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MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
1. Med ändring av tingsrättens beslut upphäver Marknadsdomstolen det överklagade åläggandet.

2. Marknadsdomstolen fastställer tingsrättens förordnande om sekretess.

YRKANDEN M.M.

Telia AB (Telia) har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens beslut, upphäver Konkurrensverkets beslut.

Konkurrensverket har, såsom verket slutligen angett sin inställning, medgett att det överklagade åläggandet upphävs.
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GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN
Telia har åberopat samma grunder och till utvecklande av sin talan anfört i huvudsak samma
omständigheter som redovisats i Konkurrensverkets och tingsrättens beslut.

Konkurrensverket har, sedan Telia under handläggningen förklarat att det inte längre är aktuellt att införa den tjänst som är föremål för prövning i ärendet, anfört följande. Eftersom
Telia nu uppgett att det inte längre är aktuellt att införa den i ärendet aktuella tjänsten
”överlämnat samtal” saknas numera skäl för det omtvistade åläggandet. Av domstolens
praxis framgår att verket i en sådan situation torde ha möjlighet att fatta ett nytt beslut med
upphävande av åläggandet. I förevarande fall har dock åläggandet varit föremål för prövning
vid Stockholms tingsrätt som fastställde verkets beslut. För undvikande av oklarheter bör
därför verkets beslut – med undanröjande av tingsrättens beslut – upphävas av Marknadsdomstolen. Konkurrensverket medger således på här anförda skäl att det överklagade åläggandet upphävs.

Telia har beretts tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets medgivande.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Av handlingarna i ärendet framgår att det numera inte är aktuellt för Telia att införa den
tjänst som det överklagade åläggandet avser. Frågan har således förlorat sin aktualitet och
det finns inte något behov av det aktuella åläggandet. Konkurrensverket har i anledning härav medgett att åläggandet upphävs och Telia har inte framfört någon invändning häremot.

Marknadsdomstolen finner mot denna bakgrund att åläggandet bör upphävas och att det i förevarande fall inte finns anledning att pröva åläggandet i sak.

På Marknadsdomstolens vägnar

Ingegerd Westlander
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Ledamöter: Ingegerd Westlander, ordförande, Maria Renmyr, Anders Stenlund och Barbro
Wickman-Parak. Enhälligt

Sekreterare: Göran Söderström

