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Post- och telestyrelsens avgörande  

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

Bakgrund 

PTS har sedan februari 2015 bedrivit tillsyn av Telia Company AB (Telia) 
avseende företagets skyldighet att tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelse 
(dnr 15-1057) i enlighet med gällande skyldighetsbeslut på marknad 3a (dnr 11-
9306). Aktuellt tillsynsärende inleddes på PTS eget initiativ i enlighet med PTS 
tillsynsplan för 2015.   
 
PTS har under ärendets gång, såväl skriftligen som vid möten med Telia, 
inhämtat information gällande möjligheten för tillträdande operatörer att få 
tillträde till backhaulförbindelse och därmed frågan hur Telia uppfyller 
skyldigheten om tillträde till backhaulförbindelse.    
 
Enligt skyldighet 5 punkten 1 i gällande skyldighetsbeslut ska Telia vid varje 
rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde till en förbindelse 
mellan en operatörs samlokaliserade utrustning och en punkt högst 50 km bort 
(fågelvägen) där avlämning för transport till den tillträdande operatörens eget 
nät kan ske, i första hand genom tillträde till svart fiber, och i andra hand 
genom optisk våglängd eller digital förbindelsekapacitet.  

Telia har framhållit att företaget sedan flera år tillbaka tillhandahåller produkten 
Fiber Backhaul för att erbjuda backhaulförbindelser enligt PTS krav men att 
tillträdande operatörers intresse för produkten varit närmast obefintligt och att 
någon begäran aldrig framställts. Enligt Telia tillgodoses operatörens behov av 
förbindelser mellan Telias stationslokal och operatörens eget nät med andra 
produkter än Fiber Backhaul, främst via produkten Skanova Fiber 2009.   

Telia har även framfört att om företaget inte har tillgänglig svart fiber på de 
aktuella fibersträckorna lämnar Telia, efter dialog med kunden, i de flesta fallen 
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en offert på att bygga ut. Enligt Telia finns det tillgänglig svart fiber i princip 
alla nyare kablar, men i gamla kablar är det ganska fullt.  

Den 19 oktober 2015 har en alternativ operatör skickat in en begäran om 
tillträde till backhaulförbindelse genom svart fiber till Telia. Telia har den 2 
december 2015 lämnat en offert avseende Svart Fiber 2009 då inga lediga 
fiberpar finns tillgängliga på de efterfrågade sträckorna.  

PTS har den 15 januari 2016 skickat en begäran om ytterligare information till 
Telia där myndigheten bett Telia att bl a redogöra för tillgängligheten av svart 
fiber på respektive efterfrågad telestation, utifrån den begäran som tillställts 
Telia, samt vilken möjlighet Telia har att i andra hand erbjuda optisk våglängd 
eller digital förbindelsekapacitet. PTS har även bett Telia att redogöra för hur 
mycket kapacitet Telia har på respektive station och hur mycket av denna 
kapacitet som är upptagen och vad den i dagsläget används till.  

I sitt svar till PTS begäran har Telia förklarat att aktuell begäran uppfattats som 
en begäran om önskemål om offert på transportnät mellan vissa specificerade 
noder och inte förfrågan om backhaultillträde.   

Telia har under februari och mars 2016 inkommit med underlag som styrker att 
det inte finns tillgänglig svart fiber på de aktuella sträckorna och företaget 
tillhandahåller inte heller backhaulförbindelser i form av optisk våglängd eller 
digital förbindelsekapacitet via dessa.    

PTS bedömning 

PTS har i skyldighetsbeslut med dnr 11-9306 ålagt Telia en skyldighet att 
tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelse.  

Skyldigheten är utformad på så sätt att Telia i första hand ska tillhandahålla 
tillträde till backhaul genom svart fiber och i andra hand genom optisk våglängd 
eller digital förbindelsekapacitet (i enlighet med tillträdande operatörs 
önskemål). Någon rätt för Telia att, för det fall att ingen svart fiber är tillgänglig 
på de aktuella sträckorna, uppfylla skyldigheten genom att nyanlägga fiber mot 
offert föreligger inte. Om det inte finns tillgänglig svart fiber ska Telia tillgodose 
en begäran genom att tillhandahålla våglängd eller kapacitetstjänst. För det fall 
att det inte finns svart fiber tillgänglig på de aktuella sträckorna och Telia inte 
heller kan tillhandahålla backhaulförbindelse via optisk våglängd eller digital 
förbindelsekapacitet är en begäran inte rimlig och det föreligger ingen 
skyldighet för Telia att tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelse. Telia har i 
detta fall därutöver valt att erbjuda svart fiber genom nyanläggning mot offert.  
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Telia har inkommit med underlag om beläggning på de fiberstråk som avses i 
aktuell begäran från tillträdande operatör vilket visar att aktuella fiberpar är fullt 
belagda. Telia har även beskrivit hur många fiberkablar som finns tillgängliga 
för de aktuella sträckorna och hur många fiber som finns i respektive kabel 
samt redogjort för vilken typ av kabel som används på de aktuella sträckorna 
och hur gamla dessa är.  

PTS har bedömt Telias uppgifter i ärendet och finner ingen anledning att utreda 
ärendet ytterligare. Någon skyldighet att tillhandahålla tillträde till 
backhaulförbindelse i enlighet med gällande skyldighetsbeslut föreligger därmed 
inte.   

Det aktuella tillsynsärendet kan således skrivas av från vidare handläggning.  

 

Jennie Agardh  


