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11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 

Nätinfrastrukturtillträde 

 
Tele2 Sverige AB (Tele2) har beretts tillfälle dels att kommentera PTS förslag till beslut 

om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) och dels att kommentera och svara på frågor 

angående PTS två olika förslag av reglering på samma marknad om marknadsanalysen 

skulle leda fram till att ett eller flera företag skulle befinnas ha betydande inflytande på 

marknad 4. 
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Övergripande kommentar 

 

Alltsedan 2010 har marknad 4, nätinfrastrukturtillträde, haft en prisreglering som effektivt 

utestängt TeliaSoneras konkurrenter från att kunna konkurrera med TeliaSonera på 

slutkundmarknaden med egna produkter, telefoni och bredband, producerade över 

kopparaccess (LLUB) eller motsvarande fiberaccess till enskilda hushåll. Problemet har 

uteslutande bestått i att den kostnad som beräknas i PTS LRIC-modell, och som ligger till 

grund för det pris TeliaSonera enligt PTS ex ante-reglering haft rätt att ta ut är alltför högt 

ställt i relation till de slutkundpriser som råder. Tele2 har vid upprepade tillfällen begärt 

att PTS skall korrigera sina misstag och att PTS åtminstone skall genomföra en 

marginalklämningsanalys över de reglerade produkterna för att ta ställning till de priser 

man tillåter. Ett bra exempel utgör regulatorn i Österrike RTR som efter en 

marginalklämningsanalys ålagt SMP-operatören AT att hålla ett avsevärt lägre 

grossistpris för tillträde till kopparnätet än den kostnad som beräknats i landets LRIC-

modell. Samma sak kan och bör göras i Sverige innan PTS ger sig in på att experimentera 

med helt nya regleringar om vilka ingen vet vart de leder. En korrigering av nuvarande 

reglering brådskar, och branschen har inte tid att vänta på att en ny typ av reglering skall 

definieras och fås på plats och få genomslag. 

 

Ett eventuellt införande av EOI måste planeras och förberedas noga och införas tidigast 

under andra halvåret 2016. Under tiden och fram till dess måste en justerad prisreglering 

som möjliggör för konkurrerande operatörer att faktiskt konkurrera med egna 

bredbandstjänster vara huvudfokus för PTS reglering. 

 

Om PTS ens överväger att ta bort prisregleringen utan att införa annan reglering (EOI) så 

måste myndigheten genomföra en väsentligt mycket grundligare marknadsanalys. Utöver 

den lista PTS nämner måste då lokala och regionala förutsättningar undersökas i detalj, 

den analysen kan inte utgå från en nationell marknad. PTS måste också vara beredd att 

behålla regleringen i vissa regioner trots att PTS finner att regleringen kan lyftas i någon 

eller några andra regioner. 
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A. Frågeställningar hänförliga till Utkast till beslut om fastställande av 
företag med betydande inflytande på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde  

 
1. Delar ni PTS beskrivning av slutkundsmarknaden för bredband i Sverige?  

Tele2 svar 

Beskrivningen av slutkundsmarknaden är i stora delar korrekt. Problemet är att den inte 

ger en rättvisande eller korrekt beskrivning av den underliggande grossistmarknaden. 

Många, för att inte säga de flesta av de anslutningar som används av andra operatörer än 

TeliaSonera för att erbjuda bredbandstjänster till slutkunder är i själva verket 

tillhandahållna av TeliaSonera de också, varför TeliaSoneras faktiska andel av antalet 

slutkundaccesser är mycket större än vad som anges i dokumentet. 

 

PTS påpekar att xDSL hade en topp år 2008, och att det därefter börjat minska. Men 

minskningen är delvis ett resultat av PTS prissättning av tillträde till kopparnätet sedan 

2010, vilken inte möjliggjort konkurrens på lika villkor. Man kan till exempel konstatera 

att Wholesale xDSL minskat med - 24 % mellan åren 2008-2012 medan TeliaSoneras 

egen xDSL endast minskat med – 13%
1
 under samma tid. En del av förklaringen till den 

stora minskningen på wholesale marknaden (särskilt i jämförelse med TeliaSoneras 

minskning) är att PTS prisreglering och osäkerheten om vilket pris som skall gälla efter 

överklaganden lett till att grossistkunderna tvingats migrera över från LLUB till en mer 

förädlad grossisttjänst, IPStream (eller Skanova Bredband som den hette tidigare) som är 

en ren återförsäljning av TeliaSoneras egen slutkundtjänst. Att landa i mellansteget 

Bitström är uteslutet med PTS prisreglering. Effekten av regleringen är alltså att 

TeliaSoneras konkurrenter tvingats klättra ner på investeringsstegen istället för upp, vilket 

varit regleringens målsättning. I det avseende är nuvarande reglering ett misslyckande. 

 

Fiber substitut till koppar? 

PTS slutsats att fiber är ett substitut till koppar är inte korrekt. Slutsatsen stämmer till 

exempel inte i de delar av landet där fiber saknas. Vidare måste förutsättas att om fiber är 

ett substitut till koppar så måste det omvända också gälla, d.v.s. att koppar är ett substitut 

till fiber, vilket PTS påstår stämmer
2
. Detta senare är naturligtvis inte sant bland annat 

därför att en slutkund inte kan gå tillbaka till en koppartjänst om priset på fiberaccess 

skulle öka eftersom TeliaSonera då tar en anslutningsavgift enligt offert för att återansluta 

hushållet till det fasta kopparnätet. Den avgiften kan uppgå till flera tusen kronor, vilket 

då gör en återgång till kopparbaserad bredbandstjänst omöjlig. Om kunden dessutom 

abonnerar på en bredbandstjänst med 100 Mbps via fiber och vill byta till koppar på 

grund av en varaktig höjning av priset för tjänsten går inte det heller, då 100 Mbps inte 

erbjuds över kopparnätet. Kopparaccess kan alltså inte ses som substitut till fiberaccess 

och alltså ingår de inte på samma slutkundmarknad och därmed inte heller på samma 

grossistmarknad. 

                                                 
1
 Jämför Svensk Telemarknad Helår 2012, tabell 26 med TeliaSoneras operational data, vilken publiceras i 

anslutning till kvartalsrapporterna 
2
 Se PTS dokument om de två förslagen, sid 12, sista st 
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När det gäller kopparaccesser är TeliaSonera helt dominerande och täcker 98 % av alla 

hushåll och 96 % av alla arbetsställen i landet
3
. För fibernät gäller helt andra 

förutsättningar. De accessnät som nyanläggs är inte kopparnät. Där fiber finns och/eller 

anläggs har TeliaSonera långt ifrån 100 % andel av accesserna, som PTS mycket riktigt 

skriver. Problemet med att beskriva slutkundmarknaden för bredbandstjänster som en 

marknad är att det leder till att även grossistmarknaden för bredbandstillträde hanteras 

som en marknad, vilket det finns starka skäl att ifrågasätta enligt ovan. Detta har även 

kommissionen konstaterat i sitt utkast till ny rekommendation om prisreglering och icke-

diskriminering (Costing & Non discrimination), som antogs den 12 september 2013. 

Detta har också bäring på nedanstående frågor om vilken reglering som är lämpligast att 

införa. Att mot PTS konstaterande utifrån ett slutkundperspektiv börja dra slutsatser om 

hur grossistmarknaden skall regleras leder i just detta fall därför helt fel. 

 
2. Delar ni PTS produktmarknadsavgränsning av marknaden för nätinfrastrukturtillträde?  

Tele2 svar: 

Nej. Tele2 ser som nämnts ovan två separata marknader, en koppar-marknad och en 

(annan) fibermarknad. 
 

 
2. Delar ni PTS geografiska marknadsavgränsning av marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde?  

Tele2 svar 

Nej.  

 

Ser man marknaden som en marknad för bredbandstillträde så måste marknaden ses som 

en nationell marknad på vilken TeliaSonera har ett helt dominerande inflytande. Då krävs 

fortsatt prisreglering i grossistledet, och då går det inte att låtsas som att alla accesser vore 

fiberaccesser och beräkna kostnaderna (och därmed priset) för accesserna baseras på 

kostnader för fiber.  

 

Mer i linje med kommissionens rekommendation och konstaterandet under fråga om att 

fiber inte kan vara substitut till koppar vore att se marknaden som två olika marknader, en 

för koppartillträde och en annan för fibertillträde. Dessa marknader uppvisar radikalt 

olika egenskaper och kan då regleras på olika sätt. Den ena marknaden, koppartillträde, är 

en ren monopolmarknad och homogen över hela landet. Den andra marknaden, 

fibertillträde, uppvisar stora regionala och lokala skillnader och kan möjligen hanteras 

som flera regionala marknader. I båda fallen krävs dock enligt Tele2 fortsatt prisreglering 

enligt den BULRIC-modell som kommissionen rekommenderar. 

 

  

                                                 
3
 Se 11-9306 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde, punkt 3.3.2.1 
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3. Delar ni PTS fastställande av företag med betydande inflytande?  

Tele2 svar 

Om marknaden definieras som en nationell marknad för tillträde till koppar- och fibernät 

är svaret JA. 

 

Om marknaden även istället för att ses som nationell uppdelas i ett antal regionala 

marknader måste även ett antal stadsnät sannolikt omfattas av samma bedömning.  

 
4. Vad tror ni är de mest väsentliga förändringarna på bredbandsmarknaden den 

kommande 3-årsperioden?  

Tele2 svar 

Under den kommande 3-årsperioden förutses en fortsatt konsolidering på 

accessnätsmarknaden där TeliaSonera med hjälp av regleringens avigsidor tillåts eller får 

möjlighet att återmonopolisera stora delar av marknaden. För att detta inte skall ske krävs 

att PTS radikalt ändrar ståndpunkt avseende hur regleringen skall genomföras. Tele2 

ställer gärna upp som diskussionspartner i en sådan övning. 

 
5. Vad i den framtida utvecklingen av bredbandsmarknaden kan ha betydande påverkan på 

konkurrenssituationen och därmed behovet av reglering på den aktuella marknaden?  

 

Tele2 svar 

En faktor som kan påverka konkurrenssituationen är den kommande regleringen sedd i 

ljuset av kommissionens rekommendation. Ett eventuellt införande av EOI och samtidigt 

borttagande av prisregleringen kan leda till att många operatörer helt lämnar 

fastnätsmarknaden. Det beror helt på hur rekommendationen implementeras. 

 

En annan faktor som kommer att spela roll är hur PTS avser att komma till rätta med de 

problem som nuvarande prisreglering skapat. En fortsatt prisreglering som den som nu är 

gällande för FTTB och LLUB, dvs. utan korrigering av priserna, kommer att medföra att 

den marknaden för lång framtid är stängd för andra operatörer utom för dem som 

återförsäljer TeliaSoneras egna bredbandsprodukter eller som är villiga att ta risken att 

själva investera i parallell fiber till samma fastighet där TeliaSonera redan har alla 

fiberanslutna hushåll som sina kunder. 
 

B. Frågeställningar hänförliga till Två förslag till regleringen av 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde  

Att införa EOI samt att eventuellt lätta på prisskyldigheten avseende fibertillträde 

 
1. Vilken är marknadsaktörernas inställning till EOI? Vilka nackdelar respektive fördelar ser 

marknaden med EOI?  

 

Tele2 svar: 
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EOI kan ha vissa fördelar jämfört med den reglering som för närvarande gäller. EOI går 

ett steg längre än den likabehandling som TeliaSonera för närvarande tillämpar (något 

som mer liknar Equality of Output EOO), även om nuvarande krav på icke-diskriminering 

borde ha förutsättningar att kunna eliminera den skillnaden. EOI har potential att leda till 

färre domstolsprövningar men kommer å andra sidan att leda till större osäkerhet om vad 

regleringen faktiskt omfattar och hur den efterlevs. Risken med regleringen är att den blir 

eller de facto kommer att upplevas som precis vad stora SMP-operatörer i Europa 

hoppats, nämligen en regulatory holliday för fiber. Konkurrensen riskerar att bli lidande 

av en EOI-reglering som inte både övervakas noga av PTS samt kombineras med andra 

åtgärder. 

 

Tele2 har två stora invändningar mot EOI: Den ena invändningen går ut på att EOI aldrig 

kommer att kunna uppnås så länge som den reglerade parten är vertikalt integrerad, dvs. 

tillhandahåller tjänster både på slutkundmarknaden och på grossistmarknaden. Orsaken 

står att finna i ekonomin. För SMP-operatören spelar det ingen roll om slutkundsidan 

köper insatsvaror av grossistleverantören till priser som nätt och jämt får slutkundaffären 

att gå ihop. Operatören får i alla fall alla intäkter och samma vinst i verksamheten på ett 

sätt som konkurrenterna aldrig kan få. För den konkurrerande grossistkunden är 

verkligheten radikalt annorlunda. Där är kostnaden för tillträde till accessnätet pengar 

direkt ut ur bolaget. Enda sättet att motverka denna effekt är att skilja SMP-operatörens  

grossistverksamhet från slutkundverksamheten så långt det går eller tvinga SMP-

operatören till en fullständigt transparant redovisning av sina ekonomiska förhållanden 

månad för månad till myndigheten. Helst skall konsolidering ske på allra högsta nivå, dvs. 

på holdingbolagsnivå eller åtminstone på koncern-nivå. Detta skulle kunna gå att 

åstadkomma om PTS krävde att Skanova (eftersom marknad 4 så gott som enbart berör 

Skanova) både faktiskt och räkenskapsmässigt rapporterar direkt till VD för TeliaSonera 

AB som en del i en EOI-skyldighet. 

 

Den andra stora invändningen mot EOI är att den kommer att ställa nya och mycket stora 

krav på PTS tillsynsverksamhet. Kraven kommer i betydande omfattning att kräva en helt 

annan fokus och beslutsamhet på tillsynsverksamheten än vad PTS hittills lyckats visa. 

Detta skall inte ses som någon kritik mon PTS nuvarande tillsyn, utan som ett 

konstaterande av att tillsyn under EOI är något helt nytt och kommer att ställa helt andra 

krav på verksamheten. Bland annat kommer det krävas att PTS gör rutinmässiga 

revideringar (audits) på plats hos TeliaSonera för att kontrollera att detaljerade KPI och 

SLA efterlevs.  Tele2 ställer sig tveksamt till om detta är möjligt att åstadkomma inom 

rimlig tid då det kommer att kräva både ökade resurser och ökad kompetens.   

 

Det är Tele2s åsikt att även om EOI på sikt kan innebära fördelar måste ett införande 

planeras och förberedas mycket noga med en tidplan som anpassats till 

rekommendationen, dvs. att ett införande bör planeras under andra halvåret 2016 tidigast. 

Under tiden och fram till dess måste en justerad prisreglering som möjliggör för  

konkurrerande operatörer att faktiskt konkurrera med egna bredbandstjänster enligt ovan 

vara det som fortsatt gäller. 
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2. Vilka omständigheter kan påverka proportionaliteten av ett åläggande om EOI?  

 

Tele2 svar 

Proportionalitetsbedömningen av en skyldighet påverkas bl.a. av vilka andra skyldigheter 

som åläggs samtidigt. Om EOI åläggs som skyldighet i stället för som tidigare en 

prisreglering måste stränga krav ställas på när en skyldighet att tillhandahålla EOI kan 

anses vara oproportionerlig. 

 

Proportionaliteten måste också bedömas mot bakgrunden av de identifierade problem på 

marknaden som reglerinen är avsedd att motverka eller undanröja. EOI för nya produkter 

bör under inga omständigheter kunna betraktas som oproportionerlig, då de kostander 

som krävs ändå skulle tagits. Sist men inte minst måste bedömningen av proportionaliten 

av en EOI-reglering ställas i relation till hur ingripande en alternativ reglering med krav 

på kostnadsorienterade priser skulle te sig. 

 

 
3. Vilket behov finns av att utföra tekniska replikerbarhetstest beträffande produkter på 

marknaden för nätinfrastrukturtillträde?  

 

Tele2 svar 

Behovet är mycket stort. Det visar inte minst nuvarande reglering av Bitströmstillräde, 

som om en replikerbarhetstest eller marginalklämningstest utförts av PTS sannolikt hade 

fått en helt annan utformning av både prisskyldigheten och vilken typ av tillträde 

skyldigheten skulle omfatta. 

 

Vidare hänvisar Tele2 till svaret på fråga A1 ovan. Ju längre ifrån slutkundverksamheten 

grossiströrelsen och framför allt dess ekonomi och finanser finns desto mindre blir 

behovet av marginalklämningstester. 

 

Men replikerbarhetstester innebär mer än bara en kontroll av att marginalklämning inte 

uppstår. Kommissionen avser med sitt krav på replikerbarhet att en köpare av 

grossisttjänster skall kunna erbjuda exakt samma tjänster som SMP-operatören på 

slutkundmarknaden. Det inkluderar bl.a. bundlade tjänster (t.ex. Bredband, TV och 

telefoni). Det ställer stora krav på att PTS genom replikerbarhetstester verkligen 

säkerställer att alla kunder, den egna verksamheten likväl som samtliga grossistkunder 

kan köpa en produkt under exakt samma villkor. Tidsaspekten är också viktig såtillvida 

att en ny produkt måste kunna erbjudas grossistkunderna samtidigt som den erbjuds den 

egna retail-verksamheten. 
 

4. Vilka tillträdesskyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde bör omfattas av en 
eventuell skyldighet om EOI?  
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Tele2 svar 

Enbart svartfibertillträde i form av  

 

- Fiber till villa 

- Fiber till flerfamiljshus 

- Fiber till företag 

- Fiber till telestation (backhaul) 

- Virtuell access till TeliaSoneras koppar- och fibernät på lager 2 och 3-nivå enligt 

ISO:s modell 

- Samlokalisering och tillgång till backhaul 

 

Hur skulle en EOI-skyldighet kunna utformas? 

 
5. Hur bör en skyldighet om att tillämpa EOI utformas? Vilken detaljnivå skapar tillräckligt 

tydliga och förutsägbara ramar för en skyldighet?  

 

Tele2 Svar: 

Skyldigheten bör om den alls införs utgå från Skanova som eget bolag och bara gälla nya 

produkter (fiberbaserade). Genom den konstruktion som Skanova givits av TeliaSonera 

självt bör det vara relativt enkelt att dels ålägga Skanova en skyldighet om total sekretess 

rörande mellanhavanden mot andra grossistkunder, dvs. helt vattentäta skott mellan 

grossistverksamheten och retail-verksamheten och dels att följa upp efterlevnaden av 

densamma. Skyldigheten bör utgå från de stödsystem som TeliaSonera/Skanova idag 

tvingar sina grossistkunder att använda nämligen NetBusiness. Initialt bör en skyldighet 

om EOI innebära att TeliaSoneras retail-verksamhet från start skall (= måste) nyttja 

NetBusiness för all sin verksamhet på precis samma sätt och på samma villkor som 

grossistkunderna. Det innebär att all beställning, all felhantering och all hantering av 

redan beställda och implementerade produkter skall ske av certifierad personal som har 

blivit godkända av säljande part (Skanova) och har av dem utfärdad behörighet med 

logon-ID och lösenord. NetBusiness finns redan och det bör vara ganska lätt att snabbt 

implementera access även för TeliaSonera självt. De svårigheter som TeliaSonera tar upp 

i sitt dokument bottnar troligen i insikten att detta för retail-verksamheten initialt skulle 

innebära en försämring, något som övriga operatörer tvingats leva med i flera år. 

 

Produktavtal för samtliga produkter som omfattas av EOI skall finnas tillgängliga med 

spårbarhet bakåt och PTS måste i sin tillsynsverksamhet säkerställa att dessa tillämpas av 

samtliga parter. 

 

 
6. Vilka parametrar är viktigast att säkerställa vid eventuell skyldighet att tillämpa EOI?  
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Tele2 svar 

Pris, leveransvillkor, upp- och nedgradering av produkttyp, upp- och nedgradering av 

SLA, felavhjälpning, kontaktvägar vid exceptionella fall, tillgänglighet dels till produkter 

och dels till första och andra linjens support hos grossistleverantören. Vidare att Skanova 

levererar svart fiber till varje adress dit man skulle ha levererat om det var TeliaSonera 

som beställt fibern. Detta alldeles oavsett om ny fiber behöver installeras eller ej.  

 

En viktig parameter inom ramen för EOI är hur en investering i nyanläggning görs. Om 

Skanova bygger baserat på lanserings- och försäljningsprognoser från TeliaSoneras egen 

retailverksamhet måste regleringen innebära att samma sak skall kunna ske baserat på 

t.ex. Tele2s planer. Att Skanova skulle bygga fibernät utan att grossistkunderna antytt 

intresse, dvs. på ren spekulation, är inte sannolikt, då Skanova skall fokusera på 

grossistmarknaden och rimligen inte har tillräcklig insikt i slutkundmarknaden för att göra 

investeringar i accessfiber i någon större omfattning. 

 

 
7. Finns det anledning att ändra vilka nyckeltal som mäts för att säkerställa tillämpningen av 

en sådan skyldighet?  

 

Tele2 Svar 

Ja, en anpassning till den exakta omfattningen av EOI måste troligen göras. 
 

8. Hur väl uppfyller TeliaSoneras förslag som framgår av bilaga 1 de krav på EOI som bör 
ställas i enlighet med ovan?  

 

Tele2 Svar 

TeliaSonera är tillfreds med kommissionens förslag att ersätta kostnadsbaserad 

prissättning på fibertillträde med utökade krav på icke-diskriminering samt ett stabilt 

kopparpris på en nivå som möjliggör både konkurrens och en utbyggnad av ny 

infrastruktur. Det senare är intressant, då den nivå på det stabila kopparpriset som 

kommissionen föreslår (8€-10€ per månad för fullt tillträde) ligger väsentligt under det 

pris som samma TeliaSonera idag anser vara alldeles för lågt. Det bör föranleda PTS att 

ifrågasätta dagens prisreglering och de nivåer LRIC-modellen leder till. 

Det kan tyckas väl magstarkt av TeliaSonera att villkora ett åtagande enligt 

kommissionens rekommendation. Att en övergång till EOI skulle medföra en del 

kostnader för TeliaSonera är ofrånkomligt. Detta skall dock ställas i relation till de 

kostnader som TeliaSoneras grossistkunder redan haft för anpassning av sina system och 

rutiner till TeliaSoneras NetBusiness. Ett åtagande om EOI får också generellt anses vara 

mindre ingripande än en prisreglering enligt dagens modell. 
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Att TeliaSonera i en fotnot vill exkludera samlokaliseringstjänsten från ett EOI-åläggande 

med motiveringen att Skanova inte äger samlokaliseringsutrymmena talar för sig självt, 

och kan ensamt användas som motiv för att just denna tjänst måste inkluderas i ett 

åläggande om EOI. Ett åläggande om EOI förutsätts riktat mot TeliaSonera AB och dess 

dotterbolag och inte exklusivt mot Skanova Access AB. Att ett åläggande om EOI skulle 

underlättas om berörda utrymmen överfördes till Skanova är en annan sak, men en sådan 

åtgärd kan aldrig ses som en förutsättning för införande av skyldigheter för TeliaSonera. 

Att en ändring av processer och rutiner skulle behöva ta så lång tid som 3-4 år innan allt 

är på plats ställer sig Tele2 frågande till. Som nämnts ovan är det precis vad TeliaSoneras 

grossistkunder har behövt göra för att kunna köpa och managera de grossistprodukter, 

reglerade (GTA, LLUB, Fiber, samlokalisering) såväl som oreglerade (olika 

förbindelseprodukter och återförsäljarprodukter), som TeliaSonera-koncernen idag säljer. 

Oavsett ovan kommer PTS troligen att behöva motsvarande tid för att anpassa sin 

organisation och arbetssätt till den nya regleringen. Under tiden måste PTS se till att 

skydda accessmarkanden på erforderligt sätt under denna tid. Enligt Rekommendationen 

kan PTS i detta läge använda prisreglering även av NGA produkter, en sådan 

prisreglering måste möjliggöra för en väl fungerade konkurrens. PTS bör alltså införa 

lämpliga regleringsåtgärder för att ge TeliaSonera rätta incitament att implementera sina 

rutiner och processer och eventuella nya system till slutet av 2016. Ett sådant incitament 

är att behålla och till och med skärpa prisregleringen till dess TeliaSonera fullt ut kan leva 

upp till ett EOI-åtagande. 

TeliaSonera verkar vidare särbehandla service och felavhjälpning, något som enligt Tele2 

måste utgöra en av grundbultarna i ett EOI-åläggande. 

TeliaSonera utvecklar sin syn på replikerbarhet och menar att hänsyn måste tas till 

flexibilitet i prissättningen gentemot olika kundgrupper, boendeformer, användning, 

tjänster etc. och att ett replikerbarhetstest måste utgå från ett ”portföljtänk” snarare än 

utifrån enskilda produkter. Problemet med ett sådant synsätt är att TeliaSonera på detta 

sätt begär att PTS skall hjälpa TeliaSonera att konservera just TeliaSoneras prissättning 

på marknaden, vilket inte är avsett att ge utrymme för konkurrens vad avser pris för olika 

tjänster. Det är inte uppenbart för Tele2 varför just TeliaSoneras prissättning gentemot 

marknaden skall vara normgivande för övriga tjänsteleverantörer. TeliaSoneras förslag 

bygger vidare på förutsättningen att grossistkundens avsedda användning av tillträde till 

t.ex. fiber på något sätt skulle påverka grossistpriset för tillträdet. 

 

Förutsättningar för att inte ålägga prisreglering då EOI implementerats 

 
9. Under förutsättning att EOI implementeras: Hur ser enligt marknadens bedömning 

förutsättningarna ut för att lyfta prisregleringen på tillträde till det fiberbaserade nätet i 
Sverige?  
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Tele2 Svar 

Under förutsättning att EOI implementeras så att fullt resultatansvar inklusive krav på 

rimliga vinstnivåer åligger TeliaSoneras retail-verksamhet och att ingen 

korssubventionering från grossistaffären är möjlig så kan prisregleringen försiktigt börja 

lyftas när PTS bedömer att TeliaSonera fullt ut lever upp till EOI-kraven. Det innebär 

som nämnts ovan att grossistaffären läggs inom Skanova, möjligen med undantag för 

samlokalisering, och att Skanovas finanser inte konsolideras inom koncernen TeliaSonera 

förrän på högsta nivå.  

 

 
10. Under förutsättning att EOI implementeras: Kan enligt marknadens bedömning 

kopparpriset ha en sådan återhållande effekt på priset på tillträde till fiberaccess i Sverige 
som beskrivs ovan?  

 

Tele2 Svar: 

Att se prisnivån för koppar som en garant för att inte fiberpriset drar iväg (koppar som 

ankare) förutsätter enligt tidigare svar att koppar och fiber ses som fullt ut utbytbara 

produkter (fullt substituerbara), något som Tele2 anser inte är fallet (se svar på fråga A1 

ovan).  

 

Svaret på frågan måste mot ovanstående bakgrund i bästa fall bli: Kanske under vissa 

omständigheter men det finns absolut ingen garanti för att så sker. 
 
 

11. I vilken utsträckning anser marknaden att andra infrastrukturer kan ha en hämmande 
effekt på TeliaSoneras pris på tillträde till fiberaccess?  

 

Tele2 Svar: 

Att se prisnivån på bredband via kabelTV-nät eller stadsnät som en återhållande faktor 

vad avser grossistpriset på TeliaSoneras fiber förutsätter såvitt Tele2 kan förstå dels att 

tillträde till kabelTV-nät och stadsnät ingår på samma marknad som fibertillträde, något 

som PTS i sin marknadsanalys föreslår inte skall vara fallet, och dels att berörda 

slutkundadresser är anslutna till parallell infrastruktur i en omfattning som troligen inte 

existerar. 

Med PTS marknadsdefinition är svaret på frågan att andra infrastrukturers hämmande 

effekt på TeliaSoneras pris för tillträde till fiberaccess inte är särskilt stor utom lokalt. I 

t.ex. Stockholms innerstad kan en sådan effekt finnas (se svar på fråga B12 nedan). 

 

12. Finns det anledning att överväga om förutsättningarna för att inte prisreglera tillträde till 
fiberaccess endast finns i vissa områden i Sverige? I så fall vilka?  
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Tele2 Svar: 

Möjligen. Ett sådant område skulle möjligen kunna vara Stockholms innerstad, där 

Stokab har anslutit varje lägenhet med fiber och alltså parallell infrastruktur förekommer i 

den omfattning som avses ovan.  

 

Försiktighet måste dock leda en eventuell avreglering. I Stockholms innerstad råder en 

oligopolsituation som inte på något sätt garanterar att konkurrensen får genomslag på 

slutkundmarknaden om marknaden avregleras. 

 

Särskilt om det ekonomiska replikerbarhetstestet 

 
13. Hur bör PTS ta hand om eventuella avvikelser som tyder på marginalklämning?  

Tele2 Svar: 

Exempel finns att hämta från t.ex. Österrike, där regleringsmyndigheten RTR redan i 

skyldighetsbeslutet gentemot SMP-operatören efter en marginalklämningstest sätter ett 

tak på priset för kopparaccess (€5,87) som ligger långt under den kostnad som beräknas i 

en modell (€15,34)
4
. På samma sätt bör PTS agera. 

 

14. Vilken relevant slutkundsprodukt ska ingå i det ekonomiska replikerbarhetstestet? Hur 
bör ”bundlade” produkter behandlas?  

 

Tele2 Svar: 

Eftersom regleringen avser grossistprodukter för leverans av bredbandstjänster till 

slutkunder och enbart fibertillträde så måste replikerbarhetstestet göras mot den 

slutkundprodukt på marknaden som har lägsta pris. Allt annat skulle riskera att 

marginalklämning uppstår, eftersom Skanova (TeliaSonera) inte kan veta vilken tjänst 

grossistkunden avser använda accessen till. 

 

Bundlade produkter presenterar ett problem, även om EOI enligt kommissionen innebär 

att SMP-operatören skall möjliggöra för grossistkunden att erbjuda samma bundling till 

sina egna slutkunder. Detta synsätt bör vara styrande för hur bundlade produkter skall 

hanteras ur ett regleringsperspektiv. 
 

15. Vilka relevanta insatsvaror bör ingå i grossistpriset?  

Tele2 Svar: 

 

                                                 
4
 Se Cullen International EU Telecom Flash 48/2013 
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Produkten som sådan (svart fiber) med alla krav på tillgång till relevanta stödsystem för 

beställning, leverans, möjlighet till kundhantering för t.ex. tilläggstjänst, uppgradering 

och nedgradering i förekommande fall, felanmälan, felavhjälpning. Kraven på stödsystem 

är att de måste finnas tillgängliga 24/7/365. Vidare måste samlokalisering (eller möjlighet 

därtill) samt möjligheten att transportera trafik från TeliaSoneras nod till grossistkundens 

egna nät över egen eller annans (möjligen TeliaSoneras) transmission säkras. 
 

16. Vilka praktiska svårigheter behöver PTS, SMP-operatören och grossistkunder ha 
beredskap för?  

Tele2 Svar: 

En problematik för vilken en beredskap måste finnas är väl känd för PTS, nämligen 

hanteringen av diverse mer eller mindre långvariga kampanjer från TeliaSoneras sida, och 

hur de skall hanteras inom ramen för replikerbarhetstester (jämför marginalprissättningen 

för produkten GTA). 

 

För bundlade produkter uppstår frågan mot vilken/vilka produkter t.ex. säljkostnader eller 

andra tillkommande kostnader i retail-ledet skall allokeras. 

 

 
17. Hur ska det ekonomiska replikerbarhetstestet övervakas?  

Tele2 Svar: 

Detta är en av svårigheterna med EOI. Övervakning bör ske kontinuerligt och på så sätt 

att SMP-operatören, som ett inslag i skyldigheten, åläggs att till myndigheten rapportera 

in varje ändring, temporär eller stadigvarande, av slutkundpriset för de slutkundtjänster 

som definierats som ingående i testet. 

 

Observans måste också riktas mot alla eventuella ändringar av slutkunderbjudanden eller 

närliggande erbjudanden så att de också omfattas av testerna. 
 

Praktiskt genomförande 

 

18. Hur ser marknaden att implementeringen av EOI och utformningen av prisregleringen 
på tillträde till fiberaccess bör relatera till varandra?  

Tele2 Svar: 

Tele2 anser att PTS är inne på rätt spår med avseende på hur man avser att införa EOI.  

 

Tele2 håller med om att förutsebarhet och regulatorisk stabilitet är de hörnstenar runt 

vilken en reglering bör utformas. Som Tele2 redan anfört (se svar på fråga B8 ovan) 

stödjer bolaget ett införande som ger SMP-operatören incitament att skynda på införandet 
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av EOI. Sådana incitament kan innehålla bevarad och till och med skärpt prisreglering 

fram till dess att SMP-operatören kan visa att EOI införts eller uppnåtts. 
 

19. Vilken typ av övergångslösningar ser marknaden behov av om EOI införs så som 
beskrivits ovan?  

Tele2 Svar: 

Om och när ett beslut om införande av EOI fattas måste det ledsagas av en strikt 

tågordning för hur och när införandet skall ske, helt i enlighet med PTS resonemang. 

Tele2 menar dock att det finns akuta problem som också måste adresseras under tiden, 

som t.ex. grossistoperatörers möjlighet till tillträde till enskilda hushåll i flerfamiljshus 

och villor. En sådan fråga kan inte vänta på att eventuellt få en lösning genom EOI om 3-

4 år. Nuvarande reglering, som för övrigt bara var avsedd att vara temporär, måste 

justeras så att den sammanfaller med samma typ av reglering avseende koppartillträde, 

där pris per slutkundanslutning är detsamma oavsett byggnadstyp eller kundkategori. 

Prisnivån måste dessutom radikalt ses över för att marknaden skall kunna bli 

konkurrensutsatt i verklig bemärkelse. 
 

Geografiskt differentierad prisskyldighet för tillträde till fiberaccess 

 

Förutsättningar för geografiskt differentierad prisskyldighet 

 
20. Är det med hänsyn till marknadens utveckling lämpligt med differentierade skyldigheter, 

särskilt avseende prisreglering på tillträde till fiberaccess, även om EOI inte kan 
implementeras?  

Tele2 Svar: 

Differentierade skyldigheter i olika geografiska områden kan möjligen motiveras i några 

enstaka fall. Förutsättningarna för en typ av avreglering som den som PTS beskriver 

(lyftande av prisreglering utan att EOI implementeras) måste dock vara att samtliga 

brukarställen inom det geografiskt begränsade området kan nås via minst två olika 

infrastrukturer, t.ex. TeliaSonera fiber, stadsnät och/eller kabelTV-nät. Ytterligare ett krav 

för att en sådan lösning skall kunna fungera är att PTS reglerar tillträde till kabelTV-nät 

både som en skyldighet att erbjuda tillträde och på villkor som de facto kan komma att 

utöva en prispress på SMP-operatörens grossisterbjudande. Utan sådant krav skulle en 

lättnad av den prisreglering som åligger SMP-operatören riskera att inte få avsedd effekt.  

 

Dock innebär en situation med två accesser (två olika operatörer konkurrerar om samma 

kund) en duopol-situation som inte alls garanterar en prispress på marknaden. Det kan 

mycket väl bli precis tvärtom, att priset stagnerar på en hög nivå. 

 

Ett problem i sammanhanget utgör den tendens till konsolidering som nu kan skönjas på 

marknaden där TeliaSonera har en uttalad ambition att ta över stadsnät i olika delar av 
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landet. Även om utmanaren i sammanhanget EQT har gett uttryck för samma ambition är 

dessa båda aktörers intressen inte geografiskt överlappande. Där TeliaSonera tar över ett 

stadsnät kan EQT inte etablera sig och vice versa. 

 
21. Instämmer ni i PTS beskrivning av förutsättningarna för att differentiera skyldigheter 

generellt? 

Tele2 Svar: 

Se svar på fråga B20 ovan 
  

Vilka typer av geografiska områden kan komma ifråga? 

 

22. Vad ni anser om att de geografiska områden som kan komma ifråga bestäms till 
kommuner?  

Tele2 Svar: 

Hela kommuner är enligt Tele2s mening för stora områden för att någon form av 

homogen marknadssituation skall kunna finnas. Ta t.ex. Stockholms kommun, där vitt 

skilda förutsättningar gäller inom respektive utanför tullarna. Inom tullarna finns bara 

TeliaSonera och Stokab, varav enbart Stokab har rätt att bygga ny infrastruktur. Utanför 

tullarna har alla operatörer rätt att anlägga egen infrastruktur. Det finns andra delar av 

landet där operatörer generellt inte heller har tillstånd att anlägga egen infrastruktur. 

Samtidigt finns det inom i stort sett samtliga kommuner inklusive Stockholm, Göteborg 

och Malmö områden som ur en anläggningssynpunkt väl kan klassas som ”rural” eller till 

och med ”glesbyggd”. Av detta framgår att Tele2 anser att hela kommuner är en för stor 

geografisk avgränsning för att kunna innehålla en homogen reglering (eller avsaknad av 

densamma). 

 

 

När skulle prisreglering av tillträde till fiberbaserad accessinfrastruktur kunna vara 
obehövlig även utan EOI? 

 

23. Under förutsättning att EOI inte införs: Anser ni att de av PTS ovan skisserade 
kriterierna utgör en rimlig utgångspunkt för att analysera behovet av prisreglering?  

Tele2 Svar: 

PTS nämner att TeliaSonera förutom att nå 98 % av landets hushåll med sitt kopparnät 

endast når cirka 14 % av hushållen med fiber. Tillsammans med stadsnäten nås cirka 1,06 

miljoner hushåll. Men i analysen nämns ingenstans att t.ex. ComHem ensamt når 37 % av 

landets alla hushåll (1,78 miljoner hushåll, de allra flesta av dem i flerfamiljshus), 

sannolikt på grund av att PTS kommit fram till att kabelTV-nät inte ingår på den relevanta 

marknaden. Av dessa 1,78 miljoner anslutna hushåll är säkert långt ifrån alla anslutna 
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med fiber, men slutkunderna kan erbjudas bredbandstjänster över dessa nät, vilket är den 

avgörande faktorn i marknadsanalysen. 

 

Om PTS ens överväger att ta bort prisregleringen utan att införa annan reglering (EOI) så 

måste myndigheten genomföra en väsentligt mycket grundligare marknadsanalys. Utöver 

den lista PTS nämner måste då lokala och regionala förutsättningar undersökas i detalj, 

den analysen kan inte utgå från en nationell marknad. PTS måste också vara beredd att 

behålla regleringen i vissa regioner trots att PTS finner att regleringen kan lyftas i någon 

eller några andra regioner. 

 
24. Under förutsättning att EOI inte införs: Vilka av dessa faktorer är enligt er av störst 

betydelse för frågan om prisreglering är nödvändig och proportionerlig i ett område?  

Tele2 Svar: 

Givet Tele2s kommentarer i fråga B24 ovan är marknadsandelarnas utveckling lokalt, 

liksom antalet lokalt konkurrerande operatörer de viktigaste punkterna. Men 

konkurrensen måste vara verklig; Det räcker inte med att det finns två eller fler operatörer 

på samma ort, samtliga slutkunder måste dessutom vara anslutna till minst två olika 

operatörers nät (t.ex. TeliaSoneras och Stokabs) för att konkurrensen skall kunna 

uppfattas som reell. 
 

25. Under förutsättning att EOI inte införs: Finns det andra faktorer som PTS bör 
undersöka vid analysen enligt ovanstående?  

Tele2 Svar: 

Om EOI inte införs men prisregleringen avskaffas, något som det faktiskt inte finns stöd 

för i rekommendationen om det inte är så att PTS kan visa att det finns fungerande 

konkurrens på markanden, måste andra medel till för att försäkra möjligheten till 

konkurrens i slutkundledet. En sådan skyldighet som då allvarligt måste övervägas är 

tillträde till befintlig kanalisation, så att andra operatörer än SMP-operatören kan anlägga 

egen access till i vart fall ungefär samma kostnad som SMP-operatören. Emellertid ser 

inte Tele2 detta som ett substitut för EOI och prisreglering utan en sådan situation skulle 

kräva ytterligare remedier  
 

26. Under förutsättning att EOI inte införs: Kräver frånvaron av prisreglering ytterligare 
skyldigheter, t.ex. liknande de replikerbarhetstester som EU-kommissionen föreslagit vid 
införandet av EOI?  

Tele2 Svar: 

Utöver tillträde till kanalisation enligt svar på föregående fråga krävs replikerbarhetstester 

enligt kommissionens riktlinjer. Dessutom krävs ex ante ingripande från PTS om en sådan 

test visar att marginalklämning ligger för handen eller riskeras. Orsaken är att den gängse 

konkurrenslagstiftningen kräver att missbruk konstaterats innan den kan träda in, och det 
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kan då gå så långt att den skadelidande redan tvingats bort från marknaden innan 

rättsmaskineriet malt färdigt. Då är det redan för sent och skadan kan inte repareras. 

 

Det praktiska genomförandet och dess konsekvenser 

 

27. Vilka konsekvenser skulle en geografiskt differentierad lösning som den ovan beskrivna 
få?  

Tele2 Svar: 

Behovet av förutsebarhet måste vara styrande för hela regleringsverksamheten. PST 

beskrivning av reglering som tas bort för att sedan återinföras måste ses som ett 

skräckscenario. Bara risken för det scenario som utmålas i dokumentet med borttagande, 

återinförande, överklagande och inhibition måste medföra att ett borttagande av gällande 

reglering måste genomföras gradvis och med eftertänksamhet. Så t.ex. kan inte EOI 

införas med ett omedelbart borttagande av gällande prisreglering, utan prisregleringen kan 

bara gradvis tas bort i takt med att efterlevnad av EOI-kraven kan konstateras. 
 
 

28. Vilken bedömning gör marknaden om avvägningen mellan behovet av flexibilitet och 
förutsebarhet, särskilt med avseende på rimliga tidsintervall? Är det här föreslagna 
regleringsalternativet en praktiskt hållbar lösning?  

 
Tele2 Svar: 

Förutsebarhet är betydligt viktigare än flexibilitet, särskilt som det senare kräver stora 

resurser hos PTS för uppföljningar och justeringar av gällande reglering med vetydligt 

tätare intervaller än idag. 

 

Tele2 anser inte att de förslag PTS framför i avsnitt 2.2.3 - 2.2.4 är hållbara. 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 

 


