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YRKANDEN M.M. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har genom beslut den 24 januari 2017 före-

lagt Telia Company AB (Telia), med stöd av 7 kap. 3 a § lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation, LEK, att upphöra med den trafikstyrning 

som sker när en slutanvändare, med privatabonnemangen Telia Mobil 

Komplett eller Telia Mobil Dela, har förbrukat sin avtalade datavolym och 

ges fortsatt tillgång till Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, 

Twitter och Kik men är blockerad från övrig dataanvändning. Genom be-

slutet förelades Telia även att upphöra med den trafikstyrning som sker när 

en slutanvändare, med privatabonnemangen Telia Mobil Komplett eller 

Telia Mobil Dela samt tilläggstjänsten Fri Surf Lyssna, som har förbrukat 

den avtalade datavolymen tillåts att strömma musik och ljud från bl.a. 

Spotify, Sveriges Radio, Radio Play och Storytel, men är blockerad från öv-

rig dataanvändning. Enligt beslutet ska Telia rätta sig efter föreläggandet se-

nast inom 30 dagar från delgivning av beslutet.  

 

Telia yrkar i första hand att förvaltningsrätten ska upphäva beslutet gällande 

föreläggande om att upphöra med trafikstyrning. I andra hand yrkar bolaget 

att förvaltningsrätten upphäver beslutet såvitt avser tilläggstjänsten ”Fri Surf 

Lyssna”. Telia yrkar vidare att förvaltningsrätten förordnar att det överkla-

gade beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Till stöd för sin talan an-

för bolaget bl.a. följande. 

 

Bakgrund  

 

Under våren 2016 lanserade Telia två slutkundserbjudanden för mobiltele-

foni och mobilt internet. Det ena erbjudandet innebär att slutanvändare som 

har eller köper Telias privatabonnemang Mobil Dela eller Mobil Komplett 

kan använda anslutna tjänster på sociala medier (Facebook, Instagram, 

Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik) utan att avtalad datavolym minskar 

(erbjudandet benämns fortsättningsvis ”Sociala”). Sociala kan nyttjas även 
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efter det att den för abonnemanget avtalade månatliga datavolymen förbru-

kats. Det andra erbjudandet är en tilläggstjänst där slutanvändaren kan an-

vända en kategori av tjänster för att lyssna på musik, radio eller ljudböcker 

(bl.a. Spotify, Sveriges Radio, Radio Play och Storytel) utan att avtalad da-

tavolym minskar (erbjudandet benämns fortsättningsvis ”Lyssna”). Slutan-

vändaren kan, såvitt avser Lyssna, strömma upp till 100 GB musik, radio 

eller ljudböcker som ingår i Lyssna per månad utan att det påverkar datavo-

lymen som slutanvändaren har rätt till enligt villkoren för abonnemanget i 

övrigt. Slutanvändarna får tillgång till Sociala automatiskt utan extra kost-

nad. Lyssna däremot kräver en särskild beställning och innebär en månads-

kostnad om 59 kr i tillägg till priset för mobilabonnemanget i övrigt.  

 

PTS har genom det överklagade beslutet förelagt Telia att ”upphöra med 

den trafikstyrning som sker” när slutanvändaren kan använda de sociala 

medier som är anslutna till Sociala och de strömningstjänster som är anslut-

na till Lyssna efter att den avtalade datavolymen förbrukats ”men är blocke-

rad från övrig dataanvändning”. PTS har som grund för sitt beslut hänvisat 

till att erbjudandena anses stå i strid med artikel 3.3 i Europaparlamentets 

och rådet förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder 

rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG 

om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elekt-

roniska kommunikationsnät och kommunikationsnät och kommunikations-

tjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i 

unionen (TSM-förordningen).  

 

PTS har i sitt beslut funnit att både Sociala och Lyssna, såvitt avser de delar 

av erbjudandena som PTS beslut gäller, omfattas av det i förordningen an-

vända begreppet ”trafikstyrningsåtgärd” och att båda erbjudandena står i 

strid med de skyldigheter som följer av artikel 3.3 i TSM-förordningen. PTS 

beslut baseras på en felaktig tillämpning av de skyldigheter som följer av 

TSM-förordningen. Sociala och Lyssna innefattar inte några sådana trafik-
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styrningsåtgärder som regleras i artikel 3.3 i TSM-förordningen. Enligt 

Telia saknar beslutet rättslig grund och ska därför upphävas. Under alla 

förhållanden har PTS inte vidtagit erforderlig utredning. Vidare strider inte 

de aktuella erbjudandena mot de skyldigheter som följer av TSM-förord-

ningen.  

 

Grunder för begäran om inhibition 

 

Det förhållandet att slutanvändaren kan använda Sociala och Lyssna när 

datavolymen i övrigt är förbrukad innefattar ingen sådan trafikstyrnings-

åtgärd som regleras i artikel 3.3 i TSM-förordningen. Exempel på åtgärder 

som utgör sådana trafikstyrningsåtgärder som avses i artikel 3.3 i TSM-för-

ordningen är nedprioritering av näthastighet för vissa applikationer eller i 

övrigt prioritering mellan olika kategorier av trafik. Varken Sociala eller 

Lyssna innebär att andra kategorier av applikationer/tjänster på något sätt 

påverkas, exempelvis genom nedprioritering av näthastighet. Telia utför 

överhuvudtaget ingen prioritering för eller inom dessa kategorier. De ak-

tuella tjänsterna kan därmed inte anses stå i strid med kraven gällande trafik-

styrning som följer av 3.3 i TSM-förordningen. Det finns ingenting i de av-

talade uppläggen med slutanvändarna som på något sätt begränsar slutan-

vändarens rättigheter eller som kan anses utgöra en diskriminering eller 

agerande i strid med krav på likabehandling eller de skyldigheter som i öv-

rigt föreskrivs i TSM-förordningen.  

 

Därtill gäller att tillgängligheten och kvaliteten hos den öppna internetan-

slutningstjänsten på intet sätt försämras till följd av erbjudandena. Sociala 

och Lyssna innebär tvärtom att slutanvändarna får mer datavolym att an-

vända för andra tjänster/applikationer, vilket gynnar slutanvändarna liksom 

andra innehållsleverantörer. Erbjudandena innebär därför heller ingen disk-

riminering av trafik enligt artikel 3.3 i TSM-förordningen. I tillägg härtill 

gäller att PTS inte heller har behandlat Sociala och Lyssna separat och där-
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med inte beaktat de förhållanden som utmärker de olika erbjudandena. Det 

saknas därmed rättslig grund för PTS beslut.  

 

Sociala och Lyssna omfattar, eller kan läggas till, flertalet av Telias privat-

abonnemang till slutanvändare. Det skulle således få mycket långtgående 

konsekvenser om PTS beslut inte inhiberades. Omfattande informationsåt-

gärder, tekniska åtgärder samt administrativa åtgärder skulle behöva vidtas 

för att efterkomma beslutet. Telia kommer att behöva tillskjuta stora resur-

ser för att hantera de frågor som kommer att uppkomma från slutanvändare 

när erbjudandena som ingår i abonnemangen, och som slutanvändarna be-

ställt och betalar särskilt för såvitt avser tilläggstjänsten Lyssna, upphör att 

gälla. Kostnaderna för dessa åtgärder är dels omedelbara, i och med att upp-

hörande av Sociala och Lyssna i dess nuvarande former ska ske senast den 

23 februari 2017, dels irreparabla. Gällande Lyssna tillkommer det faktum 

att tjänsten har beställts av slutanvändarna mot en särskild månadskostnad.  

 

I händelse av att Telia skulle behöva efterkomma PTS beslut, och det senare 

skulle fastställas att beslutet saknar grund och detsamma därför upphävs, 

skulle Telia härigenom lida avsevärd skada. Utöver de ovannämnda åtgärd-

erna och tillskjutandet av resurser, tillkommer även att Telias goodwill och 

förtroende hos kunderna riskerar att åsamkas väsentlig skada.  

 

Sociala möter dessutom ett behov hos slutanvändarna av att kunna vara 

nåbara i en miljö där människor i allt större utsträckning kommunicerar via 

sociala medier vid sidan av att ringa och skicka SMS. För det fall Telia 

skulle behöva upphöra med de aktuella erbjudandena skulle det således 

medföra omfattande olägenheter för slutanvändarna.  

 

I ett fall som detta måste reglerna om inhibition tillämpas på sätt som gör ett 

överklagande meningsfullt, vilket med styrka talar för att förvaltningsrätten 

ska besluta om inhibition. Det finns heller inget motstående intresse som 
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talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Slutanvändarens rättigheter utökas 

snarare genom de aktuella erbjudandena. Vidare ska i detta avseende beak-

tas att handläggningen hos PTS har tagit åtta månader. Något intresse från 

allmänhetens sida att Telia omedelbart upphör med Sociala och Lyssna i 

aktuella avseenden finns därmed inte. Ett beslut om inhibition står med 

beaktande härav i full överensstämmelse med de syften med lagstiftningen 

som framgår av 1 kap. 1 § LEK.  

 

I en situation som den föreliggande – när myndighetens beslut kan antas 

medföra betydande olägenheter för den enskilde och något starkt motståen-

de intresse inte finns – gäller dessutom att inhibition ska meddelas redan om 

utgången i målet framstår som oviss.  

 

Telia anser att PTS prövning har varit förenad med omfattande brister och 

att beslutet saknar grund. Därutöver gäller att det aktuella regelverket är nytt 

och att det saknas vägledande rättspraxis. PTS har i sitt tillsynsärende haft 

att tillämpa en ny EU-förordning, där centrala bestämmelser i TSM-förord-

ningen är föremål för tolkning från PTS sida utan att tolkningen har stöd i 

förordningens ordalydelse. Det kan mot bakgrund härav inte uteslutas att 

förvaltningsrätten, eller i förekommande fall högre instans, ser behovet av 

att ställa frågor till EU-domstolen gällande TSM-förordningen för att möj-

liggöra likformighet i EU-rättens tillämpning. Det kan vidare konstateras att 

ett beslut av den nederländska tillsynsmyndigheten avseende föreläggande 

baserat på TSM-förordningen förklarats inte gälla under tiden som beslutets 

giltighet prövats rättsligt.  

 

PTS bestrider bifall till Telias yrkande om inhibition och anför bl.a. följan-

de.  
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Det finns inte en hög grad av sannolikhet för att PTS beslut kommer att 

ändras i sak 

 

Artikel 3.3 i TSM-förordningen utgör en reglering av de trafikstyrningsåt-

gärder som en leverantör av internetanslutningstjänster får vidta i sitt nät. 

Unionslagstiftaren har funnit att trafikstyrningsåtgärder kan begränsa det 

fria flödet av trafik på internet och därmed slutkundernas frihet att ta del av 

samt distribuera information och innehåll efter eget val. Därför har det i 

artikel 3.3 första stycket fastslagits en huvudregel, nämligen att operatörer 

inte får tillämpa trafikstyrningsåtgärder förutom i vissa särskilt angivna fall. 

I andra och tredje stycket anges uttömmande dessa fall. Det ska här fram-

hållas att bestämmelserna i artikel 3.3 är tillämplig oavsett vilka avtalsvill-

kor som kan gälla mellan operatören och slutkunden.  

 

PTS har i ärendet funnit att Telia, inom ramen för erbjudandena Sociala och 

Lyssna, vidtar tekniska åtgärder när slutkunden har förbrukat sin avtalade 

datavolym, på så vis att vissa internetbaserade tjänster släpps fram till slut-

kunden, medan andra blockeras. Dessa åtgärder innebär att all trafik inte 

längre behandlas lika. Åtgärderna är därmed att se som trafikstyrningsåtgär-

der, vilka omfattas av artikel 3.3. PTS har funnit att trafikstyrningsåtgärder-

na inte är tillåtna enligt något av de undantag som framgår av artikel 3.3 

andra och tredje styckena. Myndigheten har därför ingripit mot åtgärderna 

och utfärdat ett föreläggande mot Telia.  

 

PTS har inte, i dessa ärenden, bedömt huruvida ”zero rating” som avtals-

villkor eller affärsmetod i sig strider mot någon bestämmelse i TSM-för-

ordningen. PTS har inte heller prövat huruvida Telias erbjudanden Sociala 

och Lyssna i deras helhet är förbjudna enligt regelverket. Av det sagda följer 

att PTS genom föreläggandet inte ålagt Telia att upphöra med ”zero rating”. 

Telia kan alltså även fortsättningsvis tillhandahålla kunderna erbjudanden 

som väsentligen motsvarar Sociala och Lyssna. Föreläggandet ålägger däre-
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mot Telia att upphöra med de tekniska åtgärder som företaget vidtar när 

slutkunden har förbrukat sin avtalade datavolym, på så vis att vissa inter-

netbaserade tjänster släpps fram till slutkunden, samtidigt som andra blocke-

ras.  

 

Enligt PTS mening är sakförhållandena klart utredda och dessutom, såvitt 

framkommit, väsentligen ostridiga. PTS har i december 2016 tillställt Telia 

ett utkast till beslut om föreläggande, varav framgår att myndigheten funnit 

att Telia överträtt TSM-förordningen. Telia har inte frivilligt vidtagit åtgär-

der för rättelse. PTS har därför haft grund för att utfärda det överklagade 

beslutet. Myndigheten kan inte finna att detta skulle strida mot proportiona-

litetsprincipen i EU-rätten (jfr även 1 kap. 2 § LEK).  

 

PTS anser sammanfattningsvis att myndigheten har gjort en riktig tolkning 

av de aktuella bestämmelserna i TSM-förordningen. Telia har överträtt för-

ordningens bestämmelser och PTS vill genom ett föreläggande åstadkomma 

rättelse. Det kan därför inte anses föreligga en hög grad av sannolikhet för 

att PTS beslut kommer att ändras i sak.  

 

Även om utgången i målet skulle vara att anse som oviss finns det inte skäl 

att besluta om inhibition 

 

Även om utgången i målet skulle framstå som oviss anser PTS att det inte 

har kommit fram några skäl som föranleder att inhibition ändå ska medde-

las. PTS anser att eventuella ekonomiska följder för ett företag, i form av 

utebliven försäljning eller vinst, som huvudregel inte kan anses utgöra såda-

na betydande olägenheter som medför att inhibition kan meddelas redan när 

utgången i målet framstår som oviss (se RÅ 2009 ref. 51).  

 

PTS ifrågasätter Telias beskrivning av de olägenheter som företaget skulle 

drabbas av genom att PTS beslut gäller omedelbart. Som påpekats ovan har 
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PTS inte förbjudit ”zero rating”. Telia kommer därför även fortsättningsvis 

att kunna tillhandahålla erbjudanden som väsentligen motsvarar Sociala och 

Lyssna till slutkunder, givet att justeringar görs i fråga om de trafikstyr-

ningsåtgärder som vidtas när slutkunden förbrukat sin avtalade datavolym. 

Det är för PTS inte uppenbart varför dessa justeringar skulle vara administ-

rativt eller tekniskt komplexa att genomföra. Telia har lagt till funktionalitet 

i sitt nät för att släppa igenom viss internettrafik samtidigt som all annan 

blockeras. Det torde därmed i praktiken bli fråga om att avaktivera dessa 

trafikstyrningsfunktioner.  

 

När det gäller motstående intressen, vilka enligt Telia skulle utgöras av 

olägenheter för slutanvändarna, vill PTS framhålla att bestämmelserna om 

en öppen internetanslutning och om trafikstyrning i TSM-förordningen ut-

gör ett skydd för slutanvändarna. Unionslagstiftaren har funnit att trafikstyr-

ningsåtgärder kan begränsa slutanvändarnas rätt till en öppen internetanslut-

ning som medger tillgång till information, innehåll, applikationer och tjänst-

er efter eget val (s.k. nätneutralitet). PTS har därför utfärdat föreläggandet i 

syfte att värna slutanvändarnas rättigheter, så som de definieras i unions-

rätten.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), 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 öv-

rigt 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 
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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. 

 

Enligt 1 kap. 1 § LEK syftar bestämmelserna i lagen till att enskilda och 

myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommuni-

kationstjänster 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 an-

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

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

en 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 meddela 

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

2006/07:119 s. 50). 

 

Med beaktande av vad som hittills framkommit i målet anser förvaltnings-

rätten att det inte föreligger en tämligen hög grad av sannolikhet för att PTS 

avgörande ska ändras i sak. Förvaltningsrätten anser vidare att det framkom-

10



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
BESLUT 4207-17 

  

 

mit att beslutet, om det gäller omedelbart, medför olägenheter för Telia. 

Enligt förvaltningsrättens mening är det dock inte visat att det rör sig om 

sådana betydande olägenheter som krävs för att inhibition ska meddelas 

redan vid en oviss utgång. Det saknas därför skäl att meddela inhibition 

även om utgången i målet skulle anses som 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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