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Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden 
för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av promemorian Två förslag till reglering av marknaden 
för nätinfrastrukturtillträde (”Promemorian”), som tagits fram och remitterats av Post- och 
telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får härmed lämna följande yttrande.  
 

1. Inledning 
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och kompletta 
konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76 miljoner anslutna 
hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom att tillhandahålla  
500 Mbit/s-tjänster till över en miljon hushåll lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och 
företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.  
 
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till TeliaSonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 20 procent av företagets omsättning i 
utvecklingen av nät och tjänster. Därmed bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade 
konkurrensen, som långsiktigt skapar förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling 
på både tv-, telefoni- och bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som 
samhälle.  
 

2. Sammanfattning av Com Hems synpunkter och förslag 
Com Hem välkomnar och delar PTS:s grundläggande inställning att den reglering som åläggs 
avseende tillträde till fiberinfrastruktur ska vara väl ägnad att skapa goda förutsättningar för 
hållbar konkurrens på slutkundsmarknaden på längre sikt såväl som för fortsatta investeringar i 
infrastruktur, aktiv utrustning och innovativa tjänster. 
 
Com Hem delar också PTS:s iakttagelse att den svenska grossistmarknaden för nätinfrastruktur-
tillträde är stadd i förändring. Såsom noteras av PTS i Promemorian har det sedan en tid tillbaka 
gjorts omfattande investeringar i fiberinfrastruktur i Sverige. Mycket tack vare dessa investeringar 
kunde 65 procent av Sveriges hushåll och företag i oktober 2012 beräknas bo i, eller i närheten 
av, en fiberansluten fastighet.
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Ur ett europeiskt perspektiv torde tillgången på fiberaccessinfrastruktur i Sverige vara närmast 
unik. Att det dessutom finns flera aktörer som erbjuder fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde är på 
lång sikt positivt för såväl konkurrenstrycket som utrymmet för innovationer.  
 
Mot bakgrund av denna marknadsutveckling är det välkommet att PTS – med utgångspunkt i 
myndighetens bedömning att TeliaSonera har ett betydande inflytande på den nationella grossist-
marknaden för nätinfrastrukturtillträde, vilken bedöms omfatta kopparbaserade och fiberbaserade 
accessnät

2
 – noga vill överväga vilka skyldigheter för TeliaSonera som på ett proportionerligt sätt 

bör införas och som kan antas skapa förutsättningar för effektiv konkurrens. Såsom konstateras 
av PTS ska endast sådan reglering som verkligen är nödvändig införas.

3
  

 
I Promemorian föreslår PTS två olika alternativ för hur och på vilka grunder som prisregleringen 
av tillträdet till TeliaSoneras fiberbaserade accessnät skulle kunna kan tas bort. I båda 
alternativen är PTS:s bärande tanke att dagens marknadssituation bedöms minska risken för att 
TeliaSonera – trots bolagets dominerande ställning på grossistmarknaden för nätinfrastruktur-
tillträde – ska kunna ta ut överpriser eller använda prispress på annat sätt på grossistmarknaden 
som missgynnar slutanvändarna.

4
 I båda alternativen kombineras denna bedömning av 

marknadssituationen med åtgärder från PTS:s sida som tillsammans ska motivera ett 
borttagande av fiberprisregleringen på antingen nationell (Alternativ 1) eller kommunal (Alternativ 
2) nivå. Beståndsdelarna i PTS:s två alternativ beskrivs nedan: 
 
Grundläggande villkor för att båda alternativen för ett borttagande av prisreglering på 
fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska övervägas (”Grundvillkoren”):

5
 

i. Det finns ett prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde vars prissättning kan 
antas ha en återhållande effekt på TeliaSoneras pris på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet (”Grundvillkor 1”);  
 
eller;  
 

ii. Det finns operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande infrastrukturer vars prissättning kan antas ha en återhållande effekt på 
TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (”Grundvillkor 2”).   

 
Alternativ 1:
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i. Om något av eller båda Grundvillkoren kan konstateras vara uppfyllda i hela landet, 
 

och   
 

ii. om en skyldighet för TeliaSonera att tillämpa Equivalence of Input (”EOI-skyldighet”) 
införs; 

 
ska 

 
iii. skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa kostnadsbaserade priser avvecklas i hela landet.  

 
 

                                                      
2
 Se PTS, Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr. 11-9306, 2013, s. 58; 72; 97. 
3
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 4. 
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 Ibid., s. 12. 
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Alternativ 2:
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i. Om något av eller båda Grundvillkoren kan konstateras vara uppfyllda i en eller flera 
kommuner, 
 
och 
 

ii. om en eller flera särskilda och fördjupade undersökningar på kommunal nivå bekräftar att 
detta är korrekt i det enskilda fallet, 
 
ska 
 

iii. skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa kostnadsbaserade priser avvecklas i den eller de 
relevanta kommunerna. 

 
Härvidlag bör det upprepas att både Alternativ 1 och Alternativ 2 bygger på en kombination av 
dels en bedömning av vissa marknadsförhållandens effekter på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det vill säga bedömningen av om Grundvillkoren uppfyllts), 
dels att PTS vidtar vissa åtgärder (det vill säga att EOI-skyldigheten införs eller att kommunala 
marknadsanalyser genomförs). 
 
En analys och bedömning av PTS:s förslag måste av denna anledning ske i två steg. 
 
I ett första steg bör ställning tas till om PTS har visat att något av eller båda Grundvillkoren är 
uppfyllda. Om så inte är fallet blir en vidare utredning egentligen inte relevant, eftersom ett 
borttagande av fiberprisregleringen förutsätter att TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet hålls tillbaka av antingen kopparprisregleringen eller marknadskrafterna – 
oavsett om det eventuella borttagandet av fiberprisregleringen ska ske på nationell eller 
kommunal nivå.        
 
Om PTS inte har visat att prissättningen på ett prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastruktur-
tillträde har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras pris på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet, eller om PTS inte har visat att prissättningen som tillämpas av operatörer 
som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och konkurrerande infrastrukturer har en 
tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet, 
blir det med andra ord föga relevant att överväga ett införande av en EOI-skyldighet eller ett 
genomförande av en eller flera fördjupade kommunala konkurrens- och marknadsanalyser. 
 
I ett andra steg bör ställning sedan tas till om de PTS-åtgärder som föreslås kan antas vara 
genomförbara över huvud taget och om de i så fall kan antas få förväntad effekt.  
 
Först om PTS:s argumentation i båda stegen kan godtas kan något av eller båda förslagen på 
borttagande av fiberprisregleringen tillstyrkas.    
 
Såsom utvecklas nedan ställer sig Com Hem kritiskt till båda förslagen på borttagande av 
prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Anledningarna till detta är dels att 
PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att Grundvillkoren är uppfyllda, dels 
att Com Hem gör bedömningen att det i dagsläget inte är relevant att införa en EOI-
skyldighet, dels att Com Hem gör bedömningen att genomförandet av ett flertal detaljerade 
kommunala konkurrens- och marknadsanalyser skulle innebära en mycket svårhanterlig 
arbetsbörda för PTS.       
 

                                                      
7
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 22. 
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Mer utvecklat anser Com Hem för det första att PTS överskattar konsekvenserna av de 
strukturella förändringar som de senaste åren har präglat marknaden för nätinfrastrukturtillträde. I 
Com Hems mening överskattas bland annat effekterna av stadsnätens utbyggnad av fiberaccess-
infrastruktur till framför allt flerfamiljshus i tätorter på TeliaSoneras faktiska agerande på hela 
marknaden.  
 
Det tillsynsärende som Com Hem drivit under 2012 och 2013 i fråga om tillträde till 
fiberinfrastruktur till villa (”Villafiber”) visar exempelvis att den stadsnätverksamhet som de 
kommunala stadsnätsbolagen AB Stokab och Botkyrka stadsnät AB bedriver i tätortsområden 
inom Stockholms Stad respektive Botkyrka kommun har mycket begränsad – om ens någon – 
disciplinerande verkan på TeliaSoneras agerande i andra områden i samma kommun (i fallet med 
Botkyrka) och i angränsande kommuner (exempelvis Huddinge och Lidingö) där något stadsnät 
inte har någon verksamhet.  
 
För det andra är det Com Hems uppfattning att PTS inte i tillräcklig utsträckning har tagit i 
beaktande de praktiska erfarenheter som TeliaSoneras grossistkunder har av TeliaSoneras 
likabehandlingsarbete. Köpare av såväl kopparbaserat som fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde 
har under flera år mött betydande hinder för att på motsvarande villkor som TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet få tillgång till information och infrastrukturresurser – trots förekomsten av 
tillträdes- och icke-diskrimineringsskyldigheter. Av den anledningen får förtroendet för 
TeliaSoneras likabehandlingsarbete anses vara lågt.  
 
Mot denna bakgrund bör det – för att grossistkunderna över huvud taget ska ta ställning till en ny 
EOI-skyldighet – först säkerställas att nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter 
formuleras på ett sådant sätt att de får avsedd effekt på TeliaSoneras faktiska likabehandlings-
arbete. För det fall detta har skett skulle ett förslag på en EOI-skyldighet dessutom behöva visa 
såväl vad skyldigheten i praktiken skulle innebära som att den skulle medföra märkbart hårdare 
krav på likabehandling. Något sådant framförs emellertid inte i Promemorian. 
 
För det tredje konstaterar Com Hem att PTS idag är fullt sysselsatt med att genomföra en 
nationell konkurrens- och marknadsanalys i fråga om fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Ett 
upphävande av fiberprisregleringen på kommunal nivå skulle ställa krav på PTS att genomföra en 
stor mängd – i värsta fall upp till 166 stycken – detaljerade kommunala konkurrens- och 
marknadsanalyser. Enligt Com Hem skulle en sådan ordning leda till en mycket svårhanterlig 
arbetsbörda för PTS.    
 
Com Hems överväganden och synpunkter sammanfattas nedan och utvecklas i större detalj i 
avsnitt 3 och 4. 
 

 Com Hems bedömningar: 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen på ett 
prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde har en tillräcklig 
återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat 
infrastrukturtillträde (Grundvillkor 1).  
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som 
tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande stadsnät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(a)). 
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 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som 
tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande kabel-tv-nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(b)). 

 
 De redan idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är 

otillräckliga för att säkerställa den likabehandling som dagens reglering av 
TeliaSonera, inklusive fiberprisregleringen, syftar till. Innan något införande av 
EOI-skyldigheten och borttagande av fiberprisregleringen övervägs bör det 
säkerställas att nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter formuleras 
på ett sådant sätt att de får avsedd effekt på TeliaSoneras faktiska 
likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-skyldigheten är i nuläget därför 
inte relevant. 
 

 Även om de idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna skulle 
anses tillfyllest i förhållande till övrig reglering, inklusive fiberprisreglering, har 
PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat varken vad den föreslagna EOI-
skyldigheten i praktiken skulle innebära eller att den skulle medföra märkbart 
hårdare krav på likabehandling. Utan dylika tydliggöranden kan förslaget på ett 
införande av EOI-skyldigheten inte tillstyrkas på goda grunder. 

 
 För det fall det vore relevant att införa en EOI-skyldighet och överväga ett 

borttagande av fiberprisregleringen, skulle ett stegvist införande av en EOI-
skyldighet och ett stegvist borttagande av prisregleringen leda till försämrad 
konkurrens på slutkundsmarknaden, och då inte minst på villamarknads-
segmentet, och till att TeliaSonera skulle kunna ta ut överpriser eller tillämpa 
annan för slutanvändarna ogynnsam prissättning, även för det fall bolaget 
befanns bryta mot EOI-skyldigheterna. 

 
 Det praktiska genomförandet av de kommunala konkurrens- och 

marknadsanalyserna, med syfte att möjliggöra en kommunalt differentierad 
prisreglering, skulle medföra en mycket svårhanterlig arbetsbörda för PTS. Mot 
bakgrund av att det idag finns cirka 70 kabel-tv-nät och omkring 165 stadsnät, 
skulle PTS i ett worst-case-scenario behöva genomföra mellan 71 och 166 
stycken marknadsanalyser inför varje regleringsperiod, vilka dessutom skulle 
behöva notifieras EU-kommissionen. Enligt Com Hem är det inte rimligt att PTS 
skulle genomföra en sådan stor mängd marknadsanalyser. 
 

 Com Hems slutsatser: 
 

 Com Hem avstyrker både Alternativ 1 och Alternativ 2 och föreslår en 
bibehållen prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde med ett antal 
förtydliganden av och tillägg till tillträdes- och icke-diskrimineringsskyldigheterna 
(se Com Hems detaljerade förslag nedan). 

 
 Com Hems förslag: 

 
 Förtydliganden av och tillägg till tillträdesskyldigheterna: 

 PTS fastställer att en fiber är driftsatt och tillgänglig i direkt anslutning till 
att den är indragen oberoende av om övriga fastigheter i området är 
anslutna, oberoende av om den är registrerad i TeliaSoneras system och 
oberoende av om en konsumenttjänst har bokats av slutkunden. 
 



Stockholm 2013-09-20 

6 

 

 
 
 
 

 PTS förtydligar vad som menas med att kanalisation behöver ”iordning-
ställas” i fråga om vad som ska anses utgöra en rimlig begäran. 

 PTS förtydligar vad som menas med ”markarbeten” i fråga om vad som 
ska anses utgöra en rimlig begäran. 

 PTS utökar antalet exempel på vad som menas med att ”skarva mot ny 
kanalisation”, och inkluderar bland annat anslutning från kopplingsskåp till 
villa i detta begrepp. 

 PTS inkluderar stolplinjer i definitionen av ”befintlig kanalisation”. 
 PTS fastställer att och på vilka sätt som ett nekande till begärt tillträde ska 

styrkas av TeliaSonera, t ex genom undersökning av befintlig kanalisation, 
styrkande av att en fiber inte är indragen och styrkande av att slutkunds-
tjänster inte levereras. 

 
 Förtydliganden av och tillägg till icke-diskrimineringsskyldigheten: 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och 
utomstående grossistkunder, ska få information om vilka områden som 
befinner sig i förberedelsefas och därmed ha möjlighet att lägga 
beställningar före TeliaSoneras första investeringsbeslut. 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och 
utomstående grossistkunder, ska kunna göra tilläggsbeställningar under 
den så kallade byggfasen och att tilläggsbeställningarna ska levereras 
under samma byggfas. 

 
För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem anför i avsnitt 3.2-3.6 – att gå 
vidare med Alternativ 1, föreslår Com Hem det följande i fråga om processen för borttagande av 
prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde: 
 

 Prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska kunna tas bort 
först när det har kunnat konstateras att TeliaSonera på ett trovärdigt och 
långsiktigt hållbart sätt i praktiken uppfyller EOI-skyldigheten i fråga om 
samtliga grossisttjänstkategorier. Förslaget på ett stegvis införande av 
EOI-skyligheten och ett stegvis borttagande av prisregleringen avstyrks 
därmed. Mot bakgrund av bedömningarna i TeliaSonera-inlagan av den 
sannolika tidsåtgången för en omställning, skulle prisregleringen först 
kunna tas bort i samband med nästa regleringsperiod 2017/2018. 

  

3. Detaljerade synpunkter 
 

3.1 Utgångspunkter 
En enligt Com Hem viktig utgångspunkt för analysen av PTS:s två förslag till reglering av 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde, är de slutsatser som PTS drar i myndighetens utkast till 
beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastruktur-
tillträde (”SMP-utkastet”). I SMP-utkastet konstaterar PTS det följande: 
 

i. Produktmarknaden för nätinfrastrukturtillträde i grossistledet omfattar fysiskt (fullt och 
delat) tillträde till kopparbaserade accessnät samt fysiskt tillträde till fiberbaserade 
accessnät, mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande nätanslutnings-
punkt, och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning 
i närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt. 

ii. Marknaden för nätinfrastrukturtillträde är nationell. 
 
 



Stockholm 2013-09-20 

7 

 

 
 
 
 

iii. TeliaSonera har ett sådant betydande inflytande som avses i 8 kap. 7 § LEK på 
grossistmarknaden för nätinfrastrukturtillträde i Sverige. Skälen för detta är 
sammanfattningsvis att: 

 TeliaSonera har en marknadsandel på 71 procent av den totala försäljningen på 
den relevanta marknaden; 

 TeliaSonera är det största företaget på marknaden för elektronisk 
kommunikation både vad gäller omsättning, antal anställda och bredd i 
produktsortiment, och har därmed möjlighet att agera friare på marknaden än 
konkurrenterna; 

 TeliaSonera kontrollerar infrastruktur som är svår att replikera i och med att 
företaget äger det kopparbaserade accessnätet, kontrollerar en stor andel av 
kanalisationen samt kontrollerar annan nätinfrastruktur i en utsträckning som 
andra operatörer saknar; 

 TeliaSonera har betydande stordriftsfördelar och även en viss grad av 
samproduktionsfördelar jämfört med andra operatörer; 

 TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag med stora möjligheter att 
kontrollera tillgången av insatsvaror för tillhandahållande av bredbandtjänster till 
slutkunder och har dessutom en mycket stark ställning på slutkundsmarknaden; 

 TeliaSonera möter inte någon högre grad av motverkande köparmakt som kan 
minska företagets starka ställning på marknaden; 

 Det finns inte en sådan grad av potentiell konkurrens att det påverkar 
TeliaSoneras starka ställning på marknaden; 

 TeliaSoneras möjligheter att utöva marknadsinflytande påverkas endast i 
begränsad utsträckning av ett indirekt konkurrenstryck från slutkundsmarknaden; 

 TeliaSonera är verksamt på flera horisontella marknader och har därigenom 
möjlighet att stärka sin ställning på slutkundsmarknaden i en utsträckning som 
andra operatörer saknar.

8
 

 
3.2 Steg 1: Analys av Grundvillkor 1 – ”kopparankarets” återhållande effekt 
Som nämns ovan är det en förutsättning för både Alternativ 1 och Alternativ 2 att dagens 
marknadssituation kan bedömas minska risken för att TeliaSonera – trots bolagets dominerande 
ställning på grossistmarknaden för nätinfrastrukturtillträde – ska kunna ta ut överpriser eller 
använda prispress på annat sätt på grossistmarknaden som missgynnar slutanvändarna. Att 
risken för överprissättning eller annan för slutanvändarna ogynnsam prispress bedöms som 
begränsad antas av PTS kunna bero på två olika förhållanden: att det antingen finns ett 
prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde vars prissättning verkar återhållande på 
TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det som ovan kallas för 
Grundvillkor 1), eller att det finns operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella 
och konkurrerande infrastrukturer vars prissättning verkar återhållande på TeliaSoneras pris på 
det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det som ovan kallas för Grundvillkor 2). 
 
En första fråga att utreda är därför huruvida det prisreglerade och kopparbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet kan antas ha en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning 
på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet – det vill säga huruvida Grundvillkor 1 kan anses 
uppfyllt eller inte. 
 
I Promemorian anför PTS att slutkunderna vid en överprissättning av fiberbaserade bredbands-
tjänster skulle kunna gå över till kopparbaserade bredbandstjänster.  
 

                                                      
8
 PTS, Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr. 11-9306, 2013, s. 58; 72; 97. 
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På samma sätt skulle, menar PTS, en operatör – enligt principen att koppar och fiber är substitut 
– vid en överprissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet kunna migrera till ett 
kopparbaserat nätinfrastruktur-tillträde och på så sätt bibehålla sin marknadsandel på 
slutkundsmarknaden. PTS:s slutsats är härvid att TeliaSonera inte skulle kunna överprissätta 
tillträdet till fiberaccessinfrastrukturen utan att förlora såväl grossist- som slutkunder.

9
 

 
Com Hem konstaterar härvidlag att PTS i Promemorian tycks bortse från en av slutsatserna i 
SMP-utkastet (se ovan), närmare bestämt att TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag och att 
möjligheter till korssubventionering mellan TeliaSoneras slutkundsverksamhet och de 
verksamheter som avser nätinfrastrukturtillträde därmed föreligger. Det innebär att om 
TeliaSonera skulle höja priserna på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde för alla grossistkunder, 
inklusive TeliaSoneras slutkundsverksamhet (i linje med likabehandlingsprincipen), skulle alla 
grossistkunder förutom TeliaSoneras slutkundverksamhet behöva kompensera sig för denna 
prishöjning på en väsentlig insatsvara genom att i sin tur höja slutkundspriserna. Detta eftersom 
TeliaSoneras slutkundsverksamhet skulle kunna bibehålla sina slutkundspriser på fiberbaserade 
bredbandstjänster trots prisökningen på den väsentliga insatsvaran, då eventuella förluster på 
slutkundsmarknaden skulle kunna kompenseras med vinster på grossistmarknaden.  
 
I ett sådant läge skulle en slutkund mycket väl kunna reagera på en leverantörs prishöjning på 
den fiberbaserade slutkundstjänsten genom att byta fiberleverantör till TeliaSonera – vars pris på 
de fiberbaserade slutkundstjänsterna skulle sjunka relativt de fiberbaserade konkurrenterna – 
istället för att välja en kopparbaserad slutkundstjänst från sin gamla operatör. Därmed vore det 
enligt Com Hem ekonomiskt rationellt för TeliaSonera att söka överprissätta det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet trots förekomsten av ett prisreglerat kopparsubstitut. I detta sammanhang 
bör det uppmärksammas att just ett sådant korssubventioneringsscenario förutsågs av PTS i 
myndighetens beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknaden för nätinfrastrukturtillträde år 
2010.

10
  

 
Därtill bör frågan ställas på vilka grunder som PTS kan anta att ett reglerat pris på det koppar-
baserade nätinfrastrukturtillträdet kommer att ha en återhållande effekt på priset på det fiber-
baserade nätinfrastrukturtillträdet under perioden 2014-2018, när PTS – vilket framkommer av 
myndighetens skyldighetsbeslut år 2010 – inte ansåg att motsvarande effekt kunde förväntas 
under perioden 2010-2014. Vad som skiljer den återhållande funktion som det kopparbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet kan antas ha under perioden 2014-1018 jämfört med perioden 2010-2014 
utvecklas inte av PTS. Här bör det också påminnas om att TeliaSonera var föremål för en icke-
diskrimineringsskyldighet även under perioden 2010-2014, som bland annat innebar att 
TeliaSonera skulle tillämpa likvärdiga villkor under likvärdiga förhållanden, exempelvis vad gäller 
prissättning.

11
 

 
Ytterligare ett förhållande som är relevant i detta sammanhang är att PTS i Promemorian betonar 
att kopparnätets betydelse på sikt sannolikt kommer att minska.

12
 Därmed måste det antas att 

PTS anser att kopparnätet hade större betydelse under perioden 2010-2014 än vad det kommer 
att ha under perioden 2014-2018. Mot bakgrund av PTS:s skyldighetsbeslut år 2010, i vilket det 
kopparbaserade nätinfrastrukturtillträdet inte ansågs ha en återhållande effekt på dess fiber-
baserade motsvarighet, pekar även detta förhållande på att det prisreglerade och koppar-
baserade nätinfrastrukturtillträdets återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet under perioden 2014-2018 måste antas bli begränsat. 
 

                                                      
9
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 12. 

10
 PTS, Beslut: Marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), Dnr: 07-11757/23, 2010, s. 272-273. 

11
 Ibid., s. 292. 

12
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 2. 
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Sammanfattningsvis anser Com Hem att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 
prissättningen på det prisreglerade och kopparbaserade nätinfrastrukturtillträdet har en tillräcklig 
återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. PTS har 
således inte visat att Grundvillkor 1 är uppfyllt.    
   

3.3 Steg 1: Analys av Grundvillkor 2(a) – stadsnätens återhållande effekt 
Som nämns ovan i avsnitt 3.2 utgår PTS från att risken för överprissättning eller annan för 
slutanvändarna ogynnsam prispress kan bedömas vara begränsad inte bara för att det finns ett 
prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde vars prissättning verkar återhållande på 
TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det vill säga Grundvillkor 1), utan 
också för att det finns operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande infrastrukturer vars prissättning verkar återhållande på TeliaSoneras pris på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det vill säga Grundvillkor 2).  
 
Med begreppet ”parallella och konkurrerande infrastrukturer” avser PTS lokala stadsnät och 
kabel-tv-nät. Med andra ord finns det två varianter av Grundvillkor 2 – att lokala stadsnät antas ha 
en återhållande effekt på TeliaSoneras grossistfiberprissättning (Grundvillkor 2(a)), och/eller att 
kabel-tv-nät antas ha en återhållande effekt på TeliaSoneras grossistfiberprissättning 
(Grundvillkor 2(b)).   
 
Nedan utreds huruvida de slutkundsprodukter som tillhandahålls över de lokala stadsnäten kan 
antas ha den återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet som krävs för att Grundvillkor 2(a) ska kunna anses uppfyllt. 
 
I Promemorian anför PTS att en överprissättning av det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet inte 
skulle kunna överföras på slutkundsmarknaden eftersom det skulle kunna leda till att slut-
kunderna (och därmed grossistkunderna) gick över till en bredbandslösning över ett fiberbaserat 
stadsnät. PTS menar att det därför vore ekonomiskt irrationellt av TeliaSonera att söka 
överprissätta det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet.

13
 

 
Härvidlag uppmärksammar Com Hem att PTS:s argumentation förutsätter att TeliaSoneras och 
stadsnätens fiberaccessnät antingen är parallella eller att det kan förutsättas att ett stadsnät inom 
en relativt kort tid skulle kunna anlägga ett fiberaccessnät parallellt med TeliaSoneras fiber-
accessnät.    
 
Det är allmänt känt att parallella fiberaccessnät förekommer inom tätortsområden inom många 
kommuner. Det är emellertid lika känt att detta förhållande inte torde vara relevant i de allra flesta 
svenska villaområden, i vilka TeliaSonera normalt sett är den enda operatör som antingen kan 
tillhandahålla fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde eller som planerar att bygga ut fiberinfrastruktur.  
 
Om TeliaSonera fiberanslutit en villa och en extern grossistkund erhållit nätinfrastrukturtillträde till 
hela eller delar av fiberanslutningen, skulle således varken grossistkunden eller slutkonsumenten 
– för det fall TeliaSonera valde att överprissätta det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet – 
kunna välja någon alternativ bredbandslösning över ett fiberbaserat stadsnät. Mot bakgrund av 
att mycket få stadsnät – om ens något – har visat sig intresserade av att anlägga fiberaccessnät i 
villaområden parallellt med TeliaSonera, skulle varken grossistkunden eller slutkonsumenten i 
detta fall trovärdigt kunna hota med att välja grossist- och slutkonsumenttjänster över ett parallellt 
fiberaccessnät. Någon direkt återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet skulle ett stadsnät inte ha i detta fall. 
 
 

                                                      
13

 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 13. 
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Det skulle härvidlag förvisso kunna anföras att den konkurrens, som kan antas uppstå i 
tätortsområden i vilka ett stadsnäts och TeliaSoneras fiberaccessnät är parallella, skulle kunna 
påverka TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet även i villa-
områden i vilka alternativa accessnät helt saknas. Några indikationer på att så vore fallet finns 
emellertid inte. Com Hems erfarenheter från tillsynen av tillträdet till Villafiber pekar snarare i 
motsatt riktning.  
 
Exempelvis kunde TeliaSonera på oklara grunder vägra att lämna offert på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde i Tullinge-området i Botkyrka kommun, trots att Botkyrka Stadsnät AB 
tillhandahöll fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde till flerfamiljshus i kommunens centrala delar. I 
Tullinge-området var TeliaSonera däremot ensam om att bygga och tillhandahålla fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde. Att en konkurrerande aktör tillhandahåller ett fiberbaserat nätinfrastruktur-
tillträde i vissa delar av en kommun tycks således inte behöva påverka TeliaSoneras agerande i 
de delar av kommunen där detta alternativ saknas. 
 
Ytterligare ett förhållande som indikerar att stadsnätens påstått återhållande effekt på 
TeliaSoneras prissättning starkt kan ifrågasättas är det faktum att stadsnäten själva förväntar sig 
högre – inte lägre – priser på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde för det fall prisregleringen på 
fiber tas bort.  
 
I den rapport som revisions- och rådgivningsbolaget Deloitte publicerade i oktober 2011 på 
uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges kommuner och landsting, och som 
syftade till att utreda de kommunala stadsnätens syn på prisregleringens effekter, konstateras det 
att ”det reglerade priset för svartfiberprodukter ligger under stadsnätens nuvarande prisnivå” och 
att en ”möjlig sänkning av priserna för svartfiberprodukter och allmän osäkerhet kring effekter och 
konsekvenser kan komma att leda till minskade investeringar från stadsnätens sida”.

14
 Dessa 

iakttagelser upprepades i Deloittes uppföljande rapport, som togs fram på uppdrag av Sveriges 
kommuner och landsting och som publicerades i september 2012, vari slutsatsen drogs att 
prisregleringen på marknaden för fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde har lett till ”stärkt prispress” 
och risker för en ”intäktsnedgång för svartfiber”.

15
 Detta sägs i sin tur leda till minskad 

investeringsvilja från stadsnätens sida, särskilt när det gäller villa- och glesbygdsområden.
16

  
 
Företrädare för stadsnäten har med Deloittes rapporter som grund därför argumenterat för ett 
borttagande av reglering av TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastruktur-
tillträdet. Motsatsvis kan således slutsatsen dras att stadsnäten förväntar sig märkbart höjda 
priser på fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden för det fall fiberprisregleringen tas bort. 
 
Med andra ord ser just de aktörer som i PTS:s Promemoria förväntas ha en återhållande effekt 
på TeliaSoneras prissättning själva framför sig den motsatta effekten av en borttagen fiberpris-
reglering.  
 
Sammanfattningsvis anser Com Hem att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 
prissättningen som tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över stadsnät 
har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat nätinfrastruktur-
tillträde. PTS har således inte visat att Grundvillkor 2(a) är uppfyllt.       
 
 
 
 

                                                      
14

 Deloitte, Rapport avseende konsekvenserna av regleringen av marknad 4, 2011, s. 2. 
15

 Deloitte, Rapport avseende konsekvenserna av regleringen av marknad 4 – rapport 2, 2012, s. 4; 26. 
16

 Ibid., s. 25.  
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3.4 Steg 1: Analys av Grundvillkor 2(b) – kabel-tv-nätens återhållande effekt 
En tredje fråga att utreda är huruvida PTS har visat att de slutkundsprodukter som tillhandahålls 
över kabel-tv-nät kan antas ha den återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet som krävs för att Grundvillkor 2(b) ska kunna anses 
uppfyllt. 
 
I Promemorian anför PTS att en överprissättning av det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet inte 
skulle kunna överföras på slutkundsmarknaden eftersom det skulle kunna leda till att 
slutkunderna (och därmed grossistkunderna) gick över till en bredbandslösning över ett kabel-tv-
nät. PTS menar att det därför vore ekonomiskt irrationellt av TeliaSonera att söka överprissätta 
det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet.

17
 

 
Com Hem konstaterar härvidlag att PTS i Promemorian tycks bortse från en av slutsatserna i 
SMP-utkastet, nämligen att även kabel-tv-näten till stora delar bygger på fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträden som huvudsakligen tillhandahålls av TeliaSonera.

18
 Av detta förhållande 

följer att om TeliaSonera skulle höja priserna på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde, skulle kabel-
tv-operatörerna behöva kompensera sig för denna kostnadsökning genom att höja slutkunds-
priserna. Detta innebär i sin tur att den möjlighet för slutkunderna att gå över till kabel-tv-
baserade bredbandstjänster vid en prishöjning på fiberbaserade bredbandstjänster inte skulle 
föreligga i den utsträckning som PTS förutser.  
 
I SMP-utkastet noterar PTS att det i en sådan situation istället vore troligt att slutkunderna skulle 
byta till slutkundstjänster som levererades av TeliaSoneras slutkundsverksamhet, förutsatt att 
företaget inte höjde sina egna slutkundspriser (vilket TeliaSonera inte skulle behöva göra 
eftersom bolaget kan korssubventionera eventuella förluster på slutkundsmarknaden med vinster 
på grossistmarknaden). Med andra ord har PTS självt avstyrkt kabel-tv-nätens återhållande effekt 
på TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet.

19
 

 
I tillägg bör det uppmärksammas att fiber- och kabel-tv-nät i mycket stor utsträckning är parallell-
etablerade i tätorter, men att sådan parallelletablering är sällsynt i villaområden i vilka endast 
fiberbaserade accessnät normalt sett byggs ut. Om TeliaSonera fiberanslutit en villa och en 
extern grossistkund erhållit nätinfrastrukturtillträde till hela eller delar av fiberanslutningen, skulle 
således varken grossistkunden eller slutkonsumenten – för det fall TeliaSonera valde att överpris-
sätta det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet – kunna välja någon alternativ bredbandslösning 
över ett kabel-tv-nät. Inom villaområden kan således kabel-tv-näten inte förväntas ha någon åter-
hållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet. 
 
Sammanfattningsvis anser Com Hem att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 
prissättningen som tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över kabel-tv-
nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde. PTS har således inte visat att Grundvillkor 2(b) är uppfyllt.       
 
Com Hem kan därmed dra slutsatsen att PTS inte har visat att något av Grundvillkoren är 
uppfyllt. I enlighet med vad som anförs i avsnitt 2 bör såväl Alternativ 1 som Alternativ 2 
redan av denna anledning avstyrkas i sin helhet.   
 
 
 

                                                      
17

 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 13. 
18

 PTS, Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr. 11-9306, 2013, s. 96. 
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3.5 Steg 2: Analys av förslaget på införande av EOI-skyldigheten 
Även om PTS skulle visa – vilket som ovan nämnts Com Hem anser att PTS inte gör – att något 
av Grundvillkoren skulle kunna anses uppfyllt, ska det i ett andra steg utredas dels huruvida den 
föreslagna EOI-skyldigheten skulle kunna anses leda till en tillräcklig grad av likabehandling, dels 
huruvida den praktiska implementeringen av EOI-skyldigheten skulle kunna anses genomförbar 
och lämplig. Först efter ett sådant andra steg i analysen kan ställning tas till PTS:s hela förslag på 
Alternativ 1. Nedan analyseras EOI-skyldighetens förväntade effekter, medan den föreslagna 
praktiska implementeringen kommenteras i avsnitt 3.6. 
 
Inledningsvis bör det noteras att PTS har valt att inte lägga fram fullständiga förslag på 
skyldigheter. Även om Com Hem har full förståelse för PTS:s ambition att först inhämta 
marknadens synpunkter på det övergripande förslaget, kan Com Hem konstaterar att 
avsaknaden av en detaljerad redogörelse för EOI-skyldighetens innehåll försvårar bedömningen 
av och ett välgrundat ställningstagande till huruvida EOI-skyldigheten skulle leda till en tillräcklig 
grad av likabehandling.  
 
Än viktigare är att Com Hems grundläggande uppfattning i detta sammanhang är att de redan nu 
gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är otillräckliga för att säkerställa 
den likabehandling som dagens reglering av TeliaSonera, inklusive fiberprisregleringen, 
syftar till. Innan något införande av EOI-skyldigheten bör övervägas måste det säkerställas att 
nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter formuleras på ett sådant sätt att de får 
avsedd effekt på TeliaSoneras faktiska likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-
skyldigheten är i nuläget därför inte relevant, varför Alternativ 1 även av denna anledning 
bör avstyrkas. 
 
Även om det skulle konstateras – vilket Com Hem anser att det idag inte finns fog för – att 
de redan nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är tillfyllest i 
förhållande till övrig reglering (inklusive prisreglering), skulle ett förslag på en EOI-
skyldighet behöva visa att och på vilka konkreta sätt en eventuell EOI-skyldighet skulle 
leda till märkbart hårdare krav på likabehandling. Eftersom dylika förtydliganden inte 
framförs i Promemorian kan inte Alternativ 1 tillstyrkas på goda grunder.  
 
I Promemorian uppmärksammar PTS att EOI-skyldigheten innebär att SMP-operatören åläggs att 
tillhandahålla exakt samma tillträdesprodukter externt som internt, över samma beställnings- och 
informationssystem, och på samma villkor. PTS hänvisar också till EU-kommissionens och 
BEREC:s uppfattning att EOI-skyldigheten innebär fullständig likabehandling på alla punkter.

20
 

Denna beskrivning av EOI-skyldigheten bör jämföras med den EOI-skyldighet som TeliaSonera 
skisserar i inlagan TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of 
Input (”TeliaSonera-inlagan”). Häri konstaterar TeliaSonera det följande: 
 

”Utöver den likabehandling som Skanova redan idag tillämpar, och som löpande granskas 
och följs upp av EAB, innebär ett åtagande om EOI även att kunden Telia och externa 
kunder använder samma gränssnitt vid förfrågningar och beställningar till Skanova. 
Övergången till EOI uppnås genom att samtliga aktörer på marknaden har tillgång till: 

 Samma produkt – samma avtal, kvalitet, support  
 Samma pris – samma prislista, samma rabattsystem 
 Samma information – samma gränssnitt för förfrågan med information från 

samma källa 
 Samma orderflöde – samma gränssnitt och process fram till leverans  
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 Samma leverans – samma villkor för leverans från samma leverantör  
 Samma fakturering – fakturor som genereras från samma system”

21
 

 
Com Hem drar härvid slutsatsen att den enda nya skyldighet som enligt TeliaSoneras uppfattning 
följer av ett införande av EOI är att grossistkunderna ska kunna ställa förfrågningar och göra 
beställningar via samma gränssnitt som TeliaSoneras slutkundsverksamhet. I övrigt är det 
samma likabehandlingsskyldighet som har gällt sedan 2010. 
 
Com Hem ställer sig mycket frågande till att det är en sådan likabehandling som EU-
kommissionen och BEREC har haft i åtanke när de beskrivit EOI-skyldigheten som fullständig 
likabehandling på alla punkter. Com Hem ställer sig också tveksamt till att externa grossistkunder 
– såsom PTS uttrycker det i Promemorian – skulle ”kunna vara säkra på att de inte diskrimineras” 
på exempelvis den grunden att de får fakturor från samma system som TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet. 
 
Com Hems erfarenhet av att försöka få tillträde till Villafiber ger vid handen att det är helt andra 
faktorer som är avgörande för att någon risk för diskriminering inte ska uppstå. Precis som PTS 
uttrycker det i Promemorian behöver en eventuell EOI-skyldighet – likväl som en ”traditionell” 
icke-diskrimineringsskyldighet – koncentreras på när, var och hur tillträde ska tillhandahållas. 
Enligt Com Hem är det också helt avgörande att såväl en ”traditionell” icke-diskriminerings-
skyldighet som en EOI-skyldighet är detaljerad, att den enkelt kan implementeras inom ramen för 
TeliaSoneras befintliga arbetsprocesser, att den är konkret i förhållande till den terminologi som 
TeliaSonera använder och att den kan förväntas lösa de konkurrensproblem som är orsaken till 
att skyldigheten har införts. 
 
Ett bra exempel är den icke-diskrimineringsskyldighet som redan idag gäller för TeliaSonera. I 
2010 års beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
konstaterar PTS att en likabehandlingsskyldighet är nödvändig bland annat eftersom TeliaSonera 
– för det fall en likabehandlingsskyldighet saknas – kan undanhålla information för grossist-
kunderna som exempelvis är ”nödvändig för grossistkundens investeringsbeslut såsom planer för 
nyinvestering, teknikskiften (…)”.

22
  

 
Av denna anledning har TeliaSonera bland annat ålagts att tillhandahålla ”den information som 
företaget erbjuder andra på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för TeliaSoneras 
egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners tjänster”

23
 och att ”lämna ut all sådan 

relevant information till grossistkunderna som också är tillgänglig för dess slutkunds-
verksamhet.”

24
 

 
Trots denna skyldighet att tillhandahålla samma information på samma villkor till grossist-
kunderna som till den egna verksamheten har TeliaSonera infört en process för nyanläggning av 
Villafiber som i praktiken leder till att TeliaSoneras egen verksamhet ges ett grundläggande 
informationsövertag, vilket i sin tur leder till en grundläggande konkurrensfördel på 
slutkundsmarknaden.  
 
I dagsläget får grossistkunderna nämligen information om TeliaSoneras planerade utbyggnader 
av nätet först efter en så kallad förberedelsefas.  
 
 

                                                      
21

 TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of Input, 2013, s. 2.  
22

 PTS, Beslut: Marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), Dnr: 07-11757/23, 2010, s. 291. 
23

 Ibid., s. 289. 
24

 Ibid., s. 291-292. 
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Under förberedelsefasen är det endast TeliaSonera som vet om att ett visst geografiskt område 
kan komma att byggas ut, och det är därför endast TeliaSonera som kan bedriva marknads-
bearbetning inom detta område under förberedelsefasen. När TeliaSonera har lyckats uppnå en 
tillräckligt hög penetration (i form av ingångna avtal med slutkunder för anslutning med fiber), 
fattar TeliaSoneras grossistverksamhet ett investeringsbeslut. I samband med investerings-
beslutet får grossistkunderna information om att området de facto ska fiberanslutas.  
 
Därefter inträder den så kallade eftermarknadsfasen, under vilken TeliaSonera ansluter de 
kunder som lagt beställningar under den exklusiva förberedelsefasen (denna del av 
eftermarknadsfasen kallas för byggfasen) samtidigt som grossistkunderna kan påbörja sin 
marknadsbearbetning och TeliaSonera kan fortsätta den marknadsbearbetning som inleddes 
under förberedelsefasen. De beställningar som en grossistkund arbetar upp under 
eftermarknadsfasen realiseras därefter i en andra byggfas, som kallas för leveransperiod i figur 1 
nedan.  
 
Processens praktiska följder är framför allt två: dels kan TeliaSonera utnyttja att ett first mover 
advantage och under obestämd tid ostört marknadsföra sig i ett område som koncernen ansett 
relevant för fiberanslutning, dels tar det – givet de ledtider som TeliaSonera idag tillämpar – 
omkring två år mellan den tidpunkt då grossistkunderna får information om att ett område är 
bearbetningsbart och den tidpunkt då TeliaSonera kan ansluta de hushåll som grossistkunderna 
har slutit avtal med. Denna tidsutdräkt kan beräknas vara dubbelt så lång som den tidsutdräkt 
som gäller för TeliaSoneras egen verksamhet i förberedelsefasen och den första byggfasen (se 
figuren 1 nedan). 
 
Figur 1: TeliaSoneras process för nyanläggning av fiber i dagsläget 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om grossistkunderna skulle få – såsom PTS uttrycker det i 2010 års beslut – all sådan relevant 
information som också är tillgänglig för dess egen verksamhet, torde de få informationen om 
vilket område som är bearbetningsbart redan i förberedelsefasen (se figur 2 nedan). Om grossist-
kunderna skulle få informationen i förberedelsefasen skulle de dels ha samma möjligheter som 
TeliaSonera att marknadsföra sig i det relevanta området, dels skulle anslutningen av grossist-
kundernas slutkunder sannolikt kunna ske vid ett tidigare skede, vilket sammantaget skulle leda 
till en märkbart högre grad av likabehandling jämfört med förhållandena i dagsläget.  
 
Härvidlag kan noteras att TeliaSonera fortfarande skulle kunna anlägga ”sina egna” anslutningar 
före grossistkundernas anslutningar – detta i syfte att undvika att TeliaSonera skulle åläggas 
skyldigheter att bereda tillträde till en infrastuktur som inte är tillgänglig.

25
  

                                                      
25

 Jfr TeliaSoneras skyldighet att tillgodose en ”rimlig begäran”, dvs. en begäran som avser ett område där 

TeliaSonera antingen har tillgänglig fiber eller har tillgänglig kanalisation – då inbegripet fallet i vilket 

kanalisationen behöver ”skarvas”.   
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Att grossistkunderna skulle få tillgång till information om planerad utbyggnad vid samma tidpunkt 
som TeliaSonera skulle däremot få konkret och positiv effekt på konkurrensvillkoren och sannolikt 
också på den totala fiberpenetrationen.  
 
Figur 2: Alternativ för TeliaSoneras process för nyanläggning av fiber 

 
Såsom noterats ovan är det givet PTS:s allmänt hållna beskrivning av EOI-skyldigheten närmast 
omöjligt att på goda grunder tillstyrka förslaget. Den EOI-skyldighet som skisseras i TeliaSonera-
inlagan är i Com Hems ögon dessutom otillräcklig, dels på den grunden att den inte skulle 
innebära en tillräckligt stor och relevant ambitionshöjning i fråga om likabehandling, dels på den 
grunden att den utgår från att nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter fungerar 
tillfredsställande. Såsom uttryckts ovan är det Com Hems uppfattning att så inte är fallet.  
 

Sammanfattningsvis konstaterar Com Hem att de redan nu gällande tillträdes- och 
likabehandlingsskyldigheterna är otillräckliga för att säkerställa den likabehandling som dagens 
reglering av TeliaSonera, inklusive fiberprisregleringen, syftar till. Innan något införande av EOI 
och borttagande av fiberprisregleringen övervägs bör det säkerställas att nu gällande tillträdes- 
och likabehandlingsskyldigheter formuleras på ett sådant sätt att de får avsedd effekt på 
TeliaSoneras faktiska likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-skyldigheten är i nuläget 
därför inte relevant. 
 
Com Hem konstaterar också, för det fall de nu gällande tillträdes- och likabehandlings-
skyldigheterna skulle anses tillfyllest i förhållande till övrig reglering (inklusive prisreglering), att 
PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt har visat varken vad den föreslagna EOI-skyldigheten 
i praktiken skulle innebära eller att den skulle medföra märkbart hårdare krav på likabehandling. 
Något tillstyrkande av förslaget på EOI-skyldigheten kan även av denna anledning inte lämnas.  
 
I avsnitt 4 redovisar Com Hem ett antal förslag på förtydliganden av och tillägg till de nu gällande 
tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna som enligt Com Hem skulle leda till en högre grad 
av likabehandling.           
 

3.6 Steg 2: Analys av förslaget på praktisk implementering av EOI 
I fråga om det praktiska genomförandet av EOI-skyldigheten hänvisar PTS i Promemorian till EU-
kommissionen som föreslagit att EOI-skyldigheten ska införas stegvis. Vidare anför PTS att ett 
införande av EOI-skyldigheten endast kan medföra eventuella lättnader i prisregleringen först när 
TeliaSonera kan visa att nödvändiga steg uppnåtts, t.ex. genom att gemensamma system för 
information och beställning är i drift. PTS menar också att det kan vara skäligt att prisregleringen 
tas bort successivt för en produkt i taget.  
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PTS:s förslag på praktisk implementering av EOI-skyldigheten hänger således ihop med PTS:s 
förslag på det praktiska borttagandet av fiberprisregleringen, varför dessa två förslag nedan 
analyseras tillsammans.

26
 

 
Com Hem noterar att PTS:s bedömningar stämmer väl överens med det förslag som presenteras 
i TeliaSonera-inlagan. TeliaSonera konstaterar att en EOI-skyldighet skulle kunna införas stegvis 
för fyra olika produktområden, och att ett sådant införande skulle ta minst tre år. Det produkt-
område på vilket TeliaSonera snabbast skulle kunna tillämpa EOI – och därmed det 
produktområde för vilket fiberprisregleringen först skulle kunna tas bort – är enligt TeliaSonera 
Villafiber. Enligt TeliaSonera skulle EOI kunna börja tillämpas för Villafiber redan 2014. 

27
 

 
Som anförts ovan i avsnitt 3.5 är det enligt Com Hem i dagsläget inte relevant att införa EOI. 
Därtill är det Com Hems uppfattning - för det fall det skulle anses relevant att införa en EOI-
skyldighet - att ett stegvist införande av EOI-skyldigheten och ett stegvist borttagande av 
fiberprisregleringen skulle få olyckliga konsekvenser. Skälen för denna bedömning redovisas i det 
följande.  
 
För det första visar erfarenheterna från tillträdet till såväl kopparbaserad som fiberbaserad 
nätinfrastruktur att det tar lång tid innan tillträdet fungerar i praktiken. Det tar med andra ord viss 
tid innan grossistkunderna – trots förekomsten av tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter för 
TeliaSonera – på ett fungerande och icke-diskriminerande sätt får tillträde till nätinfrastrukturen. 
Därmed tar det också viss tid innan tillträdena får avsedd effekt på konkurrensen. Att ta bort 
prisregleringen när TeliaSonera – såsom PTS uttrycker det – ”kan visa att nödvändiga steg har 
uppnåtts” är således inte detsamma som att ta bort prisregleringen när det kan visas att de 
nödvändiga stegen i praktiken medger det tillträde för grossistkunderna som regleringen syftar till. 
 
Annorlunda uttryckt skulle den modell som PTS föreslagit kunna leda till att prisreglering togs bort 
innan EOI-skyldigheterna fått praktiskt genomslag och därmed innan konkurrensen hunnit börja 
fungera tillfredsställande. I ett sådant läge skulle TeliaSonera – under perioden mellan det att 
prisregleringen tagits bort och det att EOI-skyldigheterna fått praktiskt genomslag – ha möjlighet 
att överprissätta eller tillämpa annan prissättning på grossistmarknaden som skulle missgynna 
slutanvändarna. Risken för en sådan utveckling skulle vara särskilt stor inom de marknads-
segment på vilka konkurrensen i utgångsläget är som minst utvecklad. Det kan här noteras att 
Villafiber, det vill säga det marknadssegment på vilket TeliaSonera snabbast säger sig kunna 
tillämpa EOI – och därmed det marknadssegment för vilket fiberprisregleringen först skulle tas 
bort – är just ett sådant outvecklat marknadssegment. 
 
För det andra konstaterar Com Hem att ett stegvist införande av EOI-skyldigheten och ett stegvist 
borttagande av fiberprisregleringen skulle leda till större komplexitet för grossistkunderna på 
marknaden för fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Vissa villkor skulle gälla för vissa produkt-
kategorier, medan andra villkor skulle gälla för andra produktkategorier. En sådan ökad 
komplexitet skulle kunna leda till att grossistkunderna skulle avstå från eller minska sina inköp av 
de grossistproduktkategorier för vilka nya och oprövade villkor tillämpades. Detta skulle i sin tur få 
till följd att konkurrensen på både grossist- och slutkundsnivå inom dessa marknadssegment 
skulle minska. Mot bakgrund av TeliaSoneras förslag att först börja tillämpa EOI på 
produktkategorin Villafiber – vilken också skulle bli den produktkategori för vilken prisregleringen 
först togs bort – kan slutsatsen återigen dras att ett stegvist praktiskt genomförande av EOI i 
enlighet med PTS:s och TeliaSoneras förslag skulle riskera att leda till minskad konkurrens på 
marknadssegmentet för Villafiber.   
 

                                                      
26

 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 16. 
27

 TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of Input, 2013, s. 2. 
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För det tredje uppmärksammar Com Hem att den modell som PTS föreslår, det vill säga en 
modell i vilket prisregleringen på en viss produktkategori ska upphävas när TeliaSonera kan visa 
att nödvändiga steg har genomförts och inte när det kan visas att de nödvändiga stegen i 
praktiken medger det tillträde för grossistkunderna som regleringen syftar till, medför en ökad risk 
för felbeslut (se ovan) och därmed ett ökat behov av att kunna återinföra prisreglering. Vad som i 
detta sammanhang är viktigt att notera är att ett eventuellt beslut om återinförd prisreglering för 
en viss produktkategori skulle kunna överklagas – precis som alla andra motsvarande beslut som 
PTS fattar. Mot bakgrund av den tid som det idag tar för ett överklagat PTS-beslut att vinna laga 
kraft, skulle TeliaSonera under flera år kunna ta ut överpriser eller tillämpa annan prissättning på 
grossistmarknaden som skulle missgynna slutanvändarna – även för det fall TeliaSonera inte 
tillämpade EOI-skyldigheten på avsett sätt. 
 
Sammanfattningsvis anser Com Hem, vilket anförts ovan i avsnitt 3.5, att det inte är relevant att 
införa en EOI-skyldighet. För det fall det skulle anses relevant att införa en EOI-skyldighet och 
överväga ett borttagande av fiberprisregleringen, avstyrker Com Hem PTS:s förslag på praktisk 
implementering som innebär ett stegvist införande av EOI-skyldigheten och ett stegvist 
borttagande av fiberprisregleringen. För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem 
anför i avsnitt 3.2-3.6 – att gå vidare med Alternativ 1 bör prisregleringen på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde istället kunna tas bort först när det har kunnat konstateras att 
TeliaSoneras genomförande av EOI-skyldigheten får det praktiska genomslag som avsetts. I ett 
sådant fall borde dessutom borttagandet av prisregleringen ske samtidigt för samtliga grossist-
produktkategorier, i syfte att undvika ökad komplexitet för grossistkunderna. Mot bakgrund av 
bedömningarna i TeliaSonera-inlagan av den sannolika tidsåtgången för en omställning, skulle 
prisregleringen i ett sådant fall först kunna tas bort i samband med nästa regleringsperiod 
2017/2018.    

 
3.7 Steg 2: Analys av förslaget på kommunala konkurrens- och marknadsanalyser 
med syfte att möjliggöra en kommunalt differentierad prisreglering 
Såsom konstaterats ovan förutsätter Alternativ 2 (liksom Alternativ 1) att PTS har visat att något 
av Grundvillkoren kan anses uppfyllt. Om så är fallet ska, enligt PTS:s förslag, lokala konkurrens- 
och marknadsanalyser genomföras på kommunal nivå i syfte att utreda om en lättnad av 
prisregleringen på tillträde till TeliaSoneras fiberbaserade nätinfrastruktur i vissa kommuner vore 
lämplig.

28
  

 
Såsom redogörs för i avsnitt 3.2-3.4 är det Com Hems uppfattning att PTS inte har visat att något 
av Grundvillkoren kan anses uppfyllt. Enligt Com Hem har PTS inte på ett fullt ut tillfreds-
ställande sätt visat att vare sig ett prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde eller 
prissättningen som tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella 
och konkurrerande infrastrukturer har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde. Redan av denna anledning bör Alternativ 2 
avstyrkas i sin helhet.    
 
Även om PTS skulle kunna visa att något av Grundvillkoren kan anses uppfyllt, måste ställning 
tas till huruvida PTS:s förslag på kommunala konkurrens- och marknadsanalyser, med syfte att 
möjliggöra en kommunalt differentierad prisreglering, är genomförbart över huvud taget. Först 
efter ett sådant andra steg i analysen kan ställning tas till PTS:s hela förslag på Alternativ 2.    
 
Com Hems uppfattning är att det praktiska genomförandet av kommunala konkurrens- och 
marknadsanalyser och en kommunalt differentierad prisreglering skulle leda till en mycket 
svårhanterlig arbetsbörda för PTS.  

                                                      
28

 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 21. 
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Såsom anförs av PTS i Promemorian skulle Alternativ 2 innebära att PTS under en och samma 
regleringsperiod systematiskt skulle analysera konkurrensvillkoren på kommunnivå och 
kontinuerligt göra bedömningar av om prisregleringen på tillträde till fiberaccess mot bakgrund av 
en sådan bedömning skulle hävas alternativt återinföras.

29
 Eftersom fokus för de kommunala 

marknadsanalyserna framför allt skulle ligga på effekterna på konkurrensen av parallella stadsnät 
eller kabel-tv-nät (se avsnitt 3.3 och 3.4)

30
, och mot bakgrund av att det idag finns cirka 165 

stadsnät
31

 och omkring 70 kabel-tv-operatörer
32

, skulle PTS således vid varje regleringsperiod – i 
ett worst case-scenario – behöva genomföra mellan 71 och 166 konkurrens- och 
marknadsanalyser. 
 
Givet att PTS idag är fullt sysselsatt med att genomföra en marknadsanalys, tycks det enkelt 
uttryckt inte rimligt att PTS skulle genomföra en sådan stor mängd lokala analyser, som därtill 
skulle behöva samrådas med såväl marknadens parter som EU-kommissionen. 
 
Ytterligare ett förhållande som förstärker denna bedömning är att EU-kommissionen, i fråga om 
grunder för geografiska marknadsavgränsningar, har lagt stor vikt vid beteendemässig data. EU-
kommissionen har noga analyserat exempelvis förekomsten av differentierade slutkundspriser, 
differentierade marknadsstrategier, differentierade säljkanaler och funktionella skillnader mellan 
produkter.

33
 I varje analys av de lokala konkurrensvillkoren skulle PTS således noga och 

detaljerat behöva granska TeliaSoneras agerande på marknaden, vilket skulle öka 
arbetsbelastningen på PTS än mer.  
 
Härvid skulle det förvisso kunna anför as att PTS förhållandevis snabbt och enkelt skulle kunna 
skala ner antalet kommuner för vilka geografiska marknadsanalyser skulle vara relevanta. Mot 
detta kan emellertid invändas att även om antalet relevanta kommuner skulle reduceras till mellan 
fem och tio stycken, skulle PTS:s utredningsbörda mångfaldigas mellan fem och tio gånger i 
jämförelse med dagsläget.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar Com Hem att även om endast ett mycket begränsat antal 
kommuner skulle komma i fråga för lokala konkurrens- och marknadsanalyser, skulle det 
praktiska genomförandet av de kommunala analyserna medföra en mycket svårhanterlig 
arbetsbörda för PTS. Alternativ 2 bör även av denna anledning avstyrkas.        
 

4. Slutsatser och förslag 
I avsnitt 3.2-3.4 har Com Hem gjort följande bedömningar i fråga om huruvida PTS har visat att 
något av Grundvillkoren kan anses uppfyllt: 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen på ett prisreglerat 
och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde har en tillräcklig återhållande effekt på 
TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 1). 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som tillämpas av 
operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och konkurrerande 
stadsnät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat 
infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(a)). 

 

                                                      
29

 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 22. 
30

 Ibid., s. 21. 
31

 Ibid., s. 20. 
32

 PTS, Beslut: Marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), Dnr: 07-11757/23, 2010, s. 55. 
33

 Se bland annat bland annat EU-kommissionens yttranden över den geografiska definitionen av marknaderna 

för bitströmstillträde i Storbritannien och Spanien. 
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 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som tillämpas av 
operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och konkurrerande 
kabel-tv-nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på 
fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(b)). 

 
Com Hem har därmed dragit slutsatsen att PTS inte har visat att något av Grundvillkoren är 
uppfyllt. I enlighet med vad som anförs i avsnitt 2 bör såväl Alternativ 1 som Alternativ 2 redan av 
denna anledning avstyrkas i sin helhet. 
 
I avsnitt 3.5 och 3.6 har Com Hem också gjort följande bedömningar i fråga om PTS:s förslag på 
införande och praktisk implementering av EOI-skyldigheten inom ramen för Alternativ 1:  

 
 De redan idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är otillräckliga för att 

säkerställa den likabehandling som dagens reglering av TeliaSonera, inklusive 
fiberprisregleringen, syftar till. Innan något införande av EOI-skyldigheten och 
borttagande av fiberprisregleringen övervägs bör det säkerställas att nu gällande 
tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter formuleras på ett sådant sätt att de får avsedd 
effekt på TeliaSoneras faktiska likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-
skyldigheten är i nuläget därför inte relevant. 
 

 Även om de idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna skulle anses 
tillfyllest i förhållande till övrig reglering (inklusive fiberprisreglering), har PTS inte på ett 
fullt ut tillfredsställande sätt visat varken vad den föreslagna EOI-skyldigheten i praktiken 
skulle innebära eller att den skulle medföra märkbart hårdare krav på likabehandling. 
Utan dylika tydliggörande kan förslaget på ett införande av EOI-skyldigheten inte 
tillstyrkas på goda grunder. 
 

 För det fall det vore relevant att införa en EOI-skyldighet och överväga ett borttagande av 
fiberprisregleringen, skulle ett stegvist införande av en EOI-skyldighet och ett stegvist 
borttagande av prisregleringen leda till försämrad konkurrens på slutkundsmarknaden, 
och då inte minst på villamarknadssegmentet, och till att TeliaSonera skulle kunna ta ut 
överpriser eller tillämpa annan för slutanvändarna ogynnsam prissättning, även för det fall 
bolaget befanns bryta mot EOI-skyldigheterna.       

 
I avsnitt 3.7 har Com Hem slutligen gjort följande bedömning i fråga om PTS:s förslag på 
kommunala konkurrens- och marknadsanalyser inom ramen för Alternativ 2: 

 
 Det praktiska genomförandet av de kommunala konkurrens- och marknadsanalyserna, 

med syfte att möjliggöra en kommunalt differentierad prisreglering, skulle medföra en 
mycket svårhanterlig arbetsbörda för PTS. Mot bakgrund av att det idag finns cirka 70 
kabel-tv-nät och omkring 165 stadsnät, skulle PTS i ett worst-case-scenario behöva 
genomföra mellan 71 och 166 stycken marknadsanalyser inför varje regleringsperiod, 
vilka dessutom skulle behöva notifieras EU-kommissionen. Enligt Com Hem är det inte 
rimligt att PTS skulle genomföra en sådan stor mängd marknadsanalyser.     

 
Med grund i ovan nämnda bedömningar drar Com Hem följande slutsats: 
 

 Com Hem avstyrker både Alternativ 1 och Alternativ 2 och föreslår en bibehållen 
prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde med ett antal förtydliganden av och 
tillägg till tillträdes- och icke-diskrimineringsskyldigheterna (se Com Hems detaljerade 
förslag nedan). 
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I syfte att göra nu gällande skyldigheter så praktiskt relevanta som möjligt, vill Com Hem framföra 
följande förslag på förtydligande av och tillägg till tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna: 
 

 Förtydliganden av och tillägg till tillträdesskyldigheterna: 
 PTS fastställer att en fiber är driftsatt och tillgänglig i direkt anslutning till att den 

är indragen oberoende av om övriga fastigheter i området är anslutna, oberoende 
av om den är registrerad i TeliaSoneras system och oberoende av om en 
konsumenttjänst har bokats av slutkunden. 

 PTS förtydligar vad som menas med att kanalisation behöver ”iordningställas” i 
fråga om vad som ska anses utgöra en rimlig begäran. 

 PTS förtydligar vad som menas med ”markarbeten” i fråga om vad som ska anses 
utgöra en rimlig begäran. 

 PTS utökar antalet exempel på vad som menas med att ”skarva mot ny 
kanalisation”, och inkluderar bland annat anslutning från kopplingsskåp till villa i 
detta begrepp. 

 PTS inkluderar stolplinjer i definitionen av ”befintlig kanalisation”. 
 PTS fastställer att och på vilka sätt som ett nekande till begärt tillträde ska styrkas 

av TeliaSonera, t ex genom undersökning av befintlig kanalisation, styrkande av 
att en fiber inte är indragen och styrkande av att slutkundstjänster inte levereras. 

 
 Förtydligande av och tillägg till icke-diskrimineringsskyldigheten: 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och utomstående 
grossistkunder, ska få information om vilka områden som befinner sig i 
förberedelsefas och därmed ha möjlighet att lägga beställningar före 
TeliaSoneras första investeringsbeslut. 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och utomstående 
grossistkunder, ska kunna göra tilläggsbeställningar under den så kallade 
byggfasen och att tilläggsbeställningarna ska levereras under samma byggfas. 

 
För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem anför i avsnitt 3.2-3.6 – att gå 
vidare med Alternativ 1, föreslår Com Hem det följande i fråga om processen för borttagande av 
prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde: 
 

 Prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska kunna tas bort först när 
det har kunnat konstateras att TeliaSonera på ett trovärdigt och långsiktigt hållbart 
sätt i praktiken uppfyller EOI-skyldigheten i fråga om samtliga grossisttjänst-
kategorier. Förslaget på ett stegvis införande av EOI-skyligheten och ett stegvis 
borttagande av prisregleringen avstyrks därmed. Mot bakgrund av 
bedömningarna i TeliaSonera-inlagan av den sannolika tidsåtgången för en 
omställning, skulle prisregleringen först kunna tas bort i samband med nästa 
regleringsperiod 2017/2018. 

             

 
 

* * * 
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