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YRKANDEN M.M. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 14 december 2016 att den na-

tionella marknaden för fasta telefonitjänster (tidigare marknaderna för fast 

tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte har sådana särdrag att det är 

motiverat att förhandsreglera den. Genom beslutet upphävdes de skyldighet-

er som PTS tidigare beslutat och ålagt Telia Company AB (Telia), då Telia-

Sonera AB, den 24 oktober 2013 i ärenden med dnr 13-10100 och dnr 13-

10016. PTS beslutade dock att skyldigheterna enligt beslut av den 24 okto-

ber 2013 i ärenden med dnr 13-10100 och dnr 13-10016 avseende fast till-

träde och fast samtalsoriginering fortsatt ska gälla under en övergångsperiod 

om tolv månader för ingångna avtal.  

 

Tele2 Sverige AB (Tele2) yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet. 

Tele2 yrkar vidare att förvaltningsrätten förordnar att det överklagade be-

slutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Till stöd för sin talan anför bo-

laget bl.a. följande. 

 

Grunder för yrkandet i sakfrågan 

 

När PTS fattar beslut om huruvida en marknad ska förhandsregleras eller 

inte ska detta ske enligt bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation, LEK. Enligt 8 kap. 5 § LEK ska den myndighet som rege-

ringen bestämmer, dvs. i förevarande fall PTS – fortlöpande fastställa vilka 

produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara moti-

verat att införa skyldigheter enligt LEK. Marknadernas geografiska omfatt-

ning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens 

rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer 

för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande 

beaktas.  
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Vidare ska PTS, enligt 8 kap. 6 § LEK, fortlöpande analysera de relevanta 

marknader som har fastställts enligt 8 kap. 5 § LEK. Även i de analyserna 

ska Europeiska kommissionens riktlinjer för marknadsanalys och bedöm-

ning av ett företags betydande inflytande beaktas. Om det i en analys kon-

stateras att det inte råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska 

företag med betydande inflytande på den marknaden identifieras och beslut 

meddelas om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § LEK. Om det i 

en analys däremot konstateras att det råder effektiv konkurrens på en fast-

ställd marknad, ska skyldigheter som har beslutats med stöd av 4 kap. 4 § 

och 5 kap. 13 § LEK upphävas.  

 

Det fastställande av vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana 

särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter, som fortlöpande 

ska göras av PTS enligt 8 kap. 5 § LEK, ska i enlighet med Europeiska 

kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemark-

nader samt riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags 

betydande inflytande ske i två steg:  

 

1) Först ska en marknads produktmässiga och geografiska omfattning 

definieras. 

2) Sedan ska det fastställas om den marknad som produktmässigt och 

geografiskt har definierats i det första steget har sådana särdrag att det 

kan vara motiverat att införa skyldigheter.  

 

Det första steget – marknadsdefinitionen – ska vad avser produktmässig av-

gränsning enligt Europeiska kommissionens riktlinjer för marknadsanalys 

och bedömning av ett företags betydande inflytande ske med tillämpning av 

konkurrensrättslig metod och stå i överensstämmelse med rättspraxis inom 

konkurrensområdet. Enligt konkurrensrättslig praxis utgörs en produktmark-

nad av alla varor respektive tjänster som i tillfredsställande mån på grund av 
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sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning kan betraktas som 

utbytbara (substituerbara).  

 

Vad avser geografisk avgränsning ska områden där konkurrensvillkoren, för 

tillhandahållet av produktmässigt substituerbara varor eller tjänster, är likar-

tade eller tillräckligt enhetliga och som därför kan särskiljas från angränsan-

de områden där de rådande konkurrensvillkoren för samma varor eller 

tjänster är märkbart annorlunda, anses tillhöra samma marknad.  

 

Det andra steget – fastställandet av särdrag som kan motivera införandet av 

skyldigheter – ska enligt Europeiska kommissionens rekommendation om 

relevanta produkt- och tjänstemarknader ske genom genomförande av det 

s.k. trekriterietestet, som innebär att en produktmässigt och geografiskt av-

gränsad marknads karaktärsdrag prövas mot tre kumulativa kriterier: 

 

1) Det ska finnas höga och bestående tillträdeshinder på marknaden. 

Tillträdeshindren kan vara antingen strukturella, rättsliga och/eller 

regleringsbaserade. 

2) Marknadens struktur ska vara sådan att den inte utvecklas i riktning mot 

effektiv konkurrens inom en relevant tidsram, dvs. det ska saknas en 

positiv dynamik på marknaden. 

3) Enbart generell konkurrenslagstiftning kan inte i tillräcklig grad 

avhjälpa de marknadsbrister som konstaterats på marknaden.  

 

Om en produktmässigt och geografiskt avgränsad marknad uppfyller samt-

liga tre kriterier ska det fastställas att denna marknad har sådana särdrag att 

det kan vara motiverat att införa skyldigheter. Om en produktmässigt och 

geografiskt avgränsad marknad inte uppfyller samtliga kriterier ska det fast-

ställas att denna marknad inte har sådana särdrag att det kan vara motiverat 

att införa skyldigheter.  
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I det överklagade beslutet har PTS gjort sig skyldigt till felaktigheter i såväl 

marknadsdefinitionen som trekriterietestet. PTS har t.ex. felaktigt inkluderat 

fasta telefonitjänster som tillhandahålls med IP-teknik i samma produkt-

marknad som fasta telefonitjänster som tillhandahålls med PSTN-teknik. 

PTS har vidare missbedömt inträdeshindren för att tillhandhålla fasta telefo-

nitjänster med IP-teknik. PTS har även missbedömt abonnemangsvolymer-

nas och marknadsandelarnas utveckling och dragit slutsatser om IP-platt-

formarnas prisåterhållande effekt som uppenbart motsägs av välkänd mark-

nadsdata. Mot bakgrund härav har det överklagade beslutet fattats i strid 

med 8 kap. 5 § LEK och bör därför upphävas.  

 

Grunder avseende inhibitionsyrkandet 

 

Det överklagade beslutet gäller omedelbart, dvs. Telias skyldigheter gäller 

inte längre. PTS har emellertid inkluderat en övergångsperiod för ingångna 

avtal. För ingångna avtal som Telia har med andra operatörer ska skyldig-

heterna avseende tillhandahållandet av grossisttelefoniabonnemang gälla 

under en övergångsperiod om tolv månader. Detta torde betyda att Telia 

redan i dag kan förvägra en operatör att både avropa nya tjänster under in-

gånget avtal och teckna ett nytt avtal om grossisttelefoniabonnemang, men 

kan upphöra att tillhandahålla grossisttelefoniabonnemang som avropats 

under befintligt avtal som tecknats före det överklagade beslutets ikraftträ-

dande först den 15 december 2017. Såsom framgår av det överklagade be-

slutet syftar övergångsperioden till att underlätta för Telias grossistkunder – 

däribland Tele2 – att på ett ordnat och kundtillvänt sätt upphöra med sitt 

tillhandahållande av PSTN-baserade telefoniprodukter till slutkunderna.  

 

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, äger domstol rätt att 

förordna att ett överklagat beslut tills vidare inte ska gälla. Av den rätts-

praxis som utvecklats kring bestämmelsen i 28 § FPL följer att inhibition 

ska meddelas när utgången i målet framstår som oviss och det för enskild 
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kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet skulle få gälla 

omedelbart. Domstolen måste dessutom avgöra om det finns något mot-

stående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart.  

 

För att inhibition ska meddelas räcker det således i och för sig med att ut-

gången i målet framstår som oviss. Tele2:s uppfattning är dock att det före-

ligger en hög grad av sannolikhet för att Tele2:s överklagande i målet slut-

ligen kommer att vinna bifall. När sådan hög grad av sannolikhet för bifall 

föreligger räcker det enligt praxis med att det innebär någon form av olägen-

het för den enskilde att det överklagade avgörandet är omedelbart gällande, 

för att inhibition ska meddelas.  

 

För Tele2 medför det dock inte bara en olägenhet utan en betydande sådan 

om beslutet skulle tillåtas fortsätta gälla under den tid som domstolspröv-

ningen av överklagandet pågår. Därmed ska inhibition meddelas även om 

förvaltningsrätten skulle finna att utgången i målet endast framstår som 

oviss.  

 

De betydande olägenheter som uppstår för Tele2 som en följd av att det 

överklagade beslutet gäller omedelbart – även då övergångsperioden tas i 

beaktande – är dels att Tele2 riskerar att förhindras att avropa nya fasta 

grossisttelefoniabonnemang med PSTN-teknik under det redan ingångna 

avtal som Tele2 har med Telia, dels att Tele2 riskerar att behöva avveckla 

de kundrelationer som Tele2 har med sina slutkunder. Under den tid som 

domstolsprövningen av överklagandet pågår uppstår därmed dels en betyd-

ande osäkerhet avseende Tele2:s förmåga att både delta i och – om Tele2 

skulle vara framgångsrik – leverera på kundåtaganden definierade i en stor 

mängd privata och offentliga upphandlingar där tillhandahållandet av fasta 

telefonitjänster med PSTN-teknik är en förutsättning för deltagande i upp-

handlingen, dels kan Tele2 behöva säga upp kundavtal som efter ett dom-
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stolsavgörande till Tele2:s fördel endast skulle kunna vinnas tillbaka till be-

tydande marknadsförings- och uppstartskostnader.  

 

Värdena som i detta sammanhang står på spel är betydande. Härvidlag 

måste det tydliggöras att Telia, även under övergångsperioden, till följd av 

det överklagade beslutet ges ett stort försprång i upphandlingar. Detta då 

Telia är den enda operatör som med säkerhet kan hävda att den under en 

period längre än tolv månader kommer att kunna tillhandahålla fasta telefo-

nitjänster med PSTN-teknik. Kontraktstiden i offentliga upphandlingar av 

operatörs- och kommunikationstjänster är normalt sett fyra år. Övriga opera-

törer är i och med det överklagade beslutet och efter den 15 december 2017 

utelämnade till Telias goda vilja att inte säga upp ingångna avtal om tillhan-

dahållande av grossisttelefonitjänster med PSTN-teknik. 

 

Det måste mot bakgrund av det ovanstående antas medföra betydande olä-

genheter inte bara för Tele2 utan också för hela den fasta telefonimarknaden 

om det överklagade beslutet skulle få gälla omedelbart – och då även när 

övergångsperioden tas i beaktande. Det överklagade beslutet skapar allvar-

liga risker för snedvridningar av konkurrensen och därmed för välfärdsför-

luster. Detta kommer inte bara att drabba Tele2 och övriga konkurrenter till 

Telia, utan också de upphandlande företag och myndigheter som kommer att 

genomföra upphandlingar av operatörs- och kommunikationstjänster, i vilka 

konkurrensen kommer vara markant svagare än vad den skulle kunna vara 

om det överklagade beslutet inte skulle gälla omedelbart. De eventuella 

motstående intressen som eventuellt skulle kunna tala för att det överklag-

ade beslutet ska gälla omedelbart torde vara mycket små, vilket bl.a. visas 

av det förhållandet att Telia alltsedan februari 2005 har varit skyldig att till-

handahålla fasta grossistabonnemang.  

 

PTS bestrider bifall till det interimistiska yrkandet och anför bl.a. följande. 
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Det föreligger inte en hög grad av sannolikhet för ändring av beslutet 

 

PTS har i det överklagade beslutet fastställt att den nationella marknaden för 

fasta telefonitjänster inte har sådana särdrag att det är motiverat att för-

handsreglera den. I och med ikraftträdandet av beslutet upphävde PTS de 

skyldigheter som ålagts Telia genom beslut den 24 oktober 2013 i ärenden 

med dnr 13-10100 och 13-10016. PTS beslutade även att skyldigheter för 

Telia avseende fast tillträde och fast samtalsoriginering fortsatt ska gälla un-

der en övergångsperiod om tolv månader. Detta gäller för de tjänster och 

produkter som avropats under befintliga avtal före beslutets ikraftträdande. 

Under övergångsperioden behöver Telia inte vidta åtgärder som innebär ny-

utveckling eller nyinvesteringar.  

 

PTS slutsats att marknaden inte längre har sådana särdrag att den kan kom-

ma ifråga för förhandsreglering ligger i linje med den bedömning som har 

gjorts generellt i Europa och som har föranlett kommissionen att ta bort 

marknaden från den rekommendation om relevanta marknader som PTS 

enligt 8 kap. 5 § LEK särskilt ska beakta vid åläggandet av skyldigheter. 

PTS slutsats, som den kommer till uttryck i det överklagade beslutet, är 

således varken förvånande eller unik för Sverige.  

 

Beslutet är välmotiverat och i överensstämmelse med gällande bestämmel-

ser. PTS har vidare hanterat beslutet i enlighet med de handläggningsregler 

som följer av LEK. PTS anser sammantaget att det inte föreligger hög grad 

av sannolikhet för ändring av beslutet.  

 

Ingen risk för betydande olägenheter  

 

Marknaden för fasta telefonitjänster är vikande och har varit så i många år. 

Det sker en övergång mot fiber och IP-tjänster och det finns flera operatörer 

och tjänster som kan täcka det behov som den traditionella fasta telefonin 
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fyllt för konsumenter. De konsumenter som alltjämt använder fast telefoni 

kan i stor utsträckning välja IP-telefoni. Dessutom kan de allra flesta konsu-

menter välja bort fast telefoni till förmån för den näraliggande produkten 

mobil telefoni. Som framgår av beslutet är det därför inte erforderligt att 

ålägga Telia skyldigheter för att slutkunderna ska få god tillgång till säkra 

och prisvärda elektroniska kommunikationstjänster.  

 

I sammanhanget bör också understrykas att PTS förordnat att de tidigare 

skyldigheterna ska gälla övergångsvis under ett år. Under denna tid behöver 

visserligen inte Telia vidta åtgärder som innebär nyutveckling eller nyinves-

teringar, men de tjänster och produkter som avropats under befintliga avtal 

före beslutets ikraftträdande ska alltjämt tillhandahållas på samma villkor 

som tidigare. För befintliga kunder kommer det således inte att uppstå 

någon förändring av den befintliga situationen förrän efter den 14 december 

2017. Någon risk för irreparabel skada som skulle kunna innebära anledning 

att omedelbart inhibera PTS föreslut föreligger således under alla omstän-

digheter inte.  

 

Starka motstående intressen 

 

Ett beslut att ålägga en enskild skyldigheter som påverkar dess ekonomiska 

förhållanden och dess möjligheter att ingå avtal är i sig mycket ingripande. 

Det är därför noga reglerat när så får ske och när sådana skyldigheter ska 

omprövas och upphävas. PTS har i det överklagade beslutet funnit att det 

inte finns anledning att ålägga Telia sådana skyldigheter. Som framgått ovan 

kommer dock Telia övergångsvis under ett år att ha skyldighet att fortsätta 

tillhandahålla tjänster och produkter som avropats under befintliga avtal före 

beslutets ikraftträdande. Telia behöver dock inte under denna period vidta 

åtgärder som innebär nyutveckling eller nyinvesteringar. En inhibition 

skulle således få till primär effekt att Telia skulle bli tvunget att göra sådana 
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nyinvesteringar och ingå nya avtal, vilket skulle kunna bli kostsamt. För det 

fall att PTS beslut står sig skulle sådana kostnader inte kunna återvinnas.  

 

Telia bestrider bifall till inhibitionsyrkandet och anför bl.a. följande. Det 

finns inget som Tele2 framfört som ger anledning att anta att PTS beslut ska 

ändras. Utgången kan inte ens anses som oviss. Det saknas därför förutsätt-

ningar att meddela inhibition. När det gäller frågan om Tele2:s eventuella 

olägenheter av att beslutet förblir gällande hänvisar Tele2 till avtalet med 

Telia om grossisttjänsten för PSTN-abonnemang. Avtalet löper med sex 

månaders uppsägningstid. Telia har i nuläget inga planer på att upphöra med 

tillhandahållandet av produkten till Tele2 och andra operatörer på markna-

den när regleringen upphör efter övergångsperioden. Det är dessutom felak-

tigt att Tele2 inte kan avropa nya PSTN-abonnemang under avtalet. Restrik-

tionen under övergångsperioden gäller för nya tjänster och produkter. Mot 

denna bakgrund föreligger inte olägenheter för Tele2 av att beslutet gäller 

under domstolsprövningen.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Av 28 § FPL framgår att den domstol som ska pröva ett överklagande får 

besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, 

tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken. 

 

Av 8 kap. 22 § LEK följer att ett beslut som meddelats med stöd av lagen 

ska gälla omedelbart, om inte annat har bestämts. Av 8 kap. 28 § LEK följer 

att när en domstol enligt 28 § FPL tar ställning till om ett beslut som fattats 

med stöd av denna lag tills vidare inte ska gälla, ska domstolen särskilt 

beakta det som i 1 kap. 1 § anges om lagens syfte. 
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Enligt 1 kap. 1 § LEK syftar bestämmelserna i lagen till att enskilda och 

myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunika-

tionstjänster och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska 

kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. Syftet ska uppnås 

främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på 

området främjas. Vid lagens tillämpning ska särskilt beaktas elektroniska 

kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

För att ett beslut om inhibition ska meddelas har i praxis i allmänhet ställts 

upp ett krav på en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kom-

mer att ändras i sak. Kravet har dock satts lägre, om målet varit av sådan 

karaktär att det för en enskild kan antas medföra betydande olägenheter om 

beslutet ska gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse 

som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Inhibition har då 

ansetts kunna meddelas redan när utgången framstår som oviss (se t.ex. 

RÅ 2009 ref. 51). Av förarbetena till 8 kap. 28 § LEK framgår att utgångs-

punkten för prövningen av inhibitionsfrågor fortfarande ska vara den praxis 

som utvecklats kring inhibitionsbestämmelsen i 28 § FPL. Avsikten med 

den särskilda inhibitionsbestämmelsen i LEK är att utrymmet för att medde-

la inhibitionsbeslut inom området ska vara mindre än tidigare (se prop. 

2006/07:119 s. 50). 

 

Det överklagade beslutet rör en analys av marknaden för fasta telefonitjänst-

er. PTS har genom beslutet upphävt de skyldigheter som myndigheten ålagt 

Telia den 24 oktober 2013 i ärenden med dnr 13-10100 och 13-10016. För-

valtningsrätten anser att det i målet aktualiseras ett flertal komplexa frågor 

och att utgången i målet för närvarande får bedömas som oviss. Förvalt-

ningsrätten anser dock, mot bakgrund av att PTS har beslutat om att Telias 

skyldigheter enligt tidigare beslut av den 24 oktober 2013 fortsatt ska gälla 

11



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
BESLUT 1641-17 

  

 

under en övergångsperiod, att det inte kan anses föreligga någon omedelbar 

risk för att Tele2 ska lida skada. Det finns därför inte tillräckliga skäl för 

inhibition även om utgången i målet är oviss. Förvaltningsrätten anser därför 

att yrkandet om inhibition ska avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1A). 

 

 

Eva Bäckström 

Rådman 

 

Carina Westin har varit föredragande. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 
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