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Tele2 tror på snabbare bredbandstillväxt efter viktigt beslut 
- Nu hoppas vi att det är slut på monopolistfasonerna 
 
Tele2 välkomnar dagens beslut i Regeringsrätten som innebär att Telia Sonera 
nu ska tillhandahålla bitströmstillträde på den svenska bredbandsmarknaden. 
 
- Beslutet var väntat och äntligen kan vi få en bredbandsmarknad med mer likvärdiga 
konkurrensvillkor. De stora vinnarna är kunderna som kan se fram emot en snabbare 
utbyggnad och lägre priser, säger Tele2s VD, Niclas Palmstierna. 
 
Bitströmstillträde gör det lättare för operatörer att etablera sig i telestationer istället 
för att tvingas till dyra investeringar i utrustning som redan finns tillgänglig. PTS 
beslutade om bitstömstillträde redan 2004, vilket Telia överklagat i alla rättsliga 
instanser först till Länsrätten, sedan till Kammarrätten, och till slut Regeringsrätten. 
 
Effekterna av den juridiska långbänken och Telias ovilja till konkurrens avspeglas 
tydligt i den senaste OECD-mätningen, där Sverige halkat ned från en tätposition till 
en åttondeplats på listan över bredbandstätaste land. Numera är Sverige till och med 
sämst i Norden. 
 
- Nu hoppas vi att det är slut på monopolistfasonerna och att Sverige kan återta sin 
roll som ledande europeisk IT-nation. Men då måste PTS agera på ett sådant sätt att 
Telia inte tillåts obstruera, och att vi och andra operatörer snart kan erbjuda bredband 
via bitström till rimliga priser och villkor, avslutar Niclas Palmstierna. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Niclas Palmstierna, VD  Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00 eller Tele2 
Mediaservice 08-56 26 46 26 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 
miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-
TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 
2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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