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Beslut från PTS leder till ökad bredbandsutbyggnad 
 
Post och telestyrelsen, PTS, har beslutat att TeliaSonera är skyldigt att tillhandahålla s.k. 
svart fiber till andra bredbandsoperatörer. Tele2 välkomnar varmt beslutet som innebär att 
bredbandsutbyggnaden i Sverige åter kan ta fart. 
 
Bakgrunden till beslutet är att TeliaSonera i mitten av februari säljstoppade vissa nödvändiga 
fiberprodukter. Då alternativ saknas är tillgång till TeliaSoneras fibernät en nödvändighet för alla 
operatörer som vill bygga ut bredbandskapacitet i landet. 
 
TeliaSoneras agerande har utgjort ett allvarligt hinder mot andra operatörers möjlighet att etablera 
sig på bredbandsmarknaden och allvarligt bromsat takten i bredbandsutbyggnaden i Sverige. 
TeliaSonera har på detta sätt effektivt kunnat utnyttja sin dominerande ställning på 
grossistmarknaden för att behålla sin ledande position och upprätthålla höga prisnivåer även på 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster. 
 

– PTS beslut välkomnas varmt av Tele2. Att få tillgång till TeliaSoneras svartfiber är en 
nödvändig förutsättning för att kunna konkurrera på bredbandsmarknaden på ett 
kostnadseffektivt sätt. Tack vare detta beslut kan nu bredbandsutbyggnaden i Sverige åter 
igen ta fart, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB. 

 
I den produkt TeliaSonera erbjudit sedan februari har man i praktiken inte erbjudit nyanläggning 
av fiber. Tele2 har i 95 procent av sina fiberförfrågningar fått avslag på dessa och har då inte heller 
blivit meddelade var närmaste tillgängliga fiber finns. Situationen är att likna vid om SJ plötsligt 
skulle nekas tillgång till stambanan.  
 

– TeliaSoneras vägran att anlägga ny fiber – trots att beställaren står för kostnaden – är ett 
upprörande missbruk av bolagets dominerande ställning. Genom PTS beslut sätts ett stopp 
för detta agerande. Det är glädjande och innebär att vi nu åter kan köra trafik i full kapacitet 
vilket innebär att alla konsumenter ska kunna få tillgång till billigt bredband, avslutar 
Niclas Palmstierna. 

 
______________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Niclas Palmstierna, VD Tele 2 Sverige, tel 08-56 26 40 00  
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och 
enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner 
kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, 
datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. 
Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder 
kronor. 


