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Första samråd angående marknadsanalys avseende marknaden 

för nätinfrastrukturtillträde 

PTS har efterfrågat synpunkter på  

• förslag till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på 
marknaden, och 

• principer för utformningen av regleringen på marknaden för infrastrukturtillträde 
 
TeliaSonera lämnar följande synpunkter med anledning av samrådet. 

 

Sammanfattning  

Den svenska nätinfrastrukturmarknaden har, i takt med att mobil- och fibernäten byggts 
ut och kabel-TV-näten uppgraderats, förändrats från ett nationellt de facto monopol i 
kopparnäten till en marknad med hundratals nätägare i form av operatörer, stadsnät, 
fastighetsägare och byalag. Från ett regulatoriskt perspektiv innebär detta en stor 
utmaning eftersom nuvarande regelverk snarare är anpassat utifrån en situation med en 
enda stor nationell nätägare.  

För att Sverige ska bibehålla sin position som ledande IT-nation krävs en förändring av 
regleringen som bidrar till en ökad regulatorisk stabilitet och förutsägbarhet för både 
nätägare och tjänsteleverantörer. Detta är nödvändigt för att skapa en mer effektiv 
konkurrens och ett bättre investeringsklimat. PTS har därför i samrådet konstaterat att 
nuvarande reglering behöver förändras och presenterar två regleringsalternativ. 

Det första alternativet innebär att en mer stabil och mindre komplex reglering införs 
eftersom den kostnadsbaserade prisregleringen av fiber lyfts och ersätts med utökade 
krav på icke-diskriminering. Den kostnadsbaserade prisregleringen har visat sig vara den 
absolut största källan till komplexitet och regulatorisk osäkerhet.  

Det andra alternativet bygger på att PTS löpande bedömer behovet av prisreglering i 
olika geografiska områden. Beroende på vilken nivå av konkurrens en kommun har vid 
analystillfället kan prisregleringen antingen lyftas, bibehållas eller återinföras. Detta leder 
till en reglering som kommer vara olika utformad i olika regioner.    
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De två alternativen utgör sålunda ett viktigt vägval mellan att antingen införa en enklare 
och mer förutsägbar reglering eller att införa en reglering som är anpassad till 
förhållandena i olika kommuner och som omprövas återkommande. Erfarenheter från nu 
gällande reglering visar tydligt att en alltför detaljerad och komplex reglering oundvikligen 
leder till en ökad regulatorisk osäkerhet och minskad förutsägbarhet. Detta är motsatsen 
till vad marknadens aktörer behöver för att kunna göra långsiktiga investeringar i allt 
mindre tätbefolkade delar av Sverige. Det är också motsatsen till vad tjänsteleverantörer 
som köper tillträde till nät behöver för att kunna fatta rationella beslut om vilken 
infrastruktur de ska etablera sig på. 

TeliaSonera förespråkar därför att PTS väljer, i enlighet med EU-kommissionens nya 
rekommendation, att lyfta den kostnadsbaserade prisregleringen av fiber och ersätter den 
med utökade krav på icke-diskriminering. Genom att förbättra stabiliteten och 
förutsägbarheten på marknaden skapas bättre förutsättningar för investeringar och 
dessutom en effektivare konkurrens när nätägare i större utsträckning kan konkurrera på 
lika villkor. Förändringen är därför en viktig komponent för att hela Sverige ska få tillgång 
till en infrastruktur som möjliggör framtidens digitala tjänster. 

I detta sammanhang är det viktigt att notera att förutsättningarna för att bygga ut och 
köpa tillträde till fiber även är beroende av en stabil och förutsägbar kopparreglering. 
Detta eftersom prisrelationen mellan koppar och fiber har en direkt påverkan på 
efterfrågan på fiber. En ny regleringsmodell för nätinfrastrukturmarknaden måste därför 
säkerställa en prisnivå på koppar som är långsiktigt stabil och som möjliggör 
investeringar i fiber. TeliaSonera föreslår därför att PTS, med utgångspunkt i dagens 
reglerade pris, tills vidare fryser priset på koppar (justerat för inflation). 

I detta samrådssvar redogör TeliaSonera för sin syn på följande områden: 

- Utgångspunkterna för en reglering av den svenska nätinfrastrukturmarknaden 
- PTS utkast till beslut om företag med betydande inflytande 
- PTS två alternativa förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

 
Avslutningsvis lämnar TeliaSonera svar på PTS frågor i missivet till det remitterade 
förslaget. 
 

Utgångspunkter för reglering av marknaden för infrastrukturtillträde  

Den svenska nätinfrastrukturmarknaden skiljer sig ur många aspekter väsentligt från 
genomsnittssituationen i Europa. TeliaSonera delar därmed PTS uppfattning att 
situationen och utvecklingen på marknaden innebär att den nu gällande regleringen 
behöver förändras. Det är därför positivt att EU-kommissionens nya rekommendation 
öppnar upp för förändringar av regleringen så att den bättre kan anpassas till dagens 
situation på den svenska nätinfrastrukturmarknaden. 

En tydlig indikation på de specifikt svenska förhållandena är användningen av 
kopparnätet för att producera bredband. I mitten av 2000-talet dominerades 
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bredbandsmarknaden (xDSL) av koppar som var dubbelt så stort som bredband över 
fiber och kabel-TV-nät tillsammans. Mobilt bredband existerade i princip inte före 2007. 
Regulatoriskt innebar detta att TeliaSonera genom sitt innehav av kopparnätet bedömdes 
ha en dominerande ställning på marknaden och ålades därmed att ge tjänsteleverantörer 
tillträde till kopparnätet i syfte att kunna erbjuda bredbandstjänster till slutkunder. 
Eftersom kopparnätet var den klart största infrastrukturen kunde tjänsteleverantörer 
konkurrera om de flesta bredbandskunderna på marknaden genom att köpa 
grossistprodukter från TeliaSonera.  

Åtta år senare är situationen väsentligt annorlunda. Mobilt bredband har genom kraftig 
tillväxt blivit den största bredbandsplattformen. 15–20 % av alla hushåll har mobilt 
bredband som den enda infrastrukturen för tillgång till Internet. Kopparnätet har sedan 
toppåret 2008 haft en negativ utveckling och förlorat 300 000 bredbandsanvändare. I 
slutet av 2012 utgjorde xDSL 46 % av alla fasta bredbandsaccesser i Sverige. Den 
genomsnittliga andelen inom EU är 71 % och i de fem största länderna i Europa ligger 
andelen bredbandsaccesser via xDSL mellan 75–95 %1. Betydelsen av att inneha 
kopparnätet, som är grunden för EU-regleringen av nätinfrastrukturmarknaden, skiljer sig 
alltså fundamentalt mellan Sverige och de flesta andra länder inom EU.  

Fibernät och kabel-TV-nät har vuxit och har idag tillsammans klart fler användare än 
kopparnätet. Dagens utveckling talar för att fiber inom de närmaste åren kommer att bli 
den största infrastrukturen för fast bredband. Till skillnad från framförallt kopparnätet är 
ägandet av fibernäten i Sverige extremt fragmenterat. Fiberaccessnäten i Sverige ägs av 
över 180 aktörer och det finns idag stadsnät i cirka 200 av Sveriges 290 kommuner. De 
flesta slutkunder som har bredband över fiber i TeliaSoneras nät är anslutna till så 
kallade Fiber/LAN-nät. Detta innebär att TeliaSonera äger nätet fram till fastigheten 
medan fastighetsägaren äger den del av nätet som går fram till respektive lägenhet 
(fastighetsnätet). Motsvarande konstruktion förekommer i glesbygden där lokala byalag 
ofta äger den sista delen av nätet fram till respektive hus.  

En tjänsteleverantör som ska erbjuda bredbandstjänster till den svenska 
bredbandsmarknaden behöver sålunda inte längre förlita sig enbart på TeliaSoneras 
nätinfrastruktur eller aktiva grossistprodukter utan kan ofta utifrån varje specifik lokal 
situation söka tillträde till den mest adekvata infrastrukturen. Detta innebär att en operatör 
måste ha affärsrelationer med en mängd olika aktörer för att köpa nättillträde eller aktiva 
tjänster. Det kan exempelvis vara fastighetsägare för att få tillträde till fastighetsnät, 
lokala nätägare för att få tillträde till lokala fibernät, lokala- och nationella 
kommunikationsoperatörer för att köpa bärarprodukter, mobiloperatörer för att köpa 
grossistprodukter, etc.  

Det är därför inte längre hållbart att försöka identifiera olika aktörer som har någon form 
av dominerande ställning på en del av denna fragmenterade marknad. Det är svårt bara 
att samla in tillräckligt med data för marknadsanalysen och dessutom närmast omöjligt att 

                                                
1 Källa EU 
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på ett objektivt och transparent sätt kunna bedöma vilka av marknadens flera hundra 
aktörer som har en dominerande ställning. Därefter ska de identifierade dominerande 
aktörerna tilldelas skyldigheter utifrån vad som kan anses vara lämpligt i respektive fall.  

TeliaSonera anser mot denna bakgrund att dagens regelverk, som bygger på att 
identifiera och ge tillträde till dominerande aktörers nät, inte på sikt är hållbar på den 
svenska marknaden. Modellen kommer inte att kunna garantera tillträde till nödvändiga 
flaskhalsresurser eftersom ägandet av infrastruktur är uppdelat på många olika aktörer. 
Regelverket riskerar att bidra till en snedvridning av konkurrensen eftersom en 
tillämpning av regelverket på den svenska marknaden kommer att leda till att 
konkurrerande nätägare agerar med olika förutsättningar (givet att analysen inte kommer 
fram till att alla nätägare har en dominerande ställning i sitt nät). TeliaSonera anser därför 
att det är nödvändigt att i grunden förändra principerna för regleringen av 
nätinfrastrukturmarknaden. I stället för en reglering med utgångspunkt i huruvida en aktör 
har en dominerande ställning på marknaden är det mer ändamålsenligt att införa en 
reglering som träffar all infrastruktur som utgör en ”relevant flaskhals”. 

Det är viktigt att PTS utformar nästa SMP-beslut så att övergången till en förändrad 
framtida reglering inte förhindras. Vilken sorts reglering kan säkerställa att alla i Sverige 
får tillgång till prisvärda, effektiva och säkra tjänster på en marknad med hundratals 
nätägare? Ett nytt SMP-beslut kan vara ett steg mot en ny regleringsmodell för den 
svenska marknaden men då krävs att det finns en långsiktigt förankrad målbild. 
 

Specifika synpunkter på PTS utkast till beslut om fastställande av företag 

med betydande inflytande 

Beslutets adressat 

PTS anger (s. 9) att beslutet ska riktas till vart och ett av TeliaSonera AB, TeliaSonera 
Sverige AB, TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB. 
Eftersom PTS i enlighet med den ekonomiska enhetens princip har bedömt att det är 
företaget TeliaSonera AB med berörda dotterbolag som har ett betydande inflytande på 
den avgränsade marknaden ska beslutet rätteligen adresseras i enlighet härmed. 

Kabel-TV-nät  

PTS har kommit till slutsatsen att kabel-TV-nät inte ingår på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde. Effekten av kabel-TV-näten på konkurrensen på marknaden 
analyseras därför istället under indirekt konkurrenstryck från slutkundsmarknaden. I 
analysen konstaterar PTS dels att kabel-TV-näten har en begränsad geografisk 
omfattning, dels att tjänster över kabel-TV-näten mindre väl svarar mot företagens behov. 
Sammantaget leder detta till att TeliaSoneras möjligheter att utöva marknadsinflytande 
endast i begränsad omfattning påverkas av indirekt konkurrenstryck från bland annat 
kabel-TV-näten. 
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TeliaSonera anser att utredningen sammantaget kraftigt underskattar kabel-TV-nätens 
påverkan på nätinfrastrukturmarknaden. Detta beror inte bara på metoden som PTS 
tillämpar utan även på att analysen generellt underskattar kabel-TV-nätens position på 
marknaden. 

PTS anger att utgångspunkten för marknadsavgränsningen är att ”kabel-TV-nät 

ursprungligen och i första hand är anlagda för att tillhandahålla en kabel-TV-tjänst, och att 

eventuella bredbandstjänster tillkommer utöver kabel-TV-tjänsten”. Det är oklart för 
TeliaSonera vilken effekt detta har för PTS analys men ur detta perspektiv är det viktigt 
att påpeka att TeliaSoneras kopparnät ursprungligen är byggt för att kunna leverera fast 
telefoni. I takt med att betydelsen av Internet har ökat och att allt fler tjänster såsom 
telefoni och TV levereras över Internet har bredband blivit en allt viktigare produkt för 
operatörer oavsett grundläggande infrastruktur. Com Hem lanserade nyligen en 
bredbandstjänst på 500 Mbps som kan nå en miljon hushåll. PTS grundläggande syn på 
användningen av kabel-TV-näten är enligt TeliaSonera direkt felaktig och riskerar att leda 
till felaktiga slutsatser. 

PTS har i analysen av indirekt konkurrenstryck utgått ifrån att tjänster över kabel-TV-nät 
mindre väl svarar mot företagens behov. Det saknas dock i analysen en redogörelse för 
vilka behov olika grupper av företag har av bredbandstjänster och vilka begränsningar det 
finns i kabel-TV-näten som gör att PTS kommer till denna slutsats. Inte heller Com Hem 
verkar dela PTS uppfattning: 

Com Hem har anställt Ante Baric, tidigare ansvarig för Telias fiber-satsning mot 
fastighetsägare, för att leda företagets nya satsning mot företagsmarknaden. Hittills har 
Com Hem enbart riktat sitt erbjudande kring tv, bredband och telefoni till privatpersoner. Nu 
utökas strategin till att även innefatta företag.- Det finns en enorm outnyttjad potential för 
oss i alla de tiotusentals fastigheter som är anslutna till Com Hems nät..

2
 

Com Hem är alltså av uppfattningen att det går att erbjuda konkurrenskraftiga 
erbjudanden till företag via kabel-TV-nätet och att detta kommer vara en viktig del av 
företagets strategi. PTS bör därför se över sin slutsats att kabel-TV-näten inte uppfyller 
företagens behov av bredbandstjänster.  

Sammanfattningsvis anser TeliaSonera att PTS inte i tillräcklig utsträckning beaktar det 
indirekta konkurrenstrycket från den tredje största plattformen för bredband. Detta 
innebär TeliaSoneras ställning på nationell nivå överskattas. Effekterna av konkurrens 
från kabel-TV-näten bör därför i större utsträckning beaktas i analysen av SMP och 
skyldigheter. 

  Mobilt bredband 

PTS har i marknadsavgränsningen kommit till slutsatsen att fast och mobilt bredband inte 
ingår på samma slutkundsmarknad. Motiveringen från PTS är att produkterna endast till 

                                                
2 Elektronikbranschen 5/2013. http://www.elektronikbranschen.se/wp-content/uploads/2011/04/EB05-
2013.pdf  
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liten del kan anses som likvärdiga till följd av skillnader i egenskaper och tilltänkt 
användning.  

TeliaSonera anser att det inte finns någon ”tilltänkt användning” för mobilt respektive fast 
bredband. Det är självklart att ”fast bredband” och ”mobilt bredband” i flera avseenden är 
olika men det är även kundernas preferenser. För en del storförbrukare är fast bredband 
via fibernät sannolikt det enda alternativet men för en mycket stor del av marknaden är 
de 80-100 GB som idag ingår i vissa paket för mobilt bredband fullt tillräckligt och det 
kanske är viktigare med en lösning som går att ta med sig. För framförallt den stora grupp 
bredbandskunder som fortfarande har xDSL, är mobilt bredband ett substitut. För den 
som värderar mobilitet kan mobilt bredband vara ett substitut till bredband såväl över 
koppar som över fiber. 

Även ur operatörers perspektiv varierar i vilken utsträckning som fast och mobilt 
bredband säljs och marknadsförs som substitut eller komplement.  Av Tele2s hemsida 
framgår exempelvis: “En hemmalösning att räkna med. Med 4G-hastigheter som är 

bättre än ADSL och jämförbara med fiber öppnar sig helt nya möjligheter för bredband.  

PTS menar vidare att det faktum att användningen av fast bredband inte har minskat i 
takt med att användningen av mobilt bredband har ökat är en indikation på att 
produkterna inte är substitut. Enligt de undersökningar som TeliaSonera gör regelbundet 
använder knappt 20 % av alla hushåll mobilt bredband som enda anslutningsform till 
Internet. Att fast bredband i statistiken inte tappat motsvarande andel kunder beror 
sannolikt på att det varit en generell tillväxt avseende bredbandskunder på den svenska 
marknaden.  

Vidare hänvisar PTS till individundersökningen där över hälften av de som har fast 
bredband angett att de inte kan tänka sig att övergå från fast till mobilt bredband i 
hemmet. Eftersom 20 % redan har mobilt bredband som enda anslutningsform till 
Internet, så betyder det att mer än hälften av marknaden kan eller skulle kunna tänka sig 
att enbart använda mobilt bredband i hemmet. Det är enligt TeliaSonera en tydlig 
indikation på att fast bredband utsätts för konkurrens i stor omfattning från det mobila 
bredbandet.  

Sammanfattningsvis är det TeliaSoneras uppfattning att mobilt bredband har en 
betydande påverkan på konkurrenssituationen på den svenska bredbandsmarknaden. 
Sverige är ett föregångsland både avseende utbyggnad av mobil infrastruktur och 
användningen av mobilt bredband. Andelen konsumenter som har mobilt bredband är 
den näst högsta inom EU och en betydande mängd konsumenter har mobilt bredband 
som enda anslutningsform till Internet i hemmet. Effekterna av konkurrens från mobilt 
bredband bör därför beaktas i analysen av SMP och skyldigheter.  
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Grossistmarknaden – PTS avgränsning av produktmarknaden 

PTS har enligt vad som anges i utkastet avgränsat den relevanta 
grossistproduktmarknaden med utgångspunkt i den av kommissionen rekommenderade 
grossistmarknaden och den minst replikerbara delen av nätet – accessnätet. Den 
föreslagna avgränsningen innebär enligt PTS att marknaden får samma omfattning som i 
det nu gällande beslutet. Eftersom kommissionens rekommendation inte har förändrats 
torde därmed PTS uppfattning alltjämt vara att den avgränsade marknaden inte avviker 
från den av kommissionen rekommenderade marknaden (marknad 4). 

TeliaSonera delar visserligen uppfattningen att marknadsavgränsningen ska ske med 
utgångspunkt i kommissionens rekommendation men vidhåller sin uppfattning att PTS 
avgränsning innehåller nätelement som inte ingår på den av kommissionen 
rekommenderade marknaden. TeliaSonera utvecklar sin uppfattning i det följande. 

PTS påstår (s. 50) att en förbindelse i ett accessnät inte bara kan gå hela vägen fram till 
slutkunden utan att sådana nät också kan sluta i en anslutningspunkt i eller utanför en 
byggnad (fastighetsanslutningspunkten) där den allra sista biten fram till slutkunden 
består av ett fastighetsnät som ägs av slutkunden eller fastighetsägaren. I det 
sistnämnda fallet ”anser” PTS att det är fastighetsanslutningspunkten som utgör 
slutkundens fasta nätanslutningspunkt. Det framgår inte av utkastet hur PTS kommit till 
denna uppfattning. Enligt TeliaSonera är PTS uppfattning oförenlig med hur begreppet 
accessnät är definierat i regelverket.  

Accessnätet utgörs enligt definitionen i tillträdesdirektivet av den fysiska förbindelse som 

förbinder nätanslutningspunkten med en korskoppling eller likvärdig facilitet i det fasta 

allmänna kommunikationsnätet och nätanslutningspunkten definieras i ramdirektivet som 
den fysiska punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät. PTS 
uppfattning att nätanslutningspunkten i vissa fall är placerad i källaren till flerfamiljshus 
förutsätter att fastighetsnätet inuti byggnaden inte är ett allmänt kommunikationsnät. Ett 
allmänt kommunikationsnät definieras i ramdirektivet som ett elektroniskt 

kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla 

elektroniska kommunikationstjänster som är tillgängliga för allmänheten och som stöder 

informationsöverföring mellan nätanslutningspunkter. Ett nät inuti ett flerfamiljshus som 
möjliggör för lägenhetsinnehavarna att via detta nät kommunicera med omvärlden genom 
telefoni och bredband bär enligt TeliaSonera alla kännetecken av ett allmänt 
kommunikationsnät enligt denna definition. Med PTS uppfattning varierar placeringen av 
nätanslutningspunkten beroende på vem som äger och kontrollerar fastighetsnätet. Om 
SMP-operatören äger eller kontrollerar fastighetsnätet är nätanslutningspunkten placerad 
i lägenheten och om fastighetsnätet kontrolleras av fastighetsägaren är punkten placerad 
i källaren eller utanför byggnaden. Och om SMP-operatören säljer fastighetsnätet till 
fastighetsägaren så uppkommer den märkliga effekten att nätanslutningspunkten flyttas 
från lägenheten till en punkt källaren. Ett sådant synsätt är inte förenligt med hur 
begreppet är definierat i regelverket.  
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Även regeringen anser att fastighetsnätet är ett allmänt kommunikationsnät och således 
ingår i accessnätet oavsett vem som äger eller förfogar över det. I samband med 
genomförandet i LEK av bestämmelsen i artikel 12.3 ramdirektivet om gemensamt 
utnyttjande av ledningar inuti byggnader uttalade regeringen följande (prop. 2010/11:115, 
s. 79f). 

Bestämmelsen har beslutats i syfte att stärka konkurrensen och tar sikte på de kundunika 
anslutningarna till enskilda hushåll och företag i accessnätet som utgör en s.k. 
flaskhalsresurs för att leverera bredbandstjänster. Det innebär att tillträde till accessnätet 
ofta är en förutsättning för att uppnå en fungerande konkurrens om slutkunderna i de fall då 
det av såväl ekonomiska som praktiska skäl är omöjligt att anlägga parallell infrastruktur 
inuti byggnader. Detta gäller oavsett vem som äger eller förfogar över den del av 

accessnätet som befinner sig i byggnader. (TeliaSoneras kursiveringar) 

Fastighetsnätet kan alltså vara ett allmänt kommunikationsnät även om det inte ägs av 
SMP-operatören. Lägenheten är därmed den punkt (nätanslutningspunkten) vid vilken 
abonnenten i ett flerfamiljshus normalt ansluts till ett allmänt kommunikationsnät. Från 
nätanslutningspunkten i lägenheten går en kundunik förbindelse i fastighetsägarens 
fastighetsnät till den s.k. fastighetsanslutningspunkten. I fastighetsanslutningspunkten är 
aktiv utrustning inkopplad. Från fastighetsanslutningspunkten till operatörens tjänstenod 
går en kundgemensam fiberförbindelse (FttB). Den kundgemensamma fiberförbindelsen 
ingår inte i det som kommissionen definierat som ett accessnät dels eftersom den inte är 
kundunik, dels därför att den inte är en sådan FttB-förbindelse som enligt kommissionen 
ska jämställas med en FttH. Den kundgemensamma FttB-förbindelsen, som slutar i en 
fastighetsanslutningspunkt, ingår därför inte i accessnätet. Sådana förbindelser ingår 
därmed inte på den av kommissionen rekommenderade marknaden (marknad 4). 

En marknad som avviker från kommissionens rekommendation måste enligt 
kommissionen ha sin grund i en substitutionsanalys utförd i enlighet med 
konkurrensrättens principer. 

Enligt PTS är en utmärkande egenskap för nätinfrastrukturtillträde att tillträdet ger 
grossistkunden möjlighet att upprätta ett transmissionssystem för att överföra data mellan 
den plats där slutanvändaren befinner sig och grossistkundens eget tjänstenät. Genom 
den tekniska kontrollen över transmissionssystemet närmast slutkunden kan 
grossistkunden producera och leverera bredband till slutkunden. Detta stämmer enligt 
TeliaSonera för det ena av två anslutningssätt som PTS beskriver (s. 53). Enligt det 
första anslutningssättet ansluts kunden punkt till punkt, vilket innebär att hela 
transmissionskapaciteten är dedicerad för en unik kund. Det andra anslutningssättet 
kallar PTS punkt till multipunkt-teknik3 och innebär att en fiberförbindelse används mellan 
anslutningsnoden och en byggnad för att överföra trafiken till samtliga användare i 

                                                
3 Uttrycket leder till begreppsförvirring eftersom även anslutning med PON-teknik kallas punkt till 
multipunkt. Det kan konstateras att PTS inte anser att ett PON-nät idag ingår på marknad 4, trots att PON-
nät medger ett kundunikt tillträde via vågländer, se 2010 års beslut sid 106. TeliaSonera har inte byggt några 
PON-nät. 
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byggnaden, s.k Fibre to the Building, FttB. Genom att ansluta egen 
transmissionsutrustning i förbindelsens båda ändar får enligt PTS grossistkunden 
ekonomisk och teknisk kontroll över slutkundsförbindelserna även med det senare 
anslutningssättet. TeliaSonera delar inte den uppfattningen. 

Ett tillträde till en kundgemensam fiberförbindelse som ansluter till en punkt i en källare till 
ett flerfamiljshus innebär inte i normalfallet att den tillträdande grossistkunden får teknisk 
kontroll över en kundunik förbindelse i fastighetsnätet. Om det fastighetsnät inuti 
byggnaden, som grossistkunden vill ansluta sig till, ägs och kontrolleras av någon annan 
än den som äger den kundgemensamma fiberförbindelsen måste grossistkunden också 
få tillträde till fastighetsnätet för att kunna leverera bredband till en slutkund. Detta har 
PTS beskrivit i det gällande skyldighetsbeslutet, s. 71. Tillträde till en kundgemensam 
fiberförbindelse har därför i sådana fall inte de utmärkande egenskaper som PTS ställer 
upp för produkter som ingår på den avgränsade marknaden, och faller därför även av 
detta skäl utanför marknad 4. TeliaSoneras kundgemensamma fiberförbindelse 
terminerar i en enda punkt i källaren och är avsedd att betjäna samtliga abonnenter i 
byggnaden. Förbindelsen är därför inte kundunik, vilket kännetecknar, och till och med 
utgör en kärnegenskap enligt skyldighetsbeslutet, s. 102, för förbindelse i ett accessnät 
på marknad 4. 

Av intresse i sammanhanget är att begreppet FttB har en mer inskränkt betydelse i 
dokument från kommissionen och Berec än i PTS utkast. Med FttB (och FttC) syftar 
kommissionen och Berec på SMP-operatörens delvis moderniserade kopparnät. I ett 
FttB-fall har SMP-operatören ersatt kopparförbindelsen med fiber mellan telestationen 
och byggnaden medan resterande del inuti byggnaden fortfarande utgörs av 
kopparförbindelser som SMP-operatören äger och kontrollerar. I sådana fall kan 
grossistkunden få teknisk kontroll över transmissionen närmast slutkunden genom att 
begära tillträde hos SMP-operatören. Sådana FttB-fall ska i enlighet med kommissionens 
NGA-rekommendation i regleringssammanhang jämställas med FttH-fall, dvs. fall där 
SMP-operatören har fibrerat sitt nät ända in till lägenheterna. TeliaSonera har inga 
invändningar mot det synsättet.4 

PTS måste göra tydligt i det kommande beslutet om tillträde till en kundgemensam 
fiberförbindelse som ansluter till byggnader med nät som inte ägs eller kontrolleras av 
SMP-operatören ingår på den marknad PTS avser fastställa för reglering. I beslutet 
måste då finnas en övertygande teknisk utredning om hur tillträdet till sådana 
kundgemensamma fiberförbindelser ska realiseras och hur grossistoperatören härigenom 
samtidigt får teknisk kontroll över de kundunika förbindelserna i fastighetsnätet. Eftersom 
den avgränsade marknaden omfattar andra förbindelser än sådana som kommissionen 
anser ingår i accessnät och därför avviker från den av kommissionen rekommenderade 
marknaden måste PTS även utföra en substitutionsanalys i enlighet med 
konkurrensrättens principer som motiverar att en kundgemensam förbindelse, som inte 

                                                
4 TeliaSonera har inte fibrerat sitt kopparnät efter en sådan modell. 
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når fram till slutkunden, ska ingå på samma marknad som den kundunika förbindelsen 
som når ända fram till slutkundens nätanslutningspunkt. 

Kommunens många roller på marknaden  

I takt med att stadsnäten investerar i fiber och att allt fler användare och företag övergår 
till att köpa bredbandstjänster över fiber ökar stadsnätens påverkan på marknaden. 
Stadsnäten har genom att vara ägda av kommunen ofta en helt unik position på 
marknaden. Vid en analys av konkurrenssituationen på marknaden är det helt centralt att 
analysera vilken effekt det kommunala ägandet av stadsnät har på såväl stadsnätens 
som andra aktörers möjlighet att agera på marknaden. Denna sortens analys saknas i det 
närmaste i det nuvarande utkastet. 

Utöver att äga och driva stadsnät har kommunen ett flertal andra nyckelroller på 
bredbandsmarknaden som såväl stadsnätet som privata aktörer är helt beroende av.  
Kommunen är en viktig markägare och beviljar grävtillstånd, kommunen är en viktig 
slutkund och upphandlar tjänster för bl.a. det kommunala bostadsbolaget och kommunal 
förvaltning, kommunen utformar den kommunala bredbandsstrategin, kommunen innehar 
monopolinfrastrukturer (el, vatten, avlopp, värme) som nyttjas för att underlätta 
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och slutligen medfinansierar kommunen 
bidragsfinansierad utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i glesbygd. Bilden nedan 
sammanfattar en marknadssituation där stadsnätet konkurrerar med privata aktörer och 
där samtidigt samtliga marknadsaktörer är beroende av andra funktioner inom 
kommunen. 
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För att marknaden ska fungera och samtliga aktörer på marknaden ska ha samma 
möjligheter att konkurrera krävs därför att stadsnäten måste ses som en helt separat del 
av kommunen och behandlas som vilken annan aktör på marknaden som helst. 

TeliaSoneras erfarenhet är dock att så inte alltid är fallet. Det finns flera exempel på att: 

- Stadsnäten har en särskild roll vid utformning av den politiska bredbandsstrategin. 
- Kommunens villkor för byggande av infrastruktur gynnar det egna stadsnätet. 

Olika prislistor tillämpas för exempelvis återställning. 
- Olika pris för samförläggning med kommunens övriga infrastrukturer alternativt 

bjuds bara stadsnätet in att delta vid exempelvis byggnation av nya 
bostadsområden. 

- Kommunala slutkonsumenter gynnar den kommunala verksamheten vid 
upphandling av tjänster. 

- Stödpengar utdelas där det redan finns kommersiella lösningar.  
 
Kommunen är genom sina olika roller vertikalt integrerade genom hela värdekedjan och 
dessutom horisontellt integrerad med monopolinfrastrukturer såsom el, vatten och värme. 
Utöver detta utformar kommunen även strategin för den lokala bredbandsmarknaden. 
Detta riskerar att ge en kraftig snedvridning av konkurrensen på den lokala marknaden.    

 

TeliaSonera anser sålunda att PTS måste analysera effekterna av kommunernas många 
roller på marknaden för att bedöma behovet av åtgärder för att förbättra transparensen i 
syfte att åstadkomma en mer effektiv konkurrens på nätinfrastrukturmarknaden.  
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PTS två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde  

PTS presenterar i samrådsmaterialet två förslag till reglering av 
nätinfrastrukturmarknaden. TeliaSoneras huvudsakliga utgångspunkt vid bedömningen 
av de två förslagen är i vilken grad de på kort och lång sikt bidrar till att öka den 
regulatoriska stabiliteten och förutsägbarheten. Dessa faktorer är nödvändiga för att 
förbättra förutsättningarna att investera i nästa generations nätinfrastruktur i Sverige. För 
att marknaden ska kunna investera i områden med allt mindre kundunderlag ökar kraven 
på långsiktiga och stabila villkor. Ökad stabilitet och förutsägbarhet är dock allt viktigare 
även för aktörer som bygger lösningar genom att köpa tillträde till nätinfrastruktur 
eftersom de måste kunna bedöma vilken infrastruktur som de ska använda i olika 
situationer.  

Utifrån denna bakgrund förespråkar TeliaSonera därför alternativet som innebär ett 
nationellt borttagande av den kostnadsbaserade prisregleringen av fiber i kombination 
med en utökning av kraven på icke-diskriminering. Förändringen skulle innebära en ökad 
regulatorisk stabilitet och förutsägbarhet samtidigt som flexibiliteten i prissättningen av 
nya fiberprodukter ökar. Alla dessa faktorer är avgörande för att Sverige ska kunna 
uppnå målen i den digitala agendan. TeliaSonera bedömer att Sverige uppfyller de 
kriterier som kommissionen ställt upp i sin rekommendation för att regleringsmyndigheter 
ska lyfta den kostnadsbaserade prisregleringen av fiber om en utökad skyldighet om 
likabehandling införs. TeliaSonera har därför i den PM som är bifogad till samrådet 
klargjort att bolaget under rätt förutsättningar är berett att åta sig att införa ”Equivalence 
of Input” för reglerade passiva fiberprodukter. 

Förslaget om en geografiskt differentierad prisregleringsskyldighet skulle enligt 
TeliaSonera leda till en ökad komplexitet och minskad stabilitet och förutsägbarhet. Även 
i områden där skyldigheten om en kostnadsbaserad prisreglering tas bort kommer en 
betydande del av dagens osäkerhet att kvarstå. Att skapa en modell som bygger på 
återkommande analyser av behovet av prisreglering av fiber i begränsade områden 
skulle innebära att den som investerar ständigt måste beakta att en kostnadsbaserad 
prisreglering kan introduceras inom de närmaste åren. Den som investerar måste därför 
vid investeringstillfället bedöma om investeringen leder till att en kostnadsbaserad 
prisreglering införs lokalt och vilka effekterna i så fall skulle bli på samtliga de 
investeringar som gjorts i det aktuella området.   

TeliaSonera anser att de två alternativen utgör ett viktigt vägval för regleringen av 
nätinfrastruktur i Sverige. Utvecklingen på den svenska marknaden mot allt fler 
konkurrerande nätägare innebär en regulatorisk utmaning och ett behov av att förändra 
dagens regleringsmodell. Denna utmaning kan mötas genom att skapa en mer generell 
och övergripande regleringsmodell där fokus är att säkerställa ett icke-diskriminerande 
tillträde till relevanta flaskhalsresurser. Alternativt kan en reglering göras mer detaljerad 
och komplex genom att differentiera regleringen utifrån återkommande analyser av 
marknaden och samtidigt bibehålla en prisreglering som bygger på kalkylmodeller vars 
komplexitet och instabillitet ökar i takt med att kopparnätet minskar i betydelse. 
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TeliaSonera anser att erfarenheterna från nu gällande reglering tydligt visar att det 
senare alternativet inte kommer vara bra för någon aktör på marknaden och därmed inte 
heller bra för vare sig uppfyllandet av den digitala agendan eller för konkurrensen på 
marknaden. PTS bör därför välja det första alternativet. 

I detta sammanhang är det viktigt att även lyfta fram att regleringen av fiber inte kan ses 
isolerat från regleringen av koppar. Osäkerhet om framtida reglerade prisnivåer för 
koppar är ett problem för såväl de som levererar tjänster över kopparnätet som för de 
som ska ta beslut om investeringar i nästa generations nät. Marknadsaktörer som 
investerar i nästa generations infrastruktur är beroende av att kunna bedöma framtida 
prisnivåer på koppar för att kunna bedöma efterfrågan på ny infrastruktur. Ett lägre 
kopparpris kommer att minska efterfrågan och därmed försvåra investeringar i nästa 
generations infrastruktur. På motsvarande sätt behöver aktörer som köper tillträde kunna 
bedöma framtida prisnivåer för att kunna välja vilken infrastruktur de ska satsa på i en 
given situation. Ett regleringsalternativ för nätinfrastrukturmarknaden måste därför även 
inkludera en lösning för det reglerade kopparpriset.  

TeliaSonera har i samrådssvaret om hybridmodellen redogjort för problematiken med att 
försöka skapa stabila kostnadsnivåer under ett teknikskifte genom att kontinuerligt justera 
olika parametrar i en kostnadsmodell med syftet att kompensera för de sjunkande 
kopparvolymerna. Eftersom kopparvolymerna kommer att fortsätta att sjunka kommer 
inte införandet av en ny kostnadsmodell att lösa detta grundläggande problem. 
TeliaSonera föreslår därför att PTS inför ett så kallat ”safeguard cap” under 
teknikskiftesperioden. Metoden skulle innebära att priset för koppar fastställs utifrån 
dagens prisnivå justerat för inflation. TeliaSoneras bedömning är att detta är den mest 
lämpliga lösningen för den svenska marknaden och att det även är förenligt med 
kommissionens rekommendation. 

 

Svar på PTS frågor 

Nedan redogör TeliaSonera för svaren på frågorna avseende PTS två förslag till reglering 
av marknaden för nätinfrastrukturtillträde. Vissa av frågorna har helt eller delvis besvarats 
i texten ovan eller inom ramen för TeliaSoneras skrivelse till PTS den 28 maj 2013 
”TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of Input” som 
bifogats som bilaga 1 till PTS promemoria. I dessa fall görs en hänvisning.   

 

1. Vilken är marknadsaktörernas inställning till EOI? Vilka nackdelar respektive fördelar ser marknaden med 
EOI?  
 
Se bilagan. 
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2. Vilka omständigheter kan påverka proportionaliteten av ett åläggande om EOI?  
 
Ett införande av EOI får inte innebära en utökad nivå av reglering eftersom det tydligt 
framgår av PTS analys att konkurrensen förbättrats på den svenska marknaden. Enligt 
TeliaSoneras uppfattning motiverar inte förhållandena på den svenska marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde att tillträdet till fiberförbindelser är prisreglerat. PTS bör därför i 
första hand upphäva denna reglering utan införande av EOI. Endast om det finns en 
grund i regelverket att ålägga eller bibehålla prisregleringen blir den nya 
rekommendationen tillämplig, se bl.a. punkt 2 i rekommendationen. EOI och test av 
ekonomisk replikerbarhet kan därför bara införas om prisregleringen upphävs. Ett 
införande av EOI i kombination med en kostnadsbaserad prisreglering är inte 
proportionerligt på den svenska marknaden. 

Vid en bedömning av proportionaliteten att införa EOI-alternativet bör nyttan/behovet av 
åläggandet ställas emot de kostnader som åläggandet innebär. Detta innebär att 
proportionaliteten av att införa EOI kan variera från operatör till operatör men även från 
produkt till produkt. Beroende på exempelvis olika aktörers försäljningsvolymer, 
organisation, IT-system, etc kan nyttan respektive kostnaden med att införa EOI variera 
väsentligt. På den svenska marknaden med över 180 infrastrukturägare är det därför 
viktigt att tillämpa ett angreppssätt som utgår ifrån varje aktörs unika förutsättningar. Att 
generellt i Sverige införa en regleringsmodell som ersätter en kostnadsbaserad 
prisreglering med utökade krav på icke-diskriminering behöver därför inte betyda att 
samtliga aktörer som i framtiden har en skyldighet att ge tillträde till fiber även måste 
implementera EOI. Däremot bör samtliga reglerade aktörer kunna visa en 
tillfredsställande nivå av likabehandling. 

 

3. Vilket behov finns av att utföra tekniska replikerbarhetstest beträffande produkter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde?  
 
I enlighet med kommissionens rekommendation anser TeliaSonera att ett test av teknisk 
replikerbarhet kan vara en lämplig lösning till dess att EOI är fullt implementerat, se punkt 
49 b) i rekommendationen.  

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

 

Enligt TeliaSonera finns det inte grund i regelverket att ålägga SMP-operatören att 
informera om planerade utbyggnader av sitt nät. 

5. Hur bör en skyldighet om att tillämpa EOI utformas? Vilken detaljnivå skapar tillräckligt tydliga och 
förutsägbara ramar för en skyldighet?  
 
TeliaSonera har utvecklat principerna för en EOI-skyldighet i bilagan. 
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7. Finns det anledning att ändra vilka nyckeltal som mäts för att säkerställa tillämpningen av en sådan 
skyldighet?  
 
Som TeliaSonera även i andra sammanhang framfört anser bolaget att PTS inte bör slå 
fast i skyldighetsbeslutet vilka nyckeltal som ska användas. Istället bör PTS i 
skyldighetsbeslutet ge sig själv mandat att införa nyckeltal och dessa kan sedan 
specificeras inom ramen för tillsyn. Av de nyckeltal som idag används anser TeliaSonera 
att leveransprecision och serviceprecision är de mest intressanta och relevanta 
nyckeltalen för att säkerställa en sådan skyldighet. 

Om EOI införs måste emellertid frågan ställas vad nyckeltalen ska mäta och användas 
till. Enligt TeliaSoneras uppfattning måste det vara mycket mer ändamålsenligt, om syftet 
är att säkerställa likabehandling, att säkerställa att processerna är lika än att granska 
olika nyckeltal. Även om det är likadana processer för interna och externa kunder, 
kommer nyckeltalen att variera för olika grossistkunder så länge som grossistkunderna 
har möjlighet att välja hur deras arbete ska bedrivas. Att nyckeltalen för enkel installation 
varierar mellan olika grossistkunder beror t.ex. på grossistkundernas olika arbetssätt. 
Även slutkundgruppens sammansättning kommer att ge utslag på ett antal nyckeltal, 
eftersom nätet kan se olika ut på landsbygden jämfört med storstaden, och avståndet för 
att ta sig till platsen för en felavhjälpning kan variera beroende på var slutkunden bor. 

9. Hur ser enligt marknadens bedömning förutsättningarna ut för att lyfta prisregleringen på tillträde till det 
fiberbaserade nätet i Sverige?   

Det som är relativt unikt med den svenska marknaden är att det finns en direkt 
konkurrens på infrastrukturnivå för fiber. I många situationer finns det åtminstone två 
alternativ för den operatör som önskar tillträde till fiber. Detta har resulterat i att Sverige 
har extremt konkurrenskraftiga priser på fiber i jämförelse med andra länder5. De priser 
som Skanova tillämpade innan dagens prisreglering infördes var nästan uteslutande 
lägre än de kostnadsbaserade nivåer som PTS beräknat i samband med tillsynen av 
Skanovas prissättning. Båda dessa faktorer indikerar att marknadssituationen i Sverige 
inte ger utrymme för en överprissättning av fiber. TeliaSonera anser därför att det finns 
goda förutsättningar för att lyfta den kostnadsbaserade prisregleringen i Sverige.  

10. Kan enligt marknadens bedömning kopparpriset ha en sådan återhållande effekt på priset på tillträde till 
fiberaccess i Sverige som beskrivs ovan?   
 

PTS har sin analys kommit fram till att koppar och fiber konkurrerar på samma marknad 
vilket borde innebära att kopparpriset har en återhållande effekt på prissättningen av 
fiber. I framförallt villaområden är kopparnätet den stora konkurrenten till fiber eftersom 
det i normalfallet är den enda parallella fasta infrastrukturen. Slutkundsprodukter 
baserade på koppar respektive fiber har idag en liknande prissättning och för vissa 
                                                
5 Stokab studie 
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produkter kan t.o.m. priset för bredband över fiber vara lägre än för xDSL-baserade 
bredbandstjänster. Trots detta kan TeliaSonera konstatera att i områden där företaget 
byggt ut och erbjudit fiber stannar en stor del av kunderna kvar i kopparnätet. Detta är 
enligt TeliaSonera tydliga indikationer på att produkterna konkurrerar om kunderna på 
slutkundsmarknaden. Konsekvensen av konkurrensen mellan koppar och fiber på 
slutkundsnivå innebär därför att grossistpriset för fiber inte kan avvika i någon större 
utsträckning från priset för koppar. TeliaSonera delar därför bilden att kopparnätet har ett 
klart återhållande effekt på prissättningen av fiber.  

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

Som TeliaSonera kommenterat tidigare utgör både kabel-TV-nät och mobilt bredband 
konkurrenter till bredband över fiber på slutkundsmarknaden. Cirka 20 % av slutkunderna 
använder idag bara mobilt bredband för att komma åt Internet från hemmet och cirka 30 
% kan tänka sig att byta sitt fasta bredband till ett mobilt bredband. Kabel-TV-nätens 
starka ställning i flerbostadshus är en av huvudanledningarna till att exempelvis 
TeliaSonera har byggt ut fiber i så stor utsträckning till flerbostadshus i Sverige. 
Prissättningen på slutkundsmarknaden från parallella infrastrukturer i kombination med 
konkurrensen på grossistmarknaden sätter idag ramarna för vad det går att ta ut för fiber i 
grossistledet. Att detta sammantaget har en hämmande effekt visas av den 
konkurrenskraftiga prisnivå som Sverige idag har på fiber.  

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?  
 

Kombinationen av konkurrens från lokala fibernät, kabel-TV-nät i städer, det nationella 
kopparnätet samt flera nationella mobilnät innebär att det finns ett direkt eller indirekt 
konkurrenstryck i samtliga delar av Sverige. Det finns knappast någon abonnent som har 
tillgång till fiber som inte samtidigt har tillgång till en eller flera konkurrerande 
infrastrukturer. Möjligheten för en nätägare att identifiera och sedan tillämpa en specifik 
prissättning av fiber för abonnenter med fiberbaserat bredband får därför ses som i det 
närmaste obefintlig. TeliaSonera anser därför att det inte finns någon anledning att 
överväga dessa förutsättningar. TeliaSonera redogör även för problematiken med 
geografiskt differentierade prisregleringsskyldigheter under punkten 26.  

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

Ifall det framkommit vid ett test att en SMP-operatör inte uppfyller kravet på ekonomisk 
replikerbarhet bör PTS kunna underrätta företaget om att de ska justera sina erbjudanden 
så att kravet uppfylls. PTS bör inte i skyldighetsbeslutet ange något om hur avvikelser 
ska hanteras. Arbetssättet är helt nytt och det bör därför istället få utarbetas en lämplig 
praxis inom ramen för tillsyn om problemet mot förmodan skulle uppstå.  
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14. Vilken relevant slutkundsprodukt ska ingå i det ekonomiska replikerbarhetstestet? Hur bör ”bundlade” 
produkter behandlas?   

Vilka slutkundsprodukter som ska ingå i det ekonomiska replikerbarhetstestet kan variera 
över tid. Idag har fiber till konsumenter till stor del byggts ut för att kunna erbjuda triple-
play-produkter. Med dagens utveckling, där allt mer tjänster erbjuds över Internet, kanske 
huvudprodukten för en fiberförbindelse är en kvalitetssäkrad Internetaccess som 
garanterar kunderna en viss kvalitet på motsvarande tjänster över Internet. TeliaSonera 
anser därför att det är fel att i förväg fastställa en särskild produkt som ska utgöra basen 
för ett test. 

Som TeliaSonera beskrivit i bilagan är det viktigt att testet inte tar bort utrymmet för en 
differentiering av såväl pris som marginal mellan olika kundkategorier beroende på 
faktorer såsom användning, tjänster, kvalitet, boendeform, etc. Flexibilitet i prissättningen 
är helt avgörande både för att kunna konkurrera med bredband över andra plattformar 
och för att uppnå en tillräcklig beläggningsgrad för att investeringar ska kunna bli 
lönsamma. Testet måste därför utformas utifrån ett ”portföljtänk” snarare än utifrån en 
enskild produkt samt ta hänsyn till att lönsamhet uppnås över tid och inte vid varje enskild 
tidpunkt.  

15. Vilka relevanta insatsvaror bör ingå i grossistpriset?  

Vilken insatsvara som ska ingå i testet kan variera beroende på vilken kategori av 
slutkundsprodukter testet ska omfatta. Till många större företag kan exempelvis Skanova 
Fiber 2009 vara den relevanta insatsvaran medan bredbandsprodukter till villor ofta är 
baserad på FTTH.  

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

TeliaSonera anser att det i nuläget är svårt att bedöma svårigheter som olika aktörer bör 
ha beredskap för. Genom att PTS i skyldighetsbeslutet redogör för de övergripande 
principerna för test av ekonomisk replikerbarhet är det möjligt för såväl SMP-operatörer 
som grossistkunder att vara förberedda för eventuella framtida test av ekonomisk 
replikerbarhet.  

Självklart är det flera parametrar som måste beaktas vid ett test av ekonomisk 
replikerbarhet men till skillnad från kostnadsbaserad prissättning eller prissättning 
baserad på retail-minus går ett test av ekonomisk replikerbarhet inte ut på att fastställa ett 
specifikt grossistpris som ska gälla under en specifik tidsperiod. Denna skillnad innebär 
att de praktiska svårigheterna borde bli betydligt mindre i förhållande till de 
prisregleringsmetoder som traditionellt använts av PTS.   
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17. Hur ska det ekonomiska replikerbarhetstestet övervakas?  
 
TeliaSonera anser att det ekonomiska replikerbarhetstestet ska användas vid behov. I de 
fall PTS har anledning att misstänka att prissättningen av en reglerad grossistprodukt 
innebär att det inte är möjligt för en aktör att långsiktigt konkurrera på 
slutkundsmarknaden bör ett test kunna genomföras.  

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

Prisregleringen av fiber ska lyftas så snart SMP-operatören har förbundit sig att 
implementera EOI och en tidplan för detta har tagits fram, se punkt 54 och 
ingresspunkterna 59 och 60 i kommissionens rekommendation. Kraven på teknisk 
replikerbarhet och på icke-diskriminering tillgodoser under implementeringsperioden att 
övriga operatörer har möjlighet att konkurrera på lika villkor som SMP-operatören. I detta 
sammanhang bör noteras att Skanova redan i nuläget har implementerat stora delar av 
det som ingår i begreppet EOI. Idag erbjuds Telia och övriga kunder samma produkt till 
samma pris och med samma villkor för leverans. Det finns även etablerade KPI:er för att 
kontrollera likabehandlingen. För att uppnå de positiva effekterna av en ökad stabilitet 
och flexibilitet i prissättningen måste prisregleringen tas bort så snart det finns ett 
åtagande om att implementera de återstående delarna av EOI.  

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

Se svaret på fråga 18. 
 
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? 

Se tidigare i samrådssvaret. 

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

TeliaSonera anser att kommuner bör vara utgångspunkten vid en geografisk analys av 
nätinfrastrukturmarknaden.   

23. Anser ni att de av PTS ovan skisserade kriterierna utgör en rimlig utgångspunkt för att analysera behovet av 
prisreglering?  

TeliaSonera anser att kriterierna utgör en rimlig grund för en analys av skillnader i 
konkurrensvillkor mellan olika kommuner.  

24. Vilka av dessa faktorer är enligt er av störst betydelse för frågan om prisreglering är nödvändig och 
proportionerlig i ett område?   

Det mest objektiva kriteriet för att utvärdera behovet av reglering är marknadsandelar. 
Det viktiga är dock att i denna bedömning fånga upp samtliga plattformar som har en 
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påverkan på konkurrenssituationen. Utgångspunkten för analysen bör därför vara 
situationen på slutkundsmarknaden. Faktorer såsom inträdeshinder eller nätens täckning 
är snarare underkriterier som kan förklara marknadsandelarnas storlek. 

26. Kräver frånvaron av prisreglering ytterligare skyldigheter, t.ex. liknande de replikerbarhetstester som EU-
kommissionen föreslagit vid införandet av EOI?  
 
Införandet av en reglering på marknaden som innehåller en kostnadsbaserad 
prisreglering i vissa områden och samtidigt ett ekonomiskt replikerbarhetstest i andra 
områden skulle medföra en väldigt komplex situation på marknaden och i praktiken 
innebära en ökad nivå av reglering.  

Eftersom det finns tydliga kopplingar mellan de olika geografiska områdena via 
slutkundsmarknaden skulle det innebära att båda prisregleringsmodellerna får genomslag 
på hela marknaden. I de områden där den kostnadsbaserade prisregleringen bibehålls 
kommer det reglerade grossistpriset att påverka slutkundspriset. Eftersom 
slutkundpriserna i stor utsträckning är nationella kommer detta att påverka 
slutkundspriset även i de regioner där den kostnadsbaserade prisregleringen har tagits 
bort. I dessa områden kommer testet av ekonomisk replikerbarhet att innebära att 
slutkundspriset påverkar prissättningen av grossistprodukterna. Därmed har den 
kostnadsbaserade prisregleringen fått ett genomslag på grossistpriset i samtliga regioner. 

På motsvarande sätt kommer ett test av ekonomisk replikerbarhet att ha en påverkan på 
slutkundsprissättningen i de regioner där det implementeras. Via slutkundsmarknaden 
kommer därmed samtliga regioner påverkas även av denna reglering.  

Sammantaget skulle därmed kombinationen av de två olika prisregleringsmodellerna 
innebära en ökad komplexitet och en ökad nivå av reglering. Att upprätthålla två parallella 
system för prisreglering skulle dessutom öka kostnaden för regleringen både hos PTS 
och hos marknadens aktörer. 

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

Se tidigare i samrådssvaret.  
 

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?  
 

Av de skäl som angetts tidigare anser TeliaSonera att detta regleringsalternativ inte är en 
praktiskt hållbar lösning. Den kommer inte bidra till en ökad stabilitet och förutsägbarhet 
på marknaden vilket är nödvändigt både för investeringar och för en effektiv konkurrens. 

Med vänlig hälsning 

 
Per Hemrin 


