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Yttrande över PTS första samråd angående 
marknadsanalys avseende marknaden för 
nätinfrastruktur  

1 Sammanfattning 
Stokab ägs av Stockholms stad och verkar främst inom Stockholms kommun. Stokab 

tillhandahåller endast svart fiber och yttrar sig över de frågeställningar som är 

relevanta utifrån bolagets verksamhetsområde.  

 

Sveriges goda position när det gäller tillgång till bredband med höga hastigheter 

grundar sig på att det finns ett flertal infrastrukturella konkurrenter, främst 

stadsnäten, till TeliaSonera. Detta är ett starkt särdrag, unikt för den svenska 

marknaden. Det är angeläget att regleringen på intet sätt försämrar de goda 

förutsättningar detta innebär för bredbandsmarknaden och för utvecklingen av 

konkurrenssituationen. Stokab välkomnar särskilt inriktningen i de remitterade 

regleringsförslagen att häva prisregleringen för svart fiber. Det är också vällovligt 

med PTS ansats att förnya såväl samrådsprocess som utforningen av 

förhandsregleringen av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4).  

 

Stokab tillgodoser marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt fibernät som 

avser att stimulera utvecklingen inom IT- och telekommarknaden och inom 

Stockholms näringsliv i stort. Utifrån marknadens behov tillhandahålls ett passivt 

fibernät till kunderna på likvärdiga villkor. Detta har skapat goda förutsättningar att 

successivt bygga ut fibernätet, samtidigt som konkurrensen på tjänstenivån främjats.  

Fibernätet är väl utbyggt i hela Stockholms kommun och Stokab kan i princip 

erbjuda obegränsad tillgång till fiber till flerfamiljshus samt även till andra adresser 

som efterfrågas av grossistkunderna. Den obegränsade tillgången på fiber har 

positivt påverkat, och kommer att påverka, IT- och telekommarknaden i Stockholm
1
. 

Den gör det möjligt för nya aktörer att träda in på marknaden utan att själva behöva 

bekosta investeringen i den grundläggande nätinfrastrukturen eller vara hänvisad att 

hyra av sina konkurrenter. Samtidigt undviks den flaskhalsproblematik som brist på 
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fiber skapar. Förutom tillgång till obegränsat med fiber är prisnivån i Stockholm i 

internationell jämförelse mycket låg
2
.  

 

Stokab förordar att skyldighetsbesluten utformas så att prisregleringen på svart 

fiberprodukter snarast kan hävas i Stockholm. Det borde inte kunna råda några tvivel 

om att prisregleringen på svart fiber kan lyftas i hela Sverige vid införande av EOI, 

och i stora delar av landet om EOI inte skulle komma att införas kommande 

regleringsperiod. Det är dock väsentligt att ett införande av EOI inte försenar att 

prisregleringen lyfts i Stockholm och andra områden där det finns ett tillräckligt 

konkurrenstryck. 

 

I de fall EOI inte införs anser Stokab, i likhet med PTS, att prisregleringen bör hävas 

i områden som uppvisar tillräckligt konkurrenstryck och att kommuner är en lämplig 

geografisk avgränsning. Om en nätägare tillhandahåller svart fiber helt utanför 

TeliaSoneras kontroll borde detta utgöra grund för att det råder tillräckligt 

konkurrenstryck på marknaden och att fortsatt prisreglering av svart fiber inte kan 

motiveras. 

 

Problemet för tillträde till svart fiber i Sverige är inte prissättningen. En 

överprissättning av fiber i Stockholm är ett helt osannolikt scenario. Risken måste 

även i övriga delar av landet anses vara försumbar. Det grundläggande problemet är 

otillräckligt utbyggd fiber och den flaskhalsproblematik detta för med sig vid den allt 

mer ökande efterfrågan på fiber. En väl utbyggd IT-infrastruktur, som är tillgänglig 

och öppen för marknadens aktörer främjar konkurrensen inom IT- och 

telekombranschen, och är en strategisk förutsättning för tillväxt och sysselsättning i 

Sverige. En studie
3
 genomförd av Acreo Swedish ICT visar att investeringar i 

fibernät i Stockholm haft positiv inverkan på stadens IT-utveckling och etablering av 

IT-relaterad verksamhet. En av slutsatserna är att om investeringar i fibernät hämmas 

får det inte bara negativa följder inom marknaden för elektronisk kommunikation 

utan det slår även negativt mot näringsliv, samhälle och konsumenter. Det finns flera 

samstämmiga indikationer, främst den förhållandevis goda tillgången till fiber och 

internationellt sett låga prisnivåer, på att konkurrenssituationen fungerar på ett flertal 

orter i Sverige samt att regleringen hämmar investeringsviljan. Att häva 

prisregleringen på fiber är därför angeläget då det skapar grund för fortsatt 

fiberutbyggnad och för rena svart fiberleverantörer att fortsatt konkurrera på 

nätinfrastrukturmarknaden. 

 

Enligt Stokab bör grossistpriset för svart fiber omfatta: 

 FttH-nät med en mångfiberlösning. 

 Anläggningskostnader för grävning och kanalisation. 

 Sträckan väg till hus för utbyggnad till flerfamiljshus och andra byggnader. 

 De faktiska arbetsmoment som leverans av svart fiber förutsätter. 

                                                      
2
 Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning, en jämförande studie av United Minds mellan 

elva städer. 
3
 Stokab – en samhällsekonomisk analys. Acreo Swedish ICT, 2013 
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2 Marknadsavgränsning 

2.1 Fasta och mobila bredbandstjänster utgör 
substitut under de närmaste 3 åren 

Stokab anser, till skillnad mot PTS, att mobila bredbandstjänster utgör ett substitut 

till fasta bredbandstjänster ur ett efterfrågeperspektiv. Den analys som ligger till 

grund för PTS bedömning ger därför, enligt Stokab, inte en helt rättvisande bild för 

utvecklingen de kommande 3 åren.  

 

I takt med att fibernäten byggs ut och förtätas skapas allt bättre förutsättningar för 

utbyggnad och uppgradering av mobilnäten. Enligt PTS studie, hösten 2012, gavs 

inga indikationer på att det finns ett glapp mellan efterfrågan och utbud på svart fiber 

som skulle kunna innebära ett hinder för att mobilnäten ska kunna byggas ut. Det 

finns heller inget som tyder på att prissättningen inte skulle vara skälig. Finns fler än 

en leverantör av svartfiber (stadsnät förutom Skanova) visar granskningen att 

utbudet av fiber i de flesta fall svarar mot operatörernas efterfrågan, även vad gäller 

pris.
4
   

 

Det finns alltså goda möjligheter att bygga ut mobilnäten och det kan därför vara ett 

rimligt antagande att 4G-näten utgör substitut till kopparaccess under kommande 

regleringsperiod. Det förefaller som att PTS ställer högre prestandakrav på 

mobilnäten än vad som gäller för äldre kopparnät. Analysen bör därför, i vart fall för 

de närmaste 3 åren, grunda sig på förhållanden som är likvärdiga för äldre kopparnät 

i mindre tättbebyggda områden där trots allt 4G-näten utgör betydande tillskott till 

bredbandsmarknadens utveckling.    

 

Stokab hänvisar i övrigt till tidigare ingivet yttrande
5
 per 2012-02-07. 

2.2 Väsentliga förändringar närmaste 3 åren  

2.2.1 Efterfrågan på svart fiber kommer att öka   

Slutkunders nya användningsområden
6
 och allt snabbare ökningstakt av 

bandbreddsbehov i en snabb teknisk utveckling leder med säkerhet till ökad 

efterfrågan på svart fiber. Det innebär att om fiberutbyggnaden inte kan fortsätta i 

tillräcklig omfattning så är det sannolikt att det kan uppstå brist på svart fiber. Trots 

att utbyggnad av fibernät, i likhet med all annan markförlagd infrastruktur, är dyr 

initialt har Stokab och stadsnäten i andra kommuner ändå kunnat investera i fibernät. 

Detta har kunnat lösas genom tillämpning av affärsmodeller som stimulerar till att 

allt fler använder näten. Investeringen har på så sätt kunnat delas av flera aktörer. Då 

stadsnäten tillhandahålls på öppna och konkurrensneutrala villkor stimuleras 

                                                      
4
 Förstudie för strategiska analyser på områdena accessnät och samtrafik. PTS-ER-2013:11. 

Sid 57. 
5
 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Tillhör fast och mobilt bredband samma 

slutkundsmarknad? 2012-01-17. 
6
 Bandbreddsbehovet, ökat mobilt användande och inte minst behov av nätinfrastruktur för 

maskin-till-maskin-kommunikation. 
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konkurrensen på tjänstenivå och nya aktörer kan träda in på marknaden utan att 

själva behöva bekosta den tunga investeringen eller hyra av sin konkurrent. 

Modellen skapar således möjligheter för nätägaren att utveckla kostnadseffektiva 

metoder för utbyggnad och för grossistkunder att erbjuda nya tjänster och innovativa 

lösningar. Slutkunderna gynnas som följd därav med hög grad av valfrihet, höga 

hastigheter på bredband och låga priser.  

 

Risken för att fibernäten inte byggs ut i tillräcklig omfattning ökar avsevärt med en 

prisreglering av fibern. Den försämrar dessutom förutsättningarna för rena svart 

fiberleverantörer att verka på marknaden då regleringen utgår från de förutsättningar 

som råder för en vertikalt integrerad operatör, som förutsätts finansiera 

fiberutbyggnaden med inkomster från kopparaffären. Stockholms 

kommunfullmäktige har fastslagit att prisregleringen skapar stor osäkerhet 

beträffande förutsättningarna för framtida investeringar i grundläggande svensk IT-

infrastruktur. Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige givit Stokab i uppdrag 

att iaktta stor försiktighet avseende framtida fiberinvesteringar. Fortsatt utbyggnad 

till övriga delar av hushållssektorn skall i nuläget inte genomföras, om inte hela 

investeringsutgiften kan säkras intäktsmässigt före utbyggnaden. 

Kommunfullmäktiges ägardirektiv innebär att Stokab från och med 2013 kraftigt 

minskar sina investeringar i ny fiberinfrastruktur, och att denna minskning kommer 

att bli avsevärt kraftigare än vad som tidigare planerats med anledning av 

prisregleringen på fibern.  

2.2.2 Tillgång till svart fiber har betydande påverkan på 
konkurrenssituationen    

En väl utbyggd IT-infrastruktur, som är tillgänglig och öppen för marknadens 

aktörer, främjar konkurrensen inom IT- och telekombranschen och är en strategisk 

förutsättning för tillväxt och sysselsättning i Sverige. En studie
7
 genomförd av Acreo 

Swedish ICT visar att investeringar i fibernät i Stockholm haft positiv inverkan på 

stadens IT-utveckling och etablering av IT-relaterad verksamhet. Investeringarna har 

genererat stora ekonomiska vinster för samhälle, företag och enskilda medborgare. 

Priserna på bredband är dessutom lägre jämfört med städer där konkurrensen är 

sämre. När svart fiber finns att tillgå på likvärdiga villkor, vilket bekräftas även i 

denna studie, främjas konkurrenssituationen på tjänstenivå. De sammantagna 

effekter som avhandlas i studien visar att den samhällsekonomiska nyttan med 

Stokab är minst tre gånger större än gjorda investeringar. En av slutsatserna är att om 

investeringar i fibernät hämmas får det inte bara negativa följder inom marknaden 

för elektronisk kommunikation utan det slår även negativt mot näringsliv, samhälle 

och konsumenter. Det är därför angeläget att regleringen av 

nätinfrastrukturmarknaden tar hänsyn till hur investeringsviljan påverkas och därmed 

skapar bästa möjliga förutsättningar för fortsatt fiberutbyggnad.  

                                                      
7
 Stokab – en samhällsekonomisk analys. Acreo Swedish ICT, 2013 
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3 Införande av Equivalance of Input (EOI) 

3.1 Häv prisregleringen på svart fiber  

Stokab förordar att EOI införs för de passiva fiberprodukterna (svart fiber) under den 

kommande regleringsperioden och att prisregleringen på svart fiberprodukter hävs 

snarast i Stockholm och i hela Sverige under regleringsperioden.  

 

Förutsättningarna att lyfta prisregleringen på tillträde till svart fiber är mycket goda i 

Sverige. Enligt PTS egen undersökning
8
 har en tredjedel av hushållen i Sverige 

möjlighet att välja mellan fasta bredbandstjänster från två eller tre olika nätägare. 

Dessutom svarar stadsnäten för två tredjedelar av den externa försäljningen av svart 

fiber, vilket borgar för att tillträdet redan idag i stor utsträckning sker på likvärdiga 

villkor. Förutom slutkunders möjlighet att välja mellan flera fasta bredbandstjänster 

kan de välja bland flera mobiloperatörers tjänster. Den förhållandevis goda 

tillgången till svart fiber från andra än TeliaSonera har skapat och skapar möjlighet 

för fler tjänsteleverantörer att etablera sig på marknaden. Inte minst är tillgången 

betydelsefull för mobiloperatörers möjlighet att bygga ut LTE-nät och uppgradera 

kapaciteten i 3G-näten. På ett flertal orter i Sverige finns det redan idag tre 
9
 

parallella infrastrukturer i accessnäten, samtliga helt utanför SMP-operatörens 

kontroll.  

 

Ett reglerat tillträde till fiberprodukter på icke-diskriminerande villkor kan 

förhoppningsvis begränsa de oönskade negativa effekter som gällande och tidigare 

regleringar gett upphov till. Det är allmänt känt att prisreglering hämmar 

investeringsviljan då den skapar osäkerhet om vilka förutsättningar som kan komma 

att råda över tid. Den snedvrider även konkurrenssituationen på 

nätinfrastrukturmarknaden då andra aktörer än SMP-operatören inte ges 

förutsättningar att verka på marknaden utifrån rent företagsekonomiska 

utgångspunkter. SMP-operatören gynnas på så sätt och risken för att 

nätinfrastrukturmarknaden återmonopoliseras är uppenbar. Att häva prisregleringen 

på fiber skapar däremot en grund för att fibernäten kan byggas ut och att rena svart 

fiberleverantörer fortsatt kan konkurrera på nätinfrastrukturmarknaden.  

 

Ett införande av EOI skapar förutsättningar för att fibernäten görs tillgängliga och 

öppna för marknadens alla aktörer på likvärdiga/icke-diskriminerande villkor. 

Införande av EOI och ett upphävande av prisregleringen främjar konkurrensen och 

skapar en marknadsdynamik som är till godo för såväl telekombranschen som 

svenskt näringsliv i övrigt.  

                                                      
8
 Förstudie för strategiska analyser på områdena accessnät och samtrafik. PTS-ER-2013:11. 

Sid 41. 
9
 Stadsnätens fibernät (1), kabel-TVnät (2) och (3) LTE-nät.  
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3.2 Övergripande principer och skyldighetsbeslut 
med lägsta möjliga detaljeringsnivå 

PTS arbetshypotes att komplettera gällande icke-diskrimineringsskyldigheter med 

övergripande principer är, enligt Stokabs uppfattning, rätt strategisk inriktning för 

den svenska förhandsregleringen av NGA-nät. Bredbandsmarknaden präglas av 

snabb teknisk utveckling parallellt med framväxande av nya affärsmodeller. 

Detaljerade regulatoriska skyldighetsbeslut blir per definition omfattande och skapar 

därför i sig självt en regulatorisk osäkerhet som hämmar marknadsutvecklingen. Den 

leder därför oundvikligen till behov av revideringar och risk för oförutsedda 

händelser. Skyldighetsbesluten bör därför utformas med så låg detaljeringsnivå som 

möjligt. Genom att lyfta prisregleringen och införa EOI på passiva fiberprodukter, 

skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar regleringslösning med stabila och 

förutsägbara regler över tid.     

3.3 Prisnivåerna på andra infrastrukturer har en 
hämmande effekt på prissättning av svart fiber 

Under de närmaste tre åren kommer slutkunder att kunna välja mellan fasta och 

mobila bredbandstjänster från ett förhållandevis stort antal leverantörer på allt fler 

orter i Sverige. Redan idag finns på ett flertal orter minst två markförlagda 

infrastrukturer
10

 och flera mobilnät
11

 som inte kontrolleras av SMP-operatören. 

Fiberaccessnäten byggs idag ut under rådande konkurrens från flera 

nätinfrastrukturer
12

.  

 

Efterfrågan på bredbandsabonnemang med höga hastigheter har ökat och är större i 

Sverige
13

 än i många andra länder, vilket med stor säkerhet beror på att Sverige har 

en jämförelsevis väl utbyggd IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. 

Konkurrenstrycket mellan de olika nätinfrastrukturerna gjorde sig gällande redan 

före införandet av prisregleringen på fiber våren 2011. Computer Sweden gjorde en 

undersökning i början på 2011 som visade att kostnaderna för 100 Mbit/s-anslutning 

var som lägst i Stockholm, knappt hälften jämfört med övriga Sverige
14

. Detta 

bekräftades senare i en studie av United Minds,
15

 som även visade att prisnivån i 

Stockholm i en internationell jämförelse är mycket låg, såväl vad gäller svart fiber 

som 100 Mbit. Studien visade också att priserna dessutom sjunkit sedan Computer 

Swedens undersökning och att prisnivåerna även i övriga delar av Sverige är låga i 

en internationell jämförelse. PTS har också i en egen granskning visat
16

 att priserna 

på bredbandsabonnemang via fiber i öppna stadsnät ofta ligger 20-30 procent lägre 

                                                      
10

 ComHems kabelTV-nät och stadsnätens fibernät. 
11

 Mobiloperatören 3, Net4mobility (Tele 2 och Telenor)   
12

 TeliaSonera´s koppar/fibernät, stadsnätens fibernät samt ComHems kabelTVnät och därtill 

de nya LTE-näten. 
13

 OECD Communications Outlook 2013  
14

 Fortsatt prispress på fiber, Computer Sweden 2011-01-25 
15

 Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning, en jämförande studie av United Minds mellan 

elva städer. 
16

 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet 2012. PTS-

ER-2012:26 
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än motsvarande rikstäckande erbjudanden. Den visar också att Sverige ligger bättre 

till, i prisjämförelse, för höganvändare än medelanvändare av fast bredband.  

 

Slutkundspriserna på bredbandstjänsterna sätts således av flera olika aktörer som 

levererar tjänsterna på flera olika infrastrukturer, kabelTV-nät, kopparnätet, LTE-

nät, 3 G-nät och fiber. Om svart fiber ska kunna utgöra ett alternativ till exempelvis 

kabelTV-näten måste priserna på fibern sättas så att de fiberbaserade 

bredbandstjänsterna kan utgöra konkurrenskraftiga alternativ för slutkunden. Att det 

på den svenska marknaden, till skillnad från många andra medlemsstater i EU, finns 

ett stort antal lokala svart fiberleverantörer utgör också en hämmande effekt för 

TeliaSonera. Konkurrenstrycket på den svenska marknaden är därför betydligt 

starkare än i andra europeiska länder. Samspelet mellan dels olika nätägares 

grossistpriser, dels olika bredbandsleverantörers slutkundspriser är väl utvecklat på 

den svenska marknaden. Detta har visat sig bl.a. i låga grossistpriser på 

fiberaccessprodukter och i att en allt större andel av hushållen som kan få högre 

bredbandskapacitet också väljer sådana abonnemang
17

. Dessa förhållanden har 

givetvis en hämmande effekt på TeliaSonera fiberpriser.   

3.4 Kopparpriset har en återhållande effekt på 
priset för svart fiber 

Gällande prisreglering för fiber- och kopparaccesser har inte någon förankring i 

verkliga förhållanden. Kopparnäten är en gammal (avskriven) infrastruktur. 

Fibernäten är inte utbyggda ännu och har en lång avskrivningsperiod framför sig. 

Den faktiska produktionskostnaden för fibertillträde är således högre än för 

koppartillträde. Trots detta är det reglerade priset för en kopparaccess högre än för 

en fiberaccess i storstäder.  

 

De förhållandevis låga prisnivåerna på fiber i Sverige är bl.a. en följd av att näten 

byggts ut under konkurrenstryck från det rikstäckande kopparnätet. Det reglerade 

kopparpriset har verkat och kommer att verka återhållande på fiberpriset. Dessa båda 

nätinfrastrukturer (koppar och fiber) kommer med stor sannolikhet att verka 

parallellt under lång tid framöver. I takt med att efterfrågan ökar på tjänster som 

kräver högre hastigheter utvecklas sannolikt en allt högre att betalningsvilja för 

fiberprodukter. Betalningsviljan för koppar- respektive fiberbaserade 

bredbandstjänster kommer på så vis att balanseras över tid. Att denna utveckling 

skulle slå igenom så att priserna för svart fiber skulle öka i förhållande till vad som 

gäller idag är dock mycket osannolikt. 

 

 

 

                                                      
17

 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. PTS-ER 2013:10  
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3.5 Prisregleringen i Stockholm kan hävas oavsett 
vilket förslag som genomförs  

Stokab förordar att skyldighetsbesluten utformas så att prisregleringen på svart 

fiberprodukter snarast kan hävas i Stockholm. 

 

Stokab tillgodoser marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt fibernät som 

avser att stimulera utvecklingen inom IT- och telekombranschen samt inom 

Stockholms näringsliv i stort. Utifrån marknadens behov tillhandahålls ett passivt 

fibernät till kunderna på likvärdiga villkor. Detta har skapat goda förutsättningar för 

fiberutbyggnad samtidigt som konkurrensen på tjänstenivån främjats (Stokab-

modellen).  Affärsmodellen är strategisk på så vis att den stimulerar tillväxten av 

både operatörer och tjänsteleverantörer. Ett unikt antal operatörer (över 100 stycken 

operatörer och tjänsteleverantörer) har på så sätt kunnat etablera sig på 

Stockholmsmarknaden. Totalt har Stokab närmare 900 kunder. Kostnaden för 

fibernätet kan på så sätt delas mellan flera aktörer utan att någon får fördelar före den 

andra. Det bör framhållas att ingen offentlig finansiering tillförs Stokab. Modellen 

gör det möjligt att bygga ut markförlagd fiberinfrastruktur, trots att den initialt är 

dyr. Bristsituation på fiber kan således förebyggas varvid en ojämlik konkurrens 

mellan operatörer/ tjänsteleverantörer undviks.  

 

Bolaget har i konkurrens med TeliaSonera intagit en marknadsledande roll när det 

gäller att erbjuda behovsanpassade produkter till konkurrenskraftiga priser på svart 

fiber och utgör ett reellt alternativ till TeliaSonera. De nationella bredbandsmålen är 

uppfyllda i Stockholm sedan flera år tillbaka i tiden. Fibernätet är väl utbyggt i hela 

Stockholms kommun och Stokab kan i princip erbjuda obegränsad tillgång till fiber 

till flerfamiljshus och andra adresser som efterfrågas av grossistkunderna. Den 

obegränsade tillgången på fiber har påverkat och kommer att påverka IT- och 

telekommarknaden i Stockholm
18

. Förutom att det finns obegränsad tillgång på fiber 

är prisnivån i Stockholm i internationell jämförelse mycket låg
19

.  

 

Förutsättningarna i Stockholm har således genom en långsiktig strategisk inriktning 

utvecklats i riktning mot en fri och rättvis konkurrens när det gäller IT-tjänster. 

Genom den dynamik som Stockholmsmarknaden präglas av ställs ständiga krav på 

utveckling och förbättring. I takt med snabb teknisk utveckling och allt fler 

användare kommer kraven att öka ytterligare. Det finns således goda förutsättningar 

för fortsatt tillväxt inom både grossist- och slutkundsmarknaderna i Stockholm. 

Detta bör givetvis leda till att det inte behövs någon prisreglering i Stockholms 

kommun oavsett om EOI införs eller ej.  

                                                      
18

 Stokab – en samhällsekonomisk analys. Acreo Swedish ICT, 2013 
19

 Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning, en jämförande studie av United Minds mellan 

elva städer. 
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3.6 Relevanta insatsvaror som bör ingå i 
grossistpriset för svart fiber 

3.6.1 FttH20-nät med en mångfiberlösning  

Det nu pågående teknikskiftet från kopparnät till NGA-nät skapar helt nya 

möjligheter att utveckla konkurrenssituationen på bredbandsmarknaden. Stokabs 

fibernät och även andra öppna stadsnät byggs för att stimulera konkurrens på 

tjänstenivån. Detta till skillnad mot vertikalt integrerade operatörer som i första hand 

bygger nät för sitt eget nyttjande. Genom den svenska stadsnätsmodellen har helt nya 

förutsättningar skapats för en fri marknad ända ut till hushållen med FttH-nät byggda 

med en mångfiberlösning i accessnäten. Flaskhalsproblematiken löses genom att ett 

flertal leverantörer kan leverera tjänster till en och samma fastighet. 

Nätet avdelar ett fiberpar per slutkund och denne kan på så sätt göra direkta val 

mellan flera olika leverantörer. I Stockholms stad har Stokabs fibernät nyligen 

färdigställts med en mångfiberlösning ända fram till flerfamiljshusen för cirka 90 

procent av Stockholms hushåll, varvid flera operatörer kan verka i ett och samma 

hus och slutkundens valfrihet har utökats väsentligt.  

 

Marknadssituationen i Stockholm och Sverige skiljer avsevärt från andra europeiska 

länder, där som regel endast en vertikalt integrerad operatör har kontroll över den 

absoluta huvudparten av nätinfrastrukturen, byggd och anpassad för den egna 

slutkundsverksamheten. Genom bl.a. stadsnätens försorg har den svenska marknaden 

utvecklats i motsatt riktning. Allt fler tjänsteoperatörer når allt fler slutanvändare, på 

flera parallella nätinfrastrukturer
21

. Detta särdrag på den svenska marknaden måste 

främjas och utgör ett starkt skäl till att grossistpriset för svart fiber bör kalkyleras 

utifrån en mångfiberlösning som når ända fram till hemmen (FttH).  

 

De unika särdragen på den svenska marknaden har således gjort det möjligt för rena 

svart fiberleverantörer att bygga FttH-nät med mångfiberlösning. EU-

kommissionens nya rekommendation
22

 anger att förhandsregleringen för NGA-nät 

bör utgå från en nätstruktur baserad på antingen ett FttH- eller ett FttC
23

-nät. Ett 

FttC-nät kan bara byggas av en vertikalt integrerad operatör med tillgång till det 

egna kopparnätet då nätstrukturen förutsätter kopparaccess sista sträckan. Därutöver 

är teleskåpen
24

 dimensionerade för att i första hand rymma nätägarens egna 

utrustning varvid det endast finns ett fysiskt begränsat utrymme för externa kunders 

utrustning. Det finns således en inbyggd flaskhalsproblematik i FttC-strukturen. 

Nätstrukturen är inte konstruerad för konkurrens i första hand. Ett reglerat 

grossistpris beräknat för en fiberprodukt i ett FttC-nät blir lägre jämfört med en 

beräkning för ett fibernät som avlämnas i byggnaden i ett FttB-
25

/FttH-nät
26

. Om 

                                                      
20

 FttH=Fiber to the Home 
21

 TeliaSoneras koppar/fibernät, ComHems kabelTV-nät, 4 LTE-nät och Stokabs fibernät. 
22

 EUROPEAN COMMISSION RECOMMENDATION, of 11.9.2013, on consistent non-

discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and enhance 

the broadband investment environment 
23

 FttC=Fiber To The cabinet 
24

 Teleskåp=Cabinet 
25

 FttB=Fiber to the Building 
26

 FttH=Fiber to the Home 
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grossistpriset på en fiber i ett FttC-nät blir marknadsledande är risken uppenbar att 

efterfrågan på FttH-nät hämmas. Det vore därför ytterst olyckligt, i de fall 

grossistpris på fiber prisregleras, om modellen utgår från ett FttC-nät. Ett sådant 

scenario försvårar, och kan rent av förhindra, fortsatt utbyggnad av FttH -nät med 

mångfiberlösningar på ett flertal orter i Sverige. Nätstrukturens utformning, vid en 

eventuell prisreglering av fibern, påverkar således förutsättningarna för hur 

konkurrenssituationen kan utvecklas. Det är därför angeläget att ett grossistpris för 

fiber beräknas på den nätstruktur som bäst främjar konkurrensen. 

3.6.2 Väg till hus 

En svart fiberförbindelse avlämnas till grossistkund som regel i byggnadens källare. 

Metoden skiljer sig dock vid förläggning av fiber till enfamiljshus då en utbyggnad 

ända fram till hushållen ställer krav på att avtal tecknas med varje enskild 

villaägare/hushåll om avlämning ska kunna ske i huset. Utbyggnad till enfamiljshus 

blir således betydligt mer kostsam jämfört med flerfamiljshus och villaägaren 

bekostar som regel anläggningsarbetet över den egna fastigheten. 

 

Att fastighetsägare till flerfamiljshus och byggnader i tättbebyggda områden skulle 

bekosta anläggningsarbetet för sträckan från väg till hus är helt orealistiskt, i vart fall 

i Stockholm. En tillämpning av en sådan affärsmodell skulle omintetgöra 

möjligheten till kostnadseffektiv fiberutbyggnad i tättbebyggda områden. Hur 

finansieringen av förläggningen väg till hus sker kan dock skilja sig åt mellan en ren 

svart fiberleverantör och en vertikalt integrerad operatör, då den senare har möjlighet 

att samtidigt erbjuda bredbandstjänster i sitt nät till fastighetsägare och dess 

hyresgäster. Då marknaden för nätinfrastruktur endast omfattar den fysiska 

nätinfrastrukturen är det därför angeläget att insatsvarorna i grossistpriset för svart 

fiber omfattar samtliga de moment som ingår i fiber-anläggningen. 

Insatsvaror/kostnader hänförliga till hela sträckan i fiberaccessnätet ända fram till 

avlämning i byggnaden skall således ingå i grossistpriset för svart fiber.  

3.6.3 Anläggningskostnaden för grävning och kanalisation  

Anläggningskostnaderna för en effektiv operatör som tillhandahåller svart fiber 

omfattar i stort sett hela kostnaden för grävning och kanalisation.  

 

Fiberutbyggnad i tätt bebyggda områden, särskilt i accessnäten och i vart fall i 

Stockholm, sker efter att all annan grundläggande infrastruktur som exempelvis el, 

fjärrvärme, vatten och gator etc. redan finns på plats, med undantag av områden som 

skall nybebyggas. Samförläggning med andra markförlagda nätinfrastrukturer som 

försörjer bredbandsnäten förekommer i ytterst begränsad omfattning och främst i 

samband med nybebyggnationer. Anläggningskostnaderna kan således endast 

reducerats marginellt för en effektiv operatör på marknaden som bygger sitt nät i 

konkurrens med SMP-operatören. En reducering av anläggningskostnader för 

grävning och kanalisation på andra grunder än vad som faktiskt gäller för alternativa 

investerare på nätinfrastrukturmarknaden medför ett osunt gynnande av SMP-

operatören. Detta sker på bekostnad av främst stadsnät som konkurrerar med 

TeliaSonera på nätinfrastrukturmarknaden. 
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3.6.4 Leverans av svart fiber  

En svart fiberförbindelse överlämnas till kund i en ODF (Optisk Distributions Fält) 

placerad i byggnadens källare eller i en nod som ansluter förutbestämda byggnader i 

nodens närområde. Svart fiber levereras genom att tekniker fysiskt besöker 

korskopplingsutrymme eller nod där olika fibrer kopplas samman för att uppnå den 

specifika förbindelse kunden beställt. Efter kopplingsarbetet mäts dämpningsvärden i 

förbindelsen mellan de båda ändpunkterna. Genom att förbindelsen måste mätas 

mellan de två överlämningspunkterna så krävs att två personer utför 

installationsarbetet. Transporterna utgör en betydande del i utförandet. 

Arbetsmomenten är desamma för omkoppling och nedkoppling av fiberförbindelse, 

med undantag av att dämpningsvärdena inte behöver mätas vid nedkoppling. 

 

Leveranserna utförs således manuellt. Detta är en självklar konsekvens av begreppet 

svart fiber, d.v.s. passiv infrastruktur. Det är vanligt förekommande att kopplingar 

utförs i flera mellanliggande noder/korskopplingsutrymmen, i genomsnitt på ca 4-5 

”stationer”/noder. Leveranser från kunds operatörsnod till en byggnad där kund når 

slutkunden är vanligast förekommande. Leverans från nod till i förväg uppkopplande 

byggnader förekommer i mindre omfattning.  

 

Insatserna som ingår vid leverans av svart fiber skiljer sig således från de som ingår 

för leverans av kopparförbindelser. 

3.7 Införande av EOI relaterat till prisreglering av 
tillträde till fiberaccess 

Problemet för tillträde till svart fiber i Sverige är inte prissättningen. En 

överprissättning av fiber i Stockholm är ett helt osannolikt scenario. Risken måste 

även i övriga delar av landet anses vara försumbar. Det grundläggande problemet är 

otillräckligt utbyggd fiber och den flaskhalsproblematik detta för med sig vid den allt 

mer ökande efterfrågan på fiber. En prisreglering av svart fiber i Sverige hämmar 

investeringsviljan och hotar utvecklingen för rena svart fiberleverantörer. Samtidigt 

är det ytterst angeläget att grossistkunderna kan verka på likvärdiga/icke-

diskriminerande villkor på fibernäten.  

 

Sverige har goda förutsättningar för att konkurrenssituationen på 

bredbandsmarknaden skall kunna utvecklas i sådan riktning så behov av 

förhandsreglering minskar. Det förutsätter dock tillgång till svart fiber på likvärdiga 

villkor. Risken för brist på tillgång till fiber ska inte underskattas. Den kan 

förebyggas och undvikas i Sverige om regleringen utformas så att även andra än 

SMP-operatören får förutsättningar bygga ut och investera i fibernät. Det vore 

olyckligt om det konkurrenstryck som stadsnäten idag utövar på 

nätinfrastrukturmarknaden går förlorat p.g.a. att de regulatoriska åtgärderna inte 

beaktar de specifika svenska särdragen.  
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Införande av EOI skapar, enligt den nya EU-rekommendationen, förutsättningar att 

häva prisregleringen i hela Sverige
27

.  Fibernät har byggts ut i stora delar av landet 

av andra än TeliaSonera. Utbyggnaden har kunnat ske i konkurrens med det 

rikstäckande kopparnätet och i tätorter även med kabelTV-nätet. Tillgången på fiber 

har dessutom skapat goda förutsättningar för utbyggnad av LTE-nät. På ett flertal 

orter i Sverige finns således tre
28

 nätinfrastrukturer helt utanför SMP-operatörens 

kontroll. Det borde inte kunna råda några tvivel om att prisregleringen på svart fiber 

kan hävas i hela Sverige vid införande av EOI och i stora delar av landet om EOI 

inte skulle komma att införas kommande regleringsperiod. Det är dock väsentligt att 

ett införande av EOI inte försenar att prisregleringen lyfts i Stockholm och andra 

områden där det finns ett tillräckligt konkurrenstryck. 

 

Kostnadsredovisningsmetoden i EU kommissionens nya rekommendation innebär 

bl.a. att modelleringen av NGA-nät utgår från att det inte behöver byggas någon ny 

infrastruktur från grunden. Modellen inkluderar befintliga tillgångar som allmänt sett 

kan vara ”värd” till ett NGA-nät
29

. En tillämpning av den nya 

kostnadsredovisningsmetoden för svart fiberprodukter innebär, att den faktiska 

anläggningskostnad som en effektiv operatör på marknaden har för grävning och 

kanalisation inte ingår vid beräkningen av grossistpriset. Anläggningskostnaden 

skulle reduceras väsentligt och göra det omöjligt för andra än SMP-operatören att 

investera i fibernät. Avsikten med den nya rekommendationen är emellertid att 

stimulera till investeringar i NGA-nät, inte att förhindra fortsatta investeringar i 

fibernät för andra än SMP-operatören. Trots detta är kostnadsredovisningsmetoden 

konstruerad så att det endast är möjligt för SMP-operatören att investera i fibernät 

och att en prisreglering omöjliggör för andra aktörer att investera i fibernät på rent 

företagsekonomiska grunder. En rimlig slutsats av detta är att metoden inte är avsedd 

att tillämpas för de fall det finns alternativa operatörer som investerar i fibernät och 

konkurrerar på nätinfrastrukturmarknaden. Det är angeläget att PTS klargör att 

förhållanden på den svenska marknaden avviker väsentligt från EU kommissionens 

antagande
30

 i den nya rekommendationen.  

 

En tillämpning av den nya kostnadsredovisningsmetoden på grossistpriser för 

fiberprodukter i Sverige leder till en återmonopolisering av 

nätinfrastrukturmarknaden. En prisreglering omintetgör en långsiktigt hållbar 

konkurrens på nätinfrastrukturmarknaden och gör det omöjligt att på sikt fasa ut den 

sektorsspecifika regleringen. Prisreglering på passiva NGA-nät måste därför hävas i 

Sverige. 

 

 

                                                      
27

 EUROPEAN COMMISSION RECOMMENDATION, of 11.9.2013,on consistent non-

discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and enhance 

the broadband investment environment, se Non-imposition of regulated wholesale access on 

NGA networks punkt 49 
28

 Stadnätens fibernät och ComHems kabelT-nät samt LTE-nät 
29

 EUROPEAN COMMISSION RECOMMENDATION, of 11.9.2013,on consistent non-

discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and enhance 

the broadband investment environment  The recommended costing methodology, Punkt 32. 
30

 Svenska stadsnät står för två tredjedelar av investeringarna i fibernät och försörjer 

marknaden med en stor del av extern försäljning av svart fiber.     
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Övergångslösning under kommande regleringsperiod 

Det är väsentligt att prisregleringen upphävs i geografiskt avgränsade områden som 

uppvisar ett konkurrenstryck oavsett införande av EOI eller ej.  

 

Vid införande av EOI bör givetvis prisregleringen lyftas omgående i dessa 

geografiskt avgränsade områden. Detta bör kunna kombineras med att 

prisregleringen hävs produktvis i resterande delar av landet enligt den 

övergångslösning TeliaSoneras föreslår. 

4 Om EOI inte införs 

4.1 Incitament för att investera i fiber  

Stokab instämmer i stort med PTS beskrivning av utgångspunkterna
31

 för att kunna 

lätta på prisregleringen i de fall EOI inte införs. PTS bör dock komplettera 

beskrivningen med en analys och bedömning av hur investeringsviljan i NGA-nät 

bäst stimuleras för att konkurrenssituationen ska stärkas långsiktigt.  

 

Fortsatt utbyggnad av fibernäten är nödvändig, om regeringens bredbandsmål ska 

kunna nås. Enligt PTS egen bedömning finns goda förutsättningar att nå målen i 

bredbandsstrategin
32

 förutsatt att fiberutbyggnaden fortsätter. Inriktningen av 

regleringen bör således utgå från att det idag främst är stadsnäten och TeliaSonera 

som investerar i fiber, och att det är stadsnäten som försörjer större delen (två 

tredjedelar) av den externa efterfrågan på fiberprodukter. Om rådande 

konkurrenstryck ska kunna upprätthållas, och förhoppningsvis kunna stärkas över 

tid, förutsätter det en stabil och långsiktigt hållbar reglering på 

nätinfrastrukturmarknaden.   

4.2 En nätägare utanför TeliaSoneras kontroll 
innebär ett fungerande konkurrenstryck 

PTS bör slå fast att om en nätägare tillhandahåller svart fiber helt utanför 

TeliaSoneras kontroll utgör det grund för att ett fungerande konkurrenstryck råder på 

marknaden. Det är angeläget att regleringen främjar att rådande konkurrenstryck från 

andra nätägare kan bibehållas och stärkas. Det är därför inte proportionerligt med 

fortsatt prisreglering av fiber i områden där andra än TeliaSonera tillhandahåller 

svart fiber.  

                                                      
31

 PTS preliminära bedömning om kriterier för att lätta på prisregleringen: 

•marknadsandelarnas fördelning och utveckling, 

•antalet konkurrerande operatörer (i viss mån även deras storlek och förutsättningar att 

konkurrera med SMP-operatören), 

•inträdeshinder, 

•de olika nätens täckning, och 

•prissättning.. 
32

 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. PTS –ER 2013:10. 
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I områden där svart fiber tillhandahålls på likvärdiga villkor, av en nätägare utanför 

TeliaSoneras kontroll, finns goda förutsättningar för en förtätning av fibernäten. Allt 

bättre nättäckningsgrad och tillgång till fiber leder till rimliga prisnivåer. Detta har 

studerats och kunnat påvisas i områden där stadsnäts-modellen tillämpas. PTS 

bedömning av nättäckningsgrad och pris bör kunna baseras på dessa kända 

förutsättningar. Resultaten är verifierade i en studie av Deloitte
33

 som undersökt 

affärsmodellen som tillämpas i Stockholm och andra svenska kommuner, se fig. 

nedan.  

 

Matrix analysis of association between caracteristics and outcome 

 

4.3 Förekomst av kabelTV-nät och LTE-nät bör 
beaktas 

Även om EOI inte införs bör PTS beakta förekomsten av kabelTV-nät och LTE-nät. 

Dessa infrastrukturer utgör ett faktiskt indirekt konkurrenstryck på priserna för svart 

fiber då de försörjer stora delar av bredbandsmarknaden.  

4.4 Kommuner som geografiska enheter 

Stokab instämmer med PTS förslag att kommuner är den lämpligaste geografiska 

enheten att häva prisregleringen för fiber, då det överensstämmer med de 

kommunala stadsnätens gränser.   

                                                      
33

 Impact of Stokab – benchmarking study. Deloitte December 2010. 


