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KLAGANDE 
Telia Company AB, 556103-4249 

  

Ombud: Bolagsjuristen Peter Holm 

Telia Company AB, Stab Juridik 

169 94 Solna 

  

MOTPART 
Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Post- och telestyrelsens beslut 2018-05-03, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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YRKANDEN M.M. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 3 maj 2018, med stöd av 5 kap. 

5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbygg-

nadslagen), att förelägga Telia Company AB (Telia) att senast den 2 juni 

2018,  

 vidta åtgärder för att ta emot och behandla varje begäran om tillträde 

enligt utbyggnadslagen som lämnas in direkt till någon av bolagets 

sedvanliga kontaktvägar,  

 i linje med ovanstående, upphöra att ställa som krav på den som be-

gär tillträde att begära information eller vidta andra åtgärder innan 

Telia behandlar begäran,  

 upphöra att ställa som krav att en begäran om tillträde ska göras på 

en särskild blankett. 

Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. 

 

Telia yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet.  

 

PTS bestrider bifall till överklagandet.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Telia anför bl.a. följande. Telia har inte gjort sig skyldigt till en överträdelse 

av utbyggnadslagen på det sätt PTS gör gällande i det överklagade beslutet. 

Något föreläggande enligt 5 kap. 5 § utbyggnadslagen behövs därför inte för 

att lagen ska efterlevas.  

 

Telias dotterbolag Skanova AB (Skanova), som äger den svenska verksam-

hetens fysiska infrastruktur vad avser kabelnät (kablar, kanalisation, stolp-

nät, kopplingsskåp m.m.), fullgör sin informationsplikt via Ledningskollen, 

vilket även bolaget har informerat om. Det är Skanovas information och 
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tillvägagångssätt för att ta emot en begäran om tillträde enligt utbyggnads-

lagen som PTS tillsyn har avsett. Huruvida PTS ägt rätt att i stället förelägga 

moderbolaget överlämnar Telia till förvaltningsrätten att pröva. 

 

Fysisk infrastruktur, som är föremålet för tillträde enligt utbyggnadslagen, 

finns i allmänhet under jord. En bredbandsutbyggare behöver därför inform-

ation från nätägarna om infrastrukturens närmare läge och sträckning med 

flera uppgifter för att kunna begära tillträde. Till viss del finns infrastruktur 

även synlig, t.ex. byggnader och stolplinjer. Även i dessa fall behövs dock 

ytterligare information för att kunna begära tillträde, t.ex. om ägar- och hy-

resförhållanden. Oavsett om infrastrukturen är synlig eller inte behöver sö-

kanden få information om ledningsägarens kontaktuppgifter för de aktuella 

ärendena. I direktivet och lagen förutsätts att det ska finnas en informations-

punkt där sökanden kan få nödvändig information för sin ansökan om till-

träde. Enligt 4 kap. 2 § utbyggnadslagen ska nätinnehavaren på begäran 

lämna information om infrastrukturens lokalisering och sträckning, typ av 

infrastruktur och nuvarande användning samt de kontaktuppgifter som be-

hövs för en begäran om tillträde. Denna skyldighet kan uppfyllas genom att 

informationen lämnas via informationspunkten.  

 

I Sverige är det Ledningskollen som är informationspunkt. Den har utfor-

mats av PTS som också ansvarar för den. För alla tänkbara praktiska fall 

behöver bredbandsutbyggaren den information som förmedlas via Led-

ningskollen. Där finns också uppgifter om ledningsägarnas kontaktuppgif-

ter. Det finns bara en väg in till Ledningskollen och det är via informations-

ledet. Efter att sökanden erhållit information från ledningsägaren hänvisas 

sökanden till nätägarnas kontaktuppgifter och sätt att ta emot en begäran om 

tillträde. Någon annat sätt att komma åt kontaktuppgifterna finns inte i Led-

ningskollen. Det framgår av förarbetena (prop. 2015/16:73 s. 113) att sö-

kanden kan begära tillträde via Ledningskollen.  
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För Telias, i nu aktuellt fall dotterbolaget Skanovas, del hänvisas bred-

bandsutbyggaren till ett formulär för att begära tillträde där nödvändig in-

formation ska fyllas i och som skickas in via Skanovas hemsida till behörig 

personal inom Skanova som handlägger ärendena. Formuläret är i sig an-

passat till de krav på en ansökan som angetts i förarbetena (bl.a. s. 113). Om 

ansökan är komplett påbörjar Skanova härefter handläggningen av ansökan, 

och om nödvändiga uppgifter saknas efterfrågas dessa från bredbandsutbyg-

garen. Blanketten hjälper sökanden genom att den anger vilken information 

som behövs. Blanketten underlättar också för Skanova att hantera ansök-

ningarna på ett enhetligt och effektivt sätt. Kopplingen till Ledningskollen 

gör också att Skanova med Ledningskollens ärendenummer enkelt kan åter-

finna sökandens ursprungliga begäran om information i Ledningskollen, 

vilket besparar såväl Skanova som sökanden extra arbete. Rutinen är helt i 

enlighet med vad som förutsetts i regleringen och har utformats av PTS 

samt fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Den är fullt förenlig med utbygg-

nadslagen.  

 

Innebörden av föreläggandet är att Telia inte vid sin information om ut-

byggnadslagen på Skanovas hemsida får hänvisa sökanden till Ledningskol-

len, utan information måste ges om att sökandena kan lämna in sin ansökan 

direkt hos Skanova. Konsekvensen av det är att i princip alla de ansökningar 

som kommer in till Skanova den vägen kommer att sakna nödvändig in-

formation. Det i sin tur leder till att resurser hos Skanova läggs på onödigt 

arbete som i stället hade kunnat användas för hantering av kompletta ansök-

ningar. Föreläggandet leder således till längre handläggningstider totalt sett, 

och sannolikt mer utredning på grund av ofullständig information. Föreläg-

gandet skapar ineffektivitet.  

 

Telia har genom Skanova inte vägrat tillträde i något enskilt fall. Skanova 

har inte heller i något fall besvarat en begäran om tillträde senare än två må-

nader från det att en ansökan har blivit komplett. Ingen av de ansökningar 
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som hittills kommit in till Skanova, dvs. utan att ha gått via Ledningskollen, 

har varit komplett. Om Skanova mot all förmodan skulle få in en komplett 

ansökan kommer bolaget att hantera den som om den kommit in via Led-

ningskollen. Det har även förekommit fall där en ansökan, som inte har varit 

komplett, har handlagts direkt hos Skanova. Det är alltså inte korrekt som 

PTS antyder i det överklagade beslutet att Telia på förhand bestämt att en 

ansökan som kommit in på visst sätt eller i viss form är ofullständig.  

 

PTS hävdar också i beslutet att Telias och Skanovas rutin indirekt lägger till 

ytterligare formkrav som fördröjer processen och undkommer tidskravet om 

två månader. Det bör framhållas att tidskravet att lämna begärd information 

enligt 4 kap. 2 § utbyggnadslagen är två månader. Skanova lämnar ofta in-

formationen inom några dagar och i allmänhet inom 14 dagar. Det är därför 

inte troligt att en sökande som redan besitter all nödvändig information, en i 

sig osannolik situation, och använder sig av Ledningskollen inte skulle få 

sin ansökan prövad inom den i lagen angivna tidsfristen. Och såvitt Telia 

och Skanova känner till finns inte heller något fall där sökanden redan hade 

alla nödvändiga uppgifter och på grund av utformningen av Ledningskollen 

inte fått sin ansökan prövad inom två månader. PTS har inte heller kunnat 

peka på något sådant konkret fall. Det finns alltså inget i utredningen som 

ger anledning att anta att den rutin som Telia, eller snarare Skanova, tilläm-

par i utbyggnadsärenden leder till att reglerade handläggningstider inte hålls 

och det finns inte heller stöd eller ett påstående från PTS om att Skanova 

skulle ha prövat en ansökan senare än vad som är föreskrivet.  

 

PTS anför bl.a. följande. Det är nätinnehavare som innehar fysisk infra-

struktur som omfattas av de aktuella bestämmelserna i utbyggnadslagen. 

Såsom moderbolag har Telia kontroll över samtliga dotterbolag i koncernen. 

Teliakoncernen är innehavare av en stor mängd fysisk infrastruktur, såsom 

bl.a. kanalisation, master, byggnader och stolpar. Fysisk infrastruktur är 

brett definierat i utbyggnadslagen och föreläggandet avser hanteringen av 
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begäran om tillträde till all infrastruktur som innehas av Telia, oavsett var 

inom koncernen denna hanteras. PTS har därför riktat det aktuella föreläg-

gandet mot moderbolaget Telia.  

 

Tillsynen i det aktuella fallet avser frågan om Telia har rutiner som lever 

upp till de krav som följer av utbyggnadslagen vad avser hantering av begä-

ran om tillträde. Telias rutin för mottagande och besvarande av begäran om 

tillträde är inte förenlig med utbyggnadslagen.  

 

I utbyggnadslagen åläggs nätinnehavare ett flertal skyldigheter. En av skyl-

digheterna är att skriftligen besvara en begäran om tillträde enligt 2 kap. 3 §. 

Telia har i sitt överklagande beskrivit hur bolaget har valt att uppfylla in-

formationsskyldigheten enligt 4 kap. utbyggnadslagen, vilket är en annan 

skyldighet som nätinnehavaren ska fullgöra. Skyldigheterna är separata och 

inte avhängiga av varandra. Oberoende av hur en nätinnehavare väljer att 

uppfylla informationsskyldigheten, finns en separat skyldighet att besvara 

en begäran om tillträde i enlighet med 2 kap. 3 § utbyggnadslagen. Inform-

ationsskyldigheten har inte heller varit föremål för PTS tillsyn. Vad Telia 

anför om att bolaget använder Ledningskollen för att fullgöra sin informat-

ionsskyldighet saknar därmed betydelse för prövningen i detta mål.  

 

Utbyggnadslagen förutsätter inte att en begäran om tillträde måste föregås 

av en begäran om information för att vara fullständig. En bredbandsutbyg-

gare som vill begära tillträde kan ha tillräcklig information för att göra en 

sådan fullständig begäran som avses i 2 kap 2 § utbyggnadslagen. En bred-

bandsutbyggare som redan har tillräcklig information ska därför kunna 

vända sig direkt till Telia med sin begäran om tillträde och kunna förvänta 

sig ett svar så snart det går eller i vart fall senast inom två månader. Genom 

att dessa bredbandsutbyggare, enligt Telias rutin, hänvisas till att ändå be-

gära information och invänta svar med en särskild blankett, förlängs proces-
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sen jämfört med om begäran om tillträde togs emot eller gavs in till Telia 

direkt.  

 

Nätinnehavaren ska besvara en begäran om tillträde så snart det går. Tids-

gränsen om två månader ska ses som den absoluta maxgräns nätinnehavaren 

tillåts för att utreda och besvara en begäran. Telias nuvarande rutin förlänger 

processen och skulle kunna medföra att en bredbandsutbyggare i värsta fall 

får vänta upp till två månader på att få svar på sin begäran om information, 

och därefter ytterligare två månader på att få svar på begäran om tillträde, 

trots att någon ytterligare information egentligen inte hade behövts. Att till-

lämpa och informera om en sådan rutin kan inte anses vara förenligt med 

utbyggnadslagens tanke om att den som begär tillträde snabbt och så snart 

det går ska få besked om huruvida tillträde medges eller inte. Det faktum att 

någon bredbandsutbyggare eventuellt ännu inte har drabbats av en oaccep-

tabel försening förändrar inte att rutinernas beskaffenhet skapar en över-

hängande risk för att detta sker i framtiden.  

 

Föreläggandet hindrar inte Telia från att på sin hemsida upplysa bredbands-

utbyggare om möjligheten att begära information och rekommendera dem 

att använda Telias formulär, om bolaget är av uppfattningen att hanteringen 

då blir snabbare och enklare. Det får dock inte framställas som at det är ett 

krav att först begära information och att fylla i begäran om tillträde på en 

särskild blankett.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av 5 kap. 5 § utbyggnadslagen framgår att PTS får besluta de förelägganden 

som behövs för att lagen ska efterlevas. Av utredningen i målet framgår att 

PTS har beslutat att initiera tillsyn för att utreda om Telia följer kraven i 

utbyggnadslagen om att ta emot och besvara en begäran om tillträde till fy-
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sisk infrastruktur. PTS har efter att ha genomfört tillsynen bedömt att Telias 

rutiner inte är förenliga med utbyggnadslagen.  

 

Det aktuella föreläggandet har riktats mot Telia. Telia har anfört att bolaget 

överlämnar åt förvaltningsrätten att pröva huruvida föreläggandet borde ha 

riktats mot Skanova och har anfört att Skanova äger den svenska verksam-

hetens fysiska infrastruktur vad avser kabelnät samt att det är detta bolags 

information och tillvägagångssätt för att ta emot en begäran om tillträde som 

PTS tillsyn har avsett. Förvaltningsrätten konstaterar att PTS föreläggande 

avser hantering av begäran om tillträde enligt utbyggnadslagen för all fysisk 

infrastruktur som ägs av Teliakoncernen. Vidare är Skanova är ett av Telia 

helägt dotterbolag och Telia får därför anses ha faktisk och rättslig möjlighet 

att följa det i målet aktuella föreläggandet. Förvaltningsrätten anser mot 

denna bakgrund att PTS har haft rätt att rikta föreläggandet mot Telia.  

 

Frågan är då om PTS har haft fog för att utfärda det aktuella föreläggandet.  

 

Av 2 kap. 1 § utbyggnadslagen framgår att en nätinnehavare på rättvisa och 

rimliga villkor ska medge tillträde till fysisk infrastruktur på begäran av en 

bredbandsutbyggare. I 2 § föreskrivs att en begäran om tillträde ska vara 

skriftlig och innehålla en redogörelse och en tidsplan för anläggandet eller 

utbyggnaden av bredbandsnätet. Av 3 § framgår att nätinnehavaren senast 

två månader från mottagandet av en fullständig begäran om tillträde skriftli-

gen ska meddela bredbandsutbyggaren om begäran medges eller avslås.  

 

Av utredningen i målet framgår att det på Skanovas hemsida, vid tidpunkten 

för PTS tillsyn, har funnits ett formulär som den bredbandsutbyggare som 

begär tillträde till bolagets fysiska infrastruktur har anvisats att använda och 

det har angetts att Ledningskollens svar på beställt utbyggnadsärende ska 

anges. Telia har anfört att en bredbandsutbyggare, för att kunna inkomma 
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med en komplett begäran om tillträde, i alla tänkbara praktiska fall, behöver 

få information om efterfrågad infrastruktur hos Ledningskollen.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det följer av 4 kap. 2 § utbyggnadslagen 

att en nätinnehavare får uppfylla sin informationsplikt enligt lagen genom 

att hänvisa till Ledningskollen. Det står därför inte i strid med lagen att hän-

visa till denna informationstjänst i de fall den som begär tillträde saknar 

erforderlig information. Den information som har funnits på Skanovas hem-

sida om hur en begäran om tillträde ska göras ger, enligt förvaltningsrättens 

mening, emellertid intryck av att Skanova endast tar emot och behandlar en 

begäran om tillträde om den inkommit på det sätt som anvisats, dvs. genom 

att först göra en förfrågan hos Ledningskollen och genom användande av 

formuläret. Enligt förvaltningsrättens mening har en nätinnehavare inte rätt 

att uppställa andra krav på en begäran om tillträde än vad som anges i 2 kap. 

2 § utbyggnadslagen. Förvaltningsrätten anser att det inte är förenligt med 

utbyggnadslagen att kräva att en bredbandsutbyggare först måste använda 

sig av Ledningskollen innan en begäran om tillträde inges eller att en begä-

ran ska ges in på en särskild blankett. Förvaltningsrätten anser därför att 

rutinerna inte kan anses förenliga med 2 kap. 1 och 3 §§ utbyggnadslagen. 

Att det i målet inte har framkommit att Skanova i något enskilt fall har han-

terat en begäran om tillträde, som inkommit på annat sätt än via Lednings-

kollen eller på annat sätt än via anvisad blankett, i strid med utbyggnadsla-

gen medför ingen annan bedömning. Förvaltningsrätten anser därför att PTS 

har haft fog för att meddela det aktuella föreläggandet. Överklagandet ska 

därmed avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR  

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-03). 

 

 

Anneli Berglund Creutz 

Rådman 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Louise Edlind Friberg, 

Svante Haggren och Ingela Nordebo. Carina Westin har varit föredragande. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

