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Sökande/Parter 

Sökande  

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala 

Ombud:  
Advokat Per Nordenson och jur.kand. Carl Storckenfeldt, Nordenson 
Advokatbyrå AB, Grev Turegatan 13 A, 114 46 Stockholm 

Motparter  

Uppsalahem AB, org. nr 556137-3589, Box 136, 751 04 Uppsala 
Telenor Sverige AB, org. nr 556421-0309, 116 88 Stockholm 

Saken 

Ansökan om förpliktelse att tillhandahålla gemensamt utnyttjande av ledningar i 
allmänt kommunikationsnät enligt 4 kap. 13 a § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation – LEK 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen avslår Borderlight AB:s ansökningar.  

Bakgrund 

Uppsalahem AB (Uppsalahem) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger ett 
stort bestånd av fastigheter i Uppsala kommun. Borderlight AB (Borderlight) 
levererar kommunikationstjänster (dataförbindelser) till bl.a. 
omsorgsverksamheter inom Uppsala kommun och landsting. 
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Borderlight har haft ett leveransavtal om rätt till ledningsutnyttjande med 
Uppsalahem för bredbandstjänster i Uppsalahems egna fastigheter. 
Fiberledningarna i byggnaderna ägs idag av Uppsalahem. Det företaget har efter 
öppen annonsering av en tjänstekoncession exklusivt anlitat Open Universe, 
vilket är ett affärsområde inom Telenor Sverige AB (nedan används 
genomgående beteckningen Telenor), som kommunikationsoperatör (KO) för 
hela sitt fastighetsbestånd.  

Med KO avses i detta sammanhang att Telenor installerar, driftsätter och 
övervakar den aktiva utrustning som krävs för att elektroniska 
kommunikationstjänster ska kunna tillhandahållas i Uppsalahems fysiska nät 
(ledningar). Telenor erbjuder i allmänhet inte tjänster direkt till slutanvändare. I 
stället får operatörer (tjänstetillhandahållare) ingå avtal med Telenor om att 
tillhandahålla tjänster – t.ex. internetaccess, telefoni eller ip-tv – till 
slutanvändare genom Telenors aktiva utrustning. Det kan beskrivas så att 
Telenor ger tjänstetillhandahållarna tillträde på bitströmsnivå till det aktiva nät 
som Telenor etablerat. Den beskrivna KO-modellen innebär därmed att 
slutanvändare i Uppsalahems fastighetsnät kan välja mellan olika 
tjänstetillhandahållare (”öppet nät”).  

Uppsalahem och Telenor ingick kontraktet om tjänstekoncessionen 2012. 
Kontraktets giltighetstid är åtta år, med option till förlängning för Uppsalahem 
om två gånger två år. Uppsalahem har efter att kontrakt ingåtts med Telenor 
sagt upp tidigare ingångna avtal med Borderlight om rätt till 
ledningsutnyttjande.  

Ansökningar m.m. 

Borderlight har den 6 oktober 2014 och den 25 mars 2015 ansökt om att Post- 
och telestyrelsen (PTS) ska, med stöd av 4 kap. 13 a § LEK, förplikta 
Uppsalahem och/eller Telenor att mot marknadsmässig ersättning 
tillhandahålla gemensamt nyttjande av ledningar i Uppsalahems fastigheter: 

 Fyrisvallsgatan 14 och 16 i Uppsala, med fastighetsbeteckning 
Librobäck 12:10 – vårdverksamheter i Uppsala landstings regi (PTS dnr 
14-10192) 

 Ringgatan 6 i Uppsala, med fastighetsbeteckning Uppsala Luthagen 82:3 
– en förskola i Uppsala kommuns regi (PTS dnr 15-3099) 

Borderlight har anfört bl.a. följande till stöd för sin ansökan. 

Ansökan avser nyttjandet av fiberledningar på angivna adresser fram till första 
utlopps- eller förgreningsstället i samma byggnader där Borderlight har sina 
befintliga anslutningspunkter. Borderlights anslutningspunkter, där Uppsalahem 
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AB:s fiberledning kopplats ihop med Borderlights fibernät, är belägna i nodrum 
i byggnaderna. Borderlights fibernät omfattar nedgrävda markledningar från 
fastigheternas tomtgränser fram till angivna anslutningspunkter. 

Avtalen mellan Borderlight och Uppsalahem upphörde formellt den 30 juni 
2014. Som slutdatum för Borderlights nyttjande av ledningar i fastighetsnätet 
har Uppsalahem ursprungligen angivit den 31 oktober 2014. Parterna har 
därefter ingått nya avtal om nyttjande av ledningsrätter i angivna fastigheter 
som har löpt ut. Borderlight har fortsatt att leverera kommunikationstjänster 
över de aktuella ledningarna även efter det att avtalen med Uppsalahem har löpt 
ut. 

Uppsalahem har anfört bl.a. följande. Borderlight har tillträde till Uppsalahems 
fastighetsnät. Parterna har fört kontinuerliga samtal om fortsatt access till de 
aktuella lokalerna när Borderlights tidigare avtal löpt ut. Uppsalahem accepterar 
att Borderlight har en fortsatt nyttjanderätt till fastighetsnäten till dess frågan 
har avgjorts.  

Telenor har inkommit med yttranden till PTS. 

PTS har enligt 8 kap. 8 § LEK berett berörda parter och andra som kan ha 
intresse i saken tillfälle att yttra sig över Borderlights ansökan. Förutom vad 
som anges ovan har TeliaSonera AB och Bahnhof AB inkommit med 
yttranden till PTS. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

I 4 kap. 13 a § LEK anges följande. 

En operatör, eller någon som äger ledningar i ett allmänt kommunikationsnät som operatören 
råder över, får efter ansökan av annan förpliktas att mot marknadsmässig ersättning 
tillhandahålla gemensamt utnyttjande av ledningarna i en byggnad eller fram till första utlopps- 

eller förgreningsstället. 

En skyldighet enligt första stycket får åläggas endast om anläggning av ytterligare infrastruktur 
bedöms olönsam eller fysiskt ogenomförbar. 

Bestämmelsen genomför artikel 12.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 
2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 
2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska 
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kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om 
auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. 

PTS bedömning 

Frågan i ärendet är om det finns förutsättningar för PTS att bifalla Borderlights 
ansökan om tillträde enligt 4 kap. 13 a § LEK mot Uppsalahem och Telenor. 
PTS ska först pröva huruvida de rekvisit som anges i bestämmelsen är 
uppfyllda, nämligen: 

 Ansökan ska vara riktad mot ”en operatör, eller någon som äger 
ledningar i ett allmänt kommunikationsnät som operatören råder över” 
(rådighetsrekvisit) 

 ”Anläggning av ytterligare infrastruktur” ska bedömas vara ”olönsam 
eller fysiskt ogenomförbar” (lönsamhetsrekvisit) 

Rådighetsrekvisitet 

Borderlights ansökan avser förpliktelse om tillträde för Telenor, som är en 
operatör enligt definitionen i 1 kap. 7 § LEK. Uppsalahem, som inte är en 
operatör, äger de ledningar som ansökan avser. Telenor har emellertid för sin 
del framfört att företaget inte har ”någon exklusiv nyttjanderätt över 
fastighetsnätet” och att Telenor därmed, som det får uppfattas, inte har rådighet 
över de aktuella ledningarna. 

Det är i ärendet ostridigt att de aktuella ledningarna idag används av Borderlight 
för att tillhandahålla kommunikationstjänster, trots att avtal mellan Borderlight 
och Uppsalahem har löpt ut. Förhandlingar om ett nytt hyresavtal mellan 
Borderlight och Uppsalahem har pågått åtminstone under 2015. Mot den 
angivna bakgrunden uppstår frågan om en operatör (i detta fall Telenor) har 
rådighet över de aktuella ledningarna på ett sådant sätt att en förpliktelse enligt 
4 kap. 13 a § LEK kan riktas mot Uppsalahem och Telenor. 

Av förarbetena till bestämmelsen kan utläsas att den svenske lagstiftaren har 
tänkt sig att beslut om förpliktelse ska kunna meddelas enbart i en situation då 
en annan operatör än den som begär delning av ledningar själv använder de 
aktuella ledningarna. Ansökan om tillträde kan avse ledningar som inte ägs, men 
används av en operatör för att tillhandahålla tjänster. Den sökande ska i 
allmänhet kunna få tillträde på ”samma nivå” som den redan befintliga 
operatören. Någon rättighet att få använda ledningar som ingen annan operatör 
använder finns däremot inte. (Prop. 2010/11:115 s. 165 ff.; jfr även lagrådets 
yttrande s. 332 f.) 
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Den situation som råder i detta ärende är särpräglad. Borderlight har de facto 
kvar kontrollen över ett antal ledningar i Uppsalahems nät. Telenor ska enligt 
det ingångna tjänstekoncessionsavtalet ha rollen som KO i hela Uppsalahems 
nät. Det har inte framkommit annat än att Uppsalahem och Telenor i och för 
sig är eniga om att de aktuella ledningarna kan tas över av Telenor. Ett 
avtalslöst tillstånd råder numera mellan Borderlight och Uppsalahem. Givet 
detta har Uppsalahem – såvitt PTS kan bedöma – i och för sig rätt att begära att 
Borderlight ska lämna ledningarna och att Telenor ska få använda dem enligt 
sitt KO-avtal. Uppsalahem har i förhandlingarna med Borderlight påpekat 
möjligheten för Borderlight att fortsatt leverera tjänster i nätet, men som 
tjänsteleverantör inom ramen för Telenors KO-avtal. 

Mot den nu angivna bakgrunden samt med hänsyn till det som ovan angivits 
om rådighetsrekvisitets syfte finner PTS att Telenor har sådana rättigheter till de 
aktuella ledningarna att Telenor kan anses ha rådighet över dem i den mening 
som avses i 4 kap. 13 a § LEK. Rådighetsrekvisitet är därmed uppfyllt. 

Lönsamhetsrekvisitet 

I förarbetena till 4 kap. 13 a § LEK finns det en förhållandevis omfattande 
diskussion om lönsamhetsrekvisitet. Det framhålls bl.a. att tillämpande 
myndighet bör ha ett framåtblickande perspektiv och att det ska göras ”en 
uppskattning av kostnader och vinster av att den sökande operatören drar ett 
eget fastighetsnät jämfört med hur skyldigheten kan förväntas påverka den 
befintliga operatören av nätet i fråga, allt i förhållande till möjlig påverkan på 
konkurrensen och nyttan för slutanvändarna på såväl lång som kort sikt”. (A. 
prop. s. 81 f. och 166). 

I ärendet har varken Borderlight, Uppsalahem eller Telenor uttryckligen 
diskuterat alternativet att Borderlight skulle anlägga ett eget ledningsnät i de 
aktuella byggnaderna. PTS kan emellertid, utifrån kända omständigheter, dra 
följande slutsatser.  

Anläggning av ytterligare fiberledningar till fastigheterna torde inte vara ”fysiskt 
ogenomförbar”, men förutsätter påtagliga ingrepp i byggnaderna (fysiska 
installationer och håltagning i väggar). Sådana ingrepp medför kostnader för 
hantverkare och material m.m.  

Det har vidare inte kommit fram att det skulle finnas någon rätt för Borderlight 
att över huvud taget vidta några åtgärder i Uppsalahems byggnader, utan 
Uppsalahems tillstånd. Kostnaden för Borderlight att anlägga ett eget 
ledningsnät skulle därmed också behöva inkludera den ersättning som 
Uppsalahem kan vilja betinga sig för att ge Borderlight tillträde till byggnaderna. 
Hur stor denna ersättning kan tänkas bli är svårt att bedöma. Då Uppsalahem 
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inte har några uppenbara drivkrafter att ge Borderlight tillträde till byggnader 
för egna installationer får det emellertid förutsättas att Borderlight måste vara 
beredd att erbjuda betydande belopp. 

Mot den angivna bakgrunden finner PTS att det är tydligt att kostnaderna för 
att anlägga ett parallellt fibernät i de aktuella byggnaderna inte rimligen kan 
motsvara den nytta för slutanvändarna som åtgärden skulle kunna ge. Den är 
därmed inte lönsam i bemärkelsen ekonomiskt effektiv (jfr a. prop. s. 81). 
Lönsamhetsrekvisitet är därmed uppfyllt. 

PTS tillägger i denna del följande. De aktuella fastigheterna är redan utrustade 
med moderna fiberbaserade nät. Bedömningen av lönsamhetsrekvisitet skulle 
kunna innefatta andra överväganden i fall där fråga är om byggnader där det 
endast finns äldre metallbaserade nät. 

Lämplighet och proportionalitet 

Enligt 4 kap. 13 a § LEK gäller att PTS får ålägga förpliktelser om gemensamt 
utnyttjande av ledningar. Även när de angivna rekvisiten är uppfyllda finns det 
således inte någon rätt för en sökande att utverka ett beslut om förpliktelse. 

I förarbetena till bestämmelsen diskuteras bl.a. bestämmelsens förhållande till 
egendomsskyddet. Det framhålls att ledningar inuti byggnader normalt utgör 
fast egendom om de ägs av fastighetsägaren och att bestämmelsen innebär att 
fastighetsägares grundlagsfästa egendomsskydd enligt 2 kap. 15 § 
regeringsformen och egendomsskyddet enligt artikel 17 i EU:s stadga om 
grundläggande rättigheter påverkas i de fall bestämmelsen medför att 
fastighetsägarens möjlighet att fritt disponera ledningarna begränsas. (A. prop. 
s. 83) 

Av artikel 8.5 c i ramdirektivet (2002/21/EG) framgår bl.a. att de nationella 
regleringsmyndigheterna ska tillämpa objektiva, öppna, icke-diskriminerande 
och proportionella regleringsprinciper bl.a. genom att skydda konkurrensen till 
förmån för konsumenterna och, när så är möjligt, främja infrastrukturbaserad 
konkurrens. Av artikel 12.5 i ramdirektivet följer att de åtgärder 
regleringsmyndigheten vidtar enligt bl.a. artikel 12.3 ska vara objektiva, öppet 
redovisade, icke-diskriminerande och proportionella. Enligt artikel 8.5 d i 
ramdirektivet ska myndigheterna främja effektiva investeringar och innovation 
som avser ny och förbättrad infrastruktur. Med hänvisning till den nu angivna 
bakgrunden anges det i förarbetena att bestämmelsen i 4 kap. 13 a § LEK bör 
tillämpas ”först efter noggrant övervägande” (a. prop. s. 83). 

Utifrån såväl unionsrättsakterna som de svenska lagmotiven drar PTS slutsatsen 
att det är avsikten att myndigheten ska besluta om förpliktelse enligt 4 kap. 
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13 a § LEK enbart i de fall gemensamt utnyttjande av ledningar kan bedömas 
medföra en så påtaglig fördel för slutanvändarna att det ingrepp i äganderätten 
som förpliktelsen innebär framstår som motiverat. Med andra ord ska åtgärden 
vara proportionell (se 1 kap. 2 § LEK). Vid denna proportionalitetsbedömning 
är följande av betydelse. 

I 1 kap. 1 § LEK anges som lagens syfte att enskilda och myndigheter ska få 
tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största 
möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt 
deras pris och kvalitet. Ett medel för att syftet ska uppnås är att konkurrensen 
främjas. 

Konkurrenssituationen i fastighetsnät präglas av att de kundunika 
anslutningarna till enskilda hushåll och företag i fastighetsnätet utgör en s.k. 
flaskhalsresurs för att leverera bredbandstjänster. Det innebär att tillträde till 
accessnätet ofta är en förutsättning för att uppnå en fungerande konkurrens om 
slutkunderna i de fall då det av såväl ekonomiska som praktiska skäl är omöjligt 
att anlägga parallell infrastruktur inuti byggnader. Detta gäller oavsett vem som 
äger eller förfogar över den del av accessnätet som befinner sig i byggnader. 
Tillgång till befintlig eller planerad nätinfrastruktur i t.ex. flerfamiljshus, 
kontorsbyggnader eller villa- och radhussamfälligheter påverkar 
tjänsteleverantörers möjligheter att tillhandahålla bredbandstjänster till bl.a. de 
anslutna hushållen eller företagen. Den operatör som är först med att etablera 
sig som tjänsteleverantör till slutkunder kan utnyttja hela nätinfrastrukturens 
kapacitet och därmed stänga ute konkurrenter. (Jfr a. prop. s. 79 f.)  

Enligt PTS mening kan det övervägas att förplikta en fastighetsägare eller en 
operatör att ge tillträde till ledningar i byggnader enligt 4 kap. 13 a § LEK när 
den ensamrätt – dvs. möjlighet till utestängning av andra eventuella intresserade 
operatörer – som en operatör har i fastighetsnät kan visas ha medfört påtagliga 
nackdelar för slutkunderna. Sådana nackdelar kan vara ett begränsat utbud av 
tjänster, nedsatt kvalitet i tjänsten eller onormalt höga slutkundspriser. Alla 
sådana faktorer får bedömas i det enskilda fallet och utifrån en jämförelse med 
andra tillgängliga erbjudanden på slutkundsmarknaderna.  

I det nu aktuella fallet har Telenors KO-avtal ingåtts efter ett öppet förfarande 
och därigenom i konkurrens. KO-avtalet gäller under åtta år, med viss möjlighet 
till förlängning för Uppsalahem. Att en operatörs tillgång till ett fastighetsnät 
har tillkommit genom upphandling eller ett liknande öppet förfarande kan vara 
en tydlig indikation på att villkoren för tillgången är marknadsmässiga. I de fall 
nätägaren med jämna och inte för långa mellanrum på nytt konkurrensutsätter 
tillgången till nätet kan det, enligt PTS mening, med styrka tala för att det finns 
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tillräcklig konkurrens om kunderna i accessnätet och att en tillämpning av 
4 kap. 13 a § LEK därmed inte är motiverad.  

Avtalstiden, som i detta fall är så lång som minst åtta år, skulle i och för sig 
kunna vara en omständighet som tyder på att Telenor har betingat sig en 
betydande marknadsmakt i Uppsalahems fastighetsnät. Långa exklusivitetsavtal 
för en operatör kan innebära påtagligt begränsad konkurrens och nackdelar för 
slutkunderna (jfr a. prop. s. 80). I detta fall innebär KO-modellen dock att 
slutkunderna i Uppsalahems nät kan välja mellan flera olika tjänste-
tillhandahållare. Från slutkundernas synpunkt är de alltså inte låsta till en 
vertikalt integrerad operatör i nätet. Detta förhållande bidrar till att minska 
risken för att slutkunderna drabbas av den marknadsmakt Telenor har till följd 
av den förhållandevis långa avtalstiden. 

Det har inte i ärendet kommit fram att prisbilden för slutanvändarna i 
Uppsalahems nät, med Telenors KO-avtal, skulle vara onormalt hög. Det finns 
inte heller några uppgifter som tyder på annat än att de tjänster som erbjuds 
slutanvändarna håller tillfredsställande kvalitet utifrån vad som normalt är fallet 
i ett svenskt fastighetsnät i flerfamiljshus.  

Borderlight har emellertid framfört att alternativet att Borderlight skulle nyttja 
tillträde baserat på bitström som Telenor erbjuder inte motsvarar flertalet av de 
krav som ingår i Borderlights avtal avseende tjänster till 
omsorgsverksamheterna.  

PTS anmärker i denna del att det måste ankomma på Borderlight att försäkra 
sig om att företaget har de resurser som krävs för att det ska kunna uppfylla 
civilrättsliga åtaganden gentemot sina slutkunder. Att göra det möjligt för 
Borderlight att avhjälpa eventuella brister i sådana avseenden kan, enligt PTS 
mening, inte i sig, ensamt, utgöra skäl att tillämpa 4 kap. 13 a § LEK. 

Det kan uppkomma fall där en fastighetsägare eller en operatör erbjuder 
begränsade tjänster vilka inte motsvarar de behov som olika slutanvändare kan 
ha. Här kan nämnas att vissa slutanvändare vill ha en så stark kontroll över 
kvaliteten på sin kommunikation att de vill köpa tjänster av en operatör direkt 
på infrastrukturnivå, och inte nöjer sig med den kvalitet som går att nå genom 
bitströmsbaserat tillträde. 

I lägen som det beskrivna torde det följa av det hyresrättsliga systemet att en 
slutanvändare som är näringsidkare och hyresgäst hos en fastighetsägare i första 
hand får vända sig till fastighetsägaren som hyresvärd för att undersöka 
möjligheten att få tillgång till kommunikationstjänster som motsvarar kraven i 
hyresgästens verksamhet. Det blir då fråga om en förhandling på marknadens 
villkor. PTS vill emellertid inte utesluta att det kan förekomma att en 
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fastighetsägare eller operatör utnyttjar sin marknadsmakt, i form av ensamrätt 
till fastighetsnät, så att slutanvändarna omotiverat skärs av från möjligheten att 
förhandla om tillgång till specialiserade tjänster. Sådana omständigheter skulle 
kunna tala för att det finns skäl för att ålägga tillträde med stöd av 4 kap. 13 a § 
LEK. Det ska i sammanhanget framhållas att fastighetsägare ofta kan ha 
legitima skäl att erbjuda hyresgästerna standardiserade kontrakt och tjänster i 
sitt fastighetsbestånd. 

I detta fall kan PTS konstatera att omsorgsverksamheterna, som är Borderlights 
kunder, förmodligen kommer att behöva hitta en ny leverantör för sina behov 
av kommunikationstjänster om eller när Borderlight inte längre har tillgång till 
de aktuella ledningarna. Det går i nuläget inte att bedöma hur omsorgs-
verksamheterna kommer att formulera sina krav och önskemål, och hur dessa 
kan tillgodoses av Uppsalahem, Telenor eller en tjänsteleverantör. Redan på 
grund av detta finner PTS att det i vart fall inte är visat att Uppsalahem eller 
Telenor otillbörligen begränsar möjligheterna för slutkunderna att få tillgång till 
tjänster med rimlig kvalitet.  

PTS finner, vid en sammantagen bedömning av de ovan redovisade 
omständigheterna i ärendet, att det inte har visats att slutanvändarnas intressen 
skulle främjas i så hög grad av att PTS bifaller Borderlights ansökningar att det 
uppväger de betungande följderna för Telenor och Uppsalahem av en 
förpliktelse om gemensamt utnyttjande av ledningar.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finner PTS att det inte har kommit fram skäl att bifalla 
Borderlights ansökningar om gemensamt utnyttjande av ledningar i 
fastighetsnät enligt 4 kap. 13 a § LEK. Borderlights ansökningar ska därför 
avslås. 
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Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga 
handläggning har även sakkunnige Roger Gustafsson, juristen Emma 
Gunnesson och verksjuristen Per Andersson deltagit. 
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