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Beslut om avskrivning  

 

Post- och telestyrelsens avgörande  

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

 
Bakgrund  

PTS har sedan den 29 september 2014 bedrivit tillsyn gentemot TeliaSonera 
Sverige AB (TeliaSonera) avseende tillhandahållande av tjänster för 
felavhjälpning på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. 

Ärendet inleddes mot bakgrund av att PTS uppmärksammade skillnader i de 
nyckeltal för andel fel i förhållande till bestånd som TeliaSonera redovisade i 
enlighet med gällande skyldighetsbeslutet jämfört med redovisade nyckeltal för 
andel serviceorder avhjälpta i tid. Under månaderna juni-augusti 2014 ökade 
TeliaSoneras andel fel i förhållande till bestånd markant i jämförelse med övriga 
grossistoperatörer. Samtidigt minskade TeliaSoneras felavhjälpningsprecision 
mätt i andelen serviceorder som avhjälpts i tid under den aktuella tidsperioden.  

PTS begärde information från TeliaSonera om bl.a. processen för 
felavhjälpning och en redogörelse för eventuella skillnader i serviceavtal 
beroende på vilken grossistoperatör som mottagit en felanmälan från en 
slutkund. Vidare begärde PTS information avseende de befogenheter en 
tekniker har, och huruvida dessa skiljer sig åt beroende på vilken operatör som 
tecknat serviceavtalet.  

Under ärendets gång framkom att TeliaSoneras nätbolag Skanova, sedan en 
längre tid tillbaka, genomför ett pilotprojekt med TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet avseende felavhjälpning i kopparnätet. Pilotprojektet 
innebär att tekniker från Skanovas underentreprenörer har med sig några 
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exemplar av modem av en (1) viss modemmodell för utbyte hos slutkunden. 
Pilotprojektet beräknades pågå även över sommaren 2015. 

PTS bedömde att pilotprojektet med rådande inriktning och omfattning 
sannolikt inte är förenligt med skyldighet 7 att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av lokalt tillträde och därtill hörande tjänster (PTS 
skyldighetsbeslut, dnr 11-9306, 19 feb 2015). Syftet med icke-
diskrimineringsskyldigheten är bl.a. att se till att vissa operatörer inte 
särbehandlas, dvs. att lika villkor tillämpas för operatörer under likvärdiga 
förhållanden. Utan samma möjlighet att erbjuda samma tilläggstjänst vid 
felavhjälpning, finns en risk att en konkurrerande operatörs 
slutkundsverksamhet hamnar i ett väsentligt sämre utgångsläge än TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet. Med olika metoder för felavhjälpning försvåras därför 
möjligheterna för grossistoperatörer att konkurrera med TeliaSonera. 
 
PTS bedömde därför att TeliaSonera antingen skulle ta fram en tilläggstjänst 
och erbjuda samma felavhjälpningstid som för den interna 
slutkundsverksamheten genom omedelbart modemutbyte till samtliga 
grossistkunder, alternativt avsluta pågående pilotprojekt. TeliaSonera (Skanova) 
inledde därför ett samråd under maj 2015 för att undersöka intresset hos övriga 
grossistkunder för en tilläggstjänst för felsökning och en möjlighet att i 
samband med felsökning byta modem/kundutrustning.  

Resultatet av samrådet visade att alltför få operatörer är intresserade av en 
sådan tilläggstjänst för att motivera att tjänsten införlivas i ordinarie produkt- 
och tjänsteutbud. 

PTS bedömning 

Av ovanstående beskrivning framgår att TeliaSonera vidtagit åtgärder för att 
tillämpa icke-diskriminerande villkor för felavhjälpningsprocessen inklusive 
modembyte av tekniker. Med hänsyn till övriga operatörers begränsade intresse 
för framtagandet av en sådan tilläggstjänst finner PTS inte anledning att vidta 
några ytterligare åtgärder i ärendet och avskriver därför ärendet från vidare 
handläggning. 
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