörande installation som avses i skyldighet 4 är de produktionslo-

kaler där TeliaSonera tillhandahåller samlokalisering. Det är skyldighet 4 a 
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som ålägger TeliaSonera att ge tillträde till dessa utrymmen för samlokali-

sering.  

 

Skyldigheterna 4 c och 4 d föreskriver hur detta tillträde ska tillhandahållas 

för att förhindra att TeliaSonera ställer orimliga villkor och därmed hindrar 

uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundens nivå. 

Skyldigheterna är utformade så att TeliaSonera inte ska kunna använda 

grossitkundernas behov av samlokalisering för att begränsa deras valfrihet 

och möjligheter att använda sin utrustning på effektivas möjliga sätt. Skyl-

digheterna syftar till att en samlokaliserande operatör som fått tillträde till 

den tillhörande installationen ska kunna använda sin del av densamma på 

ett sätt som möjliggör en så kostnadseffektiv och konkurrenskraftig pro-

duktion av tjänster som möjligt. 

 

Användning av TeliaSoneras telestationer för att dra in egen eller annans 

kabelförbindelse, skyldighet 4 c 

 

PTS vill inledningsvis påpeka att myndigheten befarar att TeliaSonera har 

feltolkat skyldighet 4 c. PTS vill förtydliga att skyldigheten inte innebär att 

TeliaSonera tvingas att koppla samman accessinfrastruktur, som inte ägs 

av TeliaSonera, med utrustning som operatöreren har samlokaliserat. Den 

konkreta innebörden av skyldigheten är att TeliaSonera ska möjliggöra, 

dvs. ska medverka till och inte får förhindra, att utrustning som en opera-

tör, samlokaliserat för anslutning av förbindelser i TeliaSoneras accessnät, 

i rimlig omfattning även kan anslutas till andra nätägares förbindelser.  

 

TeliaSonera anser att den nu aktuella skyldigheten inte utgör en förutsätt-

ning för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras och att skyldighet-

en inte omfattas av begreppet tillhörande installation.  
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PTS vill återigen framhålla att det är de produktionslokaler där TeliaSonera 

tillhandahåller samlokalisering i enlighet med skyldighet 4 a som i det här 

fallet utgör den tillhörande installation som företaget ska lämna tillträde 

till.  

 

Skyldighet 4 c – att TeliaSonera ska möjliggöra att samlokaliserande ope-

ratörer kan dra in egna eller andras kabelförbindelser för anslutning till 

samlokaliserad utrustning – är således inte en tillhörande installation i sig, 

utan beskriver på vilka villkor tillträdet till den tillhörande installationen 

(produktionslokalen) ska fullgöras.  

 

Skyldigheten är ett sådant villkor som gäller rättvis behandling, rimlighet 

och läglighet som avses i art. 12, 3 st. tillträdesdirektivet. I detta fall är det 

både rättvist och rimligt att den samlokaliserande operatören i likhet med 

TeliaSonera har möjlighet att producera bredbandstjänster på ett så kost-

nadseffektivt sätt som möjligt.  

 

Kommissionen har inte, såsom TeliaSonera antyder, ifrågasatt att skyldig-

heten skulle kunna åläggas inom ramen för skyldigheter om tillhörande 

installationer. Kommissionen har inte heller uppmanat PTS att ta bort 

skyldigheten, vilket kommissionen har gjort i andra fall då den haft starka 

invändningar mot en skyldighet. Kommissionen har endast uppmanat PTS 

att ”ytterligare motivera denna åtgärds lämplighet och proportionalitet mot 

bakgrund av syftet med regleringen.” 

 

Det är således inte grunden för skyldigheten kommissionen haft syn-

punkter på utan lämpligheten och proportionaliteten. PTS har efter kom-

missonens kommentarer vidtagit ändringar, inte bara genom att uttrycklig-

en klargöra att TeliaSonera ska möjliggöra indragningar endast i ”rimlig 

omfattning” utan myndigheten har även utvecklat varför skyldigheten är 
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nödvändig och proportionerlig, jfr s. 225 ff. i aktbilaga 84 i PTS beslutsakt 

och s. 232 ff. i beslutet).  

 

Skyldigheten möjliggör två olika scenarier. Det kan antingen vara fråga om 

att grossistkunden vill koppla in egna eller andras förbindelser för att till-

godose behovet av backhaul eller så kan det vara frågan om att grossist-

kunden vill ha möjlighet att till sin samlokaliserade utrustning ansluta yt-

terligare accessförbindelser.  

 

Tillgång till backhaul, såsom PTS beskrivit i beslutet på s. 223 ff. är en 

nödvändig förutsättning för att en operatör ska kunna tillgodogöra sig till-

trädet i skyldighet 1 och 2. I stället för att utnyttja TeliaSoneras skyldighet 

att tillhandahålla backhaul kan en grossistoperatör vilja använda egen eller 

en annans operatörs förbindelse för backhaul. Skyldigheten avser att säker-

ställa att detta är möjligt i de fall det finns alternativa leverantörer som kan 

erbjuda detta. På så sätt slipper också TeliaSonera tillhandahålla backhaul-

förbindelser för det fall grossistkunden kan och vill välja andra alternativ.  

 

Skyldigheten säkerställer emellertid även att TeliaSonera ska möjliggöra 

inkoppling av accessförbindelser som tillhör den samlokaliserade operatö-

ren eller någon annan. För det fall skyldigheten inte fanns skulle, som be-

skrivs i beslutet på s. 232 ff., en grossistkund hamna i en väsentligt sämre 

situation än TeliaSonera när det gäller förutsättningarna för att utnyttja 

accessnätsförbindelser för att producera bredbandstjänster på ett kostnads-

effektivt sätt. Detta försvårar för operatörerna att dra nytta av regleringen 

av nätinfrastrukturtillträde på det sätt som avsetts. Skyldigheten är således 

både nödvändig och proportionerlig.  
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Anpassning av TeliaSoneras telefonstationer och andra samlokaliserings-

utrymmen för andras behov, skyldighet 4 d 

 

TeliaSonera anser att skyldighet 4 d, att företaget vid ny- om- eller till-

byggnad ska dimensionera samlokaliseringsutrymmets storlek med beak-

tande av övriga operatörers behov av tillträde till kopplingspunkten samt 

samråda med grossistkunderna, inte utgör en förutsättning för att nätinfra-

strukturtillträde ska kunna realiseras. TeliaSonera anför att skyldigheten 4 

d inte förutsätter att grossistkunden redan har utrustning samlokaliserad i 

ett befintligt utrymme och alltså hyr en accessförbindelse av TeliaSonera. 

TeliaSonera menar att skyldigheten därmed går utanför begreppet tillhö-

rande installation, och att skyldigheten saknar rättslig grund. Även i detta 

fall befarar PTS att TeliaSonera har missuppfattat skyldighetens innebörd. 

Skyldigheten 4 har följande ordalydelse: 

 

”TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhanda-

hålla tillträde till tillhörande installationer, dvs. samlokalisering och övriga 

relevanta installationer som utgör en förutsättning för nätinfrastrukturtill-

träde ska kunna realiseras.” 

 

En grundläggande förutsättning för att en operatör ska kunna erhålla till-

träde för samlokalisering är således att samlokaliserandet är till för att rea-

lisera nätinfrastrukturtillträdet. Detta innebär att det krävs att operatören 

redan hyr en accessförbindelse av TeliaSonera eller har för avsikt att be-

ställa en accessförbindelse. Av skyldighet 4 d framgår vidare att samråd 

vid ny-, om- eller tillbyggnad ska ske med TeliaSoneras grossistkunder.  

 

I likhet med vad PTS angett ovan är den tillhörande installationen i detta 

fall de produktionslokaler där TeliaSonera tillhandahåller samlokalisering i 

enlighet med skyldighet 4 a.  

 

Skyldighet 4 d – att företaget vid ny-, om- eller tillbyggnad ska dimension-

era samlokaliseringsutrymmets storlek med beaktande av övriga operatö-
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rers behov av tillträde till kopplingspunkten samt samråda med grossist-

kunderna – är således inte en tillhörande installation i sig, utan beskriver på 

vilka villkor tillträdet till den tillhörande installationen ska fullgöras. Skyl-

digheten är därmed ett sådant villkor som gäller rättvis behandling, rimlig-

het och läglighet som avses i art. 12, 3 st. tillträdesdirektivet. Skyldigheten 

avser att förhindra att TeliaSonera, utan att grossistkunderna kan påverka, 

dimensionerar samlokaliseringsutrymmen på ett sådant sätt att nätinfra-

strukturtillträde inte är möjligt. Den nu aktuella skyldigheten är därför 

nödvändig för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras.  

 

TeliaSonera menar vidare att företaget riskerar att stå kostnaden för ett 

överdimensionerat utrymme. PTS har ålagt TeliaSonera att samråda med 

grossistkunderna om det finns grossistkunder som önskar beställa plats för 

samlokalisering i det utrymme som planeras att byggas. Så som konstate-

rats krävs det för att få samlokalisera att grossistkunden hyr eller har för 

avsikt att beställa en accessförbindelse tillika att det är fråga om en rimlig 

begäran. TeliaSonera har rätt att neka plats för samlokalisering när det för-

ligger objektivt godtagbara skäl. TeliaSonera har därmed möjlighet att sä-

kerställa att ett utrymme inte överdimensioneras till följd av ett samråd 

med företagets grossistkunder.  

 

Vidare påtalar TeliaSonera att skyldigheten i praktiken innebär att Telia-

Soneras slutkundsverksamhet eller annan operatör i förväg tvingas avslöja 

sina satsningsområden för andra operatörer. PTS erinrar om att skyldighet-

en inte ålägger TeliaSonera att i samrådet uppge vem som har initierat ny-

/om- eller tillbyggnaden. Redan sedan tidigare har TeliaSonera tillhanda-

hållit en produkt om samfinansierad stationsanpassning. Skyldigheten är i 

sig således inget främmande för marknaden.  
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Avtalsvite (yrkande 6) 

 

Kravet på betalning utan anmodan behövs för att skapa en verkningsfull 

avtalsvitesskyldighet 

 

Skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa avtalsviten vid tillhandahållande 

av nätinfrastrukturtillträde har införts för att skapa ett verkningsfullt eko-

nomiskt incitament för bolaget att leverera tjänster enligt de villkor och 

den servicenivå som skyldighetsbeslutet i övrigt kräver och enligt bolagets 

utfästelser gentemot grossistkunden. Syftet är att så långt som möjligt 

skapa samma incitament för TeliaSonera att leverera enligt utfästelse som 

skulle ha gällt på en marknad med fungerande konkurrens. 

 

För att fylla sitt syfte måste avtalsvitesskyldigheten utformas så att det 

skapas i stort sett samma tryck på TeliaSonera som skulle ha gällt om gros-

sistkunderna inte befunnit sig i beroendeställning i förhållande till Telia-

Sonera, eller fritt hade kunnat välja annan leverantör. Skyldigheten måste 

också anpassas till att TeliaSonera som vertikalt integrerad operatör kan ha 

ekonomiska incitament att, till förmån för sin egen slutkundsverksamhet, 

avvika från utfästa servicenivåer gentemot sina grossistkunder. Det kan 

alltså inte förutsättas att avtalsviten på en reglerad marknad kan utformas 

och fungera på samma sätt som vitesklausuler som förhandlats fram på 

kommersiell basis. Att det är vanligt på konkurrensutsatta marknader att 

viten betalas ut först efter anmodan från den ersättningsberättigade innebär 

således inte att detta är en lämplig utformning även på en reglerad mark-

nad. 

 

Avtalsvitesskyldigheten har också utformats med hänsyn till vilken tjänst 

som regleras, hur ofta affärer görs, hur stora vitesbeloppen kan förväntas 

vara och hur ofta avvikelser från utfästa servicenivåer kan förväntas ske. I 

TeliaSoneras grossistverksamhet för nätinfrastrukturtillträde sker en mängd 
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transaktioner varje dag. Grossistkunderna köper många anslutningar. Slut-

kunderna byter också mellan olika operatörer, och det förekommer dessu-

tom att slutkunden flyttar från en adress till en annan. Priserna för det till-

träde som TeliaSonera upplåter är förhållandevis låga. Månadsavgiften för 

t.ex. hel ledning från telestation ligger på 88 kr och engångsavgiften på 440 

till 1 680 kr. Om vitet uppgår till t.ex. 10 procent kommer det alltså röra 

sig om relativt låga vitesbelopp. De vitesbelopp som TeliaSonera riskerar 

att behöva betala ut kommer alltså att vara små, men många. Så som PTS 

har framhållit i skyldighetsbeslutet finns det därmed en risk för att  

transaktionskostnaderna hos grossistkunden för att begära utbetalning för 

varje enskilt fall blir så höga att de inte uppvägs av den kompensation som 

vitesbeloppet utgör. Om grossistkunden på grund av transaktionskostna-

derna avstår från att begära utbetalning sänks verkningsgraden av de be-

stämda avtalsvitesbeloppen, eftersom TeliaSonera inte drabbas av betal-

ningsskyldighet för varje enskild avvikelse, utan kanske endast i enstaka 

fall. Det är också mer rationellt att en enda aktör hanterar den mängd av 

små transaktioner som det kommer att röra sig om, än att grossistkunderna 

ska hantera transaktionerna var för sig. 

 

För att konsekvenserna vid avvikelser från utfästa nivåer och villkor ska ge 

TeliaSonera ett tillräckligt incitament att leverera enligt utfästelse och 

därmed slippa betala ut viten måste TeliaSonera utsättas för en reell risk att 

behöva betala viten för varje enskild avvikelse och för varje enskilt pro-

blem. För att säkerställa detta behövs kravet på betalning utan anmodan 

från grossistkunden. Syftet är alltså att TeliaSonera i så stor utsträckning 

som möjligt ”automatiskt” ska drabbas av sina egna brister, dröjsmål osv. 

och att bolaget därför ska implementera verkningsfulla rutiner för att und-

vika detta. 

 

Även den brittiska regleringsmyndigheten Ofcom har kunnat konstatera att 

avtalsviten inte är tillräckligt verkningsfulla på en reglerad marknad (unge-
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fär motsvarande marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstill-

träde) om inte skyldigheten förenas med ett krav på betalning utan anmo-

dan. 

 

TeliaSonera har hänvisat till att PTS i det första samrådet kring myndig-

hetens förslag till ny reglering på marknaden för terminerande avsnitt av 

hyrda förbindelser inte har inkluderat krav på betalning utan anmodan i 

avtalsvitesskyldigheten. Det samrådda beslutsutkastet på marknaden för 

hyrda förbindelser är emellertid endast ett förslag. Att grossistkunderna 

inte har framfört invändningar kring att avtalsvitesskyldigheten i hyrda 

förbindelser-fallet beror sannolikt på att förhållandena på marknaderna för 

hyrda förbindelser också skiljer sig väsentligt från de på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde. På marknaderna för hyrda förbindelser rör det sig 

om väsentligt färre anslutningar. Såväl engångsavgift som månadsavgift är 

mycket högre och anslutningarna hyrs i de flesta fall dessutom över längre 

tid. Inte heller görs det operatörsbyten eller flyttar; där det finns risk för att 

TeliaSonera levererar försent. På marknaderna för hyrda förbindelser är det 

också motiverat med väsentligt högre vitesbelopp. Myndighetens förslag i 

utkastet till reglering av marknaderna för hyrda förbindelser kan således 

inte läggas till grund för bedömningen i detta mål. 

 

Kompensation vid förtida avveckling av telestationer (yrkande 5) 

 

TeliaSonera anser att skyldigheten inte avser tillträde till nät och att skyl-

digheten inte är en tillhörande installation. TeliaSonera anser att skyldig-

heten ska bedömas som en ekonomisk sanktion för en överträdelse av re-

gelverket och att en sådan typ av sanktionsmöjlighet inte är införd i LEK. 

TeliaSonera menar därför att skyldigheterna 5.2 och 5.3 saknar rättslig 

grund.  

 

62



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

Skyldigheten att kompensera grossistoperatörerna vid förtida avveckling 

av telestationer beskriver villkoren för hur tillhandahållandet av tillhörande 

installationer, i detta fall de produktionslokaler där TeliaSonera tillhanda-

håller samlokalisering, ska ske. Skyldigheten är såldes ett sådant villkor 

som gäller rättvis behandling, rimlighet och läglighet som avses i artikel 

12, 3 st. tillträdesdirektivet. Således är den nu aktuella skyldigheten inte att 

betrakta som en ekonomisk sanktion.  

 

När det gäller utformningen av skyldigheten att kompensera grossistkun-

derna och skälen härför vill PTS framhålla följande.  

 

Med dagens ADSL-baserade teknik görs inplacering av den aktiva utrust-

ningen huvudsakligen i TeliaSoneras telestationer. En övergång till nästa 

generations accessnät (NGA) medför en annorlunda nätarkitektur jämfört 

med den nu dominerande och kan därmed få stor påverkan på konkurrens-

situationen. Övergången från dagens teknik till dessa NGA-lösningar inne-

bär således att dagens telestationer successivt kommer att fasas ut, en pro-

cess som i mindre omfattning redan inletts.  

 

I de fall TeliaSonera beslutar att ersätta kopparkabel mellan telestation och 

fördelningsskåp med fiber, eller att i sin helhet ersätta kopparaccessnätet i 

ett område med fiber, eller av annan anledning lägga ned en telestation, 

kan den samlokaliserade operatören inte längre tillhandahålla tjänster till 

slutanvändare via kopparledningar, trots att avtalet om samlokalisering 

mellan TeliaSonera och den samlokaliserade operatören inte löpt ut. De 

operatörer som samlokaliserat vid den aktuella telestationen löper därför 

risk att tvingas upphöra med samlokaliseringen i förtid eftersom det finns 

väsentligt färre, eller inga, abonnentledningar att ansluta till.  

 

I Sverige har cirka 140 aktörer ingått ramavtal om samlokalisring med  
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TeliaSonera och nära 90 aktörer hyr minst en samlokalisering av bolaget. 

Antalet samlokaliseringar i Sverige uppgår till virka 3 800 vid 2 150 av 

TeliaSoneras telestationer. Totalt ansluts närmare 600 000 abonnentled-

ningar med den på dessa stationer samlokaliserade utrustningen. Om  

TeliaSonera genomför en omfattande övergång till NGA-teknik med därav 

följande utfasning av telestationer, kan det få stora konsekvenser för kon-

kurrensen på infrastrukturbaserad nivå, med åtföljande försämring av kon-

kurrensen på slutkundsnivå.  

 

Det får förutsättas att en så stor nätägare som TeliaSonera i normalfallet 

genomför en övergång till NGA-teknik utifrån en långsiktig plan. Det kan 

även hända att TeliaSonera beslutar lägga ned en telestation eller liknande 

nod utan att det sker en övergång till NGA.  

 

Operatörer som samlokaliserar i en telestation, eller liknande kopplings-

punkt, har gjort investeringar i telestationen och i teknisk utrustning. Det 

handlar om stora investeringar som vanligen har en linjär avskrivningstid 

på fem år. Den valda tidsperioden torde således motsvara en marknads-

mässig avskrivningstid, och är också den tid som bedömts som rimlig för 

aktiv utrustning i den hybridmodell som PTS använder när myndigheten 

bedömer om de priser TeliaSonera tillämpar möter kravet på kostnadsori-

entering (jfr skyldighet 9 i beslutet). Kommissionen rekommenderar också 

en övergångsperiod för avveckling under vilka SMP-operatörerens skyl-

digheter bör kvarstå och säger ”(d)enna övergångsperiod bör överens-

stämma med den normala investeringsperioden för tillträde till ett access-

nät eller delaccessnät, vilket i allmänhet är fem år.” 

 

I de fall TeliaSoneras övergång till NGA innebär att samlokaliserande ope-

ratörer inte längre kan få tillträde till abonnentledningar, och att fortsatt 

samlokalisering omöjliggörs, finns en risk att övriga operatörer inte hinner 

uppnå full kostnadstäckning för sina investeringar i telestationen. TeliaSo-
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nera har vetskap om vilka konkurrenter som samlokaliserar vid stationer 

och liknande kopplingspunkter, och skulle därför kunna genomföra en 

övergång till NGA på ett sätt som orsakar förluster för konkurrenterna. 

Genom en sådan utfasning av telestationer kan TeliaSonera som nätägare 

agera konkurrenshämmande. Konkurrensen riskerar därmed att snedvridas 

då konkurrerande operatörers kapital urholkas till följd av att investeringar 

blir oanvändbara och inte längre genererar avkastning.  

 

Om TeliaSonera ändrar förutsättningarna för att erhålla tillträde till dessa 

tillhörande installationer är det naturligtvis av största vikt att samlokali-

serande operatörer får kännedom om detta och har möjlighet att vidta åt-

gärder och skydda sina gjorda investeringar. TeliaSonera kan annars, ge-

nom att förändra förutsättningarna för samlokalisering, utesluta övriga ope-

ratörer från att samlokalisera och därmed sätta skyldigheten om tillträde till 

tillhörande installationer och övrigt nödvändigt tillträde ur spel. Skyldig-

heten att informera grossistoperatörerna om avveckling av telestationer 

(skyldighet 5.1) är dock inte ensam tillräcklig för att skydda grossistopera-

törernas investeringar. Den nu aktuella skyldigheten är således en garant 

för att ett beviljat tillträde till tillhörande installation och i förlängningen 

slutkundsaccessen inte upphör på orimliga premisser. Den ger stabila och 

tydliga spelregler för berörda operatörer som får rimliga förhållanden att få 

avkastning på gjorda investeringar, vilket skapar goda möjligheter för 

långsiktigt hållbar konkurrens på slutkundsmarknaden.  

 

PTS vill även påpeka att TeliaSonera inte är ersättningsskyldig om en tidi-

garelagd utfasning överenskommits med samlokaliserande operatörer, eller 

om den beror på omständigheter som TeliaSonera inte råder över, såsom 

force majeure, och som medför att utfasning måste genomföras med kor-

tare varsel.  
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TeliaSonera menar att operatören i många fall kommer att överkompense-

ras. Någon sådan risk föreligger dock inte. Skyldigheten säkerställer att de 

tillträdande operatörerna får en möjlighet att erhålla kostnadstäckning för 

gjorda investeringar i samlokalisering. PTS har enbart ålagt TeliaSonera 

att, beträffande sådan utrustning som installerats innan TeliaSonera infor-

merade om utfasning av den aktuella stationen, ersätta samlokaliserade 

operatörer för den del av den totala investeringskostnaden i telestationen 

som när tillträdet upphör inte är avskriven i den tillträdande operatörens 

bokföring, dvs. tillgångens bokförda värde. I enlighet med de bokförings-

regler som företag har att följa ska principerna för avskrivningar följa god 

redovisningssed. Det åligger givetvis den samlokaliserande operatören att 

visa att utrustningen ännu inte är fullt avskriven. TeliaSonera kommer 

alltså enbart att täcka kostnaden för utrustningen men den samlokali-

serande operatören erhåller t.ex. ingen ersättning för framtida förlorade 

intäkter från berörda slutkunder.  

 

Skyldighet 1, skyldighet att tillhandahålla tillträde till konventionella 

abonnentledningar av metall (yrkande 1) 

 

Huvudregeln, enligt det överklagade skyldighetsbeslutet, är att tillträdet 

ska realiseras genom en s.k. enkel installation, dvs. genom kopplingsarbete 

i telestation eller kopplingsskåp. TeliaSonera framhåller i sitt överklagande 

att enkla installationer inte alltid är möjliga. PTS är väl medvetet om att så 

är fallet. Skyldigheten innebär inte heller att TeliaSonera alltid ska reali-

sera tillträdet genom en enkel installation, bara att det som huvudregel ska 

kunna ske.  

 

TeliaSonera har uppgett att det för cirka en tredjedel av installationerna 

inte kan bli fråga om en enkel installation. Det torde innebära att två tred-

jedelar av installationerna kan realiseras som en enkel installation. Det är 

rimligt att kräva att TeliaSonera i dessa fall erbjuder en enkel installation. 
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Mot bakgrund av att det är fråga om en klar majoritet av fallen, bör således 

huvudregeln vara att tillträdet ska komma till stånd genom en enkel install-

ation.  

 

Beträffande vad TeliaSonera i övrigt invänt mot skyldigheten vill PTS an-

föra följande.  

 

TeliaSonera anger i sitt överklagande att tre villkor måste vara uppfyllda 

för att en enkel installation ska komma till stånd. PTS delar TeliaSoneras 

uppfattning att en enkel installation förutsätter att kopparparet är förhands-

uppkopplat och ledigt. PTS har redan tidigare i föreläggande riktat mot 

TeliaSonera redovisat sin uppfattning att TeliaSonera dock hittills inte ut-

tömt möjligheterna att underlätta identifieringen av det aktuella kopparpa-

ret.  

 

Beställning av kopparaccess är en automatiserad process där grossistkun-

derna lägger in beställningar i TeliaSoneras stödsystem för vidare hante-

ring. PTS har tidigare konstaterat att trots att grossistkunden har lämnat 

information till TeliaSonera som är tillräcklig för att en enkel installation 

ska kunna göras och trots att de tekniska förutsättningarna för en sådan 

finns, accepteras inte beställningen av beställningssystemet utan grossist-

kunderna tvingas beställa den dyrare installationen. PTS menar att det ex-

tra arbete som utförs av TeliaSonera inte alltid har varit nödvändigt för den 

tjänst grossistkunden ursprungligen begärt. TeliaSoneras system och ruti-

ner innehåller brister som begränsar möjligheterna att få en enkel installat-

ion utförd trots att ett kopparpar finns uppkopplat till den aktuella bosta-

den. Detta framgår av PTS utredning i det ovan nämnda tillsynsärendet och 

enligt PTS mening även av TeliaSonera egen beskrivning av rutinerna för 

beställning av hel ledning. Det är TeliaSoneras ansvar att utforma beställ-

ningssystem och rutiner så att grossistkunderna inte debiteras för arbete 

som inte är nödvändigt för installationen.  
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TeliaSonera har redan påbörjat ett antal åtgärder som kommer att under-

lätta möjligheterna att tillhandahålla enkla installationer som huvudregel. 

Eftersom adressuppgifter förändras krävs dock ett kontinuerligt arbete för 

att underhålla kvaliteten i uppgifterna över tiden.  

 

TeliaSonera har anfört att det är oklart om företaget kommer att få tillgång 

till det lägenhetsregister som Lantmäteriverket initierat. Lägenhetsregistret 

innehåller bl.a. uppgifter om lägenhetsnummer i ett flerfamiljshus. Genom 

att ange ett lägenhetsnummer kan grossistkunderna beställa en enkel in-

stallation, eftersom aktuellt kopparpar därigenom identifieras.  

 

Parallellt med Lantmäteriets arbete har Skatteverket fått i uppdrag av rege-

ringen att komplettera folkbokföringen med lägenhetsnummer. Detta inne-

bär att privatpersoner som bor i ett hus med mer än en lägenhet (flerbo-

stadshus) ska vara folkbokförd på lägenhet istället för, som idag, bara på 

fastighet. Fastighetsägarna har numrerat sina lägenheter efter en särskild 

standard (i enlighet med Lantmäteriets lägenhetsregister).  

 

Enligt uppgifter till PTS kommer lägenhetsnummer inkluderas i den 

postala adressen (belägenhetsadressen). På sikt bör också TeliaSonera 

kunna hämta adressuppgifter inklusive lägenhetsnummer från SPAR.  

TeliaSonera kan då ytterligare höja kvaliteten i adressuppgifterna och där-

med också andelen enkla installationer.  

 

Sammantaget menar således PTS att det står klart att en operatörs beställ-

ning av tillträde i en överväldigande majoritet av fallen kan komma till 

stånd genom en enkel installation. Vidare anser PTS att TeliaSonera kan 

leva upp till skyldigheten genom att vidta en rad åtgärder för att underlätta 

identifieringen av det aktuella kopparparet. Dessa är inte så betungande att 

skyldigheten på grund av dem kan anses vara oproportionerlig. Tvärtom 
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motsvarar de vad som rimligen kan krävas för att se till att den begärande 

grossistoperatören inte tvingas betala för arbete som inte är nödvändigt för 

den begärda installationen. PTS anser således att skyldigheten är  

proportionerlig. 

 

DOMSKÄL 
 

Aktuella bestämmelser  

 

(Aktuella bestämmelser återges i sin lydelse vid tidpunkten för PTS beslut 

Vissa ändringar har gjorts i bl.a. 4 kap. 8 § LEK efter PTS beslut, men för-

valtningsrätten gör bedömningen att dessa ändringar inte är av betydelse 

för bedömningen av de frågor som är aktuella i målet.) 

 
I 8 kap. 5 § LEK anges följande. Den myndighet som regeringen bestäm-

mer ska 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 rele-

vanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys 

och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas. 

 

I 8 kap. 6 § LEK anges följande. Den myndighet som regeringen bestäm-

mer ska fortlöpande analysera de relevanta marknader som har fastställts 

enligt 5 §. Därvid ska Europeiska kommissionens riktlinjer för marknadsa-

nalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden 

beaktas. För varje marknad ska det fastställas om det råder effektiv konkur-

rens. 

Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det inte råder 

effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska företag med betydande 

inflytande på den marknaden identifieras och beslut meddelas om skyldig-

heter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 §. 

Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det råder 

effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska skyldigheter som har 

beslutats med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § upphävas. Tidpunkten för 

upphävande av en skyldighet ska bestämmas med hänsyn till berörda par-

ters intressen. 

För gränsöverskridande marknader som fastställts enligt beslut av Europe-

iska kommissionen ska åtgärder enligt första-tredje styckena beslutas efter 

samråd med behöriga myndigheter i berörda länder. 

 

I 1 kap. 2 § LEK anges följande. Åtgärder som vidtas med stöd av denna 

lag får inte vara mer ingripande än som framstår som rimligt och ska vara 
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proportionella med hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som 

anges i 1 §. 

 

I 4 kap. 4 § LEK anges följande. En operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett 

betydande inflytande på en viss marknad, ska i enlighet med 8 kap. 6 § 

åläggas en eller flera av de skyldigheter som anges i 5–12 §§. En sådan 

förpliktelse ska syfta till att skapa effektiv konkurrens. 

En sådan operatör får även i andra fall än som anges i detta kapitel åläggas 

en skyldighet om tillträde, om det finns synnerliga skäl för det och åtgär-

den godkänns av Europeiska gemenskapernas kommission. 

 

I 4 kap. 8 § LEK anges följande. En operatör som avses i 4 § får förpliktas 

att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av nät och tillhö-

rande installationer i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikations-

tjänster. En sådan skyldighet kan avse att operatören ska 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installation-

er, 

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 

3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 

4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik 

som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 

5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnytt-

jande av tillhörande installationer, 

6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 

7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som 

krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller tillhandahållande 

av tjänster, eller 

8. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande 

installationer kan förbindas. 

 
Förvaltningsrätten gör följande bedömning.   

 

PTS har genom det överklagade beslutet ålagt TeliaSonera ett flertal skyl-

digheter på den i beslutet avgränsade och fastställda marknaden för nätin-

frastrukturtillträde. TeliaSonera anser att vissa av skyldigheterna ska upp-

hävas respektive ändras eftersom de enligt bolaget strider mot LEK och de 

bakomliggande EU-direktiven. TeliaSonera har även ifrågasatt om PTS 

har notifierat den i beslutet gjorda marknadsavgränsningen till Europeiska 

kommissionen på ett korrekt sätt. Om den fastställda marknaden omfattar 

fiberförbindelser som inte direkt ansluter slutkunder anser TeliaSonera att 
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PTS har notifierat en marknad som avviker från 2007 års rekommendation 

och att detta i så fall aktualiserar frågan om det förekommit ett grovt hand-

läggningsfel vid ärendets behandling hos PTS som bör leda till att beslutet 

i sin helhet undanröjs och målet återförvisas till PTS för ny handläggning.  

 

Förvaltningsrätten, som inte finner skäl att inhämta förhandsavgörande 

från EU-domstolen, gör följande bedömningar beträffande de skyldigheter 

och övriga frågor som aktualiserats i målet.  

 

Skyldighet 1 

 

TeliaSonera har genom det överklagade beslutet ålagts vissa skyldigheter 

avseende tillträde till kopparbaserad infrastruktur. Enligt skyldighet 1 

punkt 3 ska en operatörs beställning av sådant tillträde, som huvudregel, 

komma till stånd genom enbart kopplingsarbete i telestation eller kopp-

lingsskåp, s.k. enkel installation.  

 

TeliaSonera menar att skyldigheten är alltför långtgående och att skyldig-

heten därför ska upphävas. Enligt TeliaSonera måste tre villkor vara upp-

fyllda för att det ska vara möjligt att lämnat tillträde genom enkel installat-

ion; kopparförbindelsen ska vara förhandsuppkopplad, ledig samt kunna 

identifieras. TeliaSonera menar att samtliga dessa förutsättningar i många 

fall inte är uppfyllda och att det därför inte alltid är möjligt att lämna till-

träde genom enkel installation. TeliaSonera har även hävdat att skyldighet-

en är alltför oklart utformad och att det därför finns skäl att upphäva skyl-

digheten även av denna anledning.  

 

PTS har å sin sida gjort gällande att en operatörs beställning av tillträde i 

en majoritet av fallen kan komma till stånd genom en enkel installation.  

 

71



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 34132-10 

Allmänna avdelningen  

 

Även med beaktande av vad TeliaSonera anfört i denna del finner förvalt-

ningsrätten inte att det framkommit annat än att det i en stor del av fallen 

bör vara möjligt för TeliaSonera att lämna tillträde genom enkel installat-

ion. Enligt förvaltningsrättens mening kan uttrycket ”som huvudregel” inte 

anses inbegripa sådana fall då TeliaSonera inte har möjlighet att lämna 

tillträde genom enkel installation och inte heller sådana fall då det är före-

nat med betydande svårigheter för TeliaSonera att lämna tillträde genom 

enkel installation. Förvaltningsrätten anser därför inte att den ålagda skyl-

digheten är oproportionerlig eller för långtgående. Det saknas därför skäl 

att upphäva eller ändra den aktuella skyldigheteten med anledning härav. 

Förvaltningsrätten anser inte heller att skyldigheten är så oklart utformad 

att det av denna anledning skulle finnas skäl att upphäva skyldigheten.  

 

Skyldighet 2 och 9 
 
Yrkande 2 a-2 c 
 

TeliaSonera har under yrkande 2 a-2 c yrkat att skyldighet 2 första stycket 

samt punkten a ska ändras. Enligt TeliaSonera är de berörda skyldigheterna 

oförenliga med 4 kap. 4 § LEK och därmed också oförenliga med proport-

ionalitetskravet i 1 kap 2 § LEK.  

 

Första stycket och punkten a i den aktuella skyldigheten har formulerats på 

följande sätt.  

 

TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla 

tillträde till svart fiber i accessnät mellan slutkundens fasta anslutnings-

punkt, eller motsvarande anslutningspunkt i TeliaSoneras nät, och Telia-

Soneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast föl-

jande nod, eller motsvarande anslutningspunkt.  

 

Tillträdet omfattar följande:  

 

a. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran från annan opera-

tör om nätinfrastrukturtillträde till en fysisk förbindelse i form av 

ett fiberpar, eller i förekommande fall en enkelfiber, mellan: 
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 TeliaSoneras stationsnod/Kc-nod och samtliga anslutnings-

punkter som är anslutna, eller kan anslutas genom en 

mindre anpassning, till denna nod.  

 TeliaSoneras stationsnod/Kc-nod och samtliga skarvpunkter 

som är anslutna, eller kan anslutas genom en mindre an-

passning, till denna nod. 

 en skarvpunkt och samtliga anslutningspunkter som är an-

slutna, eller kan anslutas genom en mindre anpassning, till 

den för anslutningsnätet gemensamma stationsnoden/Kc-

noden,  

 en i anslutningsnätet belägen anslutningspunkt och samtliga 

anslutningspunkter som är anslutna, eller kan anslutas ge-

nom en mindre anpassning, till den för anslutningsnätet ge-

mensamma stationsnoden/Kc-noden.  

 

TeliaSonera menar att PTS härigenom har ålagt TeliaSonera skyldigheter 

som inte ingår på den marknad PTS har fastställt i beslutet. Enligt TeliaSo-

nera omfattar marknad 4 enligt 2007 års rekommendation inte förbindelser 

som inte direkt ansluter slutkunder. TeliaSonera anser därför att de skyl-

digheter som TeliaSonera ålagts beträffande tillträde till förbindelser som 

inte direkt ansluter enskilda slutkunder ska upphävas.  

 

Förvaltningsrätten gör i denna fråga följande bedömning.  

 

Frågan gäller först och främst om PTS har ålagt TeliaSonera skyldigheter 

avseende tillträde till optisk fiber som inte ingår på den marknad som PTS 

har fastställt i beslutet. Den i beslutet fastställda produktmarknaden har 

avgränsats på följande sätt. 

  

PTS avgränsar produktmarknaden för nätinfrastrukturtillträde till att om-

fatta fysiskt tillträde i grossistledet till kopparbaserad (inbegripet fullt och 

delat tillträde) respektive fiberbaserad infrastruktur i ett transmissionssy-

stem mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande nätan-

slutningspunkt, och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv 

transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande anslut-

ningspunkt.  
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Förvaltningsrätten anser att det med tillräcklig tydlighet av den gjorda 

marknadsavgränsningen samt beslutsskälen framgår att PTS med uttrycket 

”motsvarande nätanslutningspunkt” avser anslutningspunkter som är be-

lägna någon annanstans än hos abonnenten. Förvaltningsrätten anser därför 

att den gjorda marknadsavgränsningen omfattar anslutningspunkter som 

inte är slutkundsunika. Förvaltningsrätten anser därför inte att PTS i skyl-

dighet 2 har ålagt TeliaSonera skyldigheter som går utanför den i beslutet 

fastställda marknaden.  

 

Nästa fråga blir om PTS har beaktat Europeiska kommissionens rekom-

mendation i enlighet med vad som anges i 8 kap. 5 § LEK. Enligt TeliaSo-

nera ingår inte förbindelser som inte är kundunika på den av kommissionen 

rekommenderade marknaden 4.  

 

Av kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om rele-

vanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommuni-

kation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 

(2007/879/EG) framgår att marknad 4 omfattar ”Tillträde (fysiskt) till nät-

infrastruktur i grossistledet (inbegripet accessnät med gemensamt tillträde 

eller helt öppet tillträde) via en fast anslutningspunkt”. 

 

TeliaSonera menar att det endast är förbindelser som direkt ansluter slut-

kunder som ingår på marknad 4 enligt 2007 års rekommendation. Enligt 

TeliaSonera framgår detta av de definitioner som finns i tillträdes- respek-

tive ramdirektivet av begreppen ”accessnät” och ”nätanslutningspunkt”. 

Förvaltningsrätten delar inte denna uppfattning.  

 

Begreppet ”nätanslutningspunkt” definieras i ramdirektivet (Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemen-
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samt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-

tjänster) i lydelse enligt direktiv 2009/140/EG som ”den fysiska punkt vid 

vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät”. I ramdirek-

tivet definieras ett ”allmänt kommunikationsnät” som ett ”elektroniskt 

kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhanda-

hålla elektroniska kommunikationstjänster som är tillgängliga för allmän-

heten och som stöder informationsöverföring mellan nätanslutningspunk-

ter”.  

 

I tillträdesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG 

av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska 

kommunikationsnät och tillhörande faciliteter) i sin lydelse enligt direktiv 

2009/140/EG beskrivs ”accessnät” som ”den fysiska förbindelse som för-

binder nätanslutningspunkten med en korskoppling eller likvärdig facilitet i 

det fasta allmänna elektroniska kommunikationsnätet”.  

 

Enligt förvaltningsrättens uppfattning innebär inte dessa definitioner att det 

endast är anslutningspunkter som finns hos abonnenten som kan omfattas 

av den i målet aktuella marknaden (marknaden för nätinfrastrukturtill-

träde). Det som är avgörande för om en anslutningspunkt ingår på den re-

kommenderade marknaden är inte var anslutningspunkten är belägen, utan 

att den ansluter till ett allmänt kommunikationsnät. I de fall, t.ex. i flerfa-

miljshus, där anslutningspunkten till det allmänna kommunikationsnätet är 

belägen någon annanstans än hos abonnenten bör anslutningspunkten där-

för kunna omfattas av marknad 4.  

 

Med hänsyn härtill finner förvaltningsrätten att den marknad som PTS fast-

ställt inte avviker från 2007 års rekommendation. Förvaltningsrätten anser 

därför att den i beslutet gjorda marknadsavgränsningen inte strider mot 

LEK eller bakomliggande EU-direktiv. Förvaltningsrätten anser således att 

PTS har fastställt den i målet relevanta marknaden med beaktande av 
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Europeiska kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och 

tjänstemarknader. Förvaltningsrätten finner inte att de aktuella skyldighet-

erna är oförenliga med 4 kap. 4 § LEK eller 1 kap. 2 § LEK. Det finns  

därför inte skäl att bifalla TeliaSoneras yrkande 2 a - 2 c.  

 

TeliaSonera har även ifrågasatt om PTS på ett korrekt sätt har notifierat 

Europeiska kommissionen om den gjorda marknadsavgränsningen. För-

valtningsrätten anser att det inte framkommit annat än att PTS har fullgjort 

sin notifieringsskyldighet till kommissionen. Det finns därför inte skäl att 

återförvisa målet till PTS för förnyad handläggning.  

 

Yrkande 2 d, 2 e och 7 

 

PTS har ålagt TeliaSonera att under vissa förutsättningar nyanlägga abon-

nentsanslutningskabel (Skyldighet 2 f) samt svart fiber (Skyldighet 2 g och 

2 h). Skyldigheterna har formulerats på följande sätt. 

 

f. Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till befintlig svart fiber omfattar 

även situationer där mindre anpassningar krävs, såsom t.ex. bygling, 

skarvning och nyanläggning av abonnentanslutningskabel. 

g. På de sträckor TeliaSonera inte kan tillgodose en rimlig begäran om be-

fintlig svart fiber med anledning av att där saknas tillgänglig fiber ska Teli-

aSonera tillmötesgå en rimlig begäran om nyanläggning av fiber mot of-

fert. TeliaSonera kan tillhandahålla nyanläggning av fiber på ett sådant sätt 

att den tillträdande operatören initialt betalar hela den offererade, och för 

det begärda tillträdet relevanta anläggningskostnaden. TeliaSonera ska i 

sådant fall i gengäld garantera den tillträdande operatören nyttjanderätt 

under viss tid. Denna ska motsvara avskrivningstiden för fiber som an-

vänds vid beräkningen av kostnadsorienterade priser för tillträden baserade 

på optisk fiber. Därefter omfattas den aktuella fibern av regleringen för 

befintlig svart fiber. 

h. En begäran om nyanläggning av fiber ska anses rimlig om TeliaSonera 

har tillgänglig kanalisation. Begreppet tillgänglig kanalisation inkluderar 

även de fall där den aktuella kanalisationen behöver iordningsställas för att 

lägga ny fiber och där det är nödvändigt att göra markarbeten eller att 

skarva med ny kanalisation. En begäran kan således komma att tillgodoses 

genom nyttjande av såväl befintlig svart fiber som nyanläggning av fiber.  
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PTS har i skyldighet 9 under punkten 6 vidare beslutat om vilka ersätt-

ningsvillkor som ska gälla vid nyanläggning. 

 

Enligt TeliaSonera kan en regleringsmyndighet enligt artikel 12 i tillträ-

desdirektivet enbart ålägga skyldigheter som avser tillträde till specifika 

nätdelar. TeliaSonera menar att en skyldighet att nyanlägga fiberbaserad 

infrastruktur varken språkligt eller till sin innebörd kan inordnas under 

begreppet tillträde till specifika nätdelar. TeliaSonera anser att en tillträ-

desskyldighet bara kan avse en befintlig facilitet och att PTS åläggande 

såvitt avser nyanläggning inte är förenligt med regelverket och därför ska 

upphävas i enlighet med yrkandena 2d och 2e. I konsekvens härmed anser 

TeliaSonera att även skyldighet 9 punkten 6 upphävas (yrkande 7). 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

Frågan är om PTS med stöd av 4 kap. 8 § LEK har befogenhet att ålägga 

en skyldighet som innebär att TeliaSonera ska nyanlägga fiber och abon-

nentanslutningskabel. I 4 kap. 8 § LEK finns en uppräkning av skyldighet-

er som en s.k. SMP-operatör kan åläggas. Den i lagrummet gjorda uppräk-

ningen är dock inte uttömmande (se prop. 2002/03:110 s. 378). Det är där-

för möjligt för PTS att med stöd av 4 kap. 8 § LEK ålägga andra skyldig-

heter än de som anges i lagrummet under förutsättning att skyldigheten kan 

anses vara ett rimligt krav på tillträde till eller användning av nät och till-

hörande installationer i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikat-

ionstjänster. Av 4 kap. 4 § LEK framgår vidare att en förpliktelse som 

åläggs enligt 8 kap. 5 § LEK syftar till att skapa en effektiv konkurrens.  

 

Enligt förvaltningsrättens mening kan en skyldighet att nyanlägga fiber och 

abonnentanslutningskabel i redan befintlig kanalisation utgöra ett rimligt 

krav på tillträde till och användning av nät i de fall TeliaSonera inte kan 

tillgodose en rimlig begäran om befintlig svart fiber med anledning av att 
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där saknas tillgänglig fiber. Förvaltningsrätten har härvid beaktat att de 

aktuella kraven får anses vara mindre betungande för TeliaSonera än att 

tillhandahålla tillträde till kanalisation. Skyldigheten har till syfte att skapa 

en effektiv konkurrens. Förvaltningsrätten finner därför att PTS haft stöd 

enligt 4 kap. 8 § LEK för att ålägga den aktuella skyldigheten. Det saknas 

därför skäl att bifalla TeliaSoneras yrkanden 2 d, 2 e och 7. 

 

Skyldighet 3 

 

PTS har ålagt TeliaSonera följande under Skyldighet 3 a. 
 
TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla 
tillträde till backhaul. 

a. TeliaSonera ska, i samband med samlokalisering för tillträde till 
kopparaccess, vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde till 
backhaul i första hand genom att tillhandahålla svart fiberförbin-
delse, i andra hand genom nyanläggning av fiber mot offert på sätt 
som framgår av skyldigheten om tillträde till svart fiber punkterna g 
och h, upp till 50 km förbindelselängd (avser fågelvägen) eller ge-
nom att tillhandahålla optisk våglängd eller digital förbindelseka-
pacitet enligt beslut av tillträdande operatör.  

 

TeliaSonera anser att skyldighet 3, punkten a inte är förenlig med 4 kap. 

4 § LEK och 1 kap. 2 § LEK. TeliaSonera yrkar i första hand att förvalt-

ningsrätten i punkten a upphäver orden ”eller genom att tillhandahålla op-

tisk våglängd eller digital förbindelsekapacitet enligt beslut av tillträdande 

operatör”. TeliaSonera yrkar i andra hand att skyldigheten begränsas enligt 

följande. 

a) TeliaSonera ska, i samband med samlokalisering för tillträde till 
kopparaccess, vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde till back-
haul i första hand genom att tillhandahålla svart fiberförbindelse, i 
andra hand genom nyanläggning av fiber mot offert på sätt som fram-
går av skyldigheten om tillträde tills svart fiber punkterna g och h, upp 
till 50 km förbindelselängd (avser fågelvägen) eller genom att tillhan-
dahålla optisk våglängd eller terminerande avsnitt av digital förbindelse-
kapacitet enligt beslut av tillträdande operatör.  

 

PTS har ansett att en ändring av skyldighetsbeslutet, i enlighet med Telia-

Soneras andrahandsyrkande, är obehövlig. Om en ändring skulle övervägas 
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har PTS påpekat att begreppet terminerande avsnitt i så fall måste precise-

ras till att avse terminerande avsnitt i den mening som avses i PTS beslut 

den 6 oktober 2005 i ärenden med dnr 04-6950/23 a och b.  

 
Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 
 

TeliaSonera har till stöd för sitt yrkande bl.a. anfört att produkterna 

optisk våglängd och digital förbindelsekapacitet inte ingår på mark-

naden för nätinfrastrukturtillträde och att produkterna i stället omfat-

tas av de två marknaderna för hyrda förbindelser, dvs. marknaden för 

terminerande avsnitt av hyrda förbindelser och marknaden för trunk-

avsnitt av hyrda förbindelser. Enligt TeliaSonera är skyldigheter som 

inte kan hänföras till marknaden bara möjliga att ålägga SMP-

operatöreren under vissa förutsättningar. Skyldigheten ska i så fall 

bl.a. utgöra en väsentlig del i att stödja en skyldighet som ingår på 

marknaden som annars skulle bli ineffektiv. TeliaSonera anser att 

skyldigheten inte är proportionerlig och att den inte heller utgör en 

väsentlig del i att stödja en skyldighet som ingår på marknaden som 

annars inte skulle bli användbar eftersom operatören även utan sär-

skild reglering i det överklagade beslutet kan hyra kapacitetsprodukter 

som alternativ till svart fiber vid backhaul.  

 

PTS har anfört att det på marknaden för nätinfrastrukturtillträde förekom-

mer särskilda problem när det gäller tillträde till kapacitetsprodukter för 

backhauländamål i samband med samlokalisering och att dessa konkur-

rensproblem inte kan lösas genom regleringen på marknaden för terminer-

ande avsnitt av hyrda förbindelser. Med hänsyn härtill anser förvaltnings-

rätten att det vid de tillfällen TeliaSonera inte har möjlighet att leverera 

optisk fiber för backhauländamål är rimligt att det finns en skyldighet att i 

stället tillhandahålla någon annan form av backhaul. Förvaltningsrätten 

anser därför att skyldigheten utgör en väsentlig del i att stödja tillträ-

desskyldigheten på den relevanta marknaden och att skyldigheten är pro-
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portionerlig. Förvaltningsrätten anser således att den aktuella skyldigheten 

är förenlig med 4 kap. 4 § och 1 kap. 2 § LEK. Det saknas därför skäl att 

bifalla TeliaSoneras förstahandsyrkande.  

 

TeliaSonera har i andra hand yrkat att skyldigheten ska förtydligas. PTS 

har i uttalande den 22 juni 2010 förtydligat hur lång en backhaulförbin-

delse kan vara för att utgöra en rimlig begäran i de fall tillträdet till back-

haul tillgodoses genom optisk våglängd eller digital förbindelsekapacitet. 

Även med beaktande av detta förtydligande och till vad PTS i målet anfört 

om hur skyldigheten ska uppfattas anser förvaltningsrätten att det av rätts-

säkerhetsskäl finns anledning att förtydliga omfattningen av skyldigheten. 

Med hänsyn till TeliaSoneras yrkande i denna del och till vad PTS anfört i 

frågan anser förvaltningsrätten att skyldigheten 3 a bör omformuleras en-

ligt följande.  

TeliaSonera ska, i samband med samlokalisering för tillträde till kopparaccess, 
vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde till backhaul i första hand ge-
nom att tillhandahålla svart fiberförbindelse, i andra hand genom nyanlägg-
ning av fiber mot offert på sätt som framgår av skyldigheten om tillträde till 
svart fiber punkterna g och h, upp till 50 km förbindelselängd (avser fågelvä-
gen) eller genom att tillhandahålla optisk våglängd eller terminerande avsnitt, i 
den mening som avses i PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärenden med dnr 
04-6950/23 a och b, av digital förbindelsekapacitet enligt beslut av tillträ-
dande operatör.  
 

Skyldighet 4 

 

PTS har ålagt TeliaSonera bl.a. följande tillträdesskyldigheter som avser 

tillhörande installationer (skyldighet 4 första stycket och punkterna c och 

d).  

 
TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla 
tillträde till tillhörande installationer, dvs. samlokalisering och övriga rele-
vanta installationer som utgör en förutsättning för nätinfrastrukturtillträde 
ska kunna realiseras. 
 
Tillträdet omfattar följande: 
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c. TeliaSonera ska möjliggöra att samlokaliserande operatörer i 
rimlig omfattning kan dra in egen eller annans kabelförbindelser för 
anslutning till samlokaliserad utrustning. 

 
d. TeliaSonera ska, vid ny-, om- eller tillbyggnad, dimensionera 
samlokaliseringsutrymmets storlek med beaktande av övriga opera-
törers behov av tillträde till kopplingspunkten, så att utrymmet är 
tillräckligt för att möta beställningar om samlokalisering från öv-
riga operatörer. TeliaSonera ska samråda med grossistkunderna. I 
de fall bygglov krävs ska samråd ske innan TeliaSonera lämnar in 
ansökan om bygglov för produktionslokalen. 

 
 

TeliaSonera anser att de skyldigheter inom ramen för begreppet tillhö-

rande installation som PTS har ålagt TeliaSonera i punkterna c och d inte 

utgör en förutsättning för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna realiseras.  

 

Förvaltningsrätten gör i denna fråga följande bedömning. 

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10 

ansett att PTS har befogenhet att enligt 4 kap. 8 § LEK, inom de ramar som 

framgår av tillträdesdirektivet, ålägga en SMP-operatör att vid tillträde 

erbjuda vissa villkor vid tillgängliggörandet av tjänst åt tillträdande opera-

törer. Kammarrätten uttalade i domen bl.a. att det av direktivbestämmel-

serna framgår att begreppet tillträde inte endast innefattar tillgängliggö-

rande av faciliteter och tjänster, utan också de villkor på vilka detta ska 

ske. Det finns dock en begränsning så tillvida att såväl tillgängliggörandet 

som villkoren ska ha till syfte att den tillträdande operatören ska kunna 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Villkor som tillgodo-

ser detta syfte är därmed definitionsmässigt en del av begreppet tillträde.  

 

Förvaltningsrätten anser att de villkor som TeliaSonera föreskrivs att till-

lämpa avseende tillträde till tillhörande installationer och övrigt nödvändigt 

tillträde har till syfte att den tillträdande operatören ska kunna tillhanda-

hålla elektroniska kommunikationstjänster. Villkoren får därmed anses 

vara en del av begreppet tillträde. Förvaltningsrätten anser därför att skyl-
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digheterna är förenliga med 4 kap. 8 § LEK. Förvaltningsrätten anser vi-

dare att skyldigheterna är nödvändiga och rimliga för att samlokaliserade 

operatörer ska kunna erbjuda slutkundstjänster på konkurrenskraftiga vill-

kor. Förvaltningsrätten anser därför att de aktuella skyldigheterna är fören-

liga med kravet på proportionalitet i 1 kap. 2 § LEK. TeliaSoneras yrkande 

i denna del ska därför avslås.  

 

Skyldighet 5 

 

TeliaSonera har genom det överklagade beslutet ålagts bl.a. följande skyl-

digheter vid utfasning av telestationer (skyldighet 5).  

 

1. TeliaSonera ska minst fem år i förväg informera samlokaliserande ope-

ratörer om kommande utfasningar av telestationer eller liknande kopp-

lingspunkter. Informationen ska vara tydlig och konkret med en tidpunkt 

för planerad nedläggning preciserad till månad och år.  

 

2. Om TeliaSonera underlåter att informera i enlighet med punkten 1, eller 

om en telestation eller liknande kopplingspunkt annars fasas ut innan de 

fem åren har förflutit, ska TeliaSonera ersätta samlokaliserande operatörer 

för den del av den totala investeringskostnaden i telestationen/liknande 

kopplingspunkt som när tillträdet upphör inte är avskrivet i den tillträdande 

operatörens bokföring, dvs. tillgångens bokförda värde.  

 

3. TeliaSonera är inte ersättningsskyldigt enligt denna bestämmelse om en 

överenskommelse om att tidigarelägga utfasningen träffats med samlokali-

serande operatörer, eller vid händelse av sådan force majeure som medför 

att utfasning måste genomföras med kortare varsel. 

 

Enligt skyldighet 5 ska TeliaSonera således ersätta samlokaliserande ope-

ratörer för investeringens restvärde om TeliaSonera utan objektiva skäl 

under den föreskrivna femårstiden avbryter samlokaliseringen i telestation-

en. Ersättningsskyldigheten undviks om operatören före avtalet har infor-

merats om nätförändringen. TeliaSonera menar att den aktuella skyldighet-

en inte avser tillträde till nät och att skyldigheten inte är en tillhörande in-

stallation. Enligt TeliaSonera saknar därför skyldigheterna 5.2 och 5.3 
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rättslig grund och ska upphävas. TeliaSonera anser att skyldigheten även 

kan ifrågasättas av andra skäl eftersom kompensationsbeloppet är beroende 

av hur operatören själv har valt att bokföra sina avskrivningar och be-

stämmelsen inte tar hänsyn till att operatören har möjlighet att återanvända 

utrustningen varför operatören i många fall kommer att överkompenseras.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

De villkor som TeliaSonera föreskrivs att tillämpa enligt skyldigheterna 

5.2 och 5.3 får anses ha till syfte att den tillträdande operatören ska kunna 

tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster samt att skapa en ef-

fektiv konkurrens. Med hänsyn härtill anser förvaltningsrätten att den 

ålagda skyldigheten har rättsligt stöd i LEK (jfr Kammarrätten i Stock-

holms dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10). Fråga är då om skyldig-

heterna 5.2 och 5.3 är förenliga med proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 § 

LEK.  

 

Av det överklagade beslutet framgår att de aktuella skyldigheterna syftar 

till att säkerställa att tillträdande operatörer ska få avkastning för gjorda 

investeringar och motverka att TeliaSonera använder utfasning av telestat-

ioner på ett sätt som försämrar situationen för konkurrenterna. I målet har 

framkommit att övergången till nästa generations accessnät (NGA) kom-

mer att leda till att dagens telestationer succesivt kommer att fasas ut. För-

valtningsrätten anser mot bakgrund härav att de aktuella skyldigheterna är 

lämpliga och nödvändiga i förhållande till sitt syfte. Enligt förvaltningsrät-

tens mening är skyldigheterna 5.2 och 5.3 inte mer ingripande än vad som 

framstår som rimligt. Förvaltningsrätten anser inte heller att ersättnings-

skyldigheten kan anses oproportionerlig. Förvaltningsrätten har härvid be-

aktat att det ekonomiska värdet av den samlokaliserande utrusningen kan 

komma att påverkas negativt vid en utfasning. Förvaltningsrätten anser 
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således inte att det framkommit skäl att upphäva skyldigheterna 5.2 och 

5.3.  

 

Skyldighet 8 

 

Skyldighet 8, punkterna 3 h och 3 I har följande lydelse. 
 
3. TeliaSonera ska säkerställa att ett avtal om nätinfrastrukturtillträde och 
därtill hörande tjänster åtminstone innehåller följande: 
 
h. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer för nätinfrastrukturtill-
trädet och därtill hörande tjänster. Dessa ska specificeras i tjänstenivåavtal 
(SLA). Villkoren ska säkerställa att grossistkunderna ges samma kvalitet, 
leveransvillkor och service som TeliaSonera ger sin egen slutkundsverk-
samhet för närmast jämförbara slutkundserbjudande, åtminstone vad gäller: 
 

i. beställningsprecision 
ii. leveranstid 
iii. leveransprecision 
iv. felavhjälpningstid, samt  
v. tillgänglighet till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 
och automatiserade gränssnitt samt de informationssystem som opera-
törerna behöver för att kunna tillgodogöra sig tillträdet.  

 
l. Avtalsvite vid avvikelse från utfäst kvalitetsnivå, leveransvillkor och 
servicenivå för nätinfrastrukturtillträdet och därtill hörande tjänster enligt 
punkten h ovan. Villkoren för avtalsvite ska tydligt ange på vilka grunder 
sådant ska utgå, dvs. vad som ska anses utgöra en avvikelse från utfästa 
nivåer och villkor, när TeliaSonera ska erlägga avtalsvite, samt vilka be-
lopp som ska erläggas.  
 
Avtalsvitet ska vara skäligt utifrån syftet att det ska ge TeliaSonera till-
räckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje enskild avvikelse 
från utfästa nivåer eller villkor. Ersättningsnivån ska successivt höjas till 
dess avtalsvillkoren fullföljts. TeliaSonera ska utan anmodan betala avtals-
vitet vid närmast följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. 
 
Kammarrätten i Stockholm har i dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10 

funnit att PTS beslut att ålägga TeliaSonera skyldighet avseende avtalsvi-

ten har stöd i LEK:s bestämmelser om tillträde och att det är förenligt med 

proportionalitetsprincipen enligt 1 kap. 2 § LEK. Frågan i detta mål är om 

kravet på att betalning ska ske utan anmodan är förenligt med proportional-

itetsprincipen enligt 1 kap. 2 § LEK. TeliaSonera menar att den fördel kra-
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vet har för operatörerna inte står i rimlig proportion till de olägenheter kra-

vet innebär för TeliaSonera. För att utbetalning ska kunna ske vid närmast 

följande faktureringstillfälle måste, enligt TeliaSonera, betydande perso-

nalresurser avsättas för att klara prövningen inom föreskriven tid.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Enligt förvaltningsrättens uppfattning bör det i regel vara det enklaste sy-

stemet, att den som äger och har kontroll över telenätet och därmed har 

vetskap om förekomst av eventuella avvikelser från utfäst kvalitetsnivå, 

leveransvillkor och servicenivå, också ombesörjer att utbetalningar sker i 

de fall en avvikelse skett. Det kan även antas att en drabbad operatör avstår 

från att utkräva avtalsviten de har rätt till på grund av de administrativa 

kostnader som kan vara förknippat med detta. Förvaltningsrätten anser 

därför att det är rimligt att skyldigheten innefattar ett krav på att betalning-

en sker utan anmodan. Förvaltningsrätten anser inte att kravet i denna del 

kan anses oproportionerligt. Förvaltningsrätten anser inte heller att det stri-

der mot proportionalitetsprincipen att avtalsvitet ska betalas vid närmast 

följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. Enligt förvaltningsrättens 

mening har skyldigheten därför inte utformats på ett sätt som gör att skyl-

digheten strider mot kravet i 1 kap. 2 § LEK. Det saknas därför skäl att 

bifalla TeliaSoneras yrkande i denna del. 

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningsrätten anser att det finns skäl att omformulera skyldighet 3 a i 

enlighet med vad som angetts ovan under rubriken ”Skyldighet 3”. 

 

Förvaltningsrätten anser i övrigt att det inte framkommit skäl att ändra de 

ifrågasatta skyldigheterna eller att upphäva det överklagade beslutet och 

återförvisa målet till PTS för ny handläggning.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (DV 3109/1a). 

 

 

Peter Enander    Mats Clémentz 

Chefsrådman    Rådman 

 

I avgörandet har deltagit de ekonomiska experterna Jerker Holm och Ann 

Veiderpass. Föredragande har varit Carina Westin.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens be-
slut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltn 
ingsrätten inom tre veckor  från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över-
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel-
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill-
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas, anled-
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvaltningsrätten kommit eller det annars 
finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för-
valtningsrättens beslut fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till kammarrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, 
postadress och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till arbets-
platsen och eventuell annan plats där kla-
ganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må-
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift om 
förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrät-
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon-
nummer. 

 

Bilaga 5


