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Mona Sahlin kommenterade situtionen i förvalsfrågan

I gårdagens A-ekonomi kommenterade bitr. näringsminister Mona Sahlin situationen

för förvalsreformen. Hon sa bl a följande i intervjun:

"Jag är lite bekymrad över hur utvecklingen ser ut just nu. Jag förutsätter

att Telia, som ju är stor och dominerande på telemarknaden, är medveten om

sitt ansvar och kommer att följa det som har varit meningen med hela

lagstiftningen."

Hon kommenterade också orsaken till dagens situation - som A-ekonomi beskrev som

"kaoset inför teleavregleringen" - med dessa ord: "Man kan säga så här, att den politiska

sidan hyste möjligen lite för stor tilltro till att marknaden själv skulle klara de här

problemen, för så är ju lagen nämligen uppbyggd. Möjligen var vi lite för naiva, helt

enkelt."

I går distribuerade Tele2 ett bakgrundsfaktamaterial till redaktionerna. Detta material

och övrigt bakgrundsmaterial kring förvalsreformen finns att hämta på Tele2s hemsida

(www.tele2.se/forval). Där finns också en länk till våra pressmeddelanden och annat

material rörande reformen.

Vad gäller den lagstiftning som nu är tänkt att implementeras är syftet med den att öka

konkurrensen på telemarknaden. Samma reform har genomförts i övriga EU-länder och

även utanför EU.

Under den debatt som föregick lagstiftningen om hur förvalsreformen skulle införas i

Sverige hävdade Tele2 att en förutsättning för ett bra genomförande skulle varit om

Telias accessnät skilts från Telias kommersiella delar. Då hade man genom en s k
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Banverks-lösning fått en neutral aktör som skulle hantera reformen. Likaså har Tele2

hävdat att alla operatörer skulle behandlas lika (även Telia).

För ytterligare information:

Janerik Larsson
Informationsdirektör
Tele2
Tel 070 762 00 85

Robert Hultman
informationschef
Tele2
Tel 070 426 45 39

Här följer en kronologisk redovisning av förvalsstriden:

I januari 1999 bjöd Tele2 formellt in Telia till förhandlingar om hur förvalet skulle
genomföras. Dessförinnan hade Tele2 i fyra månader försökt få Telia att diskutera
förvalet i de ordinarie förhandlingar Tele2 och Telia kontinuerligt för.

Telia svarade i slutet av januari 1999 med att presentera ett avtalsförslag som bland
annat innehöll formuleringar som gav Telia rätt att själva avgöra om man skulle följa
PTS föreskrifter eller inte.  Telia var inte intresserade av att diskutera avtalet utan intog
en ”take it or leave it” ståndpunkt.

Tele2 ville då att PTS skulle medla i frågan eller sätta en tidgräns för när
förhandlingarna mellan Tele2 och Telia skulle vara avslutade, varefter PTS skulle fatta
beslut i frågan. PTS ansåg sig förhindrade på grund av att den nya lagen inte trädde i
kraft förrän 1999-07-01.

Eftersom Telia vägrade diskutera villkoren för förvalets genomförande med Tele2 fick
Tele2 på egen hand fundera över hur man skulle gå tillväga.

I mars 1999 vände sig Tele2 till Konsumentverket för att diskutera vilka möjligheter
bolaget hade konsumenträttsligt. Konsumentverket var dock inte beredda att diskutera
den saken med Tele2.

Tele2 vände sig i mars på nytt till PTS med en ny modifierad begäran om medling
mellan Tele2 och Telia.

I februari 1999 skrev  PTS generaldirektör till Telias VD och uttryckte förvåning och
oro över att företrädare för Telia muntligt och skriftligt låtit PTS förstå att man inte
hade för avsikt att följa PTS föreskrifter om förval.
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I mars svarade Telias VD att man visst hade för avsikt att följa PTS föreskrifter om
reformen.
I april svarade Mona Sahlin på en fråga i Riksdagen att hon förväntar sig att Telia till
fullo kommer att följa PTS föreskrifter och att förvalsreformen är viktig för att öka
konkurrensen på telemarknaden.

I maj 1999 skrev Tele2, Sonera, Telenordia, Tele1 Europe och MCI Worldcom
gemensamt till Björn Rosengren och Mona Sahlin och uttryckte sin oro för att reformen
kommer att misslyckas på grund av Telias agerande.

I maj 1999 inkom ett 30-tal anmälningar till konsumentverket mot Tele2s metod att
anmäla kunder som ringt aktivt med Tele2 som förvalskunder till Telia.

Den 1 juli började Tele2 leverera förvalsbeställningar till Telia i den ordning och den
takt som Telia begärt.

Den 8 juni, en vecka efter det att den nya lagen trätt i kraft, inleder PTS de medlings-
förhandlingar mellan Tele2 och Telia som Tele2 krävt sedan början av 1999.

I juli begärde Telia att Tele2 skall visa skriftliga beställningar från de kunder de
anmäler som förvalskunder till Telia. Detta därför att man enligt egen uppgift mottagit
klagomål från kunder som Tele2 anmält som förvalskunder. Dessa ”klagomål” uppgick
till mindre än 2 procent av de kunder Tele2 anmält till Telia. Klagomålen visade sig
dessutom i innehålla fall rörande andra operatörer än Tele2, i många fall rörde
klagomålen till och med Telia.

Den 12 juli meddelade Telia i ett pressmeddelande att man kommer att skriva till och
begära skriftliga bekräftelser från alla kunder som Tele2 anmält som förvalskunder.
Brevet till kunderna är utformat så att om Telia inte får en skriftlig bekräftelse blir
kunden förvalskund hos Telia istället för Tele2.
Telia slutade samtidigt att registrera kunder som Tele2 anmält som förvalskunder.

Tele2 slutade skicka nya förvalsbeställningar till Telia. Dels därför att Telia ändå inte
skulle lägga in dem, dels för att Telia utnyttjade dessa anmälningar för att rikta egna
marknadsföringsåtgärder mot Tele2s kunder på ett sätt som Tele2 ansåg vara olagligt.
Telia hade då en buffert om c:a 200 000 oregistrerade förvalsbeställningar från Tele2.
Enligt Telias egna uppgifter motsvarade detta fyra veckors arbete med registreringar.

Samma dag begär Tele2 att PTS skulle besluta om ett vite om Telia inte registrerar de
kunder Tele2 anmäler som förvalskunder innan den 27 augusti.

Den 23 juli fattar PTS beslutet att Telia vid ett vite om 100 000 000 kronor skall lägga
in Tele2s kunder innan den 27 augusti. Telia överklagar beslutet till länsrätten samma
dag.

Den 28 juli börjar Tele2 åter skicka anmälningar om förvalskunder till Telia.

Den 12 augusti ändrar PTS inställning i frågan om vite i ett yttrande till Länsrätten och
föreslår länsrätten att upphäva det egna beslutet om vitesföreläggandet. Telia har
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övertygat PTS om att man saknar tekniska möjligheter att hinna lägga in alla
förvalsbeställningar innan den 27 augusti.

Den 18 augusti beslutar länsrätten undanröja vitesföreläggandet. I sina överväganden
kritiserar länsrätten både PTS, Tele2 och Konsumentverket för hur de agerat.
Samma dag skickar Telia ett brev till Tele2 där man kräver att Tele2 uppvisar skriftliga
beställningar från samtliga kunder som Tele2 anmält som förvalskunder.

Tio dagar innan sista dag för att anmäla förvalskunder fastställer Telia ensidigt nya
regler för hur förvalet skall gå till.

_____________________________________________________________________________________

NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom
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tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt
dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör
NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket
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