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Post- och telestyrelsens avgörande  

Post- och telestyrelsen (PTS) skriver av ärendet från vidare handläggning.  

Bakgrund 

PTS har den 19 februari 2015 fattat nytt beslut på marknaden för lokalt tillträde 
till nätinfrastruktur (marknad 3a), med PTS dnr 11-9306. I detta beslut ålades 
TeliaSonera en fortsatt skyldighet om icke-diskriminering. Inom ramen för 
denna skyldighet ålades TeliaSonera en skyldighet om teknisk replikerbarhet, 
vilken innebär att TeliaSonera genom ett tekniskt replikerbarhetstest ska kunna 
visa att de fiberbaserade slutkundstjänster TeliaSonera tillhandahåller kan 
produceras med de fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden och därtill hörande 
tjänster som företaget tillhandahåller. TeliaSonera ålades att senast tre månader 
efter det att beslutet trätt i kraft ta fram en testmetod och redovisa för PTS hur 
testet av teknisk replikerbarhet ska genomföras.  
 
Mot bakgrund av ovan har PTS startat ett tillsynsärende med dnr 15-6573 i 
syfte att utreda huruvida skyldigheten om teknisk replikerbarhet kan anses 
uppfylld.  
 
I enlighet med gällande skyldighetsbeslut krävs, för att en slutkundstjänst ska 
anses möjlig att tekniskt replikera, att testet innefattar hela kedjan med 
nödvändiga komponenter för att replikera slutkundstjänsten, med bl.a. tillgång 
till information, samlokalisering och leverans. 
 
TeliaSonera har den 22 maj 2015 inkommit med en redogörelse för hur 
företaget säkerställer att skyldigheten om teknisk replikerbarhet är uppfylld. 
TeliaSoneras metodik tar sin utgångspunkt i att den insatsresurs som ska 
möjliggöra replikering av slutkundstjänster är en oförädlad fiberaccess som i 
praktiken inte har några begränsningar vad gäller vilka slutkundserbjudande 
som kan tillhandahållas. Detta betyder att teknisk replikerbarhet i princip alltid 
är möjlig.  
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TeliaSonera framhåller i sin redogörelse att TeliaSonera möjliggör anslutning av 
externa operatörers utrustning genom att erbjuda samlokalisering i TeliaSoneras 
telestation samt att de tjänster och information som TeliaSonera erbjuder andra, 
bl.a. fiberaccess, tillhandahålls på samma villkor och med samma teknik som 
gäller för TeliaSonera egna tjänster.  
 
TeliaSonera beskriver i sin redogörelse att företaget idag erbjuder ip-tv, 
bredband samt bredbandstelefoni till kunder på den relevanta 
slutkundsmarknaden. TeliaSoneras redogörelse innehåller en teknisk 
specifikation samt förklaring till hur den tekniska replikerbarheten åstadkoms i 
praktiken. TeliaSonera understryker att fiberförbindelsens tekniska 
specifikationer är desamma för alternativa operatörer som för de 
fiberförbindelser som TeliaSoneras slutkundsverksamhet använder som 
insatsvara för sina ovan nämnda slutkundstjänster. TeliaSonera nyttjar således 
inte utrustning och erbjuder inte tjänster som är baserade på insatsvaror med 
andra specifikationer än som finns i de produktspecifikationer för de 
fiberprodukter som TeliaSoneras grossistverksamhet tillhandahåller till 
alternativa operatörer.    
 

PTS bedömning 

PTS har granskat den redogörelse som TeliaSonera inkommit med.  
 
PTS har vid sådan granskning funnit att TeliaSoneras redogörelse är rimlig och 
att den information som företaget tillhandahåller om samlokalisering samt icke-
diskriminering redogör för hur en alternativ operatör tekniskt kan replikera 
TeliaSoneras slutkundserbjudande genom de nätinfrastrukturtillträden som 
TeliaSonera tillhandahåller. TeliaSonera har således tagit fram en testmetod och 
redogjort för hur testet av teknisk replikerbarhet ska genomföras, i enlighet 
med de krav som ställs i gällande skyldighetsbeslut. Av TeliaSoneras 
redogörelse följer att ett s.k. tekniskt replikerbarhetstest i princip alltid kommer 
att vara uppfyllt i enlighet med den skyldighet om teknisk replikerbarhet som 
ålagts TeliaSonera.           
 
PTS finner därmed att det nu aktuella tillsynsärendet kan skrivas av från vidare 
handläggning.   

 

Jennie Ljungkvist 

 

 


