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Beslut om avskrivning  

 

Post- och telestyrelsens avgörande  

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

 
Bakgrund  

PTS har sedan april 2015 bedrivit tillsyn gentemot TeliaSonera Sverige AB 
(TeliaSonera) avseende tillträde till kanalisation, skyldighet 3, enligt PTS 
skyldighetsbeslut, dnr 11-9306. Skyldigheten innebär att TeliaSonera är skyldiga 
att låta en tillträdande operatör anlägga egen fiber i TeliaSoneras kanalisation 
inom ett stationsområde i de fall då TeliaSonera inte kan leverera tillträde till 
fiberbaserad nätinfrastruktur.  

TeliaSonera (Skanova) har publicerat information om skyldigheten på sin 
hemsida och lagt upp en blankett för beställning av utredning om tillträde till 
kanalisation.  

PTS har granskat Skanovas process för tillträde till kanalisation. Av PTS 
granskning har bl.a. framkommit att Skanova har en rutin för hyra av 
kanalisation samt ett stödsystem där all tillgänglig kanalisation finns utritad 
liksom vissa legala förutsättningar. Skanova kommer även att ta fram särskilda 
kundavtal för hyra av kanalisation.  
 
Skanova har hittills inte fått några förfrågningar om kanalisationstillträde och 
uppger att företaget kommer inleda en dialog med tillträdande operatör när en 
begäran om tillträde inkommer.  
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PTS bedömning 

I ärendet har TeliaSoneras process och rutin avseende begäran om tillträde till 
kanalisation varit föremål för granskning. Mot bakgrund av att det finns vissa 
begränsningar i möjligheterna att upplåta kanalisation är det enligt PTS inte 
rimligt att kräva ett standardiserat erbjudande för tillträde till kanalisation. 
 
Enligt PTS bedömning har TeliaSonera visat att bolaget har en dokumenterad 
processbeskrivning, rutiner och instruktioner för hur en begäran om tillträde till 
kanalisation ska omhändertas.   
 
PTS finner därför inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet 
och avskriver ärendet från vidare handläggning. PTS kommer att följa hur 
efterfrågan på kanalisation utvecklas och kan komma att granska tillträde till 
kanalisation inom ramen för ett nytt tillsynsärende om behov uppstår. 
 
 
Emma Gunnesson 


