
 BESLUTSUTKAST 1(142) 

   

Datum Vår referens Aktbilaga 

2013-03-20 Dnr: 10-9331  

   

Konkurrensavdelningen 
Enheten för utsändnings- och accesstjänster 
Johan Nilsson 
+46 8 678 55 00 
johan.nilsson@pts.se 

 
 
 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Skyldigheter för TeliaSonera AB med 
berörda dotterbolag på marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser 
(marknad 6) 

Parter 

TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249, med berörda dotterbolag 

Adress: Stab Juridik, Regulatoriska frågor, 123 86 FARSTA 

Ärendet 

I detta beslut avgränsar PTS marknaden för terminerande kapacitets-
förbindelser och fastställer att marknaden är relevant för förhandsreglering. 
Vidare identifierar PTS TeliaSonera som ett företag med ett betydande 
inflytande på marknaden och ålägger företaget skyldigheter. 

Saken 

Fastställande av sådana relevanta produkt- och tjänstemarknader som enligt 
8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har sådana 
särdrag att det kan vara motiverat att förhandsreglera dem enligt samma lag; 

Identifiering av företag med betydande inflytande enligt 8 kap. 6 § LEK; 

Fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 6 § LEK  
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PTS avgörande 

 

Avgränsning av relevant marknad och fastställande av marknad som 
kan bli föremål för förhandsreglering 

 

 

PTS avgränsar grossistmarknaden för terminerande kapacitetsförbindelser till 

att omfatta 

 dubbelriktad överföring av symmetrisk eller asymmetrisk data 

(transmission) med  

 digital överföringsteknik (SDH, PDH och Ethernet) över permanenta 

förbindelser med  

 reserverad och garanterad kapacitet samt med transmission som ger 

en konstant bit-takt, dvs. dedikerad förbindelse och kapacitet 

 över koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur och som 

 tillhandahålls med hög kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet, 

 hela vägen mellan sådan fast nätanslutningspunkt där slutkunds 

verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det allmänna 

kommunikationsnätet och fram till en överlämningspunkt, antingen i 

grossistkundens eller i leverantörens nät, där grossistkunden kan ta 

emot överföringen och föra den vidare i transportnätet 

PTS avgränsar den geografiska marknaden för terminerande 

kapacitetsförbindelser till att vara nationell.  

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 § LEK att denna avgränsade marknad 

för terminerande kapacitetsförbindelser har sådana särdrag att det kan vara 

motiverat att införa skyldigheter enligt LEK för företag på denna marknad. 

 
 

 

 

Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap 6 § LEK att TeliaSonera AB med berörda 

dotterbolag har ett betydande inflytande på marknaden för terminerande 

kapacitetsförbindelser.   
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Åläggande av skyldigheter 

 

1. Skyldighet att tillhandahålla tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelser och tillhörande installationer  

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag, (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska tillgodose varje rimlig begäran från en grossistkund 

om tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser, dvs. 

förbindelse med dubbelriktad överföring av symmetrisk eller 

asymmetrisk data (transmission) med digital överföringsteknik över 

permanenta förbindelser med reserverad och garanterad kapacitet 

samt med transmission som ger en konstant bit-takt, dvs. dedikerad 

förbindelse och kapacitet, över koppar- och fiberbaserad 

nätinfrastruktur som tillhandahålls med hög kvalitet, driftsäkerhet och 

tillgänglighet hela vägen mellan en sådan fast nätanslutningspunkt där 

slutkunds verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det 

allmänna kommunikationsnätet och fram till en överlämningspunkt, 

inom samma förmedlingsområde som det där slutkundens fasta 

nätanslutningspunkt är belägen, där grossistkunden begär att få den 

terminerande kapacitetsförbindelsen överlämnad till sig för vidare 

överföring i transportnätet. TeliaSonera ska överlämna den 

terminerande kapacitetsförbindelsen på något av följande två sätt som 

grossistkunden begär: 

a. till den punkt i grossistkundens nät som grossistkunden anvisar 

(grossistkundens överlämningspunkt), eller 

b. till en punkt i TeliaSoneras nät där grossistkunden kan få 

förbindelsen överlämnad till sig (överlämningspunkt). 

TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig begäran från en grossistkund 

om att få förbindelsen multiplexerad med andra förbindelser som 

TeliaSonera tillhandahåller grossistkunden.  

2. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran om nätsamman-

koppling i syfte att grossistkundens tillträde till terminerande 

kapacitetsförbindelser ska komma till stånd och fungera, dvs. varje 

begäran om att nätdelar i TeliaSoneras nät fysiskt ska anslutas till 

nätdelar i den begärande grossistkundens nät. Sådan nätsamman-

koppling ska antingen tillhandahållas genom att 

a. TeliaSonera etablerar en fysisk anslutning i form av en 

kapacitetsförbindelse mellan TeliaSoneras nod och den nod som 

grossistkunden förfogar över,  

b. båda parter etablerar varsin fysisk anslutning i form av en 

kapacitetsförbindelse till en gemensam överlämningspunkt,  

c. grossistkunden ges möjlighet att etablera en fysisk anslutning i 

form av en kapacitetsförbindelse till TeliaSoneras nod. 

3. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till sådana 

tillhörande installationer som, utöver vad som omfattas av 

punkterna 2 och 3, behövs för att grossistkundens tillträde ska kunna 

komma till stånd och fungera, exempelvis installation av sådan 

förbindelse som grossistkunden förfogar över och som behövs för att 
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nyttja den terminerande kapacitetsförbindelsen. 

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 4 § och 8 § LEK.  

 

 
2. Skyldighet att tillämpa generella villkor vid tillhandahållande av 
tillträde 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska utan dröjsmål tillhandahålla en begärande grossist-

kund all den information som grossistkunden har behov av i samband 

med tillträde enligt skyldighet 1. Sådan information omfattar alla de 

uppgifter som grossistkunden behöver för att kunna planera 

etableringar, genomföra beställningar eller information som påverkar 

redan beviljat tillträde, exempelvis information om planerat underhåll, 

driftstörningar, fel och förändringar i befintliga nät. 

2. TeliaSonera ska informera berörda grossistkunder och PTS om de 

nätförändringar som TeliaSonera planerar och som har en sådan 

omfattning att förändringen kan påverka grossistkundernas möjlighet 

att utnyttja erhållet tillträde enligt skyldighet 1. TeliaSonera ska lämna 

information enligt denna punkt med åtminstone motsvarande 

tidsmässig förvarning innan förändringen genomförs som TeliaSonera 

ger sin egen slutkundsorganisation. 

3. TeliaSonera ska tillämpa villkor för tillträde enligt skyldighet 1 som 

möjliggör konkurrenskraftig och ändamålsenlig försäljning på 

slutkundsmarknaden och som är samma som eller likvärdiga med de 

villkor som TeliaSonera tillämpar mot sin egen slutkundsverksamhet. 

TeliaSonera ska härvid säkerställa att avtal om tillträde enligt skyldig-

het 1 innehåller åtminstone följande: 

a) En beskrivning av vad tillträdet och därtill hörande installationer 

består av. Beskrivningen ska vara så specificerad att 

grossistkunden kan säkerställa att komponenter eller funktioner 

som krävs för att realisera det efterfrågade tillträdet ingår. 

b) Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska specifika-

tionerna och nätegenskaperna för tillträdet.  

c) Prissättningen av tillträdet enligt skyldighet 1 samt andra 

ersättningar som grossistkunden ska betala med anledning av 

avtalet. Alla priser, avgifter och ersättningar ska framgå av 

avtalet och vara uppdelade på de olika tjänster och komponenter 

som ingår i tillträdet och i samband med tillhandahållandet av 

tillträdet, inklusive förekommande rabatter och rabattens 

beräkningsgrund. Prishöjningar får inte träda i kraft förrän efter 

90 dagar från det att TeliaSonera informerat PTS och 

grossistkunden om det nya priset. Prisändringar föranledda av 

domstolsavgöranden eller PTS beslut ska dock gälla omedelbart 

eller fr.o.m. den dag som domstolen respektive PTS förordnar.  

d) Ansvarsfördelningen för uppkomna kostnader för exempelvis 

felavhjälpning, underhåll och support. Om det är grossistkunden 

som ska bära ansvaret ska detta framgå uttryckligen av de 
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avtalade villkoren för tillträdet.  

e) Rimliga villkor för fakturering och betalning.  

f) Villkor för kvalitetsnivåer, leveransvillkor, servicenivåer, 

felavhjälpning och tillgänglighet. Villkoren ska innebära att 

grossistkunden erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, 

leveransvillkor, service och tillgänglighet som TeliaSonera 

erbjuder sin egen verksamhet i efterföljande produktionsled. 

Detta gäller i synnerhet för villkor om: 

i. leveranstid, 

ii. leveransprecision, och 

iii. felavhjälpningstid.  

g) Villkor om avtalsvite vid avvikelse från utfäst kvalitetsnivå, 

leveransvillkor och servicenivå för tillträde och tjänster enligt 

skyldighet 1. Villkoren för avtalsvite ska tydligt ange på vilka 

grunder sådant ska utgå, dvs. vad som ska anses vara en 

avvikelse från utfästa nivåer och villkor, när TeliaSonera ska 

erlägga avtalsvite samt vilka belopp som ska erläggas. Avtalsvitet 

ska vara skäligt utifrån syftet att det ska ge TeliaSonera 

tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje enskild 

avvikelse från utfästa nivåer och villkor.  

h) Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om tillträde 

och tillhörande installationer enligt skyldighet 1. Villkoren ska vara 

rimliga. TeliaSonera får endast säga upp ett avtal om tillträde och 

tillhörande installationer enligt skyldighet 1 vid en tidigare 

tidpunkt än vad avtalet stipulerar om det finns synnerliga skäl. 

i) Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga 

avtalsbrott som kan leda till uppsägning. Dessa avtalsbrott ska 

vara sådana att en uppsägning är en rimlig och adekvat åtgärd.  

4. TeliaSonera ska fortsätta att tillhandahålla sitt befintliga utbud av 

terminerande kapacitetsförbindelser enligt skyldighet 1 under rimlig 

tid. TeliaSonera får endast upphöra med sitt utbud när det ur tekniskt 

eller ekonomiskt hänseende finns objektivt godtagbara skäl för 

företaget att inte längre teckna nya leveransavtal eller att inte förnya 

redan ingångna leveransavtal. 

5. TeliaSonera får endast upphöra med att tillhandahålla terminerande 

kapacitetsförbindelser inom det befintliga utbudet efter samråd med de 

berörda användarna. TeliaSonera ska ha slutfört samråd senast 180 

dagar före det datum då TeliaSonera avser att upphöra med att 

nyteckna leveransavtal för den aktuella produkten. TeliaSonera ska 

offentliggöra resultatet av samrådet på sin webbplats tillsammans med 

företagets och grossistkundernas synpunkter på samrådet. 

6. TeliaSonera får avslå en sådan begäran som omfattas av skyldighet 1 

endast när TeliaSonera kan visa att det ur tekniskt eller ekonomiskt 

hänseende finns objektivt godtagbara skäl för att vägra tillträde. 

Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt godtagbara skäl att 

vägra tillträde när 
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 TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 

genomföra det begärda tillträdet, 

 vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras nät eller 

dess användare skadas, 

 TeliaSonera kan visa att nätets drift äventyras, eller när 

 TeliaSonera kan visa att tredje parts rättigheter skulle kränkas. 

7. TeliaSonera ska, när företaget inte anser sig kunna tillgodose en 

grossistkunds begäran om tillträde, utan dröjsmål skriftligen upplysa 

grossistkunden om detta och ange skälen samt lämna sådan 

information att den begärande grossistkunden kan avgöra om denne 

kan vidta åtgärder för att tillträde ska kunna tillhandahållas. Ett sådant 

avslag måste grundas på objektivt godtagbara skäl och får lämnas av 

TeliaSonera när TeliaSonera visat att samtliga rimliga möjligheter att 

tillgodose begäran är uttömda. 

  

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ 

LEK.    

 

 
3. Skyldighet att tillämpa en icke-diskriminerande prissättning  

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska tillhandahålla sådana tjänster som omfattas av 

skyldighet 1, till ett pris som är icke-diskriminerande jämfört med 

TeliaSoneras egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbets-

partners tjänster.  

2. TeliaSonera ska även tillämpa icke-diskriminerande prissättning mellan 

grossistkunderna för sådana tjänster som omfattas av skyldighet 1.  

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 4,11,12 §§ 

LEK. 
 

 

 
4. Skyldighet att tillämpa icke-diskriminerande villkor 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska tillämpa icke-diskriminerande villkor vid 

tillhandahållande av tillträde enligt skyldighet 1, vilket innebär att 

TeliaSonera ska: 

a.  erbjuda grossistkunder under likvärdiga omständigheter 

likvärdiga villkor,  

b.  erbjuda grossistkunder likvärdiga villkor och likvärdig kvalitet 

jämfört med TeliaSoneras egna tjänster eller för dotterbolags eller 

samarbetspartners tjänster, dvs. TeliaSonera ska i synnerhet ge 

grossistkunderna likvärdiga alternativ till kvalitet och villkor som 

TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet får vad gäller: 
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i. tekniska parametrar, 

ii. leveranstid, 

iii. leveransprecision, 

iv. felavhjälpningstid, samt  

v. information.  

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 4 och 6 §§ LEK.  

 

 

 
5. Skyldighet att särredovisa 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska särredovisa sådana tjänster som omfattas av 

skyldighet 1.1-3 skilt från annan verksamhet.  

2. Vid utformningen av särredovisning ska TeliaSonera beakta de riktlinjer 

som framgår av EU-kommissionens rekommendation av den 

19 september 2005 om särredovisnings- och kostnadsredovisnings-

system enligt regelverket för elektronisk kommunikation 

(2005/698/EG).  

3. TeliaSonera ska på begäran av PTS inkomma med särredovisningen till 

myndigheten. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 7 §§ 

LEK. 

 
 

 

 
6. Skyldighet att offentliggöra uppgifter 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska offentliggöra förhållanden och villkor som är 

väsentliga för att avtal om sådana tjänster som omfattas av 

skyldighet 1 ska kunna komma till stånd och fungera. De uppgifter om 

och villkor för tillhandahållande av tillträde som TeliaSonera ska 

specificera och offentliggöra utgörs bl.a. av alla de villkor som 

TeliaSonera ska tillämpa för tillträde enligt detta beslut. Om 

TeliaSonera tillämpar villkor därutöver eller om andra uppgifter behövs 

för nämnda syfte ska TeliaSonera specificera och offentliggöra dessa på 

samma sätt.  

2. De specificerade uppgifterna som TeliaSonera enligt punkten 1 ska 

offentliggöra ska i synnerhet inkludera 

a.  produkt- och tjänstebeskrivning, 

b. tekniska specifikationer och nätegenskaper, 

c.  villkor för tillhandahållande och användning, inklusive 
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tjänstenivåavtal, 

d.  prissättning, 

e. rutiner för samråd vid förändringar, 

f. villkor för ändring i och omförhandling av avtalet och 

g. villkor för giltighetstid och uppsägningsvillkor för avtalet.  

3. TeliaSonera ska publicera information om tekniska förändringar minst 

90 dagar innan förändringen genomförs.  

4. TeliaSonera ska på sin webbplats i nära anslutning till de offentlig-

gjorda uppgifterna offentliggöra förändringar av uppgifterna senast 90 

dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. Förändringar av de 

offentliggjorda uppgifterna får inte gälla förrän 90 dagar från det att 

förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte sänk-

ningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när TeliaSonera 

ändrar sitt referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller till följd av 

domstols avgörande. 

5. TeliaSonera ska offentliggöra uppgifterna enligt punkterna 1-4 på 

TeliaSoneras webbplats och hålla dessa uppgifter tillgängliga utan 

kostnad för den som önskar ta del av det. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 5 §§ 

LEK. 

 

 

 
PTS förordnande om hur beslutet ska gälla 

 

 

Detta beslut i ärende med dnr 10-9331 gäller omedelbart.  

PTS upphäver härigenom sina beslut den 5 oktober 2005 i ärende med dnr 

04-6950/23, a och b. Besluten i ärenden med dnr 04-6950/23, a och b ska 

dock gälla för tillhandahållande av tillträde från den 5 oktober 2005 fram till 

dagen för detta beslut i ärendet med dnr 10-9331. Skyldigheten 1.1.1 enligt 

bilaga 1 till PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, b 

ska dock gälla för redan ingångna avtal i ett år från dagen för detta beslut i 

ärende med dnr 10-9331.  
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1 Reglering för ökad konkurrens 

1.1 I riktning mot en ökad konkurrens och 
harmonisering 

Detta beslut är ett led i PTS uppdrag att främja konkurrensen och den 
internationella harmoniseringen inom området elektronisk kommunikation. Ett 
främjande av konkurrensen syftar till att ge enskilda och myndigheter tillgång 
till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte 
vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och 
kvalitet.1 

Det kan behövas en särskild reglering för att effektiv konkurrens ska uppstå på 
marknaderna för elektronisk kommunikation. Anledningen till detta är att ett 
antal marknader har vissa särdrag som gör det svårt för nya operatörer att träda 
in och verka på marknaden. För att en operatör ska kunna erbjuda tjänster på 
slutkundsmarknaden är bl.a. tillgången till omfattande nätinfrastruktur 
avgörande. De operatörer som äger nätinfrastruktur kan genom sitt innehav 
stänga ute andra operatörer genom att sätta priserna så högt att andra aktörer 
får svårt att konkurrera. Särdragen leder till att reglering kan bli nödvändig på 
vissa marknader. Europeiska kommissionen (härefter kallad EU-kommissionen) 
har gett ut en rekommendation om vilka relevanta produkt- och 
tjänstemarknader som kan komma ifråga för förhandsreglering (Härefter kallad 
EU-kommissionens rekommendation från 2007).2 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) trädde i kraft den 
25 juli 2003 och bygger på EU-direktiv.3 Lagen ger PTS möjlighet att i förväg 
besluta om ramar och regler avseende marknaden för att förhindra 
konkurrensproblem. PTS ska enligt LEK beakta EU-kommissionens 
rekommendation vid fastställandet av marknader med behov av förhands-
reglering. 

1.2 Tidigare fattade beslut 

PTS fastställde den 6 oktober 2005 grossistmarknaden för terminerande avsnitt 
av hyrda förbindelser som relevant för förhandsreglering. Myndigheten 
identifierade TeliaSonera AB som ett företag med betydande inflytande på 
marknaden och ålade företaget skyldigheter. 4  

1.3 Regleringen ökar valmöjligheterna för 
slutanvändarna 

Den reglering som i dag finns på marknaderna för terminerande avsnitt av 
hyrda förbindelser, nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde möjliggör för 
flera nya operatörer att erbjuda bredbands- och datatjänster till slutanvändare. 
                                                 
1 Jfr 1 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
2 EU-kommissionens rekommendation från 2007 
3 Bl.a. Ramdirektivet och Tillträdesdirektivet 
4 PTS beslut i ärende med dnr 04-6950/23, a och b. 
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Detta leder i sin tur till fler valmöjligheter för slutanvändarna. Regleringen 
underlättar nya operatörers möjligheter att träda in på marknaden eftersom 
deras behov av egen infrastruktur eller utrustning minskar. Operatörerna har 
genom regleringen möjlighet att köpa tjänster på konkurrenskraftiga villkor från 
TeliaSonera.  

1.4 Huvuddragen i PTS prövning 

PTS prövar i detta beslut följande: 

1. hur den aktuella grossistmarknaden ska avgränsas (avsnitt 2),  

2. om den avgränsade marknaden har sådana särdrag att den kan bli 
föremål för förhandsreglering (avsnitt 3), 

3. om det finns något företag med betydande inflytande på den relevanta 
marknaden (avsnitt 4), och 

4. vilka skyldigheter som ska åläggas ett företag med betydande inflytande 
(avsnitt 5-11).  

1.4.1 Avgränsning av marknaden – produktmässigt och geografiskt 

Enligt EU-kommissionens rekommendation från 2007 ska utgångspunkten för 
fastställande av marknader vara definitionen av slutkundsmarknader ur ett 
framtidsorienterat perspektiv, med beaktande av utbytbarheten på efterfråge- 
och utbudssidorna. Efter det att slutkundsmarknaderna har definierats kan 
regleringsmyndigheten gå vidare med att identifiera relevanta 
grossistmarknader.5 

PTS prövar i avsnitt 2 hur grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser som EU-kommissionen fastställt som relevant för 
förhandsreglering (fastställd marknad nummer 6) ska avgränsas utifrån de 
förhållanden som råder i Sverige. Här beaktar PTS EU-kommissionens 
rekommendation från 2007 samt EU-kommissionens riktlinjer för marknads-
analyser.6  

PTS avgränsar marknaden såväl produktmässigt som geografiskt. Produktmässigt 
avgränsas marknaden så att den omfattar de tjänster som är utbytbara. 
Geografiskt avgränsas marknaden så att den omfattar det område inom vilket 
konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från 
angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader 
i konkurrensvillkoren. 

                                                 
5 EU-kommissionens rekommendation från 2007, beaktandesats 4  
6 EU-kommissionens riktlinjer 
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1.4.2 Fastställande av marknad som kan komma ifråga för 

förhandsreglering 

PTS prövar därefter (avsnitt 3) om den avgränsade marknaden har sådana 
särdrag att det är motiverat att införa skyldigheter för företag med ett betydande 
inflytande på denna. Prövningen görs utifrån de tre kriterier som EU-
kommissionen har angett.7 Endast de marknader där PTS bedömer att det finns 
(1) stora och varaktiga hinder för marknadsinträde, (2) en svag marknads-
dynamik samt (3) där konkurrensproblemen inte bedöms kunna avhjälpas inom 
ramen för generell konkurrenslagstiftning, blir föremål för prövning i nästa steg.  

PTS bedömning avser tiden fram till nästa revidering av marknadsanalysen, dvs. 
cirka tre år fram i tiden. 

1.4.3 Fastställande av operatör med betydande inflytande 

Därefter följer (avsnitt 4) PTS prövning av om något företag har ett betydande 
inflytande på sådan marknad som kan bli föremål för förhandsreglering. Det vill 
säga att PTS prövar om det finns ett företag med en sådan ställning att det i 
betydande omfattning skulle kunna uppträda oberoende av sina konkurrenter, 
sina kunder och i sista hand av konsumenterna.8 Om det konstateras att något 
företag har en sådan ställning på marknaden, ska det påföras skyldigheter enligt 
LEK. 

I sin bedömning av marknadsinflytande följer PTS konkurrensrättslig praxis 
och beaktar de indikatorer som anges i EU-kommissionens riktlinjer.9  

Utgångspunkten för prövningen av om ett företag har ett betydande inflytande 
är företagets marknadsnärvaro, eller annorlunda uttryckt, hur stor andel av 
marknaden som företaget har. Den indikation som marknadsandelarna ger 
kompletteras med vissa andra indikatorer som PTS bedömer kan tala för, eller 
emot, att en eventuell hög marknadsandel leder till ett betydande inflytande. 

1.4.4 Skyldigheter åläggs  

PTS avslutar sin prövning med att ålägga de skyldigheter som krävs för att 
komma till rätta med konkurrensproblemen på den aktuella grossistmarknaden 
och för att uppfylla målen med lagstiftningen (avsnitt 5-11). Prövningen görs 
mot bakgrund av marknadssituationen, myndighetens erfarenheter från 
tillämpningen av den nuvarande regleringen samt resultatet från en 
framåtblickande bedömning av potentiella konkurrensproblem. Minst en av de 
skyldigheter som anges i 4 kap. 5-12 §§ LEK ska dock åläggas för att skapa 
förutsättningar för konkurrens där detta är möjligt, eller annars mildra de 
negativa effekterna av bristande konkurrens.  

Vid bedömningen av de konkurrensproblem som skulle kunna finnas i frånvaro 
av reglering beaktar PTS den gemensamma ståndpunkt som European 

                                                 
7 EU-kommissionens rekommendation från 2007 p.5 
8 8 kap. 6 § LEK 
9 Jfr 8 kap. 6 § LEK och EU-kommissionens riktlinjer avsnitt 3.1 
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Regulators’ Group (ERG, numera ersatt av BEREC10) har utarbetat i fråga om 
hur en regleringsmyndighet bör gå tillväga för att säkerställa att 
konkurrensproblemen omhändertas på ett harmoniserat och konsekvent sätt.11 

Under rubriken PTS avgörande (i det inledande avsnittet) framgår vilka 
skyldigheter som myndigheten ålägger TeliaSonera genom detta beslut. För att 
underlätta läsningen av beslutet finns avgörandet även återgivet i anslutning till 
skälen för respektive avgörande.  

1.4.5 Hur beslutet ska gälla  

I avsnitt 12 redovisas hur detta beslut ska gälla och hur de beslut som tidigare 
fattats för marknaden ska gälla. 

  

                                                 
10 European Regulators’ Group (ERG) bildades genom kommissionens beslut den 29 juli 2002 
(2002/627/EC). ERG är numera ersatt av Body of European Regulators for Electronic Communications 
(Berec) genom kommissionens beslut den 25 november 2009 (1211/2009) och har i uppgift att främja 
samarbete och koordinering mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen, särskilt vid 
implementeringen av EU:s regulatoriska ramverk. Berec och dess kontor är baserat i Riga, Lettland, och 
skapades i samband med reformerna av EU:s telekomregler (Ändringsdirektivet). 
11 ERGs gemensamma ståndpunkt reviderad 
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2 Avgränsning av marknaden 

 

Avgränsning av relevant marknad och fastställande av marknad som 
kan bli föremål för förhandsreglering 

 

 

PTS avgränsar grossistmarknaden för terminerande kapacitetsförbindelser till 

att omfatta 

 dubbelriktad överföring av symmetrisk eller asymmetrisk data 

(transmission) med  

 digital överföringsteknik (SDH, PDH och Ethernet) över permanenta 

förbindelser med  

 reserverad och garanterad kapacitet samt med transmission som ger 

en konstant bit-takt, dvs. dedikerad förbindelse och kapacitet 

 över koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur och som 

 tillhandahålls med hög kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet, 

 hela vägen mellan sådan fast nätanslutningspunkt där slutkunds 

verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det allmänna 

kommunikationsnätet och fram till en överlämningspunkt, antingen i 

grossistkundens eller i leverantörens nät, där grossistkunden kan ta 

emot överföringen och föra den vidare i transportnätet 

PTS fastställer den geografiska marknaden för terminerande 

kapacitetsförbindelser till att vara nationell.  

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 § LEK att denna avgränsade marknad 

för terminerande kapacitetsförbindelser har sådana särdrag att det kan vara 

motiverat att införa skyldigheter enligt LEK för företag på denna marknad. 

 
 

 

2.1 Den rättsliga ramen för 

marknadsavgränsningen 

PTS ska enligt 8 kap. 5 § LEK fortlöpande fastställa vilka produktmarknader 
som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter för en 
operatör med betydande inflytande på marknaden i fråga. Även marknadens 
geografiska omfattning ska därvid definieras.  

Vid fastställandet av relevanta marknader ska PTS i största möjliga utsträckning 
beakta den rekommendation som EU-kommissionen i enlighet med 
ramdirektivet har antagit om relevanta produkt- och tjänstemarknader.12 PTS 
ska också i största möjliga utsträckning beakta de riktlinjer som EU-
kommissionen har utfärdat som en vägledning för nationella reglerings-

                                                 
12 Artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens rekommendation från 2007 
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myndigheter när de definierar produktmarknader och vid bedömningen av 
huruvida något företag har ett betydande marknadsinflytande.13  

Enligt EU-kommissionens rekommendation från 2007 ska utgångspunkten för 
fastställande av marknader vara definitionen av slutkundsmarknader ur ett 
framtidsorienterat perspektiv, med beaktande av utbytbarheten på efterfråge- 
och utbudssidorna. När slutkundsmarknaderna har definierats kan 
regleringsmyndigheten gå vidare med att identifiera relevanta grossist-
marknader.14  

Den relevanta marknaden ska omfatta de produkter eller tjänster som utgör 
marknaden samt dess geografiska utbredning. De nationella reglerings-
myndigheterna har enligt EU-kommissionen i regel endast till uppgift att 
definiera den geografiska omfattningen av de produktmarknader som fastställts 
i rekommendationen och därefter analysera huruvida dessa präglas av bristande 
konkurrens.15  

PTS kommer i detta avsnitt att analysera om den av EU-kommissionen 
definierade marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i 
grossistledet, oberoende av vilken teknik som används för att tillhandahålla den 
hyrda eller dedikerade kapaciteten, dvs. EU-kommissionens fastställda 
marknad 6,16 ska bli föremål för förhandsreglering. PTS analyserar de svenska 
förhållandena samt hur marknaden bör avgränsas både produktmässigt och 
geografiskt.  

2.2 Metod för marknadsavgränsning 

Enligt EU-kommissionens riktlinjer är det konkurrenstrycket som avgör om 
utbudet av en viss produkt inom ett visst geografiskt område utgör den 
relevanta marknaden. Myndigheten ska undersöka om det finns 
konkurrenstryck som påverkar de berörda producenternas eller leverantörernas 
prissättning. Två slag av konkurrenstryck beaktas: 1) substitution på 
efterfrågesidan och 2) substitution på utbudssidan.17 

Marknadsdefinitionen ska enligt riktlinjerna ske med tillämpning av 
konkurrensrättslig metod och stå i överensstämmelse med rättspraxis inom 
konkurrensområdet.18 Enligt konkurrensrättslig praxis utgörs en 
produktmarknad av alla varor respektive tjänster som i tillfredsställande mån på 

                                                 
13 Artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens riktlinjer  
14 EU-kommissionens rekommendation från 2007, beaktandesats 4  
15 EU-kommissionens riktlinjer p. 36 
16 EU-kommissionen rekommendation från 2007, fastställd marknad nummer 6 
17 EU-kommissionens riktlinjer p. 38  
18 EU-kommissionens riktlinjer, p. 24. Se även Ramdirektivet artikel 15.3. Kommissionens riktlinjer är 
följaktligen baserade bl.a. på EU-rättslig praxis och kommissionens tillkännagivande om definitionen av 
relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning.  
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grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning kan betraktas 
som utbytbara, eller med ett annat ord, substituerbara.19  

Efterfrågesubstitutionen mäter i vilken utsträckning kunderna är beredda att ersätta 
en viss produkt eller tjänst med andra produkter eller tjänster. Detta utgör 
vanligtvis den mest omedelbara och effektiva begränsningen av företagens 
möjligheter att utöva marknadsinflytande. Utbudssubstitutionen mäter i vilken 
omfattning det finns producenter på näraliggande marknader som lätt och på 
kort sikt kan ställa om sin produktion eller börja saluföra den aktuella 
produkten eller tjänsten utan betydande ytterligare kostnader eller kommersiella 
risker.20 Utbudssubstitutionen ska kunna jämföras med efterfrågesubstitutionen 
”vad gäller effektivitet och omedelbarhet”.21 

En möjlig metod för att bedöma utbytbarheten på efterfråge- eller utbudssidan 
är det s.k. hypotetiska monopolisttestet (även kallat SSNIP-testet efter eng. 
Small but Significant Non-transitory Increase in Price).22 Det hypotetiska 
monopolisttestet är ett ekonomiskt tankeexperiment och får ses som den 
teoretiska grunden för att bedöma utbytbarheten.23 Att genomföra detta i 
praktiken är emellertid mycket svårt.  

Det som bedöms är efterfrågans korspriselasticitet, dvs. i vilken grad en leverantörs 
prishöjning påverkar efterfrågan hos en annan leverantör. Utbytbarhet 
förutsätter inte att alla kunder byter leverantör vid en prishöjning. Omvänt kan 
en produkt anses utgöra en egen marknad även om många köpare, kanske till 
och med majoriteten, vänder sig till substitut vid en prishöjning. Avgörande är 
huruvida prishöjningen blir lönsam, trots att ett antal kunder därmed avstår från 
köp. Frågan blir alltså hur många kunder den hypotetiska monopolisten har råd 
att förlora. 

Vid användningen av detta test utgår man från en viss produkt, som saluförs 
inom ett visst geografiskt område och vars egenskaper är sådana att det kan 
vara motiverat att införa regleringsskyldigheter. Frågeställningen är om 
kunderna vid en liten men varaktig ökning i pris24 kan ersätta den prishöjda 
produkten med en annan produkt i en sådan omfattning att prishöjningen blir 
olönsam för säljaren på grund av minskad försäljning.  

Om så är fallet ingår sannolikt denna andra produkt på samma relevanta 
produktmarknad. Frågeställningen upprepas sedan för andra produkter tills en 

                                                 
19 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 7. Se även EU-domstolens domar i målen Continental Cans 
och United Brands. 
20 EU-kommissionens riktlinjer, p. 39. Med detta avses att det inte får krävas en väsentlig tillpassning av 
befintliga fasta och immateriella tillgångar, nyinvesteringar, strategiska beslut inom företaget, eller ta tid, se 
EU-kommissionens tillkännagivande, p. 23 och fotnot 4. Producenten ska också utan kostnader och 
omställningstider för exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten 
till kunderna. 
21 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 20. 
22 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 15 ff och EU-kommissionens riktlinjer, p. 40 ff. 
23 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 15 
24 5-10 procent enligt EU-kommissionens tillkännagivande, p. 17 och EU-kommissionens riktlinjer, p. 40. 
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uppsättning produkter identifierats för vilka en prishöjning inte skulle bli 
lönsam, dvs. till dess att marknaden inte blir större. Marknaden har på så vis 
utvidgats till att omfatta närliggande substitut. 

I konkurrensrättsliga sammanhang har EU-domstolen uttalat att utbytbarheten 
och marknadens omfattning i det enskilda fallet enbart kan fastställas genom en 
allsidig bedömning av ett flertal olika omständigheter. Vilka omständigheter 
som är relevanta varierar i varje enskilt fall.25 Tidigare praxis kan endast i 
begränsad omfattning tillhandahålla hänvisningar till marknadsavgränsningen.26 
Avgörande blir också vilka upplysningar som finns att tillgå i det enskilda fallet. 
Förutom de kvalitativa kriterierna egenskaper, pris och avsedd användning, kan 
det vara relevant att beakta kundernas uppfattning beträffande utbytbarhet samt 
faktiska substitutionsmöjligheter.27  

Produkter som vid en samlad bedömning av deras objektiva egenskaper, 
konkurrensvillkor, mönster för tillgång och efterfrågan på den aktuella 
marknaden, visar sig till liten del vara utbytbara med varandra, tillhör skilda 
produktmarknader. Det kan exempelvis bero på att produkternas respektive 
funktionalitet och slutanvändning uppfattas som olika av konsumenterna.28  

Eftersom den för detta beslut aktuella marknaden riktar sig till grossistkunder, 
handlar efterfrågesubstitutionen om vad dessa anser utgör utbytbara produkter. 
EU-kommissionen utgår dock vid sin avgränsning av produktmarknaden från 
en viss slutkundsmarknad. Målet med förhandsreglering är nämligen att skapa 
fördelar för slutkunderna genom att på en hållbar bas göra slutkunds-
marknaderna konkurrensutsatta.29 

PTS finner det lämpligt att inledningsvis beskriva vad EU-kommissionen avser 
med marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet.  

2.3 EU-kommissionens rekommendation är 
utgångspunkten för avgränsningen 

2.3.1 EU-kommissionen rekommenderar reglering av terminerande 
avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet 

EU-kommissionens utgångspunkt för beskrivningen av den marknad för 
terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet (marknad 6) som 
enligt kommissionen kan bli föremål för förhandsreglering, är marknaden för 
dedikerade förbindelser och kapaciteter (hyrda förbindelser).30  

                                                 
25 Förstainstansrätten i mål T-25/99 Roberts och Roberts mot Kommissionen REG 2001 s II-1881, p. 37-40 
26 Förstainstansrätten i mål T-125/97 etc Coca-Cola v. Commission, p. 82. Whish, Competition Law (6 uppl. 
2009), s. 35 
27 Wetter m.fl., Konkurrensrätt – en handbok, s. 108 eller prop. 1992/93:56, s. 85 
28 EU-kommissionens riktlinjer, p. 44 f 
29 EU-kommissionens rekommendation från 2007, beaktandesats p. 2 
30 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 



  

Post- och telestyrelsen 20 

 

EU-kommissionen konstaterar i sitt förklaringsdokument till 
rekommendationen att marknaderna som relaterar till dedikerade förbindelser 
eller kapaciteter har en koppling till marknader som rör tillträde till fasta 
anslutningspunkter och tillhandahållande av tjänster vid fasta 
anslutningspunkter. Exempelvis kan dedikerade förbindelser vara ett alternativ 
till konventionella abonnentledningar av metall och vice versa i vissa fall. Hyrda 
förbindelser med låga kapaciteter kan i vissa fall ersättas med standardiserade 
bredbandsanslutningar baserade på DSL eller modemanslutningar, beroende på 
vilken tjänstekvalitet som efterfrågas.31 

Huvudegenskaperna för efterfrågan och utbudet av dedikerade förbindelser och 
kapacitet är servicegarantier, bandbredd, avstånd och plats eller platser som ska 
betjänas. Slutanvändare efterfrågar dessa förbindelser för att konstruera nätverk 
eller sammanlänka platser, men även grossistkunder efterfrågar dessa för att i 
sin tur tillhandahålla tjänster till slutanvändare. Det är därför möjligt att 
definiera slutkunds- och grossistmarknader som i huvudsak är parallella.32 De 
efterfrågar samma förbindelse som erbjuds på olika marknader.  

Det är möjligt att avgränsa marknaden för dedikerade förbindelser och 
kapaciteter i två separata marknader på grossistnivå, i synnerhet terminerande 
avsnitt av hyrda förbindelser (ibland kallad lokala avsnitt eller lokala segment) och 
trunkavsnitt. Vad som i den enskilda medlemsstaten utgör ett terminerande 
avsnitt kommer att bero på den specifika nättopologi som finns i 
medlemsstaten. Den nättopologiska avgränsningen avgörs av den relevanta 
regleringsmyndigheten.33 

Av de två utskiljbara marknaderna som EU-kommissionen har avgränsat 
fastställs endast marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i 
grossistledet, oberoende av vilken teknik som används för att tillhandahålla den 
hyrda eller dedikerade kapaciteten, som sådan marknad som kan bli föremål för 
förhandsreglering.34 Det är denna marknad som detta beslut avser. 

Det konkurrensproblem som ger upphov till att marknaden för terminerande 
avsnitt av hyrda förbindelser kan bli föremål för förhandsreglering är att de 
terminerande avsnitten i många fall är beroende av den tidigare monopolistens 
allmänt utbredda accessnät35. Kontrollen över accessnätet ger den tidigare 
monopolisten en nedärvd fördel på marknaden för terminerande avsnitt av 

                                                 
31 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 
32 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 
33 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 
34 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 
35 Med accessnät avses ”den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten med en korskoppling 
eller likvärdig facilitet i det fasta allmänna kommunikationsnätet”, se Tillträdesdirektivet, artikel 2(e) med 
Ändringsdirektivet. Med nätanslutningspunkt avses ”den fysiska punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett 
allmänt kommunikationsnät”, se Ramdirektivet med Ändringsdirektivet, artikel 2(da). Det allmänna 
kommunikationsnätet är ett elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att 
tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och stödjer informationsöverföring 
mellan nätanslutningspunkter, se Ramdirektivet med Ändringsdirektivet, artikel 2(d). Motsvarande 
definitioner av nätanslutningspunkt och allmänt kommunikationsnät finns även i 1 kap. 7 § LEK. 
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hyrda förbindelser som nytillträdande operatörer, över hela EU, ännu inte 
lyckats överbrygga.36 

2.3.2 Marknadsförhållandena har ändrats sedan PTS beslut 2005 

Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser har sedan 2005 varit 
reglerad genom beslut från PTS.37Utgångspunkten för marknadsavgränsningen 
var den nättopologi som TeliaSonera under lång tid tillämpat för kretskopplad 
fast telefoni. Myndigheten avgränsade marknaden för terminerande avsnitt till 
sådana hyrda förbindelser som tillhandahölls inom TeliaSoneras respektive 
tretton förmedlingsområden38. Vidare avgränsade myndigheten den 
angränsande marknaden för trunkavsnitt till sådana hyrda förbindelser som 
tillhandahölls mellan förmedlingsområdena.  

Sedan PTS beslut år 2005 har stora nätinvesteringar gjorts av TeliaSonera och 
av andra aktörer, framförallt i stadsnät. Nya aktörer och samverkansformer har 
påverkat utbudet och de nya aktörerna har successivt tagit marknadsandelar på 
den totala marknaden för hyrda förbindelser. 

PTS konstaterar att den indelning mellan terminerande avsnitt och trunkavsnitt 
som myndigheten fastställde 2005 är missvisande idag eftersom den utbyggnad 
av nätinfrastruktur som genomförts sedan dess inneburit att grossistkunder har 
fler leverantörer att välja mellan. Detta medför att en marknadsavgränsning 
som utgår från TeliaSoneras förmedlingsområden inte längre avspeglar 
efterfråge- och utbudssituationen på marknaden.  

Utbyggnaden av infrastruktur och de ändrade marknadsförhållandena leder till 
att marknaden måste definieras mer generiskt. Analysen måste ta sin 
utgångspunkt i en generell nätstruktur där produktmarknaden baseras på 
tillträde till transmissionstjänster mellan slutkunders nätanslutningspunkter och 
en överlämningspunkt där operatörer kostnadseffektivt kan ta emot trafiken. 

PTS finner det vidare lämpligt att bedöma marknaderna utifrån ett framåt-
blickande perspektiv om cirka tre år eftersom myndigheten ska anmäla nytt 
utkast till marknadsanalys inom tre år från dagen för det här beslutet.39 

2.4 Slutkundsmarknaden och grossistmarknaden 
är parallella 

Huvudbeståndsdelarna i efterfrågan och utbudet av dedikerade förbindelser och 
kapacitet är servicegarantier, bandbredd, avstånd och plats eller platser som ska 
betjänas.40 Det innebär att slutkunder och grossistkunder som efterfrågar 
tjänster baserade på dedikerade förbindelser och kapacitet behöver en 

                                                 
36 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 
37 PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950 
38 TeliaSoneras nät var uppbyggt så att operatörer sammankopplade sitt nät med TeliaSoneras vid 
företagets s.k. regionala anslutningspunkter för samtrafik. Se Figur 11 
39 8 kap 11 a § LEK. 
40 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.3 
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garanterad bandbredd för att säkerställa en kommunikation med hög 
tillgänglighet. 

För grossistkunder som köper dedikerad förbindelsekapacitet finns det få 
begränsningar vad gäller vilka slutkundstjänster som denne kan erbjuda. De kan 
användas för olika behov och skräddarsys efter den utrustning som 
grossistkunden och/eller slutkunden vill ansluta. Enligt operatören TeliaSonera 
köps dedikerade kapacitetsförbindelser av grossistkunder typiskt sett för två 
olika syften. Dels används förbindelsen för att knyta ihop grossistkundens egna 
nätdelar och dels för att knyta ihop slutkunders (företags) interna datanät 
mellan olika orter/adresser. Vid användning för slutkundstjänster brukar 
grossistkunder antingen återförsälja den hyrda förbindelsetjänsten till 
slutkunden eller använda den som insatsvara i en mer förädlad slutkundstjänst.41 

Enligt PTS bedömning skulle en avgränsning av samtliga berörda 
slutkundsmarknader inte tillföra marknadsanalysen något beaktansvärt 
mervärde eftersom de dedikerade kapacitetsförbindelser som efterfrågas av 
grossistkunderna täcker alla sådana förbindelser som grossistkunden skulle 
kunna använda för att producera de olika tjänster som bjuds ut till slutkunder. 
Olika företagskunder har olika kvalitetskrav på de tjänster som köps, vilket gör 
att en leverantör som vill leverera elektroniska kommunikationslösningar till 
företag, i varje enskilt fall och på varje enskild plats behöver tillgång till 
förbindelser som motsvarar just dessa krav. För att skapa en förståelse för vilka 
möjliga slutkundstjänster som kan realiseras med en dedikerad 
kapacitetsförbindelse ges några exempel på detta nedan. 

En möjlig slutkund som efterfrågar dedikerade kapacitetsförbindelser kan vara 
sådana företag och organisationer som i sin tur tillhandahåller tjänster till 
slutanvändare, dvs. sådana företag som inte själva är slutanvändare såsom 
slutanvändare har definierats enligt 1 kap. 7 § LEK. Sådan efterfrågan kan 
exempelvis komma från operatörer som hyr dedikerad kapacitet till sina 
mobilbasstationer (verksamhetsställen). 

En annan typ av slutkund kan vara ett företag eller organisation som efterfrågar 
en förbindelse med låg kapacitet (bandbredd) för att ansluta utrustning i 
verksamhetsställen i form av telefonväxlar, bankomater och bensinpumpar vid 
bensinstationer. Dessa utrustningar kräver garanterad tillgänglighet men låg 
kapacitet för att överföra kontouppgifter och dylikt via förbindelsen. Dessa 
kapacitetsförbindelser kan användas för alla former av data-, tele- och IP-trafik.  

Slutkunder kan också vara företag eller organisationer som efterfrågar hög 
kapacitet för att kunna tillgodose det egna behovet av telefoni- och 
datakommunikation för att ansluta verksamhetsställen och flera olika former av 
utrustning samtidigt. En grossistkund skulle kunna efterfråga en dedikerad 
kapacitetsförbindelse för att ansluta en fastighet för att leverera bredband till 

                                                 
41 TeliaSonera yttrande första samrådet, Diarienr:10-9331 aktbilaga 28 s.5 
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boende i en bostadsrättsförening. Detta behov ställer höga krav på den 
elektroniska kommunikationstjänst som levereras till slutkunden.  

En konsekvens av att en slutkund kan vara ett företag eller organisation samt en 
grossistkund är att grossistmarknaden och slutkundsmarknaden blir parallella. 
En grossistkund som inte använder egen infrastruktur för att leverera tjänsten 
till slutkunden efterfrågar i stort sett samma nätdelar som slutkunden behöver. 
Detta innebär att vi får en icke-determinerad slutkundsmarknad som i viss mån 
sammanblandas med en grossistmarknad. Detta försvårar arbetet med att 
härleda en grossistmarknad till en specifik slutkundsmarknad.  

PTS finner därför att marknaden för dedikerade förbindelser och kapaciteter i 
terminerande avsnitt av hyrda förbindelser, såsom den har definierats av EU-
kommissionen, får analyseras med hänsyn till de funktioner som produkten 
fyller för grossistkunderna, snarare än utifrån en avgränsning av samtliga 
berörda slutkundsmarknader. 

2.5 Avgränsning av grossistmarknaden 

2.5.1 Grossistkundernas efterfrågan i Sverige 

Den teknikneutrala ansatsen i EU-kommissionens rekommendation från 2007 
innebär att den svenska marknaden ska analyseras oberoende av vilken typ av 
nät eller infrastruktur som nyttjas för att erbjuda tjänsterna i fråga.42 I det 
följande studeras därför vilka egenskaper som karaktäriserar grossistkunders 
efterfrågan av dedikerade förbindelser och kapaciteter i terminerande avsnitt på 
den svenska marknaden och vilka alternativ som tillgodoser grossistkundernas 
behov. Det ankommer sedan på PTS att definiera vilka produkter som i 
tillfredställande mån är utbytbara med den efterfrågade förbindelsen och 
därmed ingår på EU-kommissionens fastställda marknad nummer sex. 

2.5.2 Efterfrågan avser tillgång till befintlig infrastruktur för att 
möjliggöra tillhandahållande av tjänster till slutkunder 

De egenskaper som efterfrågas för terminerande kapacitetsförbindelser är helt 
beroende av vilken typ av tjänst som grossistkunden har för avsikt att 
tillhandahålla till slutkund.  

En operatör vill i så stor utsträckning som möjligt ha kontroll över 
produktionen av elektroniska kommunikationstjänster genom att använda sin 
egen fysiska nätinfrastruktur. I de fall den egna nätinfrastrukturen inte räcker till 
för att möta grossistkundens eller slutkundernas behov av förädlade tjänster, 
måste denna kompletteras med grossisttjänster från andra nätoperatörer. 

Många operatörer har vanligtvis ett väl utvecklat stamnät men har ofta ett 
mycket begränsat eget accessnät. Orsaken till det är att accessnätet är den minst 
replikerbara delen av ett nät och det saknas dessutom ofta möjligheter att 
uppnå stordriftsfördelar i flera parallella accessnät. Detta får till följd att 

                                                 
42 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, avsnitt 4.2.2  
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incitamenten för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att 
anlägga egen accessnätsinfrastruktur är låg. 

Accessnätet utgör därmed en flaskhalsresurs som grossistkunder vill få tillgång 
till och som deras verksamhet i princip är helt beroende av. En grossistkund 
måste således få tillgång till dedikerade kapacitetsförbindelser till rimliga villkor 
för att kunna ansluta slutkundernas verksamhetsställen och relevant utrustning 
till sin egen nätinfrastruktur. 

I Sverige används idag en rad olika typer av infrastrukturer för att ansluta 
slutkunder i accessnätet. Det vanligaste är accessnät bestående av tvinnad 
parkabel av koppar som har sitt ursprung i TeliaSoneras landsomfattande fasta 
telefonnät. En annan vanlig typ som utgör den starkast växande 
anslutningsformen är optofiberbaserade accessnät. Det finns även kabel-tv nät 
som används för att leverera elektroniska kommunikationstjänster. Dessa är 
uppbyggda med en annan teknisk plattform än accessnät som är koppar- eller 
optofiberbaserade och efterfrågas inte av grossistkunder.  

Nätinfrastruktur består vanligtvis av en kombination av koppar- och 
optofiberledningar eller enbart optofibernät. För att kunna leverera tjänster till 
större företag och organisationer behöver grossistkunden få tillgång till de 
nätanslutningspunkter där företags eller organisationers verksamhetsställen eller 
utrustning kan anslutas till det allmänna kommunikationsnätet. Detta uppnås 
främst genom tillgång till accessnät baserade på koppar- och fiber. Dessa två 
typer av nätinfrastrukturer är de som primärt används och efterfrågas vid 
produktion av elektroniska kommunikationstjänster av grossistkunder. 

2.5.3 Efterfrågan avser reserverad och garanterad kapacitet samt 
transmission med konstant bit-takt 

Slutkundernas efterfrågan på tjänster med hög kvalitet, driftsäkerhet och 
tillgänglighet, ställer krav på att leverantören av elektroniska kommunikations-
tjänster har tillgång till en lokal serviceorganisation med hög beredskap. Det är 
förenat med stora kostnader att bygga och driva en sådan egen organisation. 
Grossistkunderna efterfrågar därför en förädlad produkt där de kan dra fördel 
av de stordriftsfördelar som följer av ett väl utbyggt nät. Den tjänst som 
grossistkunderna följaktligen efterfrågar är en transmissionstjänst, dvs. 
överföring av data, som uppfyller slutkundernas behov.  

Slutkundernas behov leder vidare till att förbindelsen och kapaciteten ständigt 
måste stå till grossistkundens förfogande, oavsett om den används eller inte, 
dvs. ger grossistkunden en permanent anslutning med reserverad och 
garanterad kapacitet samt med transmission som ger en konstant bit-takt 
(hastighet), dvs. vara dedikerad. Ett avbrott i de elektroniska kommunikationerna 
får stora konsekvenser för företagen, som ofta är beroende av sina elektroniska 
kommunikationslösningar för att kunna bedriva kärnverksamheten. 
Slutkunderna har därför behov av mycket hög tillgänglighet dvs. i princip helt 
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utan avbrott. Dessutom måste informationen som ska överföras vara skyddad 
mot intrång och förvanskning. 

2.5.4 Grossistkunderna efterfrågar transmission som realiseras med 
TDM-teknikerna SDH och PDH samt Ethernet.  

Det traditionella kopparbaserade telefoninätet är ursprungligen ett rent 
kretskopplat nätverk. Upprättandet av en förbindelse mellan två parter i ett 
sådant nätverk sker genom uppkoppling av en kanal med konstant 
tidsfördröjning och bandbredd som existerar med sin överföringskapacitet till 
dess att förbindelsen kopplas ner. Kretskopplade förbindelser kopplas upp med 
förbestämd, reserverad och garanterad kapacitet/bit hastighet, oberoende av 
hur nätet nyttjas av andra användare. När således en grossistkund köper en hyrd 
förbindelse reserveras kapacitet genom en eller flera kanaler i nätet som ständigt 
är tillgänglig.  

För att upprätta en dedikerad kapacitetsförbindelse i ett kretskopplat nätverk 
tilldelas varje ansluten förbindelse en periodiskt återkommande tidslucka över 
en gemensam kapacitetslänk. Metoden för att åstadkomma detta kallas för 
tidsdelningsmultiplexering (TDM) och de vanligaste teknikerna som används 
för detta är PDH43 och SDH44. Den första är en äldre teknik som används för 
att överföra stora mängder data över ledningar av koppar och fiber och 
används vanligen vid lägre hastigheter i nätet. PDH-tekniken har i många 
telekommunikationsnät ersatts med SDH som den grundläggande tekniken vid 
överföring av stora mängder data. Teknikerna förekommer på olika nivåer i ett 
nät och är kompatibla med varandra. SDH används så som PDH för 
multiplexering av flera dataströmmar men har en mycket högre lägsta hastighet 
vid överföring. 

Grossistkunder som efterfrågar dedikerade kapacitetsförbindelser behöver få 
dessa realiserade med standardiserade tekniker. Det finns därför en efterfrågan 
från grossistkunder på TDM-teknikerna SDH och PDH i det allmänt utbredda 
kopparnätet som fortfarande anses vara ett kretskopplat nät. TeliaSonera, som 
är den största leverantören i Sverige av PDH-produkter, har under år 2012 
börjat fasa ut dessa och ersätta dem med andra produkter baserade på SDH och 
Ethernet.45 Trots detta finns fortfarande en viss efterfrågan på PDH så länge 
som tekniken används och inte fasats ut i sin helhet i produktionen av 
kapacitetstjänster. Således efterfrågar grossistkunder alltjämt dedikerade 
kapacitetsförbindelser som realiseras med teknikerna SDH och PDH och som 
de sedan kan använda för vidareförädling av slutkundstjänster. 

Idag väljer många nätägare att bygga nät som frångår den traditionella 
kretskopplade nätarkitekturen och ersätter den med paketförmedlade nät. En 
orsak till övergången är att paketförmedlade nät är billigare än kretskopplade 

                                                 
43 Plesiokron digital hierarki 
44 Synkron digital hierarki 
45 TeliaSoneras mötesanteckningar ”Samråd kring säljstopp och avveckling av tjänsterna Anatel, Digitel 
och Flexibel n*64”, Diarienr:10-9331 aktbilaga 237 
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nät. En förutsättning för att tekniken SDH ska fungera i ett kretskopplat nät är 
att alla noder i nätet är synkroniserade med varandra (detta är inte lika 
nödvändigt för tekniken PDH), vilket inte är nödvändigt för paketförmedlade 
nät. Förändringen brukar benämnas Nästa Generations Nätverk och syftar på 
övergången till ett paketförmedlat nät som använder mer optisk fiber i 
accessnätet. Detta har fått till följd att tjänster som traditionellt varit knutna till 
kretskopplad teknik som telefoni nu realiseras med paketförmedlad teknologi. 

Paketförmedlade nät har ursprungligen utvecklats för att koppla samman och 
överföra digital information mellan datorer. Överföringen sker genom att data 
delas upp i diskreta paket som var för sig skickas till en mottagare utan att i 
förväg behöva koppla upp en dedikerad kanal. När datapaketen kommer fram 
till mottagaren sätts informationen samman till ursprungligt format. Den 
grundläggande logiken för kommunikation över paketförmedlade nät är att de i 
motsats till kretskopplade nät är förbindelselösa.  

Ett problem som kan uppstå i paketförmedlade nät är köbildning då den aktiva 
utrustningen erhåller fler paket än vad som kan skickas. Detta resulterar i 
kapacitetsförsämringar för slutanvändaren vars informationsöverföring tar 
längre tid. För en grossistkund som efterfrågar dedikerade 
kapacitetsförbindelser kan detta hanteras genom att enskilda användares 
dataströmmar ges prioritet i nätet. Genom detta är det möjligt att virtuellt 
replikera en kanal med konstant tidsfördröjning och bandbredd som är 
utmärkande för dedikerade förbindelser i kretskopplade nät. Den vanligaste 
tekniken som används idag för överföring av data i paketförmedlade nät är 
Ethernet. 

Under senare år har dedikerade kapacitetsförbindelser baserade på Ethernet-
gränssnitt efterfrågats alltmer av grossistkunder, och mycket tyder på att PDH- 
och SDH-tjänster successivt kommer att ersättas av Ethernet. TeliaSonera som 
är en av de största aktörerna på marknaden beskriver sin produkt Ethernet 
Sweden med följande inledning, ”Ethernet var tidigare en teknik främst för 
lokala datanät. I dag framstår den som teleoperatörernas framtidsteknik för 
global transport”46.  

Således efterfrågar grossistkunder dedikerade kapacitetsförbindelser som 
realiseras med denna teknik. I många fall realiseras en dedikerad 
kapacitetsförbindelse med en kombination av tekniker. Det är vanligt att 
Ethernet används i accessnätet och sedan SDH för multiplexering vidare upp i 
nätet, man talar då om Ethernet över SDH, och är paketering av en 
transmissionsteknologi i en annan. 

På den svenska grossistmarknaden för dedikerade kapacitetsförbindelser 
efterfrågas således TDM-teknikerna PDH och SDH samt den paketförmedlade 
tekniken Ethernet.  

                                                 
46 Källa: www.teliaoperator.se, Diarienr:10-9331 aktbilaga 256 
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2.5.5 Både symmetrisk och asymmetrisk överföring efterfrågas 

För att kunna leverera elektroniska kommunikationslösningar till större företag 
och organisationer måste den terminerande kapacitetsförbindelsen medge 
överföring av digital data i båda riktningarna, med den kapacitet som är lämplig 
för slutkundstjänsten i fråga.47 En viktig parameter för en grossistkund är hur 
kapaciteten disponeras dvs. hur den hyrda kapaciteten fördelas uppströms 
respektive nedströms.  

Valet av kapacitet beror på vilka slutkundstjänster grossistkunden 
tillhandahåller och på vilket sätt tjänsterna levereras. Det finns således olika 
behov av att kunna välja hur kapacitet disponeras i nätet. Dedikerad kapacitet 
har traditionellt sett levererats med symmetrisk bandbredd, 48 och i PTS beslut 
från 2005 regleras endast förbindelser som medger symmetrisk överföring. 
Eftersom trafiköverföringen sker som ett led i produktionen av en 
slutkundstjänst måste PTS beakta om slutkundernas behov av trafiköverföring 
har ändrats sedan 2005.  

PTS konstaterar att grossistkunder som tillhandahåller tjänster i form av t.ex. 
telefoni och företagsnät hanterar trafikflöden som huvudsakligen är 
symmetriska. För dessa tjänster är behovet av bandbredd lika stort i båda 
riktningarna. För grossistkunder som huvudsakligen producerar tjänster som 
internetaccess till slutkunder kan situationen vara annorlunda.  

Företag är idag beroende av att de kan kommunicera med omvärlden genom 
elektronisk kommunikation. Tillgång till fungerande kommunikationstjänster i 
forma av e-post och access till Internet är grundläggande för att ett företag ska 
kunna fungera. Tjänster som dessa skapar asymmetriska trafikflöden genom att 
slutanvändare ofta tar emot data i större omfattning än vad de skickar iväg 
vilket resulterar i asymmetrisk trafikflöden. När grossistkunder primärt 
använder kapacitetsförbindelser för att leverera internetaccesser till slutkunder 
efterfrågar de också asymmetriska kapacitetsförbindelser. 

Beroende på slutkundens behov av tjänster och grossistkundens möjlighet att 
effektivt producera dessa uppstår ett behov av en efterfrågan på flexibilitet. För 
att grossistkundens produktion ska bli effektiv måste möjligheten finnas att 
välja hur kapacitetsöverföringen ska ske. Grossistkunder efterfrågar således 
både symmetrisk och asymmetrisk överföring av terminerande 
kapacitetstjänster.  

Vissa grossistkunder efterfrågar dedikerad kapacitet i terminerande avsnitt för 
att kunna överföra trafik mellan mobilbasstationer och sina regionala växlar. De 
tjänster som trafiköverföringen består av är bl.a. mobila bredband och, i allt 
högre utsträckning, datatrafik till s.k. smartphones. Grossistkunder som säljer 
mobila bredband och datatrafik till mobiltelefoner behöver i många fall 

                                                 
47 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 31 
48 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 29 fotnot 29 
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överföra höga kapaciteter till mobilbasstationen, men har ett mindre behov av 
att överföra trafik från slutkunderna, dvs. från mobilbasstationen till regional 
växel. Trafiken är i dessa fall asymmetrisk. 

Även om dedikerade kapacitetsförbindelser i terminerande avsnitt oftast 
efterfrågas med symmetrisk kapacitet, saknas således en anledning att göra en 
uppdelning av marknaden utifrån om den efterfrågade överföringskapaciteten 
är symmetrisk eller asymmetrisk. Marknaden ska således omfatta både 
symmetrisk och asymmetrisk transmission. 

2.5.6 I huvudsak digital överföring efterfrågas  

I PTS beslut från 2005 om marknaden för terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser i grossistledet, ingår analoga kapacitetstjänster på marknaden.49 
Den analoga transmissionstekniken medger överföring av data med hög 
kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, men den karaktäriseras av en mycket låg 
överföringskapacitet och en begränsad funktionalitet.  

Slutkunder efterfrågar idag bredbandstjänster med allt högre kapaciteter. Det är 
inte möjligt att tillgodose detta behov med hjälp av analog teknik, vilket 
resulterat i att grossistkunder inte längre efterfrågar dessa förbindelser. Den 
primära tekniken som idag används av operatörer för att realisera elektroniska 
kommunikationstjänster är digital. Det är den mest förekommande tekniken 
och tillgodoser slutkunders och grossistkunders krav på hög kvalitet, säkerhet 
och tillgänglighet. 

En utmärkande egenskap hos en terminerande kapacitetsförbindelse som 
efterfrågas av grossistkunder är att den medger digital överföring. Således 
saknas efterfrågan på förbindelser med analog överföringsteknik vilket innebär 
att dessa inte längre är en del av den relevanta marknaden.  

2.5.7 Kostnadseffektiva överlämningspunkter 

PTS har i avsnitt 2.5.2 konstaterat att grossistkunder efterfrågar tillträde till 
nätanslutningspunkter där företags eller organisationers verksamhetsställen eller 
utrustning kan anslutas till det allmänna kommunikationsnätet. Tillträde är en 
förutsättning för att operatörer ska kunna leverera elektroniska 
kommunikationslösningar till slutkunder. Eftersom en förbindelse har två 
ändpunkter uppkommer frågan om var den efterfrågade överlämningspunkten 
för transmissionen finns nättopologiskt, dvs. var i nätet det terminerande 
avsnittet börjar.  

Utbyggnaden av accessnäten50 ser olika ut i Sverige. Det konventionella telefon-
nätets accessnät är uppbyggt av tvinnad parkabel av koppar och har 
nätanslutningspunkter för i princip samtliga hushåll och verksamhetsställen i 
Sverige. Detta nät förbinds med ett transportnät som numera i stor utsträckning 
                                                 
49 PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, a 
50 Omfattar den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten med en korskoppling eller 
likvärdig facilitet i det fasta allmänna kommunikationsnätet 
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består av ledningar av optisk fiber. Utvecklingen mot nästa generations 
accessnät har gjort att det parallellt med det konventionella accessnätet anlagts 
annan typ av nätinfrastruktur i form av ledningar av optisk fiber.  

De terminerande kapacitetsförbindelser som efterfrågas av grossistkunder 
sträcker sig nättopologiskt längre upp i nätet än själva accessnätet och 
inkluderar överföring till en punkt där grossistkunden kan få förbindelsen 
överlämnad. Det innebär att utifrån en leverantörs och ur ett nättopologiskt 
perspektiv består förbindelsen av två delar, en accessnätsdel och en 
transportnätsdel. Eftersom transportnätet i allt större utsträckning är uppbyggt 
av ledningar av optisk fiber kan eller måste nätägaren använda sig av flera olika 
typer av underliggande nätinfrastrukturer för att skapa en sammanhängande 
förbindelse hela vägen från grossistkundens överlämningspunkt och fram till 
slutkundens nätanslutningspunkt.  

En kapacitetsförbindelse med reserverad och garanterad kapacitet kan således 
endast levereras efter grossistkunders efterfrågan om den realiseringen 
garanteras hela vägen mellan en fast nätanslutningspunkt och en punkt där 
överföringen av data kan överlämnas i grossistkundens eget nät. 
Överlämningspunkten är central för tillträdet eftersom grossistkunden från 
denna punkt själv måste finna kostnadseffektiv vidaretransport av datatrafiken. 
Ett alternativ till överlämning i eget nät är en överlämningspunkt i 
leverantörens nät där grossistkunden genom nätsammankoppling kan ta emot 
överföringen. 

Grossistkunden kan ha alternativa överlämningspunkter till sitt eget nät och 
olika sätt att realisera en förbindelse mellan det egna nätet och den nod som 
finns i anslutning till grossistkundens överlämningspunkt. Grossistkunden kan 
vid sin överlämningspunkt även ha möjlighet att samutnyttja förbindelser för 
flera slutkunder och för tjänster med olika grad av egen förädling.  

Terminerande kapacitetsförbindelser har ett högt pris i jämförelse med tjänster 
med icke-dedikerad kapacitet. Detta är en följd av att den dedikerade 
kapaciteten inte delas med annan trafik i den säljande operatörens nät, något 
som skulle ha möjliggjort ett mer effektivt resursutnyttjande av den totala 
kapaciteten för säljaren. Grossistkundens efterfrågan på förbindelser med hög 
kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet är ytterligare en faktor som gör tjänsten 
förhållandevis kostsam. För en grossistkund finns minst en komponent som går 
att påverka för att minska kostnaden för förbindelsen vilken är förbindelsens 
längd.  

Många grossistkunder har i stor utsträckning byggt sina nät med hänsyn till det 
traditionella telefonnätets och stamnätens topologi. För dessa kan 
samtrafiksnoder vara effektiva överlämningspunkter. Var en effektiv 
överlämningspunkt är lokaliserad måste dock ses efter alla grossistkunders 
behov. Generellt kan sägas att grossistkunder, på grund av prisbilden, har ett 
incitament att så tidigt som det är möjligt och lönsamt, få förbindelsen 
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överlämnad i egen kontroll. Detta innebär att den efterfrågade 
förbindelselängden skiljer sig åt från fall till fall. Enligt information från 
TeliaSonera som PTS delgivits under arbetet med beslutet är den efterfrågade 
förbindelselängden för dedikerade förbindelser och kapaciteter i terminerande 
avsnitt i genomsnitt 35 kilometer.51 Det innebär att en effektiv 
överlämningspunkt i genomsnitt ligger 35 kilometer från slutkundens 
nätanslutningspunkt. 

PTS finner att efterfrågan av dedikerad kapacitet i terminerande avsnitt 
omfattar överföring av dubbelriktad data (transmission) mellan fast 
nätanslutningspunkt där slutkunds verksamhetsställe eller utrustning kan 
anslutas till det allmänna kommunikationsnätet och fram till en 
överlämningspunkt, antingen i grossistkundens eller i leverantörens nät, där 
grossistkunden kan ta emot överföringen och föra den vidare i transportnätet.  

2.5.8 Sammanfattning av egenskaper för terminerande 
kapacitetsförbindelser 

Sammantaget bedömer PTS att det som utmärker den efterfrågan som i Sverige 
motsvarar den av EU-kommissionen avgränsade marknaden för terminerande 
avsnitt för hyrda förbindelser i grossistledet, oavsett teknisk lösning för det 
terminerande avsnittet, är att tjänsten 

 ger grossistkunden en permanent förbindelse med reserverad och 
garanterad kapacitet samt med transmission som ger en konstant bit-
takt, dvs. dedikerad förbindelse och kapacitet, över koppar- och 
fiberbaserad nätinfrastruktur, för 

 överföring av symmetrisk eller asymmetrisk digital data, som 

 håller hög kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet, och  

 realiseras med teknikerna SDH, PDH och Ethernet, 

 hela vägen mellan sådan fast nätanslutningspunkt där slutkunds 
verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det allmänna 
kommunikationsnätet och fram till en överlämningspunkt, antingen i 
grossistkundens eller i leverantörens nät, där grossistkunden kan ta 
emot överföringen och föra den vidare i transportnätet 

Härefter används begreppet terminerande kapacitetsförbindelser för sådana tjänster. 

2.6 Substitutionsanalys 

En substitutionsanalys genomförs för att bedöma huruvida olika produkter på 
grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning i 
tillfredsställande mån kan betraktas som utbytbara, och således bör anses ingå 
på samma relevanta marknad. I avsnittet analyseras först utbytbarheten mellan 
de kapaciteter som efterfrågas på marknaden. Detta efterföljs av analyser om 

                                                 
51 Information från TeliaSonera, Diarienr:10-9331, aktbilaga 133 
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utbytbarheten mellan terminerande kapacitetsförbindelser och 
bitströmstillträde, nätinfrastrukturtillträde och radiolänk.  

2.6.1 Marknaden omfattar hela spektrumet av kapaciteter 

2.6.1.1 Bakgrund 

EU-kommissionen skriver i förklaringsdokumentet till rekommendationen om 
relevanta produkt- och tjänstemarknader att det är möjligt för 
regleringsmyndigheter att dela upp den relevanta marknaden i olika 
produktmarknader efter kapacitet.52 Villkoret för en sådan uppdelning är att den 
följer och är konsekvent med konkurrensrättsliga principer.  

I det första beslutsutkast som skickades ut på samråd hösten 2011 ansåg PTS 
att det fanns sådant konkurrenstryck mellan de olika marknadssegmenten att 
det inte fanns skäl att dela upp produktmarknaden efter kapacitet. Samtliga 
operatörer, förutom TeliaSonera, som inkom med synpunkter i samrådet ansåg 
att PTS bedömning överrensstämde med deras uppfattning om hur marknaden 
såg ut. Den föreslagna regleringen speglade därmed deras efterfrågan i hög 
utsträckning. TeliaSonera, som är den operatör som enligt 2005 års beslut varit 
skyldiga att leverera terminerande kapacitetsförbindelser, ansåg att marknaden 
inte skulle regleras överhuvudtaget till följd av låga inträdeshinder och dynamik 
på marknaden. 

I det andra beslutsutkastet som skickades ut på samråd i december 2011 
föreslog PTS att marknaden skulle delas upp i en låg- respektive en 
högkapacitetsmarknad. Gränsen mellan de två marknaderna fastställdes till 30 
Mbit/s. Valet grundades på att kapaciteter under 30 Mbit/s företrädesvis 
levereras över kopparaccesser, vilka i praktiken inte används för kapaciteter 
över 30 Mbit/s där fiberaccesser är nödvändigt. Insamlad marknadsdata för 
åren 2008-2010 visade att försäljningen av lågkapacitetsförbindelser helt hade 
dominerats av ett företag, medan försäljningen av högkapacitetsförbindelser 
hade skett via ett stort antal företag, av vilka flera hade betydande 
marknadsandelar. 

Dessa marknadsförhållanden tydde enligt PTS på att konkurrensvillkoren skilde 
sig väsentligt åt mellan lågkapacitetssegmentet och högkapacitetssegmentet. Det 
gav anledning att betrakta terminerande kapacitetsförbindelser med 
överföringskapacitet under respektive över 30 Mbit/s som två enskilda 
produktmarknader. 

Operatören Tele2 ansåg i sitt yttrande i andra samrådet att en begränsning av 
regleringen till att endast omfatta kapacitet under 30 Mbit/s skulle utgöra ett 
påtagligt bekymmer för dem. Operarören HI3G ansåg att marknaden över 30 
Mbit/s kännetecknades av marknadsdynamik och instämde med PTS 
dåvarande analys. Konkurrensverket delade PTS bedömning att det fanns skäl 
att avgränsa marknaden baserat på kapacitet och hade inga invändningar mot 

                                                 
52 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 12 
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gränsen 30 Mbit/s. De påpekade dock att de inte kan utesluta att marknaden 
skulle kunna delas upp på annat sätt vid tillämpning av Konkurrenslagen53 
(KL).54  

Operatören TeliaSonera ansåg att PTS analys av uppdelningen mellan 
marknaderna inte var tillfredsställande. Enligt företaget borde gränsen för låg 
kapacitet ligga på 2 Mbit/s eftersom denna typ av förbindelser är det som 
operatörer idag framförallt hyr. PTS borde enligt TeliaSonera göra en mer 
detaljerad analys för att på ett korrekt sätt kunna konstatera vad operatörerna 
verkligen efterfrågar och köper avseende kapacitetsprodukter.  

Under våren 2012 gjorde PTS ett omtag av beslutsutkastet för marknad 6 där 
produktmarknadsavgränsningen stod i fokus. Den mest genomgripande 
förändringen som genomfördes var att den kilometeravgränsning som tidigare 
föreslagits mellan terminerande- och trunkavsnitt ersattes av en nättopologisk 
avgränsning. Det fanns under arbetets gång inget som gjorde att PTS ifrågasatte 
sin segmenterade produktmarknad. Beslutsutkastet samråddes en tredje gång 
under sommarmånaderna.  

Operatören Telenor ansåg i detta tredje samråd att de inte kände igen sig i den 
bild av marknaden som PTS utmålade. Enligt företaget var avgränsningen av 
den föreslagna relevanta produktmarknaden grundad på egenskaper och 
påståenden om grossistkunders behov som inte motsvarar verkligenheten. De 
motsatte sig att det fanns något väsentligt ökat inslag av konkurrens på den 
svenska marknaden, vare sig för lägre eller högre kapaciteter. De gick vidare 
och hävdade att det var deras bestämda uppfattning att Ethernet-baserade 
kapacitetstjänster måste träffas av regleringen, och att sådan reglering inte kan 
vara inskränkt till att endast träffa kapaciteter under 30 Mbits/s.55 

Operatören TeliaSonera välkomnade att den föreslagna regleringen begränsades 
till att gälla kapacitet under 30 Mbit/s, även om bolaget anser att gränsen för låg 
kapacitet borde vara lägre som de anfört i tidigare samråd.56  

Efter det tredje samrådet begärde PTS in uppdaterad information för år 2011 
från de operatörer som säljer terminerande kapacitetsförbindelser. 
Sammanställningen av informationen visade att stora förändringar hade skett 
mellan åren 2010 och 2011. Den mest dramatiska förändringen som skett var 
att marknadspositionerna mellan operatörerna på högkapacitetsmarknaden 
märkbart förändrats. Detta gav PTS anledning att se över sin marknadsanalys 
och studera konkurrensvillkoren på marknaden. Som ett led i detta arbete 
analyserades också produktmarknadens omfattning på nytt och den tidigare 
bedömningen att konkurrensvillkoren avseende utbudet av kapacitet under 30 

                                                 
53 Konkurrenslagen (2008:579), 
54 Källa: Samrådsvar från operatörer i andra samrådet, Diarienr:10-9331 aktbilagor 102, 104, 109 
55 Telenors yttrande i tredje samrådet för marknad 6, Diarienr:10-9331 aktbilaga 128 
56 TeliaSoneras yttrande i tredje samrådet för marknad 6, Diarienr:10-9331 aktbilaga 129 
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Mbit/s väsentligt skiljer sig åt från de som gäller för tillhandahållandet av 
kapacitet över 30 Mbit/s ifrågasattes.  

PTS vände sig till EU-kommissionen för att få klarhet i frågan om en marknads 
uppdelning efter kapacitet. EU-kommissionens svar till PTS var tydligt och 
koncist. Det är möjligt för regleringsmyndigheten att dela upp marknaden efter 
kapacitet under förutsättning att produkterna på respektive marknad inte är 
utbytbara med produkterna på någon annan marknad. PTS ska således 
analysera substitutionen mellan olika kapacitetsintervall och komma fram till att 
dessa inte är utbytbara om en uppdelning ska vara möjlig. PTS kommer därför i 
efterföljande avsnitt beskriva grossistkunders efterfrågan och utbudet av 
terminerande kapacitetsförbindelser samt analysera utbytbarheten mellan olika 
kapaciteter från efterfråge- och utbudssidan. 

2.6.1.2 Grossistkunders efterfrågan och efterfrågesubstitution 

PTS har i tidigare avsnitt beskrivit de slutkundsmarknader som har behov av 
terminerande kapacitetsförbindelser som insatsvara för att realiseras. Slutsatsen 
var att det finns få begränsningar för vilka slutkundstjänster som kan levereras 
med terminerande avsnitt som insatsvara. Detta har även bekräftats av 
TeliaSonera i deras första samrådsyttrande för detta beslut. Enligt företaget 
instämmer det i PTS uppfattning att hyrda förbindelser är en tjänst som kan 
användas för olika behov och nätdelar och att det kan vara svårt att koppla ihop 
hyrda förbindelser med enskilda slutkundstjänster.57 

TeliaSonera har sedan i fråga om grossistkundernas efterfrågan på terminerande 
kapacitetsförbindelser anfört att hyrda förbindelser i grossistledet typiskt sett 
köps av operatörer för två olika syften. Dels för att användas för att knyta ihop 
operatörens egna nätdelar och dels för att användas för att knyta ihop 
slutkunders (företags) interna (data)nät mellan olika orter/adresser. I 
sistnämnda fall brukar grossistkunden antingen återförsälja den hyrda 
förbindelsetjänsten till slutkunden eller använda den som insatsvara i en mer 
förädlad slutkundstjänst.58  

Grossistkunder använder alltså terminerande kapacitetsförbindelser till att 
antingen ansluta sina egna verksamhetsställen eller att knyta ihop slutkunders 
datanät. Det primära syftet är således att ansluta någon form av utrustning för 
vidare transport upp i nätet. Den kapacitet som grossistkunder efterfrågar är 
därmed helt beroende av vilken utrustning som ska anslutas vid var tid och hur 
mycket information som ska överföras.  

PTS tolkning av grossistkunders efterfrågan på terminerande 
kapacitetsförbindelser är att den omfattar alla möjliga kapaciteter. Detta stöds 
av de samrådssvar som flera operatörer inkommit med till PTS. Operatörerna 
Tele2, Telenor och HI3G ansåg att den marknadsavgränsning som PTS 

                                                 
57 TeliaSoneras yttrande i första samrådet för marknad 6, Diarienr:10-9331 aktbilaga 27, 28 
58 TeliaSoneras yttrande i första samrådet för marknad 6, Diarienr:10-9331 aktbilaga 27, 28 
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föreslog i det första beslutsutkastet i allt väsentligt överrensstämde med deras 
uppfattning av marknaden.59 

Operatören Tele2 yttrade i andra samrådet vid beredningen av beslutsutkastet 
att den föreslagna regleringen som då endast omfattade kapaciteter under 30 
Mbit/s skulle utgöra ett påtagligt problem för dem. Operatören Telenor 
uttrycker sin efterfrågan på Ethernet-baserade kapacitetstjänster över 30 Mbit/s 
i tredje samrådet genom att hävda att en sådan reglering inte kan vara inskränkt 
till att endast träffa kapaciteter under 30 Mbit/s.60  

PTS har varit i kontakt med operatörerna Tele2 och Telenor för att säkerställa 
att myndighetens uppfattning om företagens efterfrågan överensstämmer med 
deras. Båda operatörerna har tydligt indikerat att deras efterfrågan omfattar 
samtliga kapaciteter inom marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser.  

2.6.1.3  Försäljningen av terminerande kapacitetsförbindelser 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser i Sverige finns det 37 
operatörer som säljer dedikerad kapacitet. Leverantörerna av dessa tjänster är 
dels nationella operatörer dels lokala stadsnät som finns utspridda över landet. 
Den externa försäljningen, dvs. försäljningen på grossistmarknaden, var år 2008 
c:a 1,2 MSEK och har de efterföljande åren sjunkit med ungefär 39 % till en 
försäljning på 724 MSEK år 2011 (Figur 1). Försäljningen har under åren 2009-
2011 legat på en relativt konstant nivå runt 690 MSEK vilket indikerar en jämn 
total efterfrågan från grossistkunderna på marknaden. 

 

Figur 1 Total extern försäljning MSEK terminerande kapacitetsförbindelser 

 

                                                 
59 Operatörernas yttranden i första samrådet, Diarienr:10-9331, aktbilagor 25, 26, 29 
60 Tele2 och Telenors yttrande, Diarienr:10-9331 , aktbilagor 101, 104 
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TeliaSonera är den största operatören på marknaden och har för år 2011 
rapporterat att 85 % av företagets externa försäljning kommer från 
kapaciteterna 2 Mbit/s. Detta motsvarar 54 % av den totala externa 
försäljningen på marknaden. För övriga operatörer på marknaden härrör 
sammantaget 35 % av den externa försäljningen från kapaciteter under 30 
Mbit/s och 65 % från kapaciteter över 30 Mbit/s. 

 

Figur 2 Total extern försäljning terminerande kapacitetsför. under och över 30 Mbit/s 

Den externa försäljningen av terminerande kapacitetsförbindelser har minskat 
för kapaciteter under 30 Mbit/s och ökat för kapaciteter över 30 Mbit/s (Figur 
2). Denna förändring kan härledas bl.a. till efterfrågan på olika 
slutkundsmarknader där mer kapacitetskrävande tjänster efterfrågas i idag 
jämfört med år 2008.  

Värdet av den externa försäljningen av lågkapacitetsprodukter är fortfarande 
högre än motsvarande försäljningsvärde för högkapacitetsprodukter. Däremot 
finns betydligt fler aktörer som erbjuder högkapacitetsförbindelser än 
lågkapacitetsförbindelser. Detta beror till del på att marknaden genomgår ett 
teknikskifte från SDH- till Ethernet-teknik. Många aktörer har byggt ut 
tekniken Ethernet, vilket skapat incitament att träda in på marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser.61 Marknaden är fortfarande under 
utveckling och det är därför osäkert hur den kommer att utvecklas under de 
närmaste tre åren.62 

2.6.1.4  Efterfrågesubstitution 

När substituerbarhet diskuteras är den viktigaste faktorn normalt den s.k. 
efterfrågesubstitutionen, dvs. i vilken utsträckning kunder är beredda att ersätta 

                                                 
61 TeliaSonera yttrande beslutsutkastet marknad 6 2013-01-25, Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 s.6 
62 TeliaSonera yttrande beslutsutkastet marknad 6 2013-01-25, Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 s.6 
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en viss produkt eller tjänst med andra tjänster eller produkter. I den mån 
grossistkunderna – i tillfredsställande mån – är beredda att ersätta en 
förbindelse med viss kapacitet med en förbindelse med annan kapacitet skall 
dessa förbindelser anses tillhöra samma produktmarknad. Omvänt ska 
kapacitetsprodukter som inte är utbytbara ur ett grossistkundsperspektiv anses 
tillhöra skilda produktmarknader. 

PTS har konstaterat ovan att terminerande kapacitetsförbindelser efterfrågas i 
alla möjliga kapaciteter. Det har också konstaterats att efterfrågan har ökat på 
kapaciteter över 30 Mbit/s de senare åren, medan efterfrågan på kapaciteter 
under 30 Mbit/s har minskat. Det sker således en övergång av efterfrågan från 
lågkapacitetsförbindelser till högkapacitetsförbindelser. PTS har nu att analysera 
huruvida det saknas en sådan grad av utbytbarhet mellan hög- och 
lågkapacitetsprodukter att dessa ska omfatta skilda produktmarknader. 

Kommissionen rekommenderar det ”hypotetiska monopolisttestet” för att 
undersöka utbytbarheten mellan produkter.63 Med hjälp av detta test undersöks 
korspriselasticiteten mellan produkter, dvs. i vilken mån en prisökning på en 
produkt leder till en ökad efterfrågan på en annan produkt. En hög 
korspriselasticitet innebär att det finns konkurrenstryck mellan produkterna 
som påverkar aktörernas beteende på marknaden. 

Enligt kommissionen bör man vid användningen av det ”hypotetiska 
monopolisttestet” starta definitionsarbetet med en viss produkt vars egenskaper 
är sådana att det kan vara motiverat att införa regleringsskyldigheter. I denna 
analys anser PTS att det är lämpligt att starta med lågkapacitetsförbindelser, 
eftersom dessa produkter historiskt varit reglerade och därför får anses utgöra 
”kärnprodukten”.  

Med lågkapacitetsförbindelser avses här kapacitetsförbindelser under 30 
Mbit/s, som i huvudsak levereras över kopparaccesser. TeliaSonera har uppgett 
att en helt övervägande del av företagets externa försäljning i 
lågkapacitetssegmentet utgörs av SDH-förbindelser på 2 Mbit/s.64 I ett 
elektroniskt kommunikationsnät säljs standardiserade kapaciteter efter specifika 
beräkningsmetoder, där 2 Mbit/s kan ses som en minimikapacitet på en skala 
som sträcker sig från 2 Mbit/s till 1Gbit/s. 2 Mbit/s får också ses som en 
”central” produkt, eftersom kapacitetsförbindelser med högre kapacitet kan 
produceras genom användning av multiplar av kapaciteten 2 Mbit/s. 

Den i varje fall efterfrågade kapaciteten realiseras med hjälp av utrustning som 
är kapabel att överföra en standardiserad kapacitet som ligger över den 
efterfrågade minimikapaciteten. Det innebär exempelvis att om en slutkund vill 
ansluta en utrustning som behöver 0,5 Mbit/s kommer den högre kapaciteten 2 

                                                 
63 EU-kommissionens riktlinjer, p. 40 f. 
64 TeliaSonera inkommen handling Diarienr:10-9331 aktbilagor 200, 251 
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Mbit/s att realiseras. Kapaciteten avrundas alltså alltid uppåt till närmaste 
standardiserade kapacitet i produktionen.  

Frågan blir då huruvida grossistkunderna skulle gå över till en högre kapacitet 
om det skedde en liten, men märkbar och varaktig höjning av priset på 
lågkapacitetsförbindelser. Den i varje enskilt fall efterfrågade kapaciteten beror 
på vilken utrustning som grossistkunden vill ansluta och hur mycket 
information som ska skickas vidare. Ur ett rent tekniskt och funktionellt 
perspektiv är en lägre kapacitet alltid utbytbar mot en högre. 

SDH är vidare enligt TeliaSonera en teknik som generellt är på väg att fasas ut.65 
Den ökande försäljningen av högkapacitetsförbindelser och den minskande 
försäljningen av lågkapacitetsförbindelser stöder enligt PTS TeliaSoneras 
tolkning. Den stadiga övergången från låg- till högkapacitetsförbindelser – trots 
att den totala försäljningen ligger på en oförändrad nivå – visar att 
grossistkunderna ser högkapacitetsförbindelserna som ett substitut till 
lågkapacitetsförbindelser.  

PTS finner det därför troligt att en liten, men märkbar prisökning på 
lågkapacitetsförbindelser skulle leda till att grossistkunderna i stor utsträckning 
skulle övergå till att köpa förbindelser med högre kapacitet. Det innebär att det 
finns ett konkurrenstryck från försäljningen av högre kapaciteter som påverkar 
prissättningen på lågkapacitetsprodukter. En hypotetisk monopolist på en 
lågkapacitetsmarknad skulle inte kunna utöva marknadsinflytande och 
exempelvis höja priserna utan hänsyn till konkurrenterna i 
högkapacitetssegmentet.  

Den relevanta produktmarknaden bör därför med hänsyn till utbytbarheten 
från efterfrågesidan omfatta såväl lågkapacitets- som högkapacitetsförbindelser. 

2.6.1.5 Utbudssubstitution 

En fullständig beskrivning av produktmarknaden kan emellertid även kräva att 
den potentiella substitutionen på utbudssidan beaktas. Utbudssubstitutionen 
handlar om möjligheten för operatörer på marknaden att snabbt ställa om sin 
produktion till utbytbara produkter utan väsentliga tilläggskostnader eller 
kommersiella risker. Förekomsten av detta potentiella utbud skulle ge en effekt 
på marknaden som är så omedelbar att verkningarna kan jämföras med 
efterfrågesubstitution. Med omedelbar effekt avses att sådan utbudssubstitution 
måste ha en effekt inom maximalt ett år. För att utbudssubstitution ska ha 
någon relevans för marknadsdefinitionen ska en faktisk utbudssubstitution 
kunna konstateras. Enbart hypotetisk substitution på utbudssidan är inte 
tillräckligt för att påverka definitionen av en marknad. 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser kan 
utbudssubstitutionen vara viktig vid definitionen av den relevanta marknaden 

                                                 
65 TeliaSonera yttrande beslutsutkastet marknad 6 2013-01-25, Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 s.4 
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eftersom den plattform som används för att producera kapacitet är 
standardiserad efter specifika kapacitetsintervall. Centralt är kapaciteten 2 
Mbit/s som också kan ses som en minimikapacitet på en skala från 2 Mbit/s till 
1 Gbit/s. När en operatör säljer kapacitetsförbindelser använder de sig av 
multiplar av kapaciteten 2 Mbit/s. Kapaciteten 4 Mbit/s består således av två 
stycken 2 Mbit/s förbindelser osv. Detta kan illustreras genom TeliaSoneras 
produkt SDH Sweden i Figur 3 nedan.  

 

Figur 3 Antal förbindelser och maximal kapacitet SDH Sweden66 

Produktionen av högre kapaciteter består alltså i grunden av flera förbindelser 
av lägre kapacitet. Upp till 32 Mbit/s kan endast multiplar av 2 Mbit/s 
användas. Vid 34 Mbit/s och 45 Mbit/s finns två andra standardiserade 
kapaciteter. I Figur 3 kan man se hur dessa tre standardiserade kapaciteter 
används för att producera accessprodukten Access 155T/TN. Den består av 
antingen 63 st. 2 Mbit/s förbindelser, 3 st. 34 Mbit/s eller 3 st. 45 Mbit/s 
förbindelser osv.  

Den leverantör som tillhandahåller lägre standardiserade kapaciteter har därför 
alltid möjlighet att genom en liten omställning i produktionen, genom byte av 
linjekort i den aktiva utrustningen, börja producera högre kapaciteter genom 
multipler av de standardiserade kapaciteterna. Omvänt kan en leverantör som 
tillhandahåller högre transmissionskapacitet alltid, genom mindre anpassningar 
av utrustningen, fragmentera kapaciteten till flera mindre, dedikerade 
kapacitetsförbindelser, dvs. transmissionskapaciteter som är logiskt separerade 
från varandra. En sådan fragmentering har den operatör som säljer lägre 
kapaciteter redan gjort. 

Från ett utbudsperspektiv finns det alltså full utbytbarhet mellan högre och 
lägre kapaciteter. Leverantörerna inom respektive segment har möjlighet att 
snabbt ställa om sin produktion till högre eller lägre kapaciteter utan väsentliga 
tilläggskostnader eller kommersiella risker. Det innebär att det inom varje 

                                                 
66 Källa: www.teliaoperator.se, Diarienr:10-9331 aktbilaga 257 s.6 
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segment finns ett konkurrenstryck från de leverantörer som inte levererar 
kapaciteten i fråga.  

Detta innebär att den relevanta produktmarknaden – även med bortseende från 
de slutsatser som dragits ovan i fråga om efterfrågesubstitution – till följd av 
utbudssubstitution måste anses omfatta samtliga kapaciteter som kan levereras 
på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser.  

2.6.2 Transmissionstjänsten bitströmstillträde ingår inte  

Med tillträde till bitström avses en transmissionstjänst där en grossistkund hyr 
dubbelriktad icke-dedikerad överföring av data mellan en nätnod och en 
slutkund. Genom tillträdet får grossistkunden tillgång till en förbindelse utan att 
behöva investera i nätinfrastruktur och transmissionsutrustning (på lokal nivå) 
som krävs för att kunna tillhandahålla bredbandstjänster. Syftet med 
grossistkundens bitströmstillträde är i första hand att kunna erbjuda 
bredbandstjänster till konsumenter och mindre företag.  

Bitströmstillträde gör det möjligt för grossistkunder att från en 
överlämningspunkt nå slutkunder inom ett geografiskt område. Den har ett 
dynamiskt kapacitetsutnyttjande genom att överföringen samutnyttjas med 
andra slutanvändare och kapaciteten tas endast i anspråk då slutanvändare är 
aktiva. Samutnyttjandet får till följd att produktionskostnaderna för tjänsten blir 
lägre än för en sådan terminerande kapacitetsförbindelse vars kapacitet ständigt 
är tillgänglig för grossistkunden och slutkunden.  

Bitströmstillträdets avsedda användning och dess kapacitetsutnyttjande innebär 
att kraven på kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet är lägre jämfört med en 
dedikerad kapacitetsförbindelse. En slutkund som får sitt bredband realiserat 
med bitströmstillträde skulle således vid ett eventuellt avbrott i tjänsten inte 
vara fullt lika beroende av ett snabbt återställande av tjänsten jämfört med ett 
större företags eller organisations vars verksamhet är helt beroende av 
förbindelsens tillgänglighet. Bitströmstillträde är således i normalfallet inte en 
lämplig insatsvara vid leverans av slutkundstjänster med sådana 
tillgänglighetskrav att slutkunden i princip ska vara garanterad tillgänglighet 
utan avbrott. 

PTS har under beredningen av beslutet fått information från marknaden som 
tyder på att det i vissa fall finns en utbytbarhet mellan bitströmtillträde och 
terminerande kapacitetsförbindelser. Det har anförts att det vid lägre 
kapaciteter är viktigt att förbindelsen är dedikerad men att detta inte är lika 
nödvändigt vid högre kapaciteter. Denna bedömning överrensstämmer inte 
med vad EU-kommissionen anför, att hyrda förbindelser med låg kapacitet i 
vissa fall kan ersättas med en bredbandstjänst baserad på DSL beroende på 
tjänstens kvalitetskrav.67 Oavsett hållning i sak förutsätter en sådan utbytbarhet 

                                                 
67 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s.38 
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att såväl slutkunden som grossistkunden ställer lägre krav på servicekvalitet och 
således gör avsteg från den dedikerade kapacitetstjänstens kärnegenskaper.  

För en operatör som efterfrågar dedikerad kapacitet under 30 Mbit/s är en 
bitströmstjänst inget alternativ. Den kapacitet som köps måste vara dedikerad 
för att möjliggöra leverans av tjänster till slutkunder med höga servicekrav. Det 
finns således inget utrymme för felmarginaler i tjänsteproduktionen. Den låga 
utbytbarheten gör således att bitströmstillträde inte ingår på samma 
produktmarknad som dedikerade kapacitetsförbindelser. En liten men varaktig 
prishöjning på dedikerade kapacitetsförbindelser skulle inte ändra detta 
förhållande.  

För en operatör som efterfrågar dedikerad kapacitet över 30 Mbit/s finner PTS 
att en bitströmstjänst i vissa fall torde vara utbytbar med en dedikerad 
kapacitetsförbindelse. Detta kräver dock att det efterfrågade bitströmstillträdet 
inte behöver ha sådan hög servicekvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet som 
är utmärkande för dedikerade kapacitetsförbindelser.  

Vid en liten men varaktig prishöjning på dedikerade kapacitetsförbindelser 
skulle således ett fåtal grossistkunder köpa bitströmstillträde istället och gör 
avkall på höga servicenivåer och tillgänglighet. Denna prishöjning skulle dock, 
p.g.a. ett relativt litet kundbortfall, fortsättningsvis vara lönsam för den 
hypotetiska monopolisten vilket innebär att bitströmstillträde inte ingår på 
samma produktmarknad som terminerande kapacitetsförbindelser.  

2.6.3 Nätinfrastrukturtillträde ingår inte  

Med nätinfrastrukturtillträde avses tillträde till fysisk nätinfrastruktur i form av 
ledningar av koppar- eller optisk fiber. Genom tillträdet får grossistkunder 
tillgång till passiva ledningar som grossistkunden ansluter till en aktiv utrustning 
för produktion av slutkundstjänster. En operatör som etablerar sig på denna 
nivå i investeringsstegen har fullständig kontroll över produktionen av tjänster 
och har följaktligen full möjlighet att differentiera sina produkter. Syftet med 
grossistmarknaden är att grossistkunder ska kunna tillhandahålla 
bredbandstjänster till slutkunder genom tillgång till oförädlade insatsvaror.  

EU-kommissionen anger att dedikerade kapacitetstjänster ibland är ett 
alternativ till nätinfrastrukturtillträde och vice versa under vissa 
omständigheter.68 Vilka de omständigheter som EU-kommissionen avser 
beskrivs inte närmare men kan antas vara situationer där en fysisk närvaro på 
nätinfrastrukturnivå är lönsam för grossistkunden. En förutsättning för val 
mellan de båda tillträdena är möjligheten att uppnå skal- och 
samproduktionsfördelar. Det är även tänkbart att det kan vara fråga om en 
situation där den aktuella slutkundens behov rör en elektronisk 
kommunikationslösning där det totalt sett kan vara lönsamt för grossistkunden 

                                                 
68 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s.38 
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även om vissa specifika förbindelser som behövs för att tillgodose behovet inte 
är lönsamma. 

Den avsedda användningen av en dedikerad kapacitetsförbindelse innebär höga 
krav på kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet. Vid ett eventuellt avbrott i 
tjänsteleveransen är grossistkunden angelägen om att leverantören av tjänsten 
återställer dess funktion i princip omedelbart, vilket sker genom leverantörens 
serviceorganisation. I det fall grossistkunden vill klättra på investeringsstegen 
och etablera sig på nätinfrastrukturnivå skulle således denne själv vara tvungen 
att investera i aktiv utrustning samt bygga upp en lokal serviceorganisation. 
Detta är förenat med stora kostnader och en större risk jämfört med köp av en 
sådan förädlad tjänst som dedikerad kapacitetsförbindelse. 

För terminerande kapacitetstjänster under 30 Mbit/s skulle grossistkundens 
kostnad för att etablera sig på nätinfrastruktur vara för höga jämfört med det 
pris grossistkunden kan ta ut på slutkundsmarknaden. Även om det inte kan 
uteslutas att det förekommer viss utbytbarhet i enskilda fall, beroende på 
slutkundsaffärens beskaffenhet, finner PTS dock att sådan utbytbarhet inte är 
av sådan tillräcklig omfattning att tillträde på ledningsnivå är utbytbart med 
terminerande kapacitetstjänster under 30 Mbit/s. Tillträde till nätinfrastruktur 
ingår följaktligen inte på samma marknad som sådana terminerande 
kapacitetsförbindelser.  

Även för terminerande kapacitetsförbindelser över 30 Mbit/s kan det i vissa fall 
vara utbytbart för grossistkunden att etablera sig på nätinfrastrukturnivå. 
Avgörande för sådan utbytbarhet är dock den individuella elektroniska 
kommunikationslösning som slutkunden totalt sett efterfrågar och slutkundens 
betalningsförmåga. Det är således mer en fråga om kundunderlag än förändring 
av priset på en dedikerad kapacitetsförbindelse. Det är således inte sannolikt att 
en operatör skulle köpa nätinfrastrukturtillträde om en hypotetisk operatör 
genomförde en liten men varaktig prishöjning på terminerande 
kapacitetsförbindelser över 30 Mbit/s. 

I en situation där förhållandet är omvänt har grossistkunden alla möjligheter att 
själv producera en terminerande kapacitetsförbindelse och träda in på 
marknaden. Inträdet är förenat med höga kostnader och förutsätter att 
operatören kan uppnå skal- och samproduktionsfördelar i produktionen av 
slutkundstjänster. Eftersom nätinfrastrukturtillträde är en insatsvara i 
produktionen av terminerande kapacitetsförbindelser har prisförändringar på 
denna en påverkan på båda tillträdena. En prishöjning på nätinfrastruktur skulle 
således sannolikt innebära en prishöjning på en dedikerad kapacitetsförbindelse. 
En liten men varaktig prishöjning på nätinfrastrukturtillträde skulle därmed inte 
få en grossistkund att istället köpa en terminerande kapacitetsförbindelse. Detta 
oavsett om den efterfrågade kapaciteten är under eller över 30 Mbit/s.  

Mot bakgrund av detta skulle en grossistkund som efterfrågar en terminerande 
kapacitetsförbindelse, oavsett kapacitet, inte vara villig att köpa ett mer 
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oförädlat tillträde eller vice versa. En liten men varaktig prishöjning av en 
hypotetisk monopolist skulle inte påverka detta förhållande. 
Nätinfrastrukturtillträde ingår därmed inte på samma produktmarknad som 
terminerande kapacitetsförbindelser. 

2.6.4 Terminerande kapacitetsförbindelser över radiolänk ingår inte 

Radiolänk är ett system som med radiofrekvenser medför överföring av data- 
och telefonitrafik punkt-till-punkt. Denna elektromagnetiska förbindelse 
möjliggör, vid perfekta förhållanden, transmission med hög driftssäkerhet, 
tillgänglighet och hög kvalitet avseende bitfel och fördröjning. Det är således 
möjligt att med radiolänk få tillgång till en kanal med konstant tidsfördröjning 
och bandbredd som är utmärkande egenskaper för terminerande 
kapacitetsförbindelser. 

På marknaden finns idag radiolänkutrustning med olika gränssnitt och 
överföringskapaciteter, upp till 1 Gbit/s. Radiolänkar är lätta att flytta och kan 
snabbt tas i drift och är jämförelsevis billiga att upprätta eftersom det inte krävs 
någon kabelgrävning längs förbindelsesträckningen. Beroende på 
förbindelsesträckningens längd, belägenhet och tillgången till andra 
förbindelselösningar är radiolänkar ett alternativ för operatörer som med egen 
utrustning vill etablera terminerande avsnitt. 

På den svenska marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser finns det 
operatörer som erbjuder produkter som realiseras med radiolänk. Men vanligare 
är att radiolänkar upprättas och drivs av operatörer som själva behöver överföra 
trafik mellan två platser där det saknas tillgång till fast nätinfrastruktur på 
ledningsnivå i form av koppar eller optisk fiber. En operatör använder därmed 
radiolänkar i stor utsträckning för att komplettera sin fasta nätarkitektur för 
överföring av information i form av röstsamtal eller data från ett medium 
baserat på spektrum för att slutligen övergå till ett medium över fast 
nätinfrastruktur i form av koppar- eller fiber. 

Jämför med fast nätinfrastruktur baserad på koppar- eller fiberledningar saknas 
reala etableringshinder för terminerande kapacitetsförbindelser över radiolänk. 
En operatör kan relativt enkelt upprätta egen radiolänksförbindelse till en låg 
kostnad genom att placera ut utrustning på ett hustak eller annan hög punkt. 
Detta är en av anledningarna varför grossistkunder inte efterfrågar 
terminerande kapacitetsförbindelser över radiolänk på grossistmarknaden.  

I avsnitt 2.4 beskrivs att en möjlig slutkund som efterfrågar dedikerade 
kapacitetsförbindelser kan vara företag och organisationer som i sin tur 
tillhandahåller tjänster till slutanvändare, dvs. sådana företag som inte själva är 
slutanvändare. En sådan efterfrågan kan exempelvis komma från operatörer 
som hyr dedikerad kapacitet till sina mobilbasstationer (verksamhetsställen). 
Operatörernas efterfrågan avser i dessa fall tillgång till terminerande 
kapacitetsförbindelser över fast nätinfrastruktur. Orsaken till det är att vissa 
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förutsättningar måste vara uppfyllda om förbindelsen ska kunna realiseras med 
radiolänk med hög kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet. 

Först och främst måste en operatör ha tillgång till spektrum för att realisera 
förbindelsen med radiolänk. För det andra måste sikten vara fri mellan de 
sändare och mottagare operatören vill koppla ihop.69 För det tredje har 
väderleken en stor betydelse för radiolänkens funktionsduglighet. Vid regn och 
snöfall försämras radiolänkens möjlighet att effektivt överföra information 
mellan sändaren och mottagaren. Detta gör att trådlösa tjänster är mer känsliga 
för störningar än terminerande kapacitetsförbindelser över fast nätinfrastruktur. 
En utmärkande egenskap som grossistkunder efterfrågar är att förbindelsen ska 
ha mycket hög tillgänglighet med i princip inga avbrott. Därför efterfrågar 
grossistkunder terminerande kapacitetsförbindelser över fast nätinfrastruktur i 
form av koppar- och fiberledningar framför radiolänkar. 

För att kunna leverera tjänster till större företag och organisationer behöver 
grossistkunden få tillgång till de nätanslutningspunkter där företags eller 
organisationers verksamhetsställen eller utrustning kan anslutas till det allmänna 
kommunikationsnätet. Detta uppnås främst genom tillgång till accessnät 
baserade på koppar- och fiber. Dessa två typer av nätinfrastrukturer är de som 
primärt används och efterfrågas vid produktion av elektroniska 
kommunikationstjänster av grossistkunder. Möjligheten att erbjuda mobila 
högkapacitetstjänster till slutkunder med terminerande kapacitetsförbindelser 
över radiolänk som underliggande infrastruktur är därmed begränsad.  

En grossistkund som köper terminerande kapacitetsförbindelser som realiseras 
över koppar- och fibernät skulle alltså inte byta till en liknande tjänst över 
radiolänk om priset på den nuvarande tjänsten ökade med 5-10 procent. En 
radiolänk är således att betraktas mer som ett komplement till terminerande 
kapacitetsförbindelser över koppar- och fiberledningar istället för ett substitut. 
Terminerande kapacitetsförbindelser över radiolänk ingår därför inte på den 
relevanta produktmarknaden. 

2.6.5 Sammanfattning av substitutionsanalys 

PTS finner att den relevanta produktmarknaden omfattar samtliga kapaciteter 
som kan levereras på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. PTS 
finner även att de angränsande marknaderna bitströmstillträde, 
nätinfrastrukturtillträde och terminerande kapacitetsförbindelser över radiolänk 
saknar utbytbarhet med terminerande kapacitetsförbindelser över koppar- och 
fiberinfrastruktur och ingår därmed inte på den relevanta produktmarknaden.  

.  

                                                 
69 Fri sikt brukar benämnas med det engelska uttrycket Line of sight 
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2.7 Geografisk marknadsavgränsning 

2.7.1 Metod för geografisk marknadsavgränsning 

Den geografiska marknaden definieras som det område där de aktuella 
företagen deltar i utbudet och efterfrågan av de aktuella produkterna och där 
konkurrensvillkoren är likartade eller tillräckligt enhetliga och som därför kan 
särskiljas från angränsande områden där de rådande konkurrensvillkoren är 
märkbart annorlunda.70 Den kan utgöras av hela eller en del av en berörd 
medlemsstats territorium eller angränsande delar av medlemsstaters territorium 
betraktade som enhet.71 

I förklaringsdokumentet till rekommendationen anges att den geografiska 
omfattningen av marknader inom området elektronisk kommunikation 
traditionellt har bestämts enligt två huvudkriterier: täckningsområdet för ett nät 
samt förekomsten av tillämpliga lagbestämmelser eller andra regleringsmedel.72 
Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation oftast 
funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med nationell täckning har 
marknaderna ofta befunnits vara nationella. Det ökande antalet operatörer med 
olika infrastrukturer komplicerar emellertid bilden och därmed även den 
prövning som ska genomföras.  

Den metod som ska användas för att definiera den geografiska marknaden 
anges i EU-kommissionens riktlinjer för marknadsanalys73. Metoden är hämtad 
från konkurrensrätten och definitionen av den geografiska omfattningen av de 
marknader som fastställs i EU-kommissionens rekommendation bör därför stå i 
överensstämmelse med rättspraxis inom det konkurrensrättsliga området. 
Grundprinciperna vid den geografiska avgränsningen anges vara desamma som 
vid produktavgränsningen, nämligen principerna om efterfråge- och 
utbudssubstitution. Syftet är att avgränsa ett område där 
konkurrensförutsättningarna märkbart skiljer sig från omkringliggande 
områden.  

Vid bedömningen ska hänsyn enligt praxis särskilt tas till de berörda varornas 
eller tjänsternas beskaffenhet och egenskaper, eventuella hinder för 
marknadsinträde, konsumentpreferenser samt huruvida det föreligger väsentliga 
skillnader i företagens marknadsandelar eller betydande prisskillnader mellan 
området och omkringliggande områden.74 

2.7.1.1 Utbytbarhet på efterfrågesidan 

I geografiskt hänseende syftar marknadsavgränsningen i första hand till att 
bedöma om, och i vilken utsträckning, företag inom olika geografiska områden 

                                                 
70 EU-kommissionens riktlinjer, p. 56, vilka återges i prop. 2002/03:110, s. 273. 
71 Se prop. 2002/03:110, s. 273. 
72 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 12 
73 EU-kommissionens riktlinjer 
74 Se förstainstansrättens dom i förenade målen T-346/02 och 347/02 Cableuropa m.fl. mot kommissionen 
(2003), p. 115 ff. 
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utgör reella alternativa leverantörer för kunderna, dvs. utbytbarheten från 
efterfrågesidan.75 

Den relevanta produkten i detta sammanhang, tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelser, är till sin natur geografiskt definierad. Det som 
grossistkunden efterfrågar är tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser 
mellan en fast nätanslutningspunkt där slutkunds verksamhetsställe eller 
utrustning kan anslutas till det allmänna kommunikationsnätet och en 
överlämningspunkt där grossistkunden kan få förbindelsen överlämnad till sig 
för vidare överföring i sitt nät. Sådant tillträde kräver i varje enskilt fall att det 
finns koppar- eller fiberbaserad infrastruktur tillgänglig mellan 
nätanslutningspunkten och överlämningspunkten. 

Den geografiska marknaden är därför av naturliga skäl knuten till den 
tillgängliga infrastrukturen. En operatör som vill leverera en terminerande 
kapacitetsförbindelse till grossistkund A för att ansluta en mobilbasstation i 
staden X behöver tillträde till nätinfrastruktur för att realisera den efterfrågade 
förbindelsen. Ur grossistkundens efterfrågeperspektiv är därför en förbindelse 
som når fram till exempelvis mobilbasstation B i staden Y inte ett substitut, 
även om den senare skulle vara jämförelsevis billigare. 

Resonemanget ovan ger mycket snävt avgränsade geografiska marknader i det 
enskilda fallet. Det är vare sig praktiskt eller nödvändigt att diskutera 
marknadsförhållandena på en sådan detaljerad geografisk nivå. Kommissionen 
har accepterat att det i samband med analys av marknader för elektronisk 
kommunikation kan vara lämpligt att gruppera samman de geografiska enheter 
som uppvisar liknande konkurrensvillkor, även om en sådan ansats i viss mån 
skiljer sig från kommissionens riktlinjer.76 

2.7.1.2  Likartade konkurrensvillkor 

Vid 2005 års analys av marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser fann 
PTS att den geografiska marknaden var nationell. Frågan är om det i detta 
beslut, till följd av strukturella och beteendemässiga förändringar, finns 
anledning att göra en annan bedömning.  

Analysen av den geografiska marknaden syftar till att undersöka huruvida någon 
eller några delar av landet präglas av en högre eller lägre grad av 
konkurrenstryck än övriga delar. Det är inte nödvändigt att konkurrensvillkoren 
är fullkomligt homogena inom ett område för att detta ska anses utgöra en 
relevant geografisk marknad. Det räcker med att de är likartade, eller tillräckligt 
enhetliga, för att det ska vara möjligt att bedöma effekten av det berörda 
företagets ekonomiska styrka.77 Enbart sådana geografiska områden där 

                                                 
75 Se Konkurrensrätt, en handbok, Wetter m.fl. 2004, s. 124 och 128. 
76 Se kommissionens kommentarer den 14 februari 2008 i ärende UK/2007/0733, SG-Greffe (2008) 
D/200640 
77 Se EU-domstolens dom i målet 27/76 United Brands Co mot kommissionen, p. 10 f. 
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konkurrensvillkoren är heterogena definieras ”som varande icke enhetliga 
marknader”.78  

Utgångspunkten för analysen av geografisk avgränsning är de parametrar som 
EU-kommissionen förespråkar i sitt yttrande från år 2008 till den engelska 
regleringsmyndigheten Ofcom. Vid bedömning av om konkurrensförhållandena 
inom ett geografiskt område är likartade eller tillräckligt homogena är det 
nödvändigt med strukturella- och beteendemässiga bevis. Dessa omfattar 
information om marknadsandelarnas fördelning och utveckling över tid, 
prissättning och utbuds- och efterfrågeförhållanden på marknaden. 79 Utöver det 
analyseras även nätinfrastrukturens geografiska täckning som är ett traditionellt 
mått på den geografiska marknaden80. 

Nedan följer en kort beskrivning av hur parametrarna bidrar till utredningen av 
den geografiska marknaden.  

Marknadsandelarnas fördelning och utveckling över tid 

Fördelning av operatörernas marknadsandelar är viktig för att förstå den 
geografiska marknaden vilken ligger till grund för bedömning av operatörer 
med betydande inflytande. En leverantör som inte utsätts för ett 
konkurrenstryck från en eller flera konkurrerande leverantörer har ett 
betydande marknadsinflytande. En operatör med höga marknadsandelar 
indikerar att marknadsförhållandena är homogena då de kan agera oberoende 
av sina konkurrenter. Således är marknadsandelar en central del av 
bedömningen av konkurrensförhållandena på en geografisk marknad  

Prissättning 

Skillnader i prissättning mellan olika områden på den nationella marknaden kan 
tyda på att konkurrensförhållandena är olika mellan områdena. Således skulle en 
marknad där operatörer erbjuder tjänster till ett lägre pris än i övriga landet tyda 
på en ökad konkurrens mellan operatörer på marknaden. Prissättningen är 
essentiell för att lokalisera områden där konkurrensförhållandena är likartade 
samt där de är olikartade.  

Nätens täckning 

Traditionellt har den geografiska marknaden bestämts efter nätinfrastrukturens 
täckning. Framväxten av alternativa leverantörer av terminerande 
kapacitetsförbindelser utöver den tidigare monopolisten gör analysen mer 
komplicerad. Förekomsten av nya lokala operatörer på marknaden kan vara ett 
tecken på att konkurrensvillkoren kan komma att skilja sig åt i olika delar av 
landet.81 Omvänt kan förekomsten av flera nationellt aktiva operatörer med 

                                                 
78 EU-kommissionens riktlinjer, p. 56 
79 EU-kommissionens kommentarer, UK/2007/0733: Wholesale Broadband Access in the UK. 
Diarienr:10-9331 aktbilaga 238 
80 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 12. 
81 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 12 och ERGs ståndpunkt om geografiska 
aspekter, s. 5 f. 
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betydande försäljning och därutöver endast mindre lokala operatörer med 
obetydlig geografisk täckning och försäljning tala för att konkurrensvillkoren är 
homogena i landet.82  

Utbuds- och efterfrågekaraktäristik 

Terminerande kapacitetsförbindelser utgör en nödvändig insatsvara vid 
produktionen av mobiltelefonitjänster och etablering av företagsnät till 
slutanvändare. De flesta slutanvändare, som stora företag och slutkonsumenter 
för mobiltelefoni, efterfrågar enhetliga slutkundstjänster över hela eller stora 
delar av landet. Många grossistkunder måste därför ha en nationell strategi vid 
tillhandahållandet av dessa tjänster. När dessa förhållanden leder till att 
grossistkunder föredrar att köpa terminerande kapacitetsförbindelser i olika 
delar av landet från en och samma leverantör kan det tyda på att den 
geografiska marknaden bör anses vara nationell.  

2.7.2 Marknadsandelarnas fördelning och utveckling 

Antalet operatörer som agerar inom ett visst geografiskt område och deras 
respektive marknadsandelar anses ge en direkt och betydelsefull indikation på 
förekomsten av konkurrenstryck.83 Det finns i Sverige 37 stycken operatörer på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser och av dessa har sju stycken 
verksamhet i hela landet. Det finns dessutom ett stort antal lokala leverantörer, 
framförallt kommunala stadsnät, som erbjuder terminerande 
kapacitetsförbindelser till försäljning. I den fortsatta analysen används 
totalförsäljning inklusive internförsäljning vid beräkning av marknadsandelar. 
Detta för att belysa det totala utbudet på marknaden och därmed det reella 
konkurrensförhållandet. 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser har TeliaSonera den 
överlägset största försäljningen med en marknadsandel på 66 procent av den 
totala försäljningen. TeliaSonera är en nationell operatör som säljer 
kapacitetstjänster över hela landet vilket möjliggörs av deras omfattande 
nätinfrastruktur. Den näst största aktören på marknaden, operatören B (Figur 
4), har en marknadsandel på 8,4 procent. Av de fem största leverantörerna på 
marknaden är fyra nationella operatörer och den femte en lokal operatör med 
en marknadsandel på 3,6 procent. 

                                                 
82 ERGs ståndpunkt om geografiska aspekter, s. 9. 
83 Jfr. DG Comp’s Discussion Paper on exclusionary abuses, p. 29. 
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Figur 4 Marknadsandelar baserat på totalförsäljning för de fem största leverantörerna 

Marknadsandelarnas utveckling över de senaste fyra åren har till viss del 
förändrats. TeliaSonera behåller sin marknadsledande position men har sedan år 
2008 sett sin andel av marknaden minska. Detta beror framförallt på minskad 
försäljning mellan åren 2008-2010 samtidigt som andra leverantörers försäljning 
ökat. Denna trend har under 2011 förändrats då TeliaSonera ökat sin 
försäljning i likhet med andra nationella operatörer.  

 

Figur 5 Marknadsandelar uppdelat efter nationella och lokala operatörer 

Vid en analys av marknadsandelarna uppdelat efter nationella och lokala 
operatörer kan ett tydligt mönster utskiljas (Figur 5) Marknaden domineras av 
operatörer som säljer terminerande kapacitetsförbindelser över hela Sverige. 
Detta har inte förändrats under de senaste fyra åren och kommer sannolikt inte 
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förändras de närmaste tre åren. Samtidigt har de lokala operatörerna ökat sin 
andel av marknaden men väldigt marginellt utifrån ett nationellt perspektiv. De 
lokala leverantörer som är 30 till antalet har ökat sin marknadsandel i 
genomsnitt med 1,3 procent per år under de senaste fyra åren. Deras försäljning 
på den totala marknaden har i snitt varit 12 procent under 4 års tid, och det 
finns inget som tyder på att detta kommer att förändras inom de närmaste tre 
åren. 

 

Tabell 1 Marknadsandelar TeliaSonera och sex lokala operatörer 

Vid en vidare jämförelse mellan TeliaSonera och de sex största lokala 
operatörerna (Tabell 1) kan man se att marknadsförhållandena även där har 
varit stabila under de senaste fyra åren. För operatör B och C har det skett stora 
förändringar men i förhållande till den totala marknaden och TeliaSoneras 
marknadsandel är förändringen marginell. Marknadsandelarna för operatörerna 
B-G är så pass låga att det är osannolikt att dessa lokala operatörer skulle kunna 
påverka TeliaSoneras marknadsledande position. 

Framväxten av alternativa leverantörer av terminerande kapacitetsförbindelser 
utöver den tidigare monopolisten skulle kunna vara ett tecken på att 
konkurrensvillkoren skiljer sig åt i olika delar av landet.84 Förekomsten av en 
lokalt etablerad operatör inom ett visst område ger i sig nödvändigtvis inte 
upphov till en hårdare konkurrenssituation. För att en eller flera konkurrerande 
operatörer i ett visst område ska kunna utöva ett hårdare konkurrenstryck på 
den nationella operatören TeliaSonera, och begränsa företagets förmåga att 
agera oberoende på marknaden, förutsätts att den konkurrerande operatören 
har en viss storlek. TeliaSonera har trots allt, till följd av sin tidigare 
monopolställning, sitt rikstäckande nät, sin totala storlek och ekonomiska 
styrka, en särställning på marknaden.  

För att närvaron av och konkurrensen från en lokal operatör ska få genomslag 
på TeliaSoneras marknadsställning krävas ett potentiellt övertagande av ett 
betydande kundunderlag. För att detta ska vara möjligt krävs att de lokala 
operatörerna har en stark ekonomisk ställning och en betydande storlek på 
marknaden. Deras låga marknadsandelar tyder på att de inte har de 
förutsättningar som krävs för att utöva ett konkurrenstryck på TeliaSonera. Det 

                                                 
84 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 12 och ERGs ståndpunkt om geografiska 
aspekter, s. 5 f. 

Marknads

Position Operatör 2008 2009 2010 2011

1 TeliaSonera 82,8% 71,0% 64,6% 66,1%

2 B 3,2% 4,6% 6,4% 3,6%

3 C 0,1% 0,2% 0,2% 1,4%

4 D 0,7% 1,1% 1,3% 1,3%

5 E 1,2% 1,6% 1,8% 1,1%

6 F 0,4% 0,6% 1,1% 1,1%

7 G 0,5% 0,8% 0,9% 0,8%
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kan förvisso vara så att konkurrensförhållandena på vissa lokala marknader inte 
är fullkomligt homogena, men det räcker med att de är likartade för att de ska 
anses ingå på den relevanta marknaden. 

Distributionen av marknadsandelar mellan TeliaSonera och de lokala 
operatörerna visar på ett enhetligt konkurrensförhållande som tyder på att 
TeliaSonera kan agera oberoende på marknaden. De marknadsförhållanden 
som gäller på marknaden dikteras således till stor del av TeliaSonera och det 
tyder i sig på att marknaden är nationell.  

 

Tabell 2 Marknadsandelar TeliaSonera och sex nationella operatörer 

Vid en jämförelse av TeliaSonera och de sex största nationella operatörernas 
marknadsandelar kan man se att konkurrensförhållandena varit relativt stabila 
under de senaste fyra åren (Tabell 2). Den största förändringen är att 
TeliaSoneras andel av marknaden minskat från 82,8 till 66,1 procent samt att 
operatör B har ökat sin marknadsandel med 3,5 procentenheter mellan åren 
2010-2011. Marknadsandelarnas fördelning liknar de förhållanden som råder 
mellan TeliaSonera och de lokala operatörerna.  

Marknadsandelarnas fördelning mellan TeliaSonera och övriga nationella 
operatörerna tyder på att de i liten utsträckning har möjlighet att utöva ett 
konkurrenstryck på TeliaSonera. I likhet med analysen av lokala operatörer 
resulterar detta i en marknad med enhetliga konkurrensförhållanden vilket i sig 
tyder på att marknaden är nationell. 

För att närvaron av och konkurrensen från övriga operatörer ska få genomslag 
på TeliaSoneras marknadsställning krävas ett potentiellt övertagande av 
betydande marknadsandelar. Att detta kommer att ske inom de närmaste tre 
åren är inte sannolikt. Detta i kombination med TeliaSoneras marknadsledande 
position i förhållande till övriga operatörers betydligt lägre marknadsandelar 
tyder på att marknadsförhållandena är homogena i hela Sverige. Marknaden är 
således utifrån detta perspektiv nationell. 

2.7.3 Prissättning och geografiska prisskillnader 

Förekomsten av konkurrenstryck har en återhållande verkan på aktörers 
förmåga att agera oberoende på marknaden, dvs. att utöva marknadsinflytande. 
Ett tydligt tecken på skillnader i konkurrenstryck mellan olika områden är 
därför att inkumbenten agerar olikartat i skilda delar av landet. Det 

Marknads

Position Operatör 2008 2009 2010 2011

1 TeliaSonera 82,8% 71,0% 64,6% 66,1%

2 B 1,4% 4,3% 4,9% 8,4%

3 C 3,7% 6,0% 5,8% 5,2%

4 D 2,9% 4,4% 4,8% 4,0%

5 E 1,3% 2,2% 3,0% 3,0%

6 F 0,0% 0,3% 0,6% 0,5%

7 G 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
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konkurrensmässiga beteendet kan ta sig uttryck i en rad produktrelaterade 
faktorer, varav den allra viktigaste anses vara prissättningen. Att det finns 
prisskillnader – som inte är kostnadsanknutna – mellan olika områden är därför 
ett tecken på att konkurrensvillkoren kan skilja sig åt. Om inkumbenten möter 
ett starkt konkurrenstryck från en viss lokal konkurrent kan det pressa ner 
priserna i det området.  

Analysen av priser på marknaden tar sin utgångspunkt i TeliaSoneras 
prissättning av produkterna SDH Sweden som idag ingår i företagets reglerade 
utbud och Ethernet Sweden som erbjuds på kommersiella villkor. PTS anser att 
TeliaSoneras prissättning, i sin position som marknadsledande operatör, är en 
representativ indikator för konkurrensförhållandena på marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser. Inledningsvis analyseras de båda 
produkternas prissättning separat och därefter redogörs för PTS slutsatser vid 
en sammantagen bedömning av båda produkternas prissättning. 

SDH Sweden 

Produkten SDH Sweden är reglerad enligt PTS beslut 04-6950/23 från 2005 
och erbjuder en komplett tjänst för fasta förbindelser mellan två eller flera 
förbindelsepunkter. Tjänsten bygger på SDH-teknik och ger högsta möjliga 
tillförlitlighet i den digitala överföringen. TeliaSonera erbjuder bandbredder från 
2 Mbit/s till 10 Gbit/s i ett nät med Sveriges största täckning. Grossistkunder 
kan genom att etablera förbindelser mellan två eller flera kundadresser skapa 
egna VPN för data-, IP- och telekommunikation. Produkten kan även användas 
för transmission mellan grossistkundens accesser och samtrafiknoder.85 

PTS har analyserat information från TeliaSonera om företagets externa 
försäljning under 2011 där det framgår att 85 procent av försäljningen härrör 
från kapaciteten 2 Mbit/s.86 Sett utifrån den totala externa försäljningen på hela 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser motsvarar detta 54 procent 
av försäljningen. Det innebär att prissättningen av förbindelser med kapaciteten 
2 Mbit/s är central för att förstå om det råder skillnader i 
konkurrensförhållanden mellan olika geografiska områden i Sverige. Analysen 
kommer därmed att ta sin utgångspunkt i kapacitetsförbindelser om 2 Mbit/s.  

Prissättningen för TeliaSoneras produkt SDH Sweden är uppdelad i en 
accessdel dvs. en förbindelse mellan en slutkund och en överlämningspunkt 
och en del för taxerat förbindelseavstånd. Avgiften för en access består av en 
fast engångsavgift som bestäms av vald anslutningsform, kapacitet och 
avtalsperiod. Utöver det tillkommer en fast kvartalsavgift87 för 
accessförbindelsen mellan första kopplingspunkt (hos kunden eller slutkunden) 
och den nod (debiteringspunkt) mot vilken kundadressen är ansluten. Priset för 

                                                 
85 Produktblad för SDH Sweden. Diarienr:10-9331 aktbilaga 266 
86 Beräkning baserad på inkommen data från TeliaSonera avseende försäljning av terminerande 
kapacitetsförbindelser. Diarienr:10-9331 aktbilaga 200 
87 I kvartalsavgiften ingår upp till 3km förbindelselängd 
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en access är oberoende av dess geografiska placering och påverkas endast av de 
valda parametrarna. 

Prissättningens andra del avser avgifter för en förbindelse mellan 
debiteringspunkter och består av en kvartalsavgift per debiteringspunkt och en 
kvartalsavgift för förbindelselängden mellan debiteringspunkter. Avgiften per 
debiteringspunkt är geografiskt beroende och debiteras efter tre olika 
prisnivåer. 

 

Tabell 3 SDH Sweden kvartalsavgift VC 12/2 Mbit/s per debiteringspunkt efter ort88 

Samtliga priskomponenter för produkten SDH Sweden är likartade i hela landet 
förutom den fasta kvartalsavgiften per debiteringspunkt (Tabell 3). Priset för 
denna är differentierad och beroende av debiteringspunktens geografiska 
placering. I sammanställningen i Tabell 3 visas exempel på städer i Sverige och 
inom vilken prisnivå de faller inom. De geografiska områdena är uppdelade i tre 
olika prisnivåer och för debiteringspunkter som faller inom prisnivå 1 debiteras 
ingen fast kvartalsavgift, prisnivå 2 debiteras 1000 kr och för prisnivå 3 
debiteras 1750 kr i kvartalsavgift.  

Av tabellen kan man se att de flesta av Sveriges största städer med invånarantal 
över 100 000 faller inom prisnivå 1 och består av 182 stycken 
debiteringspunkter/noder. Den höga befolkningsmängden har potential att 
skapa goda förutsättningar för att flera operatörer ska kunna etablera sig på 
marknaden och skapa en väl fungerande konkurrensutsatt marknad. För 
prisnivå 2 ingår städer med något lägre invånarantal i förhållande till prisnivå 1. 
Prisområdet består av 199 debiteringspunkter/noder och innefattar en 

                                                 
88 TeliaSonera prislista SDH Sweden, Diarienr:10-9331.aktbilaga 240. Källa: antal invånare: 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/fakta_om_lan_och_kommuner 

Fast avgift / DP 0 kr Fast avgift / DP 1 000 kr Fast avgift / DP 1 750 kr

Antal noder 182 Antal noder 199 Antal noder 2 609

Exempel

områden

Antal

invånare

Exempel

områden

Antal

invånare

Exempel

områden

Antal

invånare

Stockholm 864 324 Eskilstuna 97 596 Abisko 156

Göteborg 520 374 Sala 21 568 Borås 104 106

Enköping 40 015 Skara 18 220 Dingtuna 1 005

Västerås 138 709 Kramfors 18 742 Falkenberg 41 447

Malmö 302 835 Storuman 6 026 Halmstad 92 294

Helsingborg 130 626 Överkalix 3 549 Järna 8 800

Norrköping 130 623 Vimmerby 15 397 Karlstad 86 409

Linköping 147 334 Karlskrona 64 215 Kålbäck 1 951

Skellefteå 71 580 Boden 27 643 Landvetter 7 152

Umeå 116 465 Hässleholm 50 164 Mariefred 3 726

Uppsala 200 001 Oskarshamn 26 166 Bergshamra 8 094

Örebro 137 121 Strömstad 12 010 Billinge 415

Sundsvall 96 113 Täby 64 558 Skultuna 3 133

Östersund 59 373 Vaxholm 11 141 Kosta 884

Genomsnitt 211 107 31 214 25 684

Prisnivå 1 Prisnivå 2 Prisnivå 3



  

Post- och telestyrelsen 53 

 

blandning av städer.89 För både prisnivå 1 och 2 är antalet debiteringspunkter i 
stort sett samma men för prisnivå 3 är antalet väsentligt högre med 2609 
stycken. Noderna inom prisnivå 3 är lokaliserade i en blandning av små 
samhällen som Abisko till större städer som Halmstad.  

Skillnaderna i pris per debiteringspunkt mellan de olika prisnivåerna för 
produkten SDH Sweden kan bero på olika faktorer. En förklaring kan vara 
olikheter i konkurrensförhållanden mellan de geografiska områdena. Det skulle 
även kunna bero på att det inte är möjligt att uppnå samma kostnads- och 
skalfördelar i prisnivå 3 (Abisko) som i prisnivå 1 (Göteborg). Eftersom 
kundunderlaget är lägre för städer i prisnivå 3 finns där av naturliga skäl färre 
företag och organisationer att dela kostnader på vilket resulterar i högre 
kostnader per enhet. Att upprätthålla den höga servicenivån som efterfrågas av 
grossistkunder kommer även det innebära högre kostnad inom vissa områden. 
För att avgöra om den högre prisnivån är kostnadsrelaterad eller beror på 
skillnader i konkurrensförhållanden har PTS gjort en prisjämförelse mellan 
prisnivå 1 och 2.  

 

Tabell 4 Prisjämförelse mellan Prisnivå 1 och 2 för produkten SDH Sweden90 

I Tabell 4 presenteras ett räkneexempel på totalkostnaden för två 
accessförbindelser á 2 Mbit/s, mellan en kundadress och en debiteringspunkt, 
där hälften köps inom prisnivå 1 respektive prisnivå 2. Beräkningen tar med 
kostnader som kan hänföras till basförbindelsen dvs. en 3km lång förbindelse 
mellan en kundadress till en debiteringspunkt. Kostnader per kilometer för 
vidare transport i nätet (förbindelser över 3km) har medvetet tagits bort då 

                                                 
89 Genomsnittligt antal är baserat på urvalet i sammanställningen.  
90 Prisuppgifter från TeliaSoneras prislista produkten SDH Sweden. Diarienr:10-9331. aktbilaga 240 

Prisnivå 1 T och TS 

Avgifter

VC 12 

2Mbit/s

Engångsavgift 1 år 10 000

Engångsavgift 3 år 0

Kvartalsavgift / Access 0-3 km 4 600

Kvartalsavgift / Debiteringspunkt 0

Total kostnad 1 år 28 400

Total kostnad 3 år 55 200

Prisnivå 2 T och TS 

Avgifter

VC 12 

2Mbit/s

Engångsavgift 1 år 10 000

Engångsavgift 3 år 0

Kvartalsavgift / Access 0-3 km 4 600

Kvartalsavgift / Debiteringspunkt 1 000

Total kostnad 1 år 32 400

Total kostnad 3 år 67 200

Kostnadsskillnad mellan Nivå 2 och 1

VC 12 

2Mbit/s

Avtals period 1 år 14%

Avtals period 3 år 22%
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priset per kilometer är detsamma mellan samtliga debiteringspunkter i hela 
landet. 

Räkneexemplet visar att skillnaden mellan de två olika prisnivåerna är den fasta 
kvartalsavgiften per debiteringspunkt. För prisnivå 2 börjar denna avgift på 1 
000 kr/kvartal och ökar med kapaciteten. Den procentuella kostnadsskillnaden 
mellan prisnivå 1 och 2 är för ett ettårsavtal 14 procent och för ett treårsavtal 
22 procent. Exemplet visar, vilket tidigare påvisats, att det finns skillnader i pris 
mellan olika debiteringspunkter men att övriga priskomponenter är likartade.  

I prisnivå 1 råder förhållanden som ger goda förutsättningar för lägre priser 
genom ett stort kundunderlag och därmed möjlighet till kostnads- och 
skalfördelar. Detta skapar även potential för marknadsinträde för flera 
operatörer som kan konkurrera på marknaden. Detta kan vara ett skäl till varför 
det inte debiteras några kvartalsavgifter per debiteringspunkt i detta prisområde. 
Därmed skulle det motsatta vara sant för prisnivåer 2 och 3, där 
förutsättningarna för konkurrens är lägre i och med ett mindre kundunderlag 
vilket dessutom minskar möjligheten till kostnads- och skalfördelar. Priset 
återspeglar då dels en avsaknad av tillräckligt konkurrenstryck från andra 
operatörer dels en kostnadsökning i förhållande till prisnivå 1 som beror på det 
högre kostnadsläget. 

Att kostnaden är högre i prisnivå 2 verkar rimligt med tanke på att möjligheten 
att uppnå kostnads- och skalfördelar är lägre i mindre befolkningstäta områden. 
Kostnaden för att leverera och upprätta den höga tillgängligheten och 
driftsäkerheten i nätet kommer att vara större för TeliaSonera i vissa områden. 
TeliaSonera har anfört att tekniken SDH är en komplex och kostsam teknik 
som idag enbart större traditionella operatörer använder91. Detta indikerar att 
prissättningen är kostnadsrelaterad och att antalet operatörer som erbjuder 
tjänster baserade på denna teknik är få, vilket reducerar konkurrensen. De 
prisskillnader som finns mellan olika prisnivåer är därmed sannolikt relaterade 
till högre kostnader. Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser är ur 
detta perspektiv nationell. 

I det fall prisskillnaderna inte beror på ökade kostnader utan på olikheter i 
konkurrensförhållanden inom olika områden i Sverige borde detta avspeglas i 
prissättningen av andra produkter som TeliaSonera säljer på marknaden. Många 
av de operatörer som säljer terminerande kapacitetsförbindelser över 
fiberbaserade nät använder sig av tekniken Ethernet. Det är den vanligaste 
tekniken i paketförmedlade nät på grund av teknikens kostnads- och 
resurseffektivitet. Genom att analysera prissättningen av TeliaSoneras produkt 
Ethernet Sweden borde skillnader i konkurrensförhållanden inom olika 
geografiska områden tydliggöras. Den relevanta marknaden kännetecknas av en 
övergång från tekniken SDH till Ethernet vilket inneburit att nya aktörer har 

                                                 
91 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25, s. 3. Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 
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trätt in på marknaden92. Ethernet är därmed en teknik som används av alla, från 
de största operatörerna till de minsta stadsnäten för att producera 
kapacitetstjänster.93  

Det innebär att det borde finnas ett större konkurrenstryck på Ethernet 
förbindelser vilket bör avspeglas i prissättning av produkten. För att vidare 
analysera konkurrensförhållanden på marknaden följer i nästa avsnitt en analys 
av prissättningen av produkten Ethernet Sweden.  

Ethernet Sweden 

Produkten Ethernet Sweden erbjuder förbindelser, punkt till punkt, punkt till 
multipunkt och multipunkt till multipunkt, med garanterad bandbredd och 
kvalitet med överföringshastigheter från 0,5 Mbit/s till 10 Gbit/s med tekniken 
Ethernet. Produkten erbjuder en hög grad av flexibilitet vilket möjliggör 
leverans av de flesta typer av tjänster över TeliaSoneras nät som når över 90 
procent av Sveriges slutkunder.94 Ethernet är den vanligaste tekniken som 
används idag för överföring av data i paketförmedlade nät och framstår idag 
som teleoperatörernas framtidsteknik. Skälet till Ethernet-teknikens framfart är 
utvecklingen mot paketförmedlade nät som erbjuder låga driftskostnader och 
kapitalkostnader i förhållande till kretskopplade nät och SDH-tekniken.  

Priset för produkten Ethernet Sweden är uppdelat i en accessdel och en 
förbindelsedel. För accessdelen debiteras en fast engångsavgift och en fast 
kvartalsavgift som bestäms efter vald anslutningsform (t.ex. koppar eller fiber), 
kapacitet och avtalsperiod. Priset för förbindelsedelen bestäms av samma 
parametrar samt ytterligare en geografisk parameter som är beroende av om 
förbindelsen levereras inom en kommun, ett län eller i Sverige. Förbindelser 
inom en kommun är relativt sett billigare än förbindelser inom ett län oavsett 
dess lokalisering i Sverige. 

TeliaSonera har valt att använda en enhetlig prissättning i hela landet för 
produkten Ethernet Sweden. Någon utskiljning eller anpassning av priser 
mellan olika kommuner eller län görs inte vilket tyder på att det saknas 
leverantörer på marknaden som har en återhållande verkan på TeliaSoneras 
prissättning. Om det förekommit ett visst konkurrenstryck från en lokal 
konkurrent skulle det med stor sannolikhet ha resulterat i lägre priser i det 
området. Prissättningens struktur är således en tydlig indikation på att 
konkurrenstrycket är homogent i hela landet.  

Utifrån ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i Ethernet Sweden är 
konkurrensvillkoren likartade i hela landet. TeliaSonera agerar likartat och 
saknar konkurrenter som kan påverka dess prissättning. Marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser är ur detta perspektiv nationell.  

                                                 
92 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25, s. 3. Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 
93 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25, s. 3. Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 
94 Produktblad för Ethernet Sweden. Diarienr:10-9331 aktbilaga 267 
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Slutsats prissättning och geografiska prisskillnader 

Det är av stor vikt att förhandsreglering endast riktas mot de områden där den 
faktiskt behövs. En operatör har inte betydande marknadsinflytande om den 
utsätts för ett konkurrenstryck från en eller flera konkurrerande operatörer. 
Konkurrenstrycket innebär nämligen en begränsning för en dominerande 
operatör att agera oberoende på marknaden och exempelvis höja priserna, 
sänka tjänsternas kvalitet eller begränsa utbudet av produkter och tjänster.  

PTS analys av TeliaSoneras prissättning av produkten SDH Sweden visar att 
priset i vissa områden är högre än i andra. Denna prisskillnad skulle kunna 
förklaras av högre kostnader eller av ett lägre konkurrenstryck från andra 
leverantörer. Från ett perspektiv är det högre kostnadsläget ett rimligt 
antagande då det i vissa mindre befolkningstäta områden saknas möjlighet att 
uppnå kostnads- och skalfördelar i större omfattning. Från ett annat perspektiv 
kan det lägre priset i vissa områden stark tyda på att konkurrenstrycket är högre 
vilket leder till prispress på marknaden. Enligt de beräkningar som genomförts 
är det genomsnittliga priset för en 2 Mbit/s förbindelse i prisnivå två 14 
procent högre jämfört med prisnivå ett, räknat på ett ettårsavtal.  

De äldre teknikerna som t.ex. SDH som kräver tidsluckor och synkroniserad 
kommunikation för att fungera, är resurskrävande. Dessa står i skarp kontrast 
till den relativt nya tekniken Ethernet som är en mer effektiv 
kommunikationsform i nätet och därmed mer kostnadseffektiv. När denna 
teknik finns tillgänglig är TeliaSoneras pris för den likartad över kommuner, län 
och i Sverige. Det innebär att konkurrensförhållandena är likartade och att det 
finns få konkurrenter som påverkar TeliaSoneras prissättning. 

Förhållandena som gäller för TeliaSoneras produkt Ethernet Sweden tyder på 
att kostnadsskillnaderna mellan de olika prisnivåerna för SDH Sweden är 
kostnadsrelaterade. Det innebär att kostnaderna för att leverera dessa tjänster i 
nätet är högre i mindre befolkningstäta områden. Orsaken till det är det mindre 
kundunderlaget som minskar möjligheten till stordriftsfördelar vid t.ex. 
multiplexering av andra förbindelser. En SDH-förbindels är också kostsam 
vilket borde avspeglas i priset för noder inom vissa områden. I det fall 
konkurrensförhållandena varit heterogena i något område p.g.a. olikheter i 
konkurrensförhållande borde detta även reflekteras i prissättningen av 
produkten Ethernet Sweden, vilket inte är fallet. Därmed är det rimligt att anta 
att skillnader i pris mellan de olika prisnivåerna inom produkten SDH Sweden 
beror på kostnadsskillnader. Det finns inget som indikerar att olikheter i 
konkurrensförhållanden skulle förklara skillnader i prissättning.  

Analysen av TeliaSoneras prissättning visar sammantaget att 
konkurrensförhållandena är likartade i hela landet. I vissa områden och för vissa 
tekniker finns skillnader i priser som kan förklaras av färre möjligheter till 
kostnads- och skalfördelar i nätet. Utifrån detta tyder prissättningens struktur 
på att marknadsförhållandena är homogena och att marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser är nationell.   
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2.7.4 Nätens täckning 

Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation oftast 
funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med nationell täckning har 
marknaderna ofta befunnits vara nationella. Sedan 1990-talet har antalet 
operatörer med olika infrastrukturer ökat vilket kräver att antagandet om en 
nationell marknad måste analyseras.  

TeliaSonera har ett tidigare förflutet som telemonopolist och äger och driver 
genom sitt dotterbolag Skanova Access AB (Skanova) ett fiber- och kopparnät 
som täcker hela Sverige. Merparten av alla Sveriges fasta adresser i form av 
bostäder och företag etc. är anslutna till antingen deras kopparnät eller fibernät. 
Bara kopparnätet består av cirka 6 miljoner kopparaccesser och kan såsom 
fibernäten användas till att leverera tjänster som telefoni, bredband och TV.95  

TeliaSonera är den enda svenska operatör som innehar ett nationellt stamnät 
och ortssammanbindande nät i samtliga delar av landet och som dessutom är 
etablerat med accessnät för fast telefoni på 7 000 orter. TeliaSonera är den enda 
leverantör som med få undantag kan tillhandahålla terminerande 
kapacitetsförbindelser via egen infrastruktur till samtliga verksamhetsställen på 
samtliga orter i hela Sverige. Detta ger företaget en särställning på marknaden 
för terminerande kapacitetsförbindelser.  

Den heltäckande infrastrukturen har etablerats under många år och medger ett 
snabbt tillhandahållande av terminerande kapacitetsförbindelser till en låg 
marginalkostnad i alla delar av landet. TeliaSonera är den enda operatör som 
kostnadseffektivt kan producera dessa överallt i Sverige. Det finns ett mycket 
stort antal orter och områden där TeliaSonera är ensamt om att tillhandahålla 
terminerande kapacitetsförbindelser. TeliaSonera har således kontroll över 
infrastruktur som är svår att kopiera. 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser finns det utöver 
TeliaSonera sex operatörer som är etablerade nationellt. Två av dem har ett 
nationellt stamnät som är sammankopplade med lokala accessnät vilket innebär 
att de kan nå i stort sett alla städer runt om i Sverige. De andra fyra 
operatörerna är också nationellt etablerade men saknar i viss utsträckning egen 
infrastruktur eller tillräcklig redundans i deras nät för att effektivt kunna erbjuda 
terminerande kapacitetsförbindelser till låg marginalkostnad i hela landet. Detta 
minskar deras möjligheter att leverera kostnadseffektiva terminerande 
kapacitetsförbindelser. 

Merparten av antalet operatörer (30 stycken) som säljer terminerande 
kapacitetsförbindelser är lokala stadsnät som ägs och/eller drivs till 85 procent 
av kommunala bolag, förvaltningar eller i samverkan med privata 
samarbetsföretag. Stadsnäten började byggas upp under 1990-talet som lokala 
kommunikationsnät inom den kommunala förvaltningen med avsikt att 

                                                 
95 www.skanova.se. Diarienr:10-9331 aktbilaga 235-236 
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tillhandahålla kommunikationstjänster till förvaltningar och kommunala bolag. 
Stadsnäten är små nationellt sett även om de kan nå en stor andel av 
befolkningen inom en specifik kommun.  

De kommunalt ägda stadsnäten har enligt 2 kap 1 § kommunallagen (1991:900) 
en begränsad möjlighet att agera utanför sin kommungräns. En kommun får 
inte vidta åtgärder uteslutande eller väsentligen i annan kommuns intresse. 
Huvudregeln är att kommunerna ska anpassa sin kapacitet till det egna behovet, 
och inte ha långvarig överkapacitet som utnyttjas av annan mot ersättning.96 
Denna begränsning i kommunallagen innebär att många stadsnät saknar 
möjlighet att erbjuda tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser utanför 
sin kommungräns och har därmed en begränsad möjlighet att uppnå 
stordriftsfördelar.  

Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser domineras av sju aktörer 
som sammantaget har en marknadsandel på 87 procent. De har samtliga ett 
nationellt nät och möjlighet att leverera terminerande kapacitetsförbindelser 
över stora delar av landet. Övriga operatörer som har en lokal nätinfrastruktur 
och som endast kan erbjuda lokala förbindelser står för en liten del av den 
totala marknaden. Deras nätinfrastruktur är således inte representativ för den 
totala marknaden som till största delen är nationell. Slutsatsen blir därmed att 
utifrån nätens täckning så är marknaden för terminerande kapacitetstjänster 
nationell.  

2.7.5 Utbuds- och efterfrågekaraktär 

Utbudsförhållandet på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser 
utmärks av en dominerande aktör, TeliaSonera, med nationell täckning som 
åtnjuter kostnads- och skalfördelar. Dessa grundas främst på de höga fasta 
kostnader som uppstår för grävning, nedplöjning och kanaliseringar av fiber- 
och kopparkabel. När väl kabeln är på plats är marginalkostnaden för att 
tillhandahålla ytterligare en förbindelse via samma kabel relativt liten. Vidare 
finns det stordriftsfördelar då lokala noder etableras eftersom 
utrustningskostnaderna till mycket liten del beror av antalet förbindelser eller 
den tillhandahållna kapaciteten. Ju fler förbindelser desto högre kapacitet 
behöver installeras och desto lägre enhetskostnad för tillhandahållandet av varje 
förbindelse. Detta medför att stordriftsfördelarna ökar med 
befolkningstätheten.  

Även om konkurrerande nätoperatörer tillhandahåller förbindelser via eget nät i 
samma område åtnjuter TeliaSonera stordriftsfördelar i större omfattning tack 
vare att företaget nästan utan undantag överför större trafikmängder än någon 
av de konkurrerande leverantörerna. Detta beror på att TeliaSonera har ett 
kundunderlag som i de flesta områden vida överstiger konkurrenternas. 
Härigenom betjänar nätet och utrustningen som är knutet till varje nod i 

                                                 
96 Det har i rättspraxis emellertid godtagits att kommuner bland annat för att undvika onödig 
kapitalförstöring, under en övergångsperiod, tillhandahåller överkapacitet till en annan (RÅ 1993 ref 12). 



  

Post- och telestyrelsen 59 

 

TeliaSoneras nät fler kunder, vilket ger en högre utnyttjandegrad och en lägre 
kostnad per kund. Mot bakgrund av detta resonemang måste TeliaSonera anses 
åtnjuta mer omfattande stordriftsfördelar än någon annan nätoperatör, vilket 
medför en kostnadsfördel för TeliaSonera. 

Detta leder till att grossistkunder i stor utsträckning föredrar att köpa 
terminerande kapacitetsförbindelser i olika delar av landet från en och samma 
leverantör. De kan då minimera de transaktionskostnader som skulle uppstå vid 
köp från flera leverantörer på marknaden och åtnjuta de stordriftsfördelar som 
en stor nationell operatör har. Grossistkunder efterfrågar således terminerande 
kapacitetsförbindelser i störst utsträckning från TeliaSonera, som har ett utbud 
av produkter vilka kan produceras och levereras kostnadseffektivt i hela landet.  

Utifrån utbuds- och efterfrågekaraktäristik föredrar grossistkunder att köpa 
merparten av de efterfrågade terminerande kapacitetsförbindelserna av en 
leverantör, nämligen TeliaSonera. Då merparten av efterfrågan och utbudet kan 
härledas till en enskild operatör med nationell täckning är således marknaden, 
utifrån detta perspektiv, nationell. 

2.7.6 Slutsats geografisk marknadsavgränsning 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser finns 37 stycken 
leverantörer varav sju stycken är nationellt aktiva och resterande 30 är lokala 
operatörer. Marknaden domineras av TeliaSonera med en marknadsandel på 
66,1 procent efterföljd av den näst största operatören med en marknadsandel 
på 8,4 procent. Marknadsandelarnas utveckling över de senaste fyra åren har 
förändrats till viss del. TeliaSonera behåller sin marknadsledande position men 
har sedan år 2008 sett sin andel av marknaden minska. Detta beror till stor del 
på minskad försäljning mellan 2008-2010 samtidigt som andra leverantörers 
försäljning ökat. Trenden har under 2011 förändrats då TeliaSonera ökat sin 
försäljning i likhet med andra nationella operatörer och denna utveckling 
kommer sannolikt att fortsätta inom de närmaste tre åren.  

TeliaSoneras prissättning av produkterna SDH Sweden och Ethernet Sweden 
visar sammantaget att företaget tillämpar en enhetlig prissättning över hela 
landet. I vissa områden och för vissa tekniker finns skillnader i priser som kan 
förklaras av färre möjligheter till kostnads- och skalfördelar i nätet. Detta tyder 
på att konkurrensförhållanden är likartade i hela landet. Sammantaget visar 
prissättningens struktur att marknaden saknar aktörer som har möjlighet att 
påverka TeliaSoneras prissättning. 

Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser domineras av sju aktörer 
som tillsammans har en marknadsandel på 87 procent. De har samtliga ett 
nationellt nät och har således möjlighet att leverera terminerande 
kapacitetsförbindelser över stora delar av landet. Övriga operatörer, som 
samtliga har en lokal nätinfrastruktur och som endast kan erbjuda lokala 
förbindelser, står för en mindre del av den totala marknaden. 
Grossistkundernas efterfrågan på terminerande kapacitetsförbindelser 
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tillfredställs därmed i stor utsträckning av operatörer med nationell täckning. 
Marknadsandelarnas fördelning tyder på att grossistkunder föredrar att köpa 
merparten av de efterfrågade terminerande kapacitetsförbindelserna av en 
leverantör, nämligen TeliaSonera.  

Analysen av den geografiska marknaden leder till slutsatsen att den domineras 
av TeliaSonera som har en marknadsandel om 66,1 procent och kontrollerar ett 
nät som i stort sett når samtliga hushåll och företag i Sverige. På marknaden 
råder ett homogent konkurrenstryck som kan påvisas genom att TeliaSonera 
använder en enhetlig prissättning avseende terminerande kapacitetsförbindelser. 
Utöver det är efterfrågeförhållandena sådana att grossistkunder föredrar att 
köpa sina förbindelser från TeliaSonera. Slutsatsen är således att marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser är nationell. 
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3 Fastställande av relevant marknad  

I detta avsnitt prövar PTS om marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser har sådana särdrag att det är motiverat att införa 
skyldigheter för företag som har ett betydande inflytande på marknaden. För att 
en marknad ska vara relevant för förhandsreglering måste tre kumulativa 
kriterier vara uppfyllda97. 

Det första kriteriet omfattar en prövning av om den definierade marknaden 
kännetecknas av stora och varaktiga inträdeshinder. Vid närvaro av sådana 
hinder prövas det andra kriteriet, huruvida det trots eventuella etableringshinder 
finns tecken på marknadsdynamik. Saknas sådana tecken prövas enligt det tredje 
kriteriet om den generella konkurrenslagstiftningen med beaktande av de 
särdrag som råder inom sektorn för elektronisk kommunikation är tillräcklig för 
att uppnå effektiv konkurrens.  

3.1 Första kriteriet – höga inträdeshinder 

Enligt första kriteriet ska PTS bedöma om det på den avgränsade marknaden 
finns stora och varaktiga hinder för marknadsinträde. Inom sektorn för 
elektronisk kommunikation kan hindren vara strukturella, rättsliga eller 
regleringsbaserade. 

Strukturella hinder för marknadstillträde är en följd av ursprungliga kostnader 
eller efterfrågeförhållanden som leder till obalans mellan de förhållanden som 
råder för leverantörer med dominerande ställning på marknaden i kraft av 
tidigare monopol och de förhållanden som råder för nytillkomna leverantörer. 
Obalansen hämmar eller hindrar helt de senare leverantörernas inträde på 
marknaden. Stora strukturella hinder kan t.ex. föreligga när marknaden 
kännetecknas av absoluta kostnadsfördelar, betydande stordriftsfördelar, 
fördelar bestående i att samma produkter säljs i en mängd olika former, 
kapacitetsbrister och höga kostnader som inte kan återvinnas.98  

Rättsliga hinder och regleringshinder är en följd av lagstiftningsåtgärder, 
myndighetsåtgärder eller andra statliga åtgärder som direkt påverkar villkoren 
för leverantörers tillträde till en relevant marknad och deras positionering där.99 
I EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007 nämns som exempel på 
sådana bl.a. ledningsrätter och tilldelning av radiospektrum.100 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser är det de strukturella 
hindren för marknadstillträde som är relevant. Rättsliga hinder eller 
regleringshinder i form av ledningsrätter eller radiospektrum saknas på den 

                                                 
97 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s.8 
98 EU-kommissionens rekommendation från 2007, s.9 
99 EU-kommissionens rekommendation från 2007, s.10 
100 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s.9 
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relevanta marknaden. Analysen av det första kriteriet kommer således endast att 
behandla de strukturella hindren.  

3.1.1 Höga inträdeshinder finns på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser 

En aktör som vill träda in på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser behöver tillgång till nätinfrastruktur samt 
transmissionsutrustning. Dessa kan anskaffas genom egen etablering av 
infrastruktur eller genom att hyra koppar-, våglängds-, eller 
svartfiberförbindelser av andra nätägare. Marknadsinträde förutsätter vidare att 
utrustningen och överföringsmediet i varje enskilt fall kan förbinda den 
efterfrågade förbindelsens ändpunkter.  

Det mest ekonomiska sättet för en operatör att tillhandahålla terminerande 
kapacitetsförbindelser är att använda koppar eller fiberaccesser i det fasta 
telefonnätet som överföringsmedium. Det fasta telefonnätet når i stort sett alla 
verksamhetsställen i Sverige och har därför en oöverträffad täckning. För att en 
operatör ska ha möjlighet att erbjuda terminerande kapacitetsförbindelser som 
kan konkurrera med de erbjudanden som bygger på stordriftsfördelar i den 
tidigare monopolistens nät krävs att operatören har tillgång till nätinfrastruktur 
på många orter i landet samt transportförbindelser som binder samman dessa.  

Eftersom det i många fall saknas möjligheter att uppnå samma 
stordriftsfördelar i flera parallella nät av motsvarande omfattning som det 
befintliga rikstäckande telefonnätet saknas möjlighet för alternativa operatörer 
att träda in på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. 
Stordriftsfördelarna utgör således ett strukturellt inträdeshinder för etablering 
och inkumbentens befintliga nät utgör en flaskhalsresurs för att kunna leverera 
effektiva tjänster till slutkunder.  

Gentemot en operatör som vill tillhandahålla terminerande 
kapacitetsförbindelser kan företaget med det betydande inflytandet själv 
bestämma de villkor som erbjuds för att få tillträde till dess nät. I de fall ett 
sådant tillträde skulle medges till villkor som motsvarar sådana som skulle ges 
på en konkurrensutsatt marknad krävs, utöver tillträdet, etablering av en 
lokal/regional serviceorganisation. Detta för att kunna garantera den höga 
kvalitet, säkerhet och tillgänglighet som är förknippade med tjänsten 
terminerande kapacitetsförbindelser. De stordriftsfördelar som krävs för att en 
sådan organisation ska bli lönsam medför även de ett stort inträdeshinder.  

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser finns därför betydande 
etableringshinder på grund av de strukturella förhållanden som råder. Det första 
kriteriet är därmed uppfyllt för denna marknad.  
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3.2 Andra kriteriet - marknadsdynamik 

Vid en bedömning av det andra kriteriet ska den avgränsade marknadens 
egenskaper analyseras för att utröna om den över tid tenderar att utvecklas i 
riktning mot effektiv konkurrens. Trots att det finns stora hinder för 
marknadsinträde kan strukturella faktorer eller marknadsegenskaper medföra att 
marknadsandelar fluktuerar över tid eller att prisbilden inte är stabil. 
Tidsperspektivet vid en prövning av detta kriterium anses lämpligen motsvara 
tidsintervallet mellan regleringsmyndighetens översyner, dvs. tre år.  

Tenderar marknaden att utvecklas mot effektiv konkurrens innebär det enligt 
EU-kommissionen inte med nödvändighet att den kommer att nå ett tillstånd 
av effektiv konkurrens under perioden fram till nästa marknadsöversyn.101 Det 
innebär endast att det finns klara tecken på dynamik under perioden som 
indikerar att effektiv konkurrens kommer att uppnås på längre sikt utan 
förhandsreglering. Den förväntade utvecklingen ska inträffa inom rimlig tid och 
bedömningen av marknadsdynamiken ska ske utifrån faktiska händelser på 
marknaden, t.ex. gjorda investeringar eller införande av ny teknik. 

3.2.1 Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser saknar 

dynamik 

I Sverige finns 37 stycken leverantörer av terminerande kapacitetsförbindelser 
och av dessa är sju verksamma i hela landet. Det finns dessutom ett stort antal 
lokala leverantörer, framförallt kommunala stadsnät, som erbjuder 
terminerande kapacitetsförbindelser till försäljning. TeliaSonera är den operatör 
som har den överlägset största försäljningen med en marknadsandel på 66,1 
procent 102 och den näst största operatören (Figur 6) har en marknadsandel på 
8,4 procent. Av de fem största leverantörerna på marknaden är fyra av dem 
nationella operatörer och den femte största leverantören är ett lokalt stadsnät 
med en marknadsandel på 3,6 procent. 

                                                 
101 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s. 10 
102 Inklusive internförsäljning 
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Figur 6 Marknadsandelar baserat på totalförsäljning för de fem största leverantörerna 

Marknadsandelarnas utveckling över de senaste fyra åren har förändrats till viss 
del. TeliaSonera behåller sin marknadsledande position men har sedan år 2008 
sett sin andel av marknaden minska. Detta beror till stor del på minskad 
försäljning mellan 2008-2010 samtidigt som andra leverantörers försäljning 
ökat. Denna trend har under 2011 förändrats då TeliaSonera ökat sin 
försäljning i likhet med andra nationella operatörer.  

En marknad som kännetecknas av dynamik har fluktuerande marknadsandelar 
därför att operatörerna på marknaden konkurrerar med varandra. De har under 
olika perioder olika marknadsandelar för att de har lyckats öka sin försäljning 
genom expandering eller genom att vinna över kunder från konkurrenter. På 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser har marknadsandelarna för 
inkumbenten sjunkit över tid samtidigt som flera aktörer ökat sina andelar.  

Förändringen i marknadsandelar är en följd av att nya aktörer tagit sig in på 
marknaden och nu levererar kapacitetstjänster vilket har ökat konkurrensen. 
Dock är förhållandet mellan TeliaSonera och den näst största operatören så 
pass stor att förändringen inte påverkar konkurrensförhållandena märkbart på 
marknaden. Förhållandet mellan operatörerna har under de senaste fyra åren 
inte förändrats märkvärt och det är inte troligt att så kommer att ske inom de 
närmaste tre åren.  

Det innebär att det saknas tecken på dynamik på marknaden som indikerar att 
den rör sig mot effektiv konkurrens inom en tre års period. Det andra kriteriet 
är således uppfyllt, marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser uppvisar 
inga tecken på dynamik.  
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3.3 Tredje kriteriet - Effekten av 
konkurrenslagstiftningen 

Vad avser det tredje kriteriet ska PTS bedöma om den generella 
konkurrenslagstiftningen och eventuell befintlig kompletterande 
förhandsreglering är tillräcklig för att åtgärda konkurrensproblemen som 
identifierats. Ingripanden med stöd av LEK skulle i de fallen inte anses vara 
motiverad. För att utesluta LEK:s tillämpning vad avser 
konkurrensförhållandena på marknaden är det inte tillräckligt att konstatera att 
KL, i det enskilda fallet, kan vara tillämplig på ett identifierat 
konkurrensproblem. Detta eftersom KL i sin helhet är tillämplig på alla 
marknader för elektronisk kommunikation oavsett om dessa kan bli föremål för 
ingripanden enligt LEK eller inte. Den fråga som således ska ställas vid 
bedömningen av tredje kriteriet är om det utöver de generella konkurrensreglerna 
finns behov av kompletterande sektorsspecifik reglering. 

3.3.1 Konkurrenslagstiftningen är inte tillräcklig 

LEK:s bestämmelser är ofta mer effektiva än KLs bestämmelser när det gäller 
möjlighet att skapa bättre konkurrensförutsättningar på en marknad som 
kännetecknas av strukturella problem. För att skapa konkurrens krävs i många fall 
åtgärder för att komma till rätta med problem som uppstår genom att ett företag 
har kontroll över infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för andra aktörer. 
Konkurrensrättens regler om förbud mot missbruk av dominerande ställning, som 
syftar till att ingripa mot ett visst icke-önskvärt konstaterat beteende, kan inte på 
ett effektivt sätt användas i syfte att bryta ned sådan strukturell dominans och 
samtidigt aktivt främja uppkomst av konkurrens och är alltså inte ensamt 
tillräckliga för att nå det eftersträvade resultatet.  

Ett ingripande med stöd av konkurrensreglerna förutsätter att ett företag har 
missbrukat sin dominerande ställning (2 kap. 7 § KL), dvs. att ett redan inträffat 
agerande kan bevisas. KLs förbudsregler kan således inte användas till att på 
förhand ställa upp skyldigheter eller handlingsregler i syfte att komma till rätta 
med ett potentiellt konkurrensproblem. Däremot ger LEK möjlighet till 
ingripande med förhandsreglering som är utformad för att även potentiella 
konkurrensproblem ska kunna undanröjas. 

De operatörer som verkar på en marknad inom elektronisk kommunikation 
eller överväger att etablera sig på en sådan marknad har ett behov av 
förutsägbara spelregler, bl.a. för att kunna fatta rationella beslut om 
investeringar. Operatörerna är därför beroende av att på förhand känna till vilka 
rättigheter och skyldigheter de kan räkna med. Genom de möjligheter som 
LEK ger att på förhand fastställa villkor för exempelvis åtkomst och tillträde 
skapas sådan förutsebarhet.  

Mot bakgrund av ovanstående finner PTS att den generella konkurrenslag-
stiftningen inte ensam är tillräcklig för att nå det resultat som eftersträvas på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. Däremot erbjuder LEK 
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redskap för att åstadkomma de eftersträvade resultaten genom möjligheten att 
kunna införa särskilt anpassad reglering som på förhand slår fast operatörernas 
spelregler, i synnerhet vad gäller tillgång till konkurrenters infrastruktur. PTS 
bedömning är således att även det tredje kriteriet är uppfyllt. 

3.4 Marknaderna för terminerande 

kapacitetsförbindelser är relevant för 
förhandsreglering 

PTS konstaterar att det finns betydande inträdeshinder på marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser. Marknaden saknar sådana tecken på 
marknadsdynamik som medför att den inte antas utvecklas mot effektiv 
konkurrens inom de närmaste tre åren utan förhandsreglering. Vidare är den 
generella konkurrenslagstiftningen i sig inte ett tillräckligt medel för att 
omhänderta de konkurrensproblem som kan uppstå på marknaden. PTS 
fastställer följaktligen att marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser är 
relevant för förhandsreglering. 
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4 Identifiering av företag med 
betydande inflytande 

 

Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap 6 § LEK att TeliaSonera AB med berörda 

dotterbolag har ett betydande inflytande på marknaden för terminerande 

kapacitetsförbindelser.   

  

 

4.1 Betydande inflytande om företaget kan 
uppträda oberoende  

4.1.1 Den rättsliga utgångspunkten – 8 kap. 6 § LEK 

I avsnitt 3 fann PTS att marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser har 
sådana särdrag att den är relevant för reglering. Det kan därmed vara motiverat 
att införa skyldigheter enligt LEK för företag som är verksamma på marknaden. 
Sådana skyldigheter blir emellertid endast aktuella om det finns ett företag med 
betydande inflytande på marknaden.  

Ett företag anses enligt 8 kap 7 § LEK ha ett betydande inflytande om det 
antingen enskilt eller tillsammans med andra har en ställning av sådan 
ekonomisk styrka att det i betydande omfattning kan uppträda oberoende av 
sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna.103 Vid 
analysen ska PTS enligt 8 kap. 6 § LEK beakta EU-kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på 
marknaden. 

I detta avsnitt prövar PTS med stöd av 8 kap. 6 § LEK huruvida det finns 
företag med betydande inflytande på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser. 

4.1.2 Det är företagets marknadsmakt som avgör 

Ett företag utgör enligt 8 kap 6 § andra stycket LEK det subjekt vars inflytande 
på en marknad ska bedömas.104 Definitionen i 8 kap. 7 § LEK av företag med 
betydande inflytande är avsett att överensstämma med den definition av 

                                                 
103 Jfr EU-domstolens dom i mål 27/76 United Brands Company et United Brands Continental BV mot 
kommissionen, p. 65. 
104 I artikel 2 c) i Tillträdesdirektivet definieras en operatör som ett företag som tillhandahåller eller som 
har auktorisation för att tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande facilitet. I 1 kap. 7 § 
LEK definieras en operatör som den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt 
kommunikationsnät eller tillhörande installation. Definitionen av begreppet operatör i LEK innebär enligt 
förarbeten ett förtydligande i förhållande till definitionen i Tillträdesdirektivet genom att det klargörs att 
det är innehavet eller rådigheten över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation som gör 
att en aktör omfattas av operatörsbegreppet, se prop. 2002/03:110 s. 359. Enligt 4 kap. 4 § LEK ska en 
operatör som har ett betydande inflytande på en viss marknad åläggas skyldigheter.   
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dominerande ställning som finns i den generella konkurrensrätten. Det är 
därför möjligt för PTS att få vägledning av den generella konkurrensrätten när 
definitionen ska tillämpas, vilket också påpekas i EU-kommissionens riktlinjer 
och förarbetena till LEK.105  

Vissa justeringar av metoderna måste dock göras eftersom situationen på flera 
sätt skiljer sig vid en förhandsbedömning jämfört med en sådan bedömning av 
ett företags faktiska beteende som görs inom den generella konkurrensrätten. 
Detta understryks också i EU-kommissionens riktlinjer. 

Begreppet företag i den mening som avses i de EU-rättsliga och svenska 
konkurrensreglerna omfattar en ekonomisk enhet som består av en enhetlig 
organisation med personal samt materiella och immateriella tillgångar, vilken på 
ett varaktigt sätt strävar efter att uppnå ett bestämt ekonomiskt mål.106 Ett 
moderbolag som kontrollerar sina dotterbolag anses ingå i samma ekonomiska 
enhet som dotterbolagen när dessa inte utövat någon självständighet när det 
gäller att bestämma sina marknadsbeteenden utan endast verkställt 
moderbolagets instruktioner.107  

I ett företag kan således flera juridiska personer ingå och samtliga dessa 
juridiska personer behöver inte, i vart fall inte direkt, bedriva verksamhet på 
den marknad som är aktuell för reglering.  

4.1.3 EU-kommissionen ger riktlinjer för bedömningen 

I EU-kommissionens riktlinjer anges ett antal kriterier som kan användas för att 
mäta huruvida ett företag har ett betydande inflytande på marknaden. 108 Det 
mått som tillmäts störst betydelse är marknadsandelarnas storlek och 
fördelning. En mycket stor och stabil marknadsandel kan i sig vara ett tydligt 
tecken på att ett företag har betydande marknadsinflytande. I många fall är det 
dock inte tillräckligt att endast se till marknadsandelar utan en sammanvägd 
bedömning av flera olika kriterier måste göras. 

PTS kommer i det följande att analysera huruvida något företag har ett 
betydande inflytande på marknaden med utgångspunkt i de kriterier som EU-
kommissionen har angett för bedömningen och som PTS finner är av betydelse 
i detta sammanhang. Följande kriterier kommer vart och ett att analyseras: 

 Fördelningen av marknadsandelar 

 Företagets storlek 

 Kontroll över infrastruktur som är svår att kopiera 

                                                 
105 EU-kommissionens riktlinjer, avsnitt 1.3 och prop. 2002/03:110 s. 276 och 404. 
106 1 kap. 5 § KL samt artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Vad avser praxis, se bl.a. Akzo v 
kommissionen, Förstainstansrättens dom den 12 december 2007 i mål nr T-112/05, p 57. Avgörandet har 
överklagats till Europeiska Unionens domstol, C-97/08, som den 10 september 2009 har avslagit 
överklagandet. 
107 Se bl.a. Viho v kommissionen, Europeiska domstolens dom den 24 oktober 1996 i mål nr C-73/95, p. 16. 
108 EU-kommissionens riktlinjer, avsnitt 3.1  
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 Stordriftsfördelar 

 Fördelar till följd av produktionens spännvidd 

 Vertikal integration 

 Förekomst av hinder för expansion 

 Motverkande köparmakt 

 Potentiell konkurrens 

4.1.3.1 Fördelningen av marknadsandelar – enskilt viktigaste indikatorn 

Förhållandet att ett företag har ett betydande inflytande, dvs. kan agera 
oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter, utesluter inte att det kan 
finnas viss konkurrens på marknaden. Däremot innebär det att företaget har en 
sådan ekonomisk maktställning att det kan bestämma eller påverka villkoren för 
konkurrens på marknaden.  

Ett företag med betydande marknadsinflytande karaktäriseras av att det inte 
utsätts för ett effektivt konkurrenstryck. Marknadsinflytande definieras som 
förmågan att påverka priser, innovation, urvalet av varor och tjänster eller andra 
konkurrensparametrar under en märkbar tidsperiod.109Mycket höga 
marknadsandelar, som legat på en stadig nivå under lång tid, kan i sig utgöra ett 
bevis på betydande inflytande.110 Märkbart fluktuerande marknadsandelar skulle 
däremot kunna tyda på effektiv konkurrens. 

Marknadsandelen hos ett företag måste ses i relation till konkurrenternas 
marknadsandelar. Ett företags relativt sett stora marknadsandel indikerar endast 
dominans om konkurrenterna har betydligt mindre andelar.111 Ju mindre 
marknadsandelar konkurrenterna har desto större är risken att den större 
aktören ska anses dominerande.112 

Enligt EU-kommissionens riktlinjer bör det mått på marknadsandelar väljas 
som antas ge det bästa uttrycket för marknadsstyrka på den aktuella marknaden. 
Det är de nationella regleringsmyndigheterna som ska avgöra vilka kriterier som 
är lämpligast för mätning av marknadsnärvaro. Beroende på egenskaperna hos 
den aktuella marknaden ger dessa mått en mer eller mindre rättvisande bild av 
de olika aktörernas styrka och marknadsinflytande. Beträffande hyrda 
förbindelser anför EU-kommissionen följande.113  

Exempelvis är intäkter från hyrda förbindelser, hyrd kapacitet eller antalet 
anslutningspunkter för hyrda förbindelser tänkbara kriterier för mätning av ett företags 
relativa styrka på marknader för hyrda förbindelser. EU-kommissionen har tidigare 
påpekat att om antalet anslutningspunkter för hyrda förbindelser är det enda kriteriet, tar 
man inte hänsyn till att det finns olika typer av hyrda förbindelser på marknaden – från 
analoga förbindelser för taltelefoni till digitala, hyrda höghastighetsförbindelser; från 

                                                 
109 EU-kommissionens promemoria, p. 23 f 
110 EU-domstolens dom i målet 85/76 Hoffman-La Roche mot kommissionen, p. 41 
111 Hoffman-La Roche, p. 58 
112 Hoffman-La Roche, p. 39 och 48 och Förstainstansrättens dom i mål T-219/99 British Airways mot 
kommissionen, p. 210 
113 EU-kommissionens riktlinjer, p. 77 
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kortdistansförbindelser till hyrda förbindelser för internationell trafik. Av dessa två 
kriterier är det möjligen så att det är lättare att mäta och få insyn i intäkter från hyrda 
förbindelser. 

PTS anser i likhet med EU-kommissionen att marknadsandelar för marknaden 
för terminerande kapacitetsförbindelser bör mätas i försäljningsvärde. Detta 
eftersom försäljningsvärdet utjämnar skillnader i storleken och spridningen på 
kunder och anslutningar. Mer specifikt kommer det totala försäljningsvärdet 
inklusive internförsäljning114 att användas vid beräkning av marknadsandelar. 
Detta för att belysa det totala utbudet på marknaden och därmed det reella 
konkurrensförhållandet. Ett företag med betydande internförsäljning har större 
möjlighet att uppträda oberoende då de inte är beroende av andra aktörer för 
sin överlevnad. 

Marknadsandelar i sig är dock inte alltid en tillräcklig indikator för att bedöma 
huruvida en aktör har ett betydande marknadsinflytande. Höga 
marknadsandelar och relativt små konkurrenter behöver inte ge ett företag 
betydande marknadsinflytande om det finns potentiell konkurrens eller 
motverkande köparmakt. Omvänt kan ett företag med begränsade 
marknadsandelar ha betydande marknadsinflytande till följd av andra 
omständigheter.  

I fråga om dominerande ställning har EU-kommissionen slagit fast att en sådan 
ställning inte kan uteslutas ens i marknadsandelsspannet 20-40 procent.115 Vid 
analysen av om en aktör kan agera oberoende på marknaden bör därför hänsyn 
även tas till hinder mot inträde och expansion samt köparnas eventuella 
motverkande marknadsinflytande.116 Dessutom kan företagets faktiska storlek 
ha betydelse. 

4.2 Bedömning av betydande inflytande 

4.2.1 Marknadsandelar på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser 

Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser bestod år 2011 av 37 
operatörer. I Figur 7 visas marknadsandelarnas distribution över de fyra senaste 
åren. Störst på marknaden är TeliaSonera med en marknadsandel på 66,1 
procent beräknat på den totala försäljningen. På en andraplats kommer 
operatör B med en marknadsandel på 8,4 procent. Resterande 35 operatörer 
står för 26 procent av försäljningen vilket i genomsnitt motsvarar 0,73 procents 
marknadsandel per operatör.  

Marknadsandelarnas utveckling över de senaste fyra åren har förändrats till viss 
del. TeliaSonera behåller sin marknadsledande position men har sedan år 2008 
sett sin andel av marknaden minska. Detta beror till stor del på minskad 
försäljning mellan 2008-2010 samtidigt som andra leverantörers försäljning 

                                                 
114 Den försäljning som sker inom företaget för att användas i den egna produktionen av slutkundstjänster 
115 EU-kommissionens Ninth Report on Competition Policy (1980), p. 22. 
116 EU-kommissionens promemoria, p. 28. 
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ökat. Denna trend har under 2011 förändrats då TeliaSonera ökat sin 
försäljning i likhet med andra nationella operatörer.  

TeliaSonera har under en längre tid haft en mycket hög marknadsandel som 
legat på en stadig nivå. Trots att marknaden består av ytterligare 36 operatörer 
har denna kunnat kvarstå på en hög nivå. Dess position har därmed varit 
ohotad av andra operatörer på marknaden. 

 

Figur 7 Marknadsandelar beräknat på totalförsäljning 

TeliaSoneras höga marknadsandel i kombination med de övriga 36 
operatörernas låga andelar tyder på att TeliaSonera har en dominerande 
ställning på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. Den fortsatta 
analysen fokuserar på TeliaSonera som företag och avser att utreda ifall de har 
ett sådant marknadsinflytande som gör att företaget kan agera oberoende av 
sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna.  

4.2.2 TeliaSoneras marknadsandel utgör en presumtion för 
betydande inflytande  

Den totala försäljningen av terminerande kapacitetsförbindelser (Figur 8) 
uppgick år 2008 till drygt 1,4 miljarder kronor och har därefter successivt 
minskat till drygt 1,1 miljarder kronor under år 2011. TeliaSoneras totala 
försäljning har under perioden 2008-2011 minskat med 36 procent samtidigt 
som övriga leverantörers försäljning ökat med 58 procent vilket motsvarar ett 
monetärt värde på 143 miljoner kronor över fyra år. 

Under perioden 2010-2011 har den totala försäljningen på marknaden ökat med 
225 miljoner kronor. Av denna ökning står TeliaSonera för cirka 162 miljoner 
kronor vilket gör att den totala marknaden börjat växa. Försäljningsökningen 
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har även påverkat TeliaSoneras marknadsandel genom att den tydligt fallande 
trenden (Figur 8) sedan år 2008 börjar plana ut och öka.  

TeliaSonera har sedan år 2005 genom PTS beslut 04-6950 haft status som 
dominerande aktör på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser i grossistledet. Då antogs att företaget hade en marknadsandel som 
översteg 89 procent. År 2008 var marknadsandelen 82,8 procent och den har 
sedan dess sjunkit till 66,1 procent under år 2011. Trots den nedåtgående 
trenden är marknadsandelen fortfarande mycket hög. Den nedåtgående trenden 
kan förklaras av att antalet nya operatörer på marknaden ökat samtidigt som 
den totala försäljningen minskat fram till år 2010. 

 

Figur 8 Totalförsäljning på marknaden och TeliaSoneras marknadsandel 

TeliaSoneras marknadsandel på 66,1 procent år 2011 tyder i sig på att företaget 
har ett betydande inflytande på marknaden vilket förstärks av konkurrenternas 
låga marknadsandelar. Det är inte sannolikt att TeliaSoneras position som 
marknadsledande aktör på marknaden skulle förändras inom de närmaste tre 
åren. 

Operatören TeliaSonera har fått möjlighet att yttra sig angående PTS analys av 
dominerande ställning.117 Enligt företaget omfattar den information PTS baserat 
sin analys på en mycket begränsad del av marknaden. Enligt företaget är en 
indikation på att PTS data bara omfattar en begränsad del av marknaden att det 
bara ingår 36 aktörer på marknaden. Den bedömning TeliaSonera gör är att 
antalet aktörer på marknaden snarare borde uppgå till 150-200. Detta baserar 

                                                 
117 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25 Diarienr:10-9331, aktbilaga 254 
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företaget på att Svenska stadsnätsföreningen i en rapport fastslagit att 80 % av 
stadsnäten erbjuder kapacitetsprodukter.118 

Företaget har vidare anfört att den totala omsättningen på marknaden grovt 
uppskattat bör ligga kring 4000 MSEK vilket kan jämföras med omsättningen 
på 1300 MSEK som legat till grund för PTS bedömning av betydande 
inflytande. TeliaSonera menar att PTS data varken går att använda för att 
korrekt mäta marknadsandelar eller för att bedöma utvecklingen av 
marknadsandelar över tid.119  

Under arbetets gång har PTS varit i kontakt med flera operatörer på marknaden 
som säljer terminerande kapacitetsförbindelser. En vanlig missuppfattning 
bland företagen har varit att den information PTS begärt in avsett alla typer av 
kapacitetsprodukter. För många operatörer har den relevanta marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser varit likställd med digitala 
kapacitetstjänster, våglängds- och svartfiberprodukter. PTS avgränsade 
marknad avser endast en bit av den totala marknaden för kapacitetsprodukter 
som sannolikhet uppgår till c:a 4000 MSEK enligt TeliaSoneras estimering. 
Denna sammanblandning av olika marknader kan vara en del av förklaringen 
till TeliaSoneras synpunkter angående PTS marknadsdata.  

TeliaSonera anser också att företagets marknadsandel borde vara betydligt lägre 
än den PTS använder i sin analys. Den låga omsättningen beror enligt 
TeliaSonera sannolikt både på att en del operatörer överhuvudtaget inte 
rapporterar någon intern produktion och på att en del företag rapporterat bara 
delar av sin interna produktion av kapaciteten.120 

PTS har begärt in information från de operatörer som i Svensk Telemarknad 
uppgivit försäljning av digitala kapacitetstjänster.121 Företagen har ombetts att 
dela upp siffrorna utifrån om försäljningen varit intern eller extern. För vissa 
operatörer på marknaden har innebörden av detta varit oklar. Företagen har då 
kontaktat PTS för att få en förklaring av dess innebörd. De operatörer som 
bedömt att de har internförsäljning har redovisat detta. PTS medger att det kan 
finnas vissa felkällor i det datamaterial som omfattar totalförsäljning och som är 
basen för beräkning av marknadsandelar. Felkällan bedöms dock vara marginell 
och inte påverka den slutliga bedömningen av betydande inflytande. 

PTS anser att det mått som bäst belyser det reella konkurrensförhållandet på 
marknaden är totalförsäljningen. Det går förvisso att använda extern försäljning 
för att beräkna marknadsandelar och därmed eliminera den eventuella felkällan 
intern försäljning (Figur 9). Detta förändrar dock inte TeliaSoneras 
marknadsandel märkvärt jämfört med det ursprungliga måttet.  

                                                 
118 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25 Diarienr:10-9331, aktbilaga 254 
119 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25 Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 
120 TeliaSoneras yttrande 2013-01-25 Diarienr:10-9331 aktbilaga 254 
121 Underlaget för beräkning av marknadsandelar har varit den samma under samtliga beslutsutkast. 



  

Post- och telestyrelsen 74 

 

 

Figur 9 TeliaSonera marknadsandel extern försäljning 

PTS anser att TeliaSoneras marknadsandel baserat på totalförsäljning på 
66,1procent klart indikerar att företaget har ett betydande inflytande på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. Det är inte sannolikt att 
TeliaSoneras position som marknadsledande aktör på marknaden skulle 
förändras inom de närmaste tre åren. 

4.2.3 TeliaSoneras storlek bidrar till dess ekonomiska styrka 

TeliaSonera är en global koncern med 28 412 medarbetare världen över, varav 
cirka 8 400 i Sverige. Företaget hade år 2011 en nettoomsättning på 104 
miljarder kronor varav 36 miljarder kronor härrör från verksamheten i Sverige. 
Det totala resultatet för perioden 2011 var 15,7 miljarder kronor.122 För att få en 
rättvisande bild av TeliaSoneras storlek och ekonomiska styrka krävs att de 
ekonomiska parametrarna ställs i relation till andra liknande företag. Det är 
endast då det går att skapa sig en uppfattning om t.ex. deras nettoomsättning är 
stor eller liten. Den fortsatta analysen tar sin utgångspunkt i att jämföra 
TeliaSonera med två andra operatörer.  

Den svenska marknaden för elektronisk kommunikation innefattar tjänster som 
t.ex. mobiltelefoni, bredbandstjänster och fast telefoni. Tre av de största 
operatörerna på marknaden som levererar dessa typer av tjänster i Sverige är 
TeliaSonera, Tele2 och Telenor. De två senare aktörerna har valts ut för att de 
är direkta konkurrenter till TeliaSonera och har en ekonomi som är jämförbar.  

Vid en jämförelse (Tabell 5) mellan företagens respektive nettoomsättningar, 
totaltresultat och antal anställda kan TeliaSoneras storlek och ekonomiska 
styrka urskiljas.  

                                                 
122 TeliaSonera Årsredovisning 2011, Diarienr:10-9331, aktbilaga 244 
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Tabell 5 Jämförelse mellan tre operatörer i Sverige (SEK)123 

Ur ett globalt koncernperspektiv, sett utifrån nettoomsättning är TeliaSonera 
och Telenor lika stora operatörer och Tele2 en betydligt mindre operatör. 
Utöver det har både TeliaSonera och Telenor jämförbart antal anställda världen 
över. Förhållandet mellan aktörerna visar på TeliaSoneras totala storlek och 
ekonomiska styrka som företag. En nettoomsättning på 104 miljarder kronor 
och 28 412 anställda visar på att TeliaSonera är ett stort företag med betydande 
ekonomiska medel till sitt förfogande. Detta speglas inte minst i företagets 
resultat under 2011 på 15 miljarder kronor vilket är högst av de jämförbara 
företagen. 

När man isolerar nettoomsättningen till att gälla respektive företags verksamhet 
i Sverige förändras förhållandet företagen emellan. TeliaSonera är den 
överlägset största operatören i Sverige med en nettoomsättning som är tre 
gånger större än motsvarande för Tele2 och Telenor. Vid en sammanslagning 
av de två senare operatörernas nettoomsättning är TeliaSoneras 
nettoomsättning fortfarande cirka 50 procent större än deras.  

Utifrån de parametrar som analyserats är det tydligt att TeliaSonera är ett stort 
företag. TeliaSonera har alltså möjlighet att genom sin ekonomiska styrka 
genomföra investeringar och till viss del ta förluster i större utsträckning än 
andra operatörer på marknaden. TeliaSoneras storlek och ekonomiska styrka 
ger således företaget en viss autonomi på marknaden som andra operatörer 
saknar.  

TeliaSonera har genom en hög nettoomsättning, ett stort antal anställda och 
höga totalresultat en storlek som bidrar till deras ekonomiska styrka. Detta 
innebär att företaget har större möjligheter att utöva ett betydande inflytande på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser i Sverige. 

4.2.4 TeliaSonera har kontroll över infrastruktur som är svår att 
kopiera 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) är ett aktiebolag med en egen 
styrelse och ett helägt dotterbolag i TeliaSonera koncernen. Bolaget har till 
uppgift att äga, förvalta och sälja nätkapacitet på koppar och fiber till operatörer 
på den svenska marknaden.124  

                                                 
123 Siffor från respektive företags årsredovisning från 2011, Diarienr:10-9331, aktbilagor 242-244 
124 www.skanova.se, Diarienr:10-9331 aktbilaga 235-236 

TeliaSonera Tele2 Telenor

Nettoomsättning 104 354 40 750 114 146

varav i Sverige 36 059 12 398 11 650

Totalresultat 15 707 4 904 8 362

Antal anställda 28 412 7 878 32 030
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Skanova äger och driver ett fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige. 
Merparten av alla Sveriges fasta adresser i form av bostäder och företag etc. är 
anslutna till antingen deras kopparnät eller fibernät. Bara kopparnätet består av 
cirka 6 miljoner kopparaccesser och kan så som fibernäten användas till att 
leverera tjänster som telefoni, bredband och TV.125  

Utöver sitt allmänt utbredda accessnät är TeliaSonera den enda svenska 
operatören som innehar ett nationellt stamnät och ortssammanbindande nät i 
samtliga delar av landet. Det är i egenskap av tidigare telemonopolist som 
TeliaSonera har fått tillgång till den heltäckande infrastrukturen som etablerats 
under många år. Detta ger företaget en särställning på marknaden genom att det 
snabbt kan tillhandahålla terminerande kapacitetsförbindelser via egen 
infrastruktur till en låg marginalkostnad i alla delar av landet.  

När det gäller tillträde till det lokala accessnätet är det grundläggande problemet 
att det råder omfattande stordriftsfördelar som gynnar nätägaren.126 En reglering 
av terminerande kapacitetsförbindelser ger nytillkomna operatörer tillträde till 
nätägarens stordriftsfördelar i det lokala nätet, vilka är upphovet till hans 
marknadsinflytande. Möjligheten är liten för andra operatörer att replikera 
TeliaSoneras allmänt utbredda accessnät. Det skulle vara förenat med hög 
affärsrisk genom icke återvinningsbara kostnader som ingen operatör, förutom i 
begränsad omfattning, skulle kunna ta. Det förklarar varför det finns ett mycket 
stort antal orter och områden där TeliaSonera är ensamt om att tillhandahålla 
terminerande kapacitetsförbindelser över egen infrastruktur. 

TeliaSonera äger en infrastruktur för elektronisk kommunikation som är 
etablerad i hela Sverige och har därmed kontroll över en resurs som är svår att 
kopiera. Detta innebär betydande storskalsfördelar och marknadsinflytande 
som ingen annan operatör på kort eller medellång sikt kan uppnå. Detta bidrar 
till att TeliaSonera kan utöva ett betydande marknadsinflytande på marknaden 
för terminerande kapacitetsförbindelser.  

4.2.5 TeliaSonera åtnjuter stordriftsfördelar 

Stordriftsfördelar uppstår när genomsnittskostnaden per produkt sjunker vid 
ökad produktion. Detta är utmärkande för produktion som baseras på en 
teknologi med relativt höga fasta kostnader och lägre rörliga kostnader. 
Stordriftsfördelar kan både fungera som etableringshinder för nya, potentiella 
operatörer och som en konkurrensbegränsning och hinder mot expansion för 
etablerade konkurrenter på marknaden. 

Tillhandahållandet av terminerande kapacitetsförbindelser utmärks av avsevärda 
stordriftsfördelar. Dessa grundas dels på kostnader för infrastruktur och 
utrustning dels på den serviceorganisation som krävs för att uppfylla kraven 
som ställs på tjänsten, dvs. höga krav på kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet.  

                                                 
125 www.skanova.se, Diarienr:10-9331, aktbilaga 235-236 
126 ERGs gemensamma ståndpunkt, s. 59 
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Det finns stordriftsfördelar på grund av de höga fasta kostnader som uppstår 
för grävning, nedplöjning och kanaliseringar av fiber- och kopparkabel. När väl 
kabeln är på plats är marginalkostnaden för att tillhandahålla ytterligare en 
förbindelse via samma kabel relativt liten.  

Vidare finns det stordriftsfördelar när lokala noder etableras, eftersom 
utrustningskostnaderna till mycket liten del beror av antalet förbindelser eller 
den tillhandahållna kapaciteten. Ju fler förbindelser desto högre kapacitet 
behöver installeras och desto lägre enhetskostnad för tillhandahållandet av varje 
förbindelse. Den genomsnittliga kostnaden för tillhandahållande av en 
förbindelsetjänst är således omvänt proportionell till antalet förbindelser som 
tillhandahålls inom samma område, vilket i sin tur medför att stordrifts-
fördelarna ökar med befolkningstätheten. 

Även om konkurrerande nätoperatörer tillhandahåller förbindelser via eget nät i 
samma område åtnjuter TeliaSonera stordriftsfördelar i större omfattning tack 
vare att företaget nästan utan undantag överför större trafikmängder än någon 
av de konkurrerande leverantörerna. Detta beror på att TeliaSonera har ett 
kundunderlag som i de flesta områden vida överstiger konkurrenternas. 
Härigenom betjänar nätet och utrustningen som är knutet till varje nod i 
TeliaSoneras nät fler kunder, vilket ger en högre utnyttjandegrad och en lägre 
kostnad per kund.  

TeliaSonera åtnjuter således omfattande stordriftsfördelar som ger företaget 
kostnadsfördelar genom att det förfogar över ett nationellt elektroniskt 
kommunikationsnät. Detta bidrar till att TeliaSonera kan utöver ett betydande 
marknadsinflytande på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. 

4.2.6 Fördelar till följd av produktionens spännvidd  

Terminerande kapacitetsförbindelser är insatsvara för många former av 
elektroniska kommunikationstjänster som används för att tillhandahålla 
slutkundstjänster som telefoni, bredband eller annan datakommunikation. För 
att kunna leverera dessa till slutkunder är en grundförutsättning att 
terminerande kapacitetsförbindelser kan tillhandahållas eller etableras.  

Det finns således ett ömsesidigt beroende mellan tillhandahållandet av olika 
slutkundstjänster och etablering av terminerande kapacitetsförbindelser. Ju fler 
slutkundstjänster och ju mer de används, desto större behov finns av fler 
förbindelser. Således bidrar TeliaSoneras breda utbud av olika 
slutkundsprodukter att de överför stora trafikmängder vilket ger 
stordriftsfördelar på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. 
Produktionens spännvid medger en flexibilitet som möjliggör leverans av olika 
slutkundsprodukter som kan optimeras efter behov utan betydande extra 
kostnader.  

TeliaSoneras breda sortiment av olika slutkunds- och grossistprodukter ger dem 
en flexibilitet i produktionen som skapar stordriftsfördelar. Andra operatörer på 
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marknaden har inte samma möjlighet att uppnå dessa fördelar. Således skapar 
det möjlighet för TeliaSonera att utöva ett betydande marknadsinflytande på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser.  

4.2.7 TeliaSonera är vertikalt integrerat 

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som erbjuder en rad olika tjänster 
till slutkunder som fast- och mobiltelefoni, bredband och 
datakommunikationstjänster. Företagets tjänster på slutkundsmarknaden riktar 
sig till kunder på privat- och företagsmarknaden. TeliaSonera har det bredaste 
tjänstesortimentet av alla operatörer i Sverige. Företaget tillhandahåller dessa 
tjänster över hela landet i större volymer än vad någon annan operatör gör. 
Tjänsterna tillhandahålls i stor utsträckning över egen infrastruktur.  

TeliaSoneras konkurrenter på berörda slutkundsmarknader baserar till stor del 
sina tjänster på TeliaSoneras infrastruktur. Detta gör att även företagets 
konkurrenter i stor utsträckning är beroende av TeliaSonera.  

Eftersom TeliaSonera inte är beroende av att dess resurser används för att sälja 
grossisttjänster kan det vara lönsamt för TeliaSonera att begränsa tillgången till 
vissa grossistprodukter. Ett sådant agerande skulle minska konkurrensen på 
slutkundsmarknaden genom att andra operatörer inte skulle ha samma 
möjligheter att producera effektiva tjänster. Genom att inte upplåta 
terminerande kapacitetsförbindelser, eller genom sådan upplåtelse men till 
oskäliga villkor, skulle TeliaSonera kunna försvåra konkurrerande operatörers 
marknadsinträde och verksamhet på många slutkundsmarknader för 
elektroniska kommunikationstjänster. TeliaSoneras fördelar av vertikal 
integration utgör därför en tungt vägande faktor som bidrar till ett betydande 
inflytande på marknaden. 

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag med stora möjligheter att 
kontrollera tillgången av insatsvaror för produktion av slutkundstjänster och har 
dessutom en stark ställning på slutkundsmarknaden. Detta skapar 
förutsättningar för ett betydande marknadsinflytande som hämmar 
konkurrensen på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser.  

4.2.8 Det finns hinder för expansion 

I de områden där konkurrerande nätoperatörer har gjort investeringar, och har 
lokal och regional infrastruktur, har alternativa leverantörer under de senaste 
åren kunnat öka sin marknadsandel. En mer omfattande expansion är mycket 
tids- och kapitalkrävande, vilket utgör ett väsentligt hinder för expansion. För 
många lokala operatörer finns det legala hinder som gör att de inte har 
möjlighet att expandera sin verksamhet utanför kommungränsen.  

För andra nationella operatörer hindras deras expansion i vissa områden av att 
marknaden inte rymmer fler aktörer än inkumbenten. En operatör som vill 
expandera sin verksamhet på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser hindras dels av ekonomiska skäl i form av att det krävs 
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stora investeringar dels av att det krävs en ökad volym av data i nätet för att 
uppnå storskalsfördelar.  

TeliaSonera, som är ledande på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser, har genom sin allmänt utbredda nätinfrastruktur en 
position som hindrar andra operatörer att expandera på marknaden. Det ger 
företaget ett betydande inflytande på marknaden vilket skulle kunna användas 
för att driva ut konkurrenter.  

4.2.9 Avsaknad eller låg grad av motverkande köparmakt 

Det finns ett mycket stort antal orter och områden där TeliaSonera är ensamt 
om att kunna tillhandahålla terminerande kapacitetsförbindelser. På dessa orter 
saknas alternativa leverantörer för grossistkunder att köpa 
kapacitetsförbindelser, vilket utgör en förutsättning för att kunna utöva 
motverkande köparmakt.  

Eftersom TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag med intäkter från många 
olika slutkundsmarknader är företaget inte beroende av sina grossistkunder på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser för att generera intäkter till 
företaget. TeliaSoneras grossistkunder på marknaden har därför i osedvanligt 
liten mån några möjligheter att utöva motverkande köparmakt.  

PTS bedömer därför att det saknas motverkande köparmakt på marknaden. 

4.2.10 Potentiell konkurrens 

De alternativa leverantörernas ökade försäljning av terminerande 
kapacitetsförbindelser visar att en lokal eller nationell leverantör har möjlighet 
att etablera sig på marknaden och i viss utsträckning konkurrera med 
TeliaSonera. Detta kan ske antingen genom att använda infrastruktur i stadsnät 
eller genom att hyra kopparaccesser eller lokala delsegment av terminerande 
kapacitetsförbindelser från TeliaSonera. Det finns således vissa förutsättningar 
för potentiell konkurrens genom marknadsinträde av framförallt stadsnät, 
aktörer i stadsnät och andra nätägare.  

4.2.11 TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden  

Ett företag anses ha ett betydande inflytande på en fastställd marknad om 
företaget kan agera oberoende av sina kunder, sina konkurrenter och, i 
slutändan, konsumenterna. Begreppet ska således enligt EU-kommissionens 
riktlinjer för marknadsanalyser vara att likställa med konkurrensrättens begrepp 
dominerande ställning enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). Frågan är om TeliaSonera har ett betydande 
inflytande på den fastställda marknaden.  

Den beräkning som gjorts ovan visar att TeliaSonera år 2011 hade en 
marknadsandel på 66,1 procent. En så hög marknadsandel kan i sig vara nog 
för att etablera ett betydande marknadsinflytande. TeliaSonera har dock 
dessutom en särställning på marknaden till följd av företagets storlek i fråga om 
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omsättning, anställda och totalt produktutbud. TeliaSonera har dessutom 
kontroll över infrastruktur som är svår att kopiera samt bättre möjligheter än 
konkurrenterna att dra nytta av både stordriftsfördelar och samproduktions-
fördelar, vilket innebär en kostnadsfördel.  

TeliaSoneras höga grad av vertikal integration ger företaget ytterligare en fördel 
framför dess konkurrenter. Det finns en viss grad av potentiell konkurrens, 
men samtidigt finns det hinder för expansion på marknaden. I många fall, och 
på många orter, saknas förutsättningar för motverkande köparmakt. Enligt PTS 
bedömning motsäger ingen av de undersökta faktorerna således presumtionen 
att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden. 

Med hänsyn till bl.a. hindren för etablering och expansion bedömer PTS att 
TeliaSoneras ställning och konkurrensförhållandena på den relevanta 
marknaden inte kommer förändras fram till nästa marknadsöversyn. 

PTS identifierar således TeliaSonera som ett företag med ett sådant betydande 
inflytande som avses i 8 kap. 7 § LEK på marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser.   

4.3 Företaget TeliaSonera 

4.3.1 Beskrivning av företaget 

TeliaSonera är en av Europas största teleoperatörer och är ett resultat av en 
sammanslagning av de två f.d. statliga operatörerna i Sverige och Finland, Telia 
respektive Sonera. Efter sammanslagningen, som skedde 2002, bildades den 
största telekommunikationskoncernen i Norden och Baltikum med verksamhet 
från Norge till Nepal, inkluderat Ryssland och Turkiet. TeliaSonera finns 
representerat i sammanlagt 20-talet länder, inklusive verksamhet i intressebolag.  

Genom verksamhetsgrenen TeliaSonera International Carrier säljer företaget på 
grossistnivå internationella nättjänster och överföring av digitaliserad 
information med täckning i Europa, USA och en mindre del av Asien. 
TeliaSoneras aktie är noterad på både Stockholmsbörsen och 
Helsingforsbörsen, största ägare per 31 december 2011 är den svenska staten 
(37,3 procent), följt av den finska staten (13,7 procent)127. TeliaSonera AB har 
sitt säte i Stockholm.  

TeliaSonera har organiserat verksamheten i ett flertal juridiska personer 
framförallt i Sverige, men även utomlands, vilka tillsammans på ett eller annat 
sätt bidrar till produktionen av terminerande kapacitetstjänster och 
försäljningen på slutkunds- och grossistmarknaden. För närvarande ser 
TeliaSoneras bolagsstruktur ut enligt följande; 

                                                 
127 TeliaSoneras årsredovisning 2011, Diarienr:10-9331 aktbilaga 244 
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 TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249, är moderbolag till bland andra de 
helägda dotterbolagen TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera Skanova 
Access AB och TeliaSonera Network Sales AB. 

 TeliaSonera Sverige AB, org nr 556430-0142, äger företagets fasta näts 
aktiva tillgångar och förfogar över företagets svenska fasta näts 
telestationer, master och kanalisation. Bolaget bedriver bland annat 
produktionsverksamheten för tjänster i fasta nät och för de 
grossisttjänster som säljs genom TeliaSonera Network Sales AB. 
Bolaget bedriver även all slutkundsförsäljning av fasta och mobila 
tjänster och köper nätprodukter för sin verksamhet från bl.a. 
TeliaSonera Networks Sales AB.  

 TeliaSonera Skanova Access AB, org. nr 556446-3734, äger de passiva 
tillgångarna i företagets svenska fasta nätet (såväl accessnät som 
transportnät), dvs. bolaget äger bland annat ledningar, stolpar, 
kanalisation och korskopplingar för teleledningar. Vidare erbjuder 
bolaget koppar- och fiberprodukter i det svenska nätet till försäljning på 
grossistnivå till externa operatörer samt till TeliaSonera Sverige AB. 
TeliaSonera Skanova Access AB erbjuder även samlokalisering och 
inplacering av utrustning. 

 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, erbjuder 
försäljning av oreglerade och reglerade fasta nätprodukter såsom 
försäljning av terminerande kapacitetsförbindelser. 

PTS finner att TeliaSonera AB, TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera Skanova 
Access AB och TeliaSonera Network Sales AB ingår i en ekonomisk enhet, dvs. 
ingår i ett och samma företag.   

Det blir följaktligen TeliaSonera AB:s och dessa dotterbolags totala 
marknadsmakt som ska ligga till grund för bedömningen av företagets 
inflytande på marknaden.  

PTS bedömer vidare att detta beslut ska riktas till TeliaSonera AB, med berörda 
dotterbolag. Beslutet ska riktas till TeliaSonera AB, i dess egenskap av 
moderbolag med ett bestämmande inflytande över dotterbolagens verksamheter 
och för att det är anmält hos PTS.128 Beslutet gäller dock i tillämpliga delar även 
för TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera 
Network Sales AB eftersom de är de juridiska personer i företaget som 
operativt bedriver den för detta beslut relevanta verksamheten, dvs. äger eller 
förfogar över den infrastruktur som behövs för att producera terminerande 
kapacitetsförbindelser eller säljer sådana tjänster på grossistmarknaden.  

  

                                                 
128 Kammarrättens i Stockholms dom den 8 juni 2006 i mål nr 1374-06 och 1375-06.  
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5 Konkurrensproblem skapar behov av 
skyldigheter 

5.1 PTS ska i vissa fall ålägga skyldigheter 

Ett företag med betydande inflytande på en marknad kan i sin strävan efter 
vinstmaximering skapa problem för sina konkurrenter. Detta kan ske dels 
genom att företaget försöker överföra sin marknadsmakt på en marknad till en 
annan vertikalt eller horisontellt närliggande marknad dels genom att företaget 
försöker försvara sin marknadsposition genom att försvåra marknadsinträde för 
konkurrenter. Företaget kan genom att agera på ett visst sätt utöva inflytande 
över konkurrenterna, vilket får till följd att dessa får högre kostnader och 
minskad försäljning, vilket i sin tur ger en sämre lönsamhet. I värsta fall stängs 
konkurrenterna ute från marknaden.  

För att motverka de konkurrensproblem som kan uppstå till följd av en aktörs 
betydande inflytande på marknaden ska en SMP-operatör enligt 4 kap. 4 § LEK 
åläggas en eller flera av de skyldigheter som anges i 4 kap. 5–12 §§ LEK. Dessa 
skyldigheter omfattar krav på att offentliggöra väsentliga förhållanden och 
villkor, krav på att tillämpa icke-diskriminerande villkor, särredovisning och 
öppen prissättning, krav på att uppfylla rimliga krav på tillträde till och 
användning av nät och andra installationer samt reglerad prissättning. 

PTS ska inte enbart ålägga skyldigheter med utgångspunkt i att SMP-operatören 
verkligen missbrukat sin marknadsmakt tidigare utan myndigheten ska ålägga 
skyldigheter som begränsar SMP-operatörens möjligheter att utnyttja sitt 
betydande marknadsinflytande på ett sätt som orsakar konkurrensproblem. 
Bedömningen tar därför sin utgångspunkt i vilka konkurrensproblem som kan 
uppstå på en oreglerad marknad då SMP-operatören strävar efter 
vinstmaximering även om faktiskt agerande från TeliaSoneras sida också ska 
beaktas. I bedömningen beaktar PTS bl.a. den gemensamma ståndpunkt som 
ERG har utarbetat i frågan om hur regleringsmyndigheterna bör gå tillväga för 
att säkerställa att konkurrensproblemen omhändertas på ett harmoniserat och 
konsekvent sätt.129  

Den rådande situationen och konkurrensförhållandena på marknaden påverkas 
av den reglering som vid analystidpunkten och tidigare har tillämpats på den 
relevanta marknaden. Denna reglering måste därför tas i beaktande vid en 
bedömning av vilka konkurrensproblem som riskerar att uppstå på marknaden. 
Kommissionen föreskriver tillämpningen av den modifierade greenfield-
ansatsen (modified greenfield approach) vid valet av lämpliga skyldigheter.130 Det 
innebär att den befintliga ex ante-regleringen på den relevanta marknaden ska 
tänkas bort vid analysen av marknadssituationen. Annan reglering, t.ex. i form 

                                                 
129 ERGs gemensamma ståndpunkt reviderad 
130 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007, s.13 
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av skyldigheter som har ålagts andra operatörer på närliggande marknader ska 
dock tas med i bedömningen. 

5.2 Skyldigheterna ska vara lämpliga och 

proportionerliga 

De grundläggande kraven på de skyldigheter som införs på en fastställd 
marknad framgår av artikel 8.4 i tillträdesdirektivet131. De skyldigheter som 
införs ska 

1. grundas på det fastställda problemets art, 
2. vara proportionella och  
3. motiverade mot bakgrund av målen i artikel 8 i ramdirektivet132, dvs. 

att konkurrensen ska främjas. 
 

En motsvarighet till tillträdesdirektivets bestämmelse finns i huvudsak i 1 kap. 
2 § LEK, som stadgar att åtgärder som vidtas med stöd av LEK inte får vara 
mer ingripande än som framstår som rimligt och ska vara proportionella med 
hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som anges i 1 §. PTS ska alltså 
välja de skyldigheter som är lämpligast för att uppnå effektiv konkurrens 
samtidigt som skyldigheten ska vara proportionell och inte vara mer ingripande 
än vad som framstår som rimligt. 

Proportionalitetsprincipen innebär att det ska göras en intresseavvägning av vad 
det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar vid prövningen om en 
skyldighet ska åläggas. Det ska utifrån problemets art vara den mest lämpliga 
skyldigheten som väljs för att uppnå syftet med åtgärden. 

I förarbetena till LEK sägs bland annat följande om den lämplighetsbedömning 
som PTS ska iaktta när myndigheten ålägger ett företag skyldigheter.133 

I att åtgärden skall vara den lämpligaste ligger att myndigheten skall välja den 
minst ingripande åtgärden som efter en proportionalitetsavvägning och be-
hovsprövning utifrån de enskilda och de allmänna intressen som står mot 
varandra, bedöms kunna leda till det önskade resultatet. För att kunna göra en 
bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga måste myndigheten göra en 
genomlysande konsekvensanalys och redovisa resultatet av de avvägningar som 
myndigheten gjort i ett motiverat beslut. 
  

I förarbetena anges vidare, i samband med slutsatsen att en proportionalitets-
princip uttryckligen bör slås fast i lagen, att det är en grundläggande princip att 
en inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin 
egendom förutsätter att det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet 
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränk-
ningen. Det ankommer på PTS att utgå från det grundlagsfästa egendoms-

                                                 
131 Tillträdesdirektivet 
132 Ramdirektivet 
133 Se prop. 2002/2003:110 s. 185. 
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skyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen vid prövningen av vilka skyldigheter som 
ska förpliktas den som har ett betydande inflytande på en viss marknad. Vidare 
påpekas att egendomsskyddet endast gäller för fast egendom och att en 
förpliktelse om att bedriva samtrafik eller om att tåla andra former av tillträde 
oftast torde avse lös egendom.134  

Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande under 2011135 hänvisat till tre 
kriterier som ofta används vid proportionalitetsbedömningar i EU-rättsliga 
sammanhang och som enligt kammarrättens mening även bör tillämpas för att 
bedöma proportionaliteten vid åläggande av skyldigheter enligt LEK. Vid 
bedömningen ska prövas om 

1. åtgärden är ägnad att tillgodose ändamålet, 
2. det finns inte något mindre ingripande alternativ för att uppnå 

ändamålet, och 
3. den fördel åtgärden medför står i rimlig proportion till den skada 

som åtgärden kan orsaka för de berörda. 

Kammarrätten angav i samma avgörande följande avseende 
proportionalitetsprincipens tillämpning ifråga om beslut om att ålägga 
skyldigheter för SMP-operatörer enligt 8 kap. 6 § samt 4 kap. LEK. 

 
Enligt LEK och de bakomliggande EU-direktiven får en 
regleringsmyndighet besluta om skyldigheter på förhand (ex ante) för att 
komma till rätta med befintliga eller potentiella konkurrensproblem på 
marknaden. Detta står i kontrast till den allmänna konkurrensrätten där 
konkurrensmyndigheten i allmänhet får ingripa endast när en överträdelse 
av gällande konkurrensregler har konstaterats (ex post). Regleringen om 
skyldigheter ex ante på marknaderna för elektronisk kommunikation har 
motiverats med att många av marknaderna är nyligen avmonopoliserade 
och att det finns höga inträdesbarriärer. Ett företag med betydande 
inflytande på en sådan marknad kan utnyttja sin marknadsmakt med följd 
att framväxten av effektiv konkurrens hämmas (prop. 2002/03:110 s. 108 
ff.; jfr även s. 174 f. samt SOU 2006:88 s. 81 ff.). 
 
Avsikten med ett skyldighetsbeslut av det slag som är aktuellt i målet är att 
åstadkomma en offentligrättslig reglering för tillhandahållandet av vissa 
tjänster under flera år. Vid utformning av skyldigheterna måste PTS alltså 
försöka förutse bl.a. marknadsutvecklingen för de reglerade tjänsterna 
samt SMP-operatörens handlande gentemot tillträdande operatörer, vilka 
också kan vara SMP-operatörens konkurrenter på närliggande marknader. 
Mot bakgrund av regelverkets syften bör myndigheten kunna utgå från 
grundläggande ekonomiska resonemang enligt vilka en SMP-operatör, i 
egenskap av vinstdrivande företag, har ett i och för sig legitimt intresse av 
att utnyttja sin ställning för att bibehålla eller stärka sin position på 
marknaden, exempelvis genom konkurrenshämmande strategiskt beteende 

                                                 
134 Se prop. 2002/2003:110 s. 185. 
135 Kammarrättens i Stockholms dom den 4 oktober 2011 med mål nr 1690-10. 
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mot tillträdande operatörer. SMP-operatörens kontroll över elektroniska 
kommunikationsnät och system för beställning och felanmälan m.m. ger 
också generellt sett operatören faktiska möjligheter till sådant beteende. 
Det kan därför inte förutsättas exempelvis att SMP-operatörer under alla 
förhållanden avser att frivilligt ge tillträdande operatörer tillträde till 
tjänster med samma tjänstekvalitet och på samma villkor som i SMP-
operatörens egen slutkundsverksamhet.  

PTS utgår i följande avsnitt om skyldigheter från kammarrättens ovan angivna 
tre kriterier vid proportionalitetsbedömningen för att avgöra vilka skyldigheter 
som bedöms vara nödvändiga att ålägga för att komma tillrätta med 
konkurrensproblemen på marknaden.  
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6 Skyldighet om tillträde till 
terminerande kapacitetsförbindelser 

 

1. Skyldighet att tillhandahålla tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelser och tillhörande installationer  

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag, (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska tillgodose varje rimlig begäran från en grossistkund 

om tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser, dvs. 

förbindelse med dubbelriktad överföring av symmetrisk eller 

asymmetrisk data (transmission) med digital överföringsteknik över 

permanenta förbindelser med reserverad och garanterad kapacitet 

samt med transmission som ger en konstant bit-takt, dvs. dedikerad 

förbindelse och kapacitet, över koppar- och fiberbaserad 

nätinfrastruktur som tillhandahålls med hög kvalitet, driftsäkerhet och 

tillgänglighet hela vägen mellan en sådan fast nätanslutningspunkt där 

slutkunds verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det 

allmänna kommunikationsnätet och fram till en överlämningspunkt, 

inom samma förmedlingsområde som det där slutkundens fasta 

nätanslutningspunkt är belägen, där grossistkunden begär att få den 

terminerande kapacitetsförbindelsen överlämnad till sig för vidare 

överföring i transportnätet. TeliaSonera ska överlämna den 

terminerande kapacitetsförbindelsen på något av följande två sätt som 

grossistkunden begär: 

a. till den punkt i grossistkundens nät som grossistkunden anvisar 

(grossistkundens överlämningspunkt), eller 

b. till en punkt i TeliaSoneras nät där grossistkunden kan få 

förbindelsen överlämnad till sig (överlämningspunkt). 

TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig begäran från en grossistkund 

om att få förbindelsen multiplexerad med andra förbindelser som 

TeliaSonera tillhandahåller grossistkunden.  

2. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran om nätsamman-

koppling i syfte att grossistkundens tillträde till terminerande 

kapacitetsförbindelser ska komma till stånd och fungera, dvs. varje 

begäran om att nätdelar i TeliaSoneras nät fysiskt ska anslutas till 

nätdelar i den begärande grossistkundens nät. Sådan nätsamman-

koppling ska antingen tillhandahållas genom att 

a. TeliaSonera etablerar en fysisk anslutning i form av en 

kapacitetsförbindelse mellan TeliaSoneras nod och den nod som 

grossistkunden förfogar över,  

b. båda parter etablerar varsin fysisk anslutning i form av en 

kapacitetsförbindelse till en gemensam överlämningspunkt,  

c. grossistkunden ges möjlighet att etablera en fysisk anslutning i 

form av en kapacitetsförbindelse till TeliaSoneras nod. 

3. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till sådana 

tillhörande installationer som, utöver vad som omfattas av 

punkterna 2 och 3, behövs för att grossistkundens tillträde ska kunna 
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komma till stånd och fungera, exempelvis installation av sådan 

förbindelse som grossistkunden förfogar över och som behövs för att 

nyttja den terminerande kapacitetsförbindelsen. 

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 4 § och 8 § LEK.  

 

6.1 Den rättsliga utgångspunkten – 4 kap. 8 och 
10 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 8 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att uppfylla 
rimliga krav på tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer 
i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan 
skyldighet kan avse att operatören ska: 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande 
installationer, inbegripet sådant tillträde som krävs för att möjliggöra val 
och förval av operatör samt erbjudanden om återförsäljning av 
abonnemang, 

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 

3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 

4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik 
som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 

5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt 
utnyttjande av tillhörande installationer, 

6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 
mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 

7. erbjuda tillträde till driftstödsystem eller liknande programsystem som 
krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller 
tillhandahållande av tjänster,  

8. erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan 
stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska kommunikationsnät 
eller elektroniska kommunikationstjänster, 

9. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande 
installationer kan förbindas. 

Av förarbetena till 4 kap. 8 § LEK framgår att en operatör kan förpliktas till en 
rad skyldigheter om tillträde till och användning av nät och tillhörande 
installationer. Uppräkningen är inte uttömmande. En allmän grundprincip är att 
de skyldigheter som åläggs ska vara proportionella i förhållande till de krav – 
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rimliga ur tekniskt och ekonomiskt hänseende – som kan ställas av andra 
företag. Åläggandet ska syfta till att skapa effektiv konkurrens (se 4 §). Åtgärden 
kan vara ett direkt resultat av den analys som gjorts av en marknad enligt 8 kap. 
6 §. Den kan också aktualiseras efter konkreta klagomål från ett konkurrerande 
företag, varigenom ett hinder för effektiv konkurrens på den analyserade 
marknaden uppdagats. 136 

Enligt 4 kap. 10 § LEK ska regleringsmyndigheten vid sin tillämpning av 4 kap. 
8 § LEK särskilt beakta 

1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och 
installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med 
hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik 
och andra former av tillträde, 

2. den tillgängliga kapaciteten, 

3. de risker som en nyinvestering medför för ägaren till nät eller 
tillhörande installationer, 

4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt, 

5. berörda immateriella rättigheter, och 

6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  

6.2 TeliaSonera ska leverera terminerande 
kapacitetsförbindelser 

6.2.1 Risk för leveransvägran är ett konkurrensproblem  

Den i detta beslut avgränsade marknaden kännetecknas av att den domineras av 
en vertikalt integrerad operatör som har kontroll över en flaskhalsresurs och 
som är verksam både på slutkundsmarknader och grossistmarknader. Ett 
konkurrensproblem som kännetecknar en sådan marknad är att operatören med 
det betydande inflytandet kan vägra andra aktörer tillträde till flaskhalsresursen 
och därigenom skapa väsentliga konkurrensproblem på grossistmarknaden.  

Med begreppet leveransvägran avses inte bara en direkt vägran att leverera utan 
även situationer då en operatör med betydande inflytande tillämpar sådana 
(oskäliga) leveransvillkor som i praktiken omöjliggör leverans. Även sådan 
leveransvägran kan allvarligt försvaga konkurrensen på slutkundsmarknaden, 
antingen genom att stänga ute konkurrenter från denna eller genom att orsaka 
konkurrenterna högre kostnader och därmed sämre konkurrenskraft.  

                                                 
136 Prop. 2002/03:110, s. 378 
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En vertikalt integrerad operatör med ett betydande inflytande på en marknad 
har incitament att, i frånvaro av reglering, vägra konkurrenter tillgång till 
grossisttjänster om konkurrenterna hotar operatörens ställning på 
slutkundsmarknaden. Genom att överföra sin makt från grossistmarknaden kan 
operatören behålla sin marknadsmakt på slutkundsmarknaden till skada för 
konsumenterna.  

6.2.2 En operatör med ett betydande inflytande är ett 
konkurrensproblem 

Såsom framgått av avsnitten 4.2.4-4.2.5 har TeliaSonera betydande 
stordriftsfördelar genom sitt innehav av ett accessnät som täcker i princip alla 
företag och organisationer. Genom stordriftsfördelarna har TeliaSonera 
möjligheter till kostnadseffektiva lösningar i sin produktion.  

För att grossistkunderna genom ett reglerat tillträde ska få realistiska 
möjligheter att konkurrera på slutkundsmarknaden för elektroniska 
kommunikationslösningar för större företag och organisationer måste det 
reglerade tillträdet, utöver att motverka risken för leveransvägran, även 
säkerställa att tillträdet ger grossistkunden möjlighet att dra fördel av 
TeliaSoneras stordriftsfördelar. Grossistkunderna måste följaktligen få tillgång 
till kostnadseffektiva överlämningspunkter men också stordriftsfördelar som 
multiplexering av andra förbindelser, se avsnittet 6.2.4 och 6.2.5. 

6.2.3 Vad är en terminerande kapacitetsförbindelse? 

Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser omfattar dedikerade 
förbindelser och kapacitet som ständigt står till grossistkundens förfogande, 
oavsett om den används eller inte, dvs. ger grossistkunden en permanent 
anslutning med reserverad och garanterad kapacitet samt med transmission som 
ger en konstant bit-takt (hastighet), dvs. vara dedikerad. Förbindelsen möjliggör 
symmetrisk och asymmetrisk överföring av digital data över fast 
nätinfrastruktur i form av koppar- och optofiberledningar.  

Förbindelsen sträcker sig hela vägen mellan sådan fast nätanslutningspunkt där 
slutkunds verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det allmänna 
kommunikationsnätet och fram till en överlämningspunkt, antingen i 
grossistkundens eller i leverantörens nät, där grossistkunden kan ta emot 
överföringen och föra den vidare i transportnätet. 

Tjänsten innebär transmission (överföring) av data som är förenad med höga 
garantier vad gäller kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet. Vad gäller hög 
kvalitet bör främst framhållas att tjänsten ska medge en överföring som är 
skyddad mot förvanskning och intrång. Med tillgänglighet avses att tjänsten ska 
lämnas med garantier att den är fri från avbrott. 

De transmissionstjänster som idag efterfrågas på den svenska marknaden 
levereras med specifika gränssnitt över olika överföringsmedier. De vanligaste 
TDM-teknikerna som tillhandahålls på marknaden är SDH- och PDH, vilka är 
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tekniker som primärt används i kretskopplade nät. Under senare år har tekniken 
Ethernet som är en teknik som används i infrastrukturer av optisk fiberkabel 
och paketförmedlade nät efterfrågats alltmer av grossistkunder. Denna teknik är 
nu en av de vanligaste på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. 
Samtliga tekniker används idag för att leverera tjänster som kräver dedikerad 
kapacitet med konstant bit-takt. 

PTS redogör mer utförligt de egenskaper som är utmärkande för terminerande 
kapacitetsförbindelser i avsnitt 2.5 Avgränsning av grossistmarknaden.  

6.2.4 Tillträdesskyldighet är nödvändig 

För att på ett effektivt sätt förebygga och komma till rätta med 
konkurrensproblemen på marknaden som kan uppstå till följd av 
leveransvägran från operatören med betydande inflytande, är det nödvändigt att 
ålägga TeliaSonera skyldigheter om att företaget ska tillgodose grossistkunders 
begäran om terminerande kapacitetsförbindelser.  

En skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla sådant tillträde ger 
konkurrerande aktörer möjlighet att få tillgång till sådana produktionsresurser 
som är nödvändiga för att kunna etablera sig och bedriva verksamhet på 
slutkundsmarknaden för större företag och organisationer. En sådan skyldighet 
motverkar således konkurrensproblemet med leveransvägran. 

TeliaSoneras skyldighet att leverera terminerande kapacitetsförbindelser ska 
gälla så snart grossistkundens begäran i det enskilda fallet är rimlig. För att 
skyldigheten ska få avsedd verkan ska skyldigheten inte endast omfatta 
befintliga grossistkunder utan även sådana som vill förhandla om att bli det. 
Med grossistkund avses således enligt detta beslut befintliga grossistkunder och 
sådana andra aktörer som avser att via den reglerade grossisttjänsten etablera sig 
på slutkundsmarknaden för elektroniska kommunikationslösningar för större 
företag och organisationer.  

Om TeliaSonera skulle kunna leverera tjänster som baseras på terminerande 
kapacitetsförbindelser till en viss slutkund inträder skyldigheten att leverera 
sådan tjänst till grossistkund. Eftersom tillträdet enligt skyldigheten är en 
transmissionstjänst är det oväsentligt vem som äger själva nätdelarna. 
Skyldigheten att leverera träder in när TeliaSonera förfogar över de fysiska 
nätdelar som är nödvändiga för att tillhandahålla en terminerande 
kapacitetsförbindelse mellan den punkt där företags eller organisations 
verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas till det allmänna 
kommunikationsnätet (nätanslutningspunkten) och den punkt där 
grossistkunden begär att överlämningen ska ske (överlämningspunkten).  

TeliaSonera ska följaktligen leverera terminerande kapacitetsförbindelser även 
om företaget har slutit exklusivitetsavtal med fastighetsägaren och även om 
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tjänsten baseras på insatsvaror, t.ex. optisk fiber, som TeliaSonera förfogar över 
(hyr) via annan nätägare.137  

Förtydligandet om att TeliaSonera är skyldigt att leverera om företaget förfogar 
över de fysiska nätdelar som krävs är en följd av att det på andra reglerade 
marknader har uppkommit fråga om TeliaSonera varit skyldigt att leverera även 
när infrastrukturen närmast slutanvändaren ägs av någon annan än TeliaSonera, 
t.ex. en fastighetsägare.138 Om inte grossistkunderna skulle ha möjlighet att nå 
slutanvändare i de fall där TeliaSonera förfogar över hela eller delar av infra-
strukturen men den ägs av andra aktörer, skulle TeliaSonera ha möjlighet att 
helt kunna undkomma att fullgöra sina skyldigheter och regleringen skulle bli 
verkningslös.  

För tydlighets skull bör det nämnas att TeliaSonera inte är skyldig att leverera 
när TeliaSonera anslutit en slutkunds verksamhetsställe eller utrustning genom 
en terminerande kapacitetsförbindelse som TeliaSonera hyrt av annan operatör.  

6.2.5 Kostnadseffektiva överlämningspunkter 

För att grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig tillträdet till den terminerande 
kapacitetsförbindelsen måste denne kunna ansluta förbindelsen till sitt eget nät. 
Detta kan ske antingen genom en överlämningspunkt där grossistkunden kan 
ansluta till TeliaSoneras nät eller till någon annan överlämningspunkt som 
TeliaSonera kontrollerar och varifrån grossistkunden kan ombesörja vidare 
transmission till sitt nät. Denna överlämningspunkt finns, beroende på den 
enskilda grossistkundens förutsättningar, på olika avstånd från de 
verksamhetsställen eller den utrustning som ska anslutas.  

I många fall saknas det alternativ till TeliaSonera för leverans av förbindelser till 
grossistkundens nät. Anledningen till det är att slutkundsmarknaden 
kännetecknas av sådana höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet att 
förbindelserna mellan telestationer och övriga noder för att tillgodose 
efterfrågan i princip måste vara baserade på infrastrukturer uppbyggda av optisk 
fiber. TeliaSonera har sådana förbindelser mellan sina stationer och övriga 
noder och kan successivt och utan större kostnader anpassa förbindelserna 
utifrån sina kunders (slut- och grossistkunders) behov. Det finns ingen annan 
operatör som har sådana förbindelser från alla TeliaSoneras telestationer.   

En parallelletablering av sådana förbindelser mellan TeliaSoneras stationer och 
övriga noder är inte ekonomiskt möjlig för en operatör som saknar lokal infra-
struktur uppbyggd av optisk fiber. Inte heller för stadsnäten skulle det vara 
ekonomiskt lönsamt med en sådan utbyggnad för att tillgodose 

                                                 
137 PTS rapporter Kartläggning av affärsmodeller mellan operatörer och fastighetsägare (PTS-ER-
2009:31), s. 27 ff och Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation (PTS-ER-
2009:2), varav PTS i den senare kunnat konstatera att exklusiva avtal med fastighetsägare kan skapa långa 
inlåsningstider för slutkunderna vilket ger negativa konsekvenser på konkurrensen.  
138 PTS ärende med dnr 07-1697. TeliaSonera anförde att de inte har någon skyldighet att producera 
bitströmstillträde åt andra i andras accessnät.   
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grossistkundernas behov av transmission mellan TeliaSoneras telestationer och 
övriga anslutningspunkter. Eftersom stadsnäten inte är uppbyggda utifrån 
TeliaSoneras placering av telestationer och övriga noder skulle de behöva 
nyanlägga infrastruktur av optisk fiber för att ansluta TeliaSoneras samtliga 
telestationer och övriga noder. Stadsnäten skulle dessutom vara beroende av 
om TeliaSonera vill ansluta deras förbindelser eller inte.  

Grossistkundernas efterfrågan, såsom den konstaterats under avsnittet om 
marknadsavgränsning, samt avsaknaden av alternativa leverantörer medför 
därför att den reglerade förbindelsen måste sträcka sig fram till sådana platser 
där grossistkunden kan få förbindelsen överlämnad i eget transportnät. 

För att skyldigheten ska ge grossistkunden sådan nödvändig 
kostnadseffektivitet som är nödvändig för att de ska kunna agera 
konkurrenskraftigt, ska tillträdesskyldigheten således i TeliaSoneras nät omfatta 
en accessnätsdel och en trunkdel (dvs. en förbindelse som löper mellan noder), 
vilket närmast är att jämföra med en s.k. Leased Line Part Circuit, såsom den 
beskrivs i skyldighet 1.1.2 i Bilaga 1 till PTS beslut från 2005.139 

6.2.5.1 Överlämningspunkt enligt PTS beslut från 2005 

TeliaSonera har sedan 2005140 varit skyldig att tillgodose varje rimlig begäran om 
leverans av terminerande kapacitetsförbindelser inom ett förmedlingsområde 
(även kallad regionalt samtrafikområde141). Överlämningspunkten har således 
varit lokaliserad på den högsta nivån i TeliaSoneras näthierarki där det i varje 
förmedlingsområde (Figur 11) finns två förmedlingsstationer som betjänar och 
sammanbinder alla lokalstationer inom en geografisk region (Figur 10).  

 

Figur 10 TeliaSoneras näthierarki 

 

                                                 
139 PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, b 
140 PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, b 
141 Specifikation om regionala samtrafikområden, Diarienr:10-9331, aktbilaga 136 
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TeliaSoneras förmedlingsstationer överför dels den regionala teletrafiken mellan 
lokalstationer inom förmedlingsområdet, dels den nationella teletrafiken till och 
från de övriga förmedlingsområdena, dels den internationella teletrafiken till 
och från de stationer som hanterar internationell teletrafik. 

 

Figur 11 TeliaSoneras förmedlingsområden i Sverige 

Antalet förmedlingsområden i TeliaSoneras nationella nätstruktur har minskat 
genom åren och är för närvarande tretton till antalet. TeliaSonera har under år 
2011 aviserat att företaget har för avsikt att reducera antalet 
förmedlingsområden till två. TeliaSonera har dock informerat PTS om att de 
tretton nuvarande förmedlingsområdena kommer att finnas kvar de närmaste 
tre åren. 142  

6.2.5.2 Analys av effektiv överlämningspunkt 

Under PTS beredning av ärendet har det uttryckts farhågor från operatörer på 
marknaden inför förhållandet att PTS i det utkast till beslut som samråtts med 
marknaden inte infört någon längdbegränsning i tillträdet. En avsaknad av 
längdbegränsning skulle kunna leda till att en grossistkund skulle kunna begära 
att TeliaSonera levererar en terminerande kapacitetsförbindelse som sträcker sig 

                                                 
142 Inkommen handling från TeliaSonera, Diarienr:10-9331, aktbilaga 133 
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över hela Sverige. Det skulle i sin tur innebära att TeliaSonera skulle vara 
tvungen att leverera förbindelser över nätavsnitt som är konkurrensutsatta. 

Det är en utgångspunkt för PTS bedömning att skyldighetens utformning måste 
stå i proportion till det konkurrensproblem som den avser lösa. Skyldigheten får 
följaktligen inte vara så långtgående i sin geografiska omfattning att den i alltför 
stor omfattning reducerar andra aktörers incitament att bygga konkurrenskraftig 
infrastruktur. Men skyldigheten får inte heller vara så begränsad att en 
samhällsekonomiskt ofördelaktig infrastrukturutbyggnad framtvingas.  

Överlämningspunkt inom en viss läng 

Det finns flera möjliga sätt att avgränsa TeliaSoneras skyldighet att leverera 
terminerande kapacitetsförbindelser. Ett möjligt alternativ är att införa en 
kilometeravgränsning efter förbindelsens längd. Utifrån den information som 
TeliaSonera lämnat till PTS är den genomsnittliga förbindelselängden som 
grossistkunder efterfrågar 35 km, och för TeliaSonera internt 76 km.  

Ett problem med en avgränsning utifrån en viss längd är att en sådan 
avgränsning inte tar hänsyn till de olikartade geografiska förhållandena. I 
områden där befolkningstätheten är låg skulle en längre förbindelse efterfrågas 
än i andra områden där antalet alternativa aktörer på marknaden är fler. En 
avgränsning utifrån längd skulle således inte få den avsedda effekten och löser 
därmed inte de problem som regleringen avser att avhjälpa.  

Överlämningspunkt inom kommun- eller länsgräns 

Ett annat alternativ till avgränsning är att begränsa skyldigheten till att endast 
omfatta förbindelser där nätanslutningspunkten och överlämningspunkten 
finns inom respektive kommun- eller länsgräns. TeliaSonera tillämpar en 
prismässig geografisk uppdelning av detta slag vad gäller deras kapacitetstjänst 
Ethernet Sweden143. En avgränsning utifrån kommun- eller länsgräns skulle vara 
skild från TeliaSoneras faktiska nätarkitektur eftersom den inte är uppbyggd 
efter en sådan uppdelning.  

Ett möjligt problem som skulle kunna uppstå med en avgränsning inom 
respektive kommun är att det geografiska området är för litet, vilket skulle 
kunna leda till att en grossistkund inte kan få tillgång till den förbindelselängd 
som grossistkunden efterfrågar, vilket skulle göra deras nätinfrastruktur mindre 
effektiv. Samma problem skulle kunna uppstå om tillträdesskyldigheten 
avgränsas efter länsgränser.  

Det geografiska området län är i och för sig större än för kommuner men det 
grundläggande problemet är att skyldigheten skulle vara skild från TeliaSoneras 
nätarkitektur. Grossistkunders möjlighet att dra nytta av TeliaSoneras 
nätinfrastruktur och stordriftsfördelar skulle därmed minska och tillämpningen 

                                                 
143 Inkommen handling från TeliaSonera, Diarienr:10-9331, aktbilaga 133 
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av skyldigheten skulle då inte ge grossistkunderna den kostnadseffektivitet som 
de behöver. 

Överlämningspunkt inom förmedlingsområden 

Ett tredje alternativ är att behålla den avgränsning som gäller sedan PTS beslut 
2005, en avgränsning efter respektive förmedlingsområde som följaktligen både 
är geografisk men också avgränsad efter TeliaSoneras nätinfrastruktur. En 
sådan avgränsning skulle enligt TeliaSonera lämpa sig väl med den reglerade 
kapacitetstjänsten SDH-Sweden som idag är uppbyggd efter denna struktur.144 
En sådan avgränsning skulle även innebära en kontinuitet med tidigare beslut 
och därmed vara mindre betungande än en ändring i detta avseende.  

Genom att basera kravet på rätt till tillträde till kostnadseffektiva 
överlämningspunkter i relation till TeliaSoneras nuvarande nätarkitektur blir 
skyldigheten oberoende av framtida teknik och marknadsutveckling. 
TeliaSonera kommer att använda sin nuvarande nätinfrastruktur för att leverera 
den teknik som kommer att efterfrågas de närmaste tre åren. Denna form av 
avgränsning är därmed att föredra framför längd, kommun eller län.  

TeliaSonera ska således även fortsättningsvis vara skyldigt att tillgodose varje 
rimlig begäran om leverans av terminerande kapacitetsförbindelser inom 
förmedlingsområden. 

6.2.6 Multiplexering ska ingå på begäran 

Multiplexering är en metod som används i elektroniska kommunikationsnät och 
datanätverk för att kombinera flera digitala eller analoga signaler till en signal 
över ett delat medium exempelvis koppar- eller fiberkabel. Syftet med 
multiplexering är att dela på en begränsad resurs.  

För att grossistkundernas tillträde ska bli kostnadseffektivt och 
konkurrenskraftigt ingår det i en rimlig begäran från en grossistkund att 
TeliaSonera ska multiplexera terminerande kapacitetsförbindelser med andra 
förbindelser som TeliaSonera tillhandahåller grossistkunden och som 
grossistkunden begär ska ingå i multiplexeringen. 

Om sådan multiplexering inte sker får grossistkunden inte dra fördel av samma 
stordriftsfördelar som TeliaSonera kan förväntas dra fördel av och tjänsten 
fördyras, vilket försämrar grossistkundens konkurrenskraft. Skyldigheten är 
således nödvändig för att grossistkunderna ska kunna få ett konkurrenskraftigt 
tillträde.  

6.2.7 Punkt-till-punkt förbindelser ska inte längre omfattas 

Enligt PTS beslut från 2005 om TeliaSoneras skyldigheter på marknaden för 
terminerande avsnitt av hyrda förbindelser är TeliaSonera skyldigt att leverera 
s.k. punkt-till-punkt terminerande avsnitt, där förbindelsens båda ändpunkter 
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finns i samma förmedlingsområde och terminerar hos slutkund.145 Denna 
leveransskyldighet består av tre förbindelsedelar ur ett nättopologiskt 
perspektiv. Först ett terminerande avsnitt via TeliaSoneras accessnät från en 
anläggningsadress till närmaste TeliaSonera-nod, därefter ett eller flera 
trunkavsnitt mellan berörda noder, och slutligen ytterligare ett terminerande 
avsnitt via accessnätet till en anläggningsadress i den andra änden av 
förbindelsen.  

Enligt den marknadsavgränsning som skyldigheten baserades på 2005 skulle 
förbindelsen i sin helhet finnas inom ett och samma av TeliaSoneras 
förmedlingsområden.146  

PTS finner nu att TeliaSonera inte längre ska vara skyldigt att tillhandahålla 
punkt-till-punkt terminerande avsnitt enligt skyldighet 1.1.1 enligt Bilaga 1 till 
PTS beslut från 2005.147 Det finns främst två skäl för detta.  

För det första, den ändrade marknadsavgränsningen, dvs. att efterfrågan av 
terminerande kapacitetsförbindelser numer avser förbindelser från slutkunds 
nätanslutningspunkt och fram till den punkt där grossistkunden kan ta över 
överföringen i eget nät (via antingen en överlämningspunkt i TeliaSoneras nät 
eller en överlämningspunkt i grossistkundens nät).  

För det andra för att det är kostnadseffektivt för grossistkunderna att hålla de 
terminerande kapacitetsförbindelserna så korta som möjligt för att i stället själva 
ta om hand den vidare transporten och kontrollen av överföringen, vilket leder 
till att grossistkunden bör finna det effektivt att ha en överlämningspunkt inom 
förmedlingsområdet.  

Av dessa två skäl finner PTS det inte vara rimligt att tillträdesskyldigheten 
fortsättningsvis ska omfatta en skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla 
sådana punkt-till-punkt förbindelser där grossistkunden vill ansluta slutkund i 
båda ändarna av förbindelsen. Grossistkunden kan skaffa sig flera terminerande 
kapacitetsförbindelser till överlämningspunkten inom förmedlingsområdet för 
att tillgodose slutkundens behov.  

Av PTS avgörande och avsnitt 12 framgår att PTS beslut från år 2005, och 
därmed även skyldigheten att tillhandahålla punkt-till-punkt terminerande 
avsnitt enligt skyldighet 1.1.1 enligt Bilaga 1 till PTS beslut från år 2005, ska 
upphävas och hur det ska upphöra att gälla.  

6.2.8 Tillträdesskyldigheten är proportionerlig 

Det innebär alltid ett intrång i den reglerade operatörens verksamhet när en 
myndighet ålägger operatören en skyldighet att tillhandahålla tillträde. En sådan 

                                                 
145 Enligt PTS beslut i ärende med dnr 04-6950 benämns detta med det engelska uttrycket ”Point-to-Point 
Terminating Segment”, se bilaga 1 skyldighet 1.1.1.  
146 PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, a 
147 PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, b 
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skyldighet får därför inte vara mer ingripande än vad som är proportionerligt i 
förhållande till den nytta som uppnås därigenom.  

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser 
är nödvändig för att TeliaSonera inte genom leveransvägran ska kunna begränsa 
konkurrensen på slutkundsmarknaden. Genom tillträdesskyldigheten får 
konkurrerande operatörer (grossistkunder) tillgång till sådana 
produktionsresurser som är nödvändiga för att kunna etablera sig och bedriva 
verksamhet på slutkundsmarknaden. Det finns inte någon mindre ingripande 
skyldighet som på motsvarande sätt kommer tillrätta med de problem som 
följer av TeliaSoneras marknadsmakt.  

En tillträdesskyldighet begränsar TeliaSoneras möjligheter att bestämma om 
och hur tillträde ska tillhandahållas. Detta kan också ses som att företagets 
möjligheter att dra fördel av sin marknadsmakt minskar, vilket främjar 
förutsättningarna för konkurrens. För att skyldigheten inte ska bli för 
långtgående får utformningen dock inte leda till oproportionerligt stora 
svårigheter eller kostnader för TeliaSonera. Exempelvis får skyldigheten inte 
medföra orimliga nyinvesteringar. Skyldigheten ska å andra sidan inte vara så 
begränsad att den inte leder till konkurrenskraftiga och ändamålsenliga tillträden 
för grossistkunderna. 

Eftersom tillgång till terminerande kapacitetsförbindelser i många fall är en 
förutsättning för att grossistkunder ska kunna erbjuda elektroniska 
kommunikationslösningar till större företag och organisationer, i konkurrens 
med TeliaSonera, bedömer PTS att en tillträdesreglering är nödvändig för att 
undvika att TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden kan överföras till 
slutkundsmarknader för elektroniska kommunikationstjänster.  

Det finns inte heller någon mindre ingripande skyldighet som på ett 
motsvarande sätt tillgodoser behovet av att ge grossistkunderna villkor som 
möjliggör konkurrenskraftigt och ändamålsenligt tillträde. PTS bedömer att 
skyldighetens utformning omfattar sådant som är nödvändigt för att 
skyldigheten ska kunna ge avsedd verkan.  

TeliaSonera har under lång tid tillhandahållit terminerande kapacitets-
förbindelser på kommersiella grunder och utifrån regulatoriska krav. För en 
grossistleverantör på en konkurrensutsatt marknad torde det vara en 
förutsättning för långsiktig framgång att tillhandahålla de tjänster som kunderna 
efterfrågar. Det torde därför inte vara alltför betungande för TeliaSonera att 
tillmötesgå varje rimlig begäran om sådant tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelser som grossistkunderna såväl som TeliaSoneras egen 
verksamhet efterfrågar. 

Däremot finner PTS att det mot bakgrund av rådande konkurrensförhållanden 
längre in i nätet skulle stå i strid med regleringens syfte om TeliaSonera även 
fortsättningsvis skulle vara ålagd en skyldighet att tillhandahålla s.k. punkt-till-
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punkt terminerande avsnitt. Skyldigheten 1.1.1 enligt PTS beslut från 2005 ska 
följaktligen upphävas.148 Vad gäller PTS bedömning i fråga om den tid som 
grossistkunderna rimligen kan behöva för att ställa om, se avsnitt 12.   

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldig-
heten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas därigenom 
finner PTS att behovet av skyldigheten väger tyngre. Skyldigheten är därför 
både nödvändig och proportionerlig. PTS bedömer inte heller att en skyldighet 
att tillhandahålla detta tillträde innebär något ingrepp i TeliaSoneras 
immateriella rättigheter. 

PTS ska således ålägga TeliaSonera, med stöd av 4 kap. 4 § och 8 § LEK, en 
skyldighet att tillmötesgå varje rimlig begäran från grossistkunder om tillträde 
till terminerande kapacitetsförbindelser.  

Den tillträdesskyldighet som PTS ålägger TeliaSonera genom detta beslut 
innebär sammanfattningsvis lättnader för TeliaSonera jämfört med skyldigheten 
enligt PTS beslut år 2005. Lättnaderna består i att skyldigheten är begränsad till 
transmission med de egenskaper som kännetecknar terminerande kapacitets-
förbindelser mellan nätanslutningspunkt där företags eller organisations 
verksamhetsställe eller utrustning kan anslutas och en överlämningspunkt inom 
samma förmedlingsområde. 

6.3 TeliaSonera ska tillhandahålla 
nätsammankoppling 

Möjligheten för PTS att ålägga en operatör med ett betydande inflytande en 
skyldighet att vidta åtgärder för att nät eller tillhörande installationer ska 
förbindas framgår av bl.a. 4 kap. 8 § första stycket åttonde punkten LEK. 
Bestämmelsen finns återgiven i sin helhet i avsnitt 6.1. 

6.3.1 Nätsammankoppling är nödvändig för att kunna nyttja 
förbindelsen 

För att en skyldighet som åläggs en operatör med betydande inflytande ska 
motverka konkurrensproblem till följd av att marknaden har en operatör med 
ett betydande inflytande, krävs att konkurrerande operatörer kan utnyttja 
tillträdet för egen tjänsteproduktion på ett rationellt sätt så att den 
konkurrerande slutkundsverksamheten kan bli lika effektiv som den reglerade 
operatörens. 

Förhållandet att grossistkunder ges tillträde till terminerande kapacitets-
förbindelser i TeliaSoneras nät är i sig inte tillräckligt för att åtgärda de 
konkurrensproblem som kan uppstå på grund av TeliaSoneras kontroll över 
accessnät och lokal infrastruktur. För att grossistkunden ska kunna realisera det 
begärda tillträdet krävs även att denne kan ansluta de terminerande 

                                                 
148 Enligt PTS beslut i ärende med dnr 04-6950 benämns denna tjänst med det engelska uttrycket ”Point-
to-Point Terminating Segment”, se bilaga 1 skyldighet 1.1.1.  
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kapacitetsförbindelser som levererats av TeliaSonera till det nät som 
grossistkunden förfogar över. En sådan anslutning måste vara möjlig även om 
grossistkunden vill utnyttja en med TeliaSonera konkurrerande nätinfrastruktur.  

På en oreglerad marknad skulle TeliaSonera ha möjlighet att förvägra eller 
åtminstone försena eller försvåra grossistkundens fysiska sammankoppling av 
nät. Även om grossistkunden skulle få tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelse mellan två punkter i TeliaSoneras nät skulle i ett sådant 
fall den enda praktiskt tillämpbara lösningen vara att grossistkunden av tekniska 
och ekonomiska skäl i praktiken endast kunde anslutas vidare i TeliaSoneras 
egna nät.  

Aktörer som inte vill bygga eget accessnät skulle då vara hänvisade till 
TeliaSoneras nät i sin helhet för att bedriva sin verksamhet och skulle inte 
kunna dra fördel av de alternativ och den konkurrens som finns innanför 
accessnäten. De aktörer med transportnät149 som är alternativ till TeliaSoneras 
nät skulle dessutom i en sådan situation få en väsentligt svagare konkurrenskraft 
och fylla en mer begränsad funktion på marknaden. 

En skyldighet att erbjuda tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser 
förlorar således det mesta av sin verkan om inte en sådan reglering åtföljs av en 
skyldighet för TeliaSonera att medverka till att grossistkunden fysiskt kan 
sammankoppla TeliaSoneras nät med det nät som grossistkunden förfogar över. 
PTS ska därför ålägga TeliaSonera en sådan skyldighet. 

Enligt 4 kap. 10 § LEK ska PTS särskilt beakta bl.a. den tekniska och 
ekonomiska bärkraften för användning och installation av alternativa nätdelar 
eller tillhörande installationer samt behovet av att värna konkurrensen på lång 
sikt. TeliaSonera har tekniska möjligheter att medverka till sammankoppling av 
nät och får i sådana fall full täckning för de kostnader som uppstår. Som 
konstaterats ovan är skyldigheten nödvändig för att värna konkurrensen på lång 
sikt. 

För att grossistkunden ska kunna uppnå kostnadseffektivitet, skalfördelar och 
konkurrenskraft i nätsammankopplingen måste nätsammankopplingen medge 
aggregerad överföring av de terminerande kapacitetsförbindelser, och andra 
grossisttjänster, som grossistkunden har tillträde till inom det förmedlings-
område som TeliaSoneras nod betjänar och vid vilken grossistkunden begär 
nätsammankoppling. Följaktligen måste förbindelsen för nätsammankopplingen 
medge överföring av höga kapaciteter.  

TeliaSonera ska därför, med stöd av 4 kap 8 §, åläggas att tillmötesgå varje 
rimlig begäran om att TeliaSonera ska vidta de åtgärder som krävs för att 

                                                 
149 Transportnät benämns ofta med operatörens användning som t.ex. Backbone, Core, trunknät och 
stamnät. Linjekablarna i transportnätet har historiskt flera olika benämningar som mellanortskabel, 
mellanstationskabel, landskabel, rikskabel, långdistanskabel m.fl. Källa: www.skanova.se, Diarienr:10-9331 
aktbilaga 255 
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åstadkomma en sammankoppling mellan TeliaSoneras nät och det nät som 
grossistkunden förfogar över för att tjänster enligt skyldighet 1.1 ska komma till 
stånd och fungera. TeliaSonera ska således tillgodose varje begäran från en 
grossistkund om att nätdelar i TeliaSoneras nät fysiskt ska anslutas till nätdelar i 
grossistkundens nät. Sådan nätsammankoppling ska antingen tillhandahållas 
genom att: 

 TeliaSonera etablerar en fysisk anslutning i form av en 
kapacitetsförbindelse mellan TeliaSoneras nod och grossistkundens 
nod,  

 Både TeliaSonera och grossistkunden etablerar varsin fysisk anslutning i 
form av en kapacitetsförbindelse till en gemensam överlämningspunkt,  

 TeliaSonera ger grossistkunden möjlighet att etablera en fysisk 
anslutning i form av en kapacitetsförbindelse till TeliaSoneras nod. 

Det är grossistkunden som avgör vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas för 
nätsammankopplingen.  

6.3.2 Skyldigheten att tillhandahålla nätsammankoppling är 
proportionerlig 

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde i form av nätsammankoppling är 
nödvändig för att grossistkunderna ska kunna realisera tillträdet på ett 
kostnadseffektivt sätt. Det finns inte någon mindre långtgående skyldighet som 
på motsvarande sätt kan åtgärda de konkurrensproblem som uppkommer till 
följd av TeliaSoneras kontroll över accessnät och lokal infrastruktur. 

Skyldigheten för TeliaSonera att tillgodose varje rimlig begäran om nätsamman-
koppling motsvarar enligt PTS uppfattning en sådan tillhörande tjänst som en 
grossistleverantör skulle tillhandahålla sina kunder på en konkurrensutsatt 
marknad. Det torde därför inte vara alltför betungande för TeliaSonera att 
åläggas en skyldighet att tillmötesgå varje rimlig begäran om nätsamman-
koppling.  

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas 
därigenom finner PTS att behovet av skyldigheten väger tyngre. Skyldigheten 
att tillhandahålla nätsammankoppling är därför nödvändig och proportionerlig. 
PTS bedömer inte heller att en skyldighet att tillhandahålla detta tillträde 
innebär något ingrepp i TeliaSoneras immateriella rättigheter. 

PTS ska ålägga TeliaSonera, med stöd av 4 kap. 4 § och 8 § LEK, en skyldighet 
att tillmötesgå varje rimlig begäran från annan operatör om 
nätsammankoppling. 
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6.4 TeliaSonera ska tillhandahålla tillhörande 
installationer  

6.4.1 Definitionen av tillhörande installation – 1 kap. 7 § LEK 

Möjligheten för PTS att ålägga en operatör med ett betydande inflytande en 
skyldighet att ge annan tillträde till tillhörande installationer framgår av 4 kap. 
8 § första stycket första punkten LEK. Bestämmelsen finns återgiven i sin 
helhet i avsnitt 6.1. 

Enligt 1 kap. 7 § LEK avses med tillhörande installation en anordning, funktion 
eller annat som har samband med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett 
elektroniskt kommunikationsnät, och som möjliggör, stödjer eller kan stödja 
den tjänsten, eller tillhandahållande av tjänster via det nätet eller tjänsten.  

Exempel på vad som kan vara tillhörande installationer är tillhörande tjänster 
såsom de definieras i ramdirektivet, bl.a. system för villkorad tillgång, identitets-
, lokaliserings- och närvarotjänster. Vidare avses fysisk infrastruktur och andra 
faciliteter eller komponenter som byggnader, antenner, torn och andra 
stödkonstruktioner, ledningar, rör, master, inspektionsbrunnar och 
kopplingsskåp. Även kablar ingår enligt artikel 2 e i ramdirektivet i begreppet. 
Tillhörande installation är inte begränsad till sådant som inte utgör delar av den 
elektroniska kommunikationstjänsten eller kommunikationsnätet som den har 
samband med, varigenom t.ex. nätdelar också ingår i definitionen.150 

Andra exempel på tillhörande installationer är datorer för databaser för 
driftstödsystem med programvara och de system som krävs för drift av 
databasen samt anläggningar såsom telefonstationer med utrymme för 
kopplingsutrustning m.m., liksom stödsystem för kyla, reservkraft, 
inpasseringskontroll osv.151 

6.4.2 Installation av förbindelse som grossistkund förfogar över till 
samlokaliserad utrustning 

För att en samlokaliserad grossistkund ska kunna etablera sin egen transport-
förbindelse för överföringen av data vidare i nätet, krävs i vissa fall att 
förbindelsen fysiskt ansluts till sådan TeliaSoneras utrustning som i sin tur är 
kopplad till den samlokaliserade utrustningen. Sådan utrustning kan behöva 
inplaceras i anslutning till TeliaSoneras överlämningspunkt. Genom att 
förhindra en sådan tillhörande installation, dvs. inplacering och fysisk 
anslutning av förbindelser som behövs för att kunna nyttja terminerande 
kapacitetsförbindelser, skulle TeliaSonera kunna hindra den samlokaliserade 
grossistkunden från att använda sin samlokaliserade utrustning.  

Till de tillhörande installationer som främst är nödvändiga för en grossistkund 
hör följaktligen möjligheten att dra in sådan ledning som grossistkunden 
förfogar över in i samlokaliserade utrymmen och koppla den samlokaliserade 

                                                 
150 Prop. 2010/11:115, s. 157 
151 Prop. 2002/03:110 s. 361 
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utrustningen till ledningen. Grossistkunden behöver även tillgång till kraft, kyla 
och ventilation för att kunna använda ledningen. För att en grossistkund ska 
kunna samlokalisera sin utrustning krävs att TeliaSonera bereder grossistkunden 
tillträde till de lokaler i vilka TeliaSonera tillhandahåller anslutning till 
grossistkundens överlämningspunkt.  

6.4.3 Skyldighet att tillhandahålla tillhörande installationer 
proportionerlig 

En skyldighet att tillhandahålla tillträde till tillhörande installationer är 
nödvändig för att grossistkundens tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelser ska vara funktionellt. En sådan skyldighet innebär 
exempelvis att TeliaSonera måste bereda grossistkunderna plats och tillgång till 
resurser för att grossistkunderna ska kunna nyttja terminerande 
kapacitetsförbindelser. Det finns inte någon mindre långtgående skyldighet som 
på motsvarande sätt kommer tillrätta med de problem som följer av 
TeliaSoneras marknadsmakt. 

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas 
därigenom finner PTS att behovet av skyldigheten väger tyngre. Skyldigheten 
att tillhandahålla tillträde till tillhörande installationer är därför nödvändig och 
proportionerlig. PTS bedömer inte heller att en skyldighet att tillhandahålla 
detta tillträde innebär något ingrepp i TeliaSoneras immateriella rättigheter. 

PTS ålägger TeliaSonera, med stöd av 4 kap. 4 § och 8 § LEK, en skyldighet att 
tillmötesgå varje rimlig begäran från annan operatör att tillhandahålla 
tillhörande installationer. 
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7 Skyldighet att tillämpa generella 
villkor för tillträdet 

 
2. Skyldighet att tillämpa generella villkor vid tillhandahållande av 
tillträde 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska utan dröjsmål tillhandahålla en begärande grossist-

kund all den information som grossistkunden har behov av i samband 

med tillträde enligt skyldighet 1. Sådan information omfattar alla de 

uppgifter som grossistkunden behöver för att kunna planera 

etableringar, genomföra beställningar eller information som påverkar 

redan beviljat tillträde, exempelvis information om planerat underhåll, 

driftstörningar, fel och förändringar i befintliga nät. 

2. TeliaSonera ska informera berörda grossistkunder och PTS om de 

nätförändringar som TeliaSonera planerar och som har en sådan 

omfattning att förändringen kan påverka grossistkundernas möjlighet 

att utnyttja erhållet tillträde enligt skyldighet 1. TeliaSonera ska lämna 

information enligt denna punkt med åtminstone motsvarande 

tidsmässig förvarning innan förändringen genomförs som TeliaSonera 

ger sin egen slutkundsorganisation. 

3. TeliaSonera ska tillämpa villkor för tillträde enligt skyldighet 1 som 

möjliggör konkurrenskraftig och ändamålsenlig försäljning på 

slutkundsmarknaden och som är samma som eller likvärdiga med de 

villkor som TeliaSonera tillämpar mot sin egen slutkundsverksamhet. 

TeliaSonera ska härvid säkerställa att avtal om tillträde enligt skyldig-

het 1 innehåller åtminstone följande: 

a) En beskrivning av vad tillträdet och därtill hörande installationer 

består av. Beskrivningen ska vara så specificerad att 

grossistkunden kan säkerställa att komponenter eller funktioner 

som krävs för att realisera det efterfrågade tillträdet ingår. 

b) Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska specifika-

tionerna och nätegenskaperna för tillträdet.  

c) Prissättningen av tillträdet enligt skyldighet 1 samt andra 

ersättningar som grossistkunden ska betala med anledning av 

avtalet. Alla priser, avgifter och ersättningar ska framgå av 

avtalet och vara uppdelade på de olika tjänster och komponenter 

som ingår i tillträdet och i samband med tillhandahållandet av 

tillträdet, inklusive förekommande rabatter och rabattens 

beräkningsgrund. Prishöjningar får inte träda i kraft förrän efter 

90 dagar från det att TeliaSonera informerat PTS och 

grossistkunden om det nya priset. Prisändringar föranledda av 

domstolsavgöranden eller PTS beslut ska dock gälla omedelbart 

eller fr.o.m. den dag som domstolen respektive PTS förordnar.  

d) Ansvarsfördelningen för uppkomna kostnader för exempelvis 

felavhjälpning, underhåll och support. Om det är grossistkunden 

som ska bära ansvaret ska detta framgå uttryckligen av de 
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avtalade villkoren för tillträdet.  

e) Rimliga villkor för fakturering och betalning.  

f) Villkor för kvalitetsnivåer, leveransvillkor, servicenivåer, 

felavhjälpning och tillgänglighet. Villkoren ska innebära att 

grossistkunden erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, 

leveransvillkor, service och tillgänglighet som TeliaSonera 

erbjuder sin egen verksamhet i efterföljande produktionsled. 

Detta gäller i synnerhet för villkor om: 

i. leveranstid, 

ii. leveransprecision, och 

iii. felavhjälpningstid.  

g) Villkor om avtalsvite vid avvikelse från utfäst kvalitetsnivå, 

leveransvillkor och servicenivå för tillträde och tjänster enligt 

skyldighet 1. Villkoren för avtalsvite ska tydligt ange på vilka 

grunder sådant ska utgå, dvs. vad som ska anses vara en 

avvikelse från utfästa nivåer och villkor, när TeliaSonera ska 

erlägga avtalsvite samt vilka belopp som ska erläggas. Avtalsvitet 

ska vara skäligt utifrån syftet att det ska ge TeliaSonera 

tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje enskild 

avvikelse från utfästa nivåer och villkor.  

h) Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om tillträde 

och tillhörande installationer enligt skyldighet 1. Villkoren ska vara 

rimliga. TeliaSonera får endast säga upp ett avtal om tillträde och 

tillhörande installationer enligt skyldighet 1 vid en tidigare 

tidpunkt än vad avtalet stipulerar om det finns synnerliga skäl. 

i) Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga 

avtalsbrott som kan leda till uppsägning. Dessa avtalsbrott ska 

vara sådana att en uppsägning är en rimlig och adekvat åtgärd.  

4. TeliaSonera ska fortsätta att tillhandahålla sitt befintliga utbud av 

terminerande kapacitetsförbindelser enligt skyldighet 1 under rimlig 

tid. TeliaSonera får endast upphöra med sitt utbud när det ur tekniskt 

eller ekonomiskt hänseende finns objektivt godtagbara skäl för 

företaget att inte längre teckna nya leveransavtal eller att inte förnya 

redan ingångna leveransavtal. 

5. TeliaSonera får endast upphöra med att tillhandahålla terminerande 

kapacitetsförbindelser inom det befintliga utbudet efter samråd med de 

berörda användarna. TeliaSonera ska ha slutfört samråd senast 180 

dagar före det datum då TeliaSonera avser att upphöra med att 

nyteckna leveransavtal för den aktuella produkten. TeliaSonera ska 

offentliggöra resultatet av samrådet på sin webbplats tillsammans med 

företagets och grossistkundernas synpunkter på samrådet. 

6. TeliaSonera får avslå en sådan begäran som omfattas av skyldighet 1 

endast när TeliaSonera kan visa att det ur tekniskt eller ekonomiskt 

hänseende finns objektivt godtagbara skäl för att vägra tillträde. 

Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt godtagbara skäl att 

vägra tillträde när 
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 TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 

genomföra det begärda tillträdet, 

 vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras nät eller 

dess användare skadas, 

 TeliaSonera kan visa att nätets drift äventyras, eller när 

 TeliaSonera kan visa att tredje parts rättigheter skulle kränkas. 

7. TeliaSonera ska, när företaget inte anser sig kunna tillgodose en 

grossistkunds begäran om tillträde, utan dröjsmål skriftligen upplysa 

grossistkunden om detta och ange skälen samt lämna sådan 

information att den begärande grossistkunden kan avgöra om denne 

kan vidta åtgärder för att tillträde ska kunna tillhandahållas. Ett sådant 

avslag måste grundas på objektivt godtagbara skäl och får lämnas av 

TeliaSonera när TeliaSonera visat att samtliga rimliga möjligheter att 

tillgodose begäran är uttömda. 

  

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ 

LEK.    

 

7.1 Den rättsliga utgångspunkten – 4 kap. 8 § LEK 

Bestämmelserna i 4 kap. 8 § LEK ger PTS befogenhet att ålägga skyldigheter 
som är proportionella i förhållande till de krav – rimliga ur tekniskt och 
ekonomiskt hänseende – som kan ställas av andra företag.152 En sådan 
skyldighet ska syfta till att skapa effektiv konkurrens (4 §) och vara ett direkt 
resultat av den analys som har gjorts av marknaden enligt 8 kap. 6 §, eller kan 
aktualiseras efter konkreta klagomål från ett konkurrerande företag, t.ex. en 
grossistkund.  

Av artikel 12.1 tredje stycket Tillträdesdirektivet följer att en tillträdesskyldighet 
får förenas med villkor som gäller rättvis behandling, rimlighet och läglighet. 
Villkoren för tillträdet kan bl.a. avse byte till annan tjänst. 

EU-kommissionen framhåller, såvitt avser att en regleringsmyndighet vid 
införande eller bibehållande av en icke-diskrimineringsskyldighet, att de 
nationella regleringsmyndigheterna ska se till att kontrakten om hyrda 
förbindelser innehåller genomförbara avtal som omfattar alla aspekter av de i 
grossistledet tillhandahållna hyrda förbindelserna, såsom beställning, byte till 
annan tjänst, leverans, kvalitet, reparationstid, rapportering och avskräckande 
ekonomiska påföljder.153 Eftersom PTS genom detta beslut ålägger TeliaSonera 
en icke-diskrimineringsskyldighet ska PTS även ombesörja att ingångna avtal 
avseende tillträde omfattar de av EU-kommissionen uppräknade aspekterna. 

                                                 
152 Prop. 2002/03:110 s. 378. 
153 EU-kommissionens rekommendation om HF 
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I den gemensamma ståndpunkt som de nationella regleringsmyndigheterna tagit 
fram inom ramen för ERG om vilka skyldigheter som bör åläggas vid olika 
typer av potentiella konkurrensproblem framhålls bl.a. följande. Kommersiella 
förhandlingar mellan en operatör med betydande inflytande och dess 
grossistkunder är enligt regleringsmyndigheternas erfarenhet mer undantag än 
regel. Det fortsätter att finnas stora skillnader i förhandlingsmakt mellan 
företagen. Därför är det lämpligt att etablera ett ramverk som säkerställer att 
marknaderna fungerar effektivt.154 

Nationella regleringsmyndigheter kan påföra skyldigheter om villkor som 
omfattar rättvis behandling, rimlighet och läglighet med beaktande av artikel 8 i 
Ramdirektivet. Sådana villkor kan vara särskilt användbara som skydd mot 
strategier som syftar till att på ett mer dolt än öppet sätt vägra tillträde.155  

Detta beslut om tillträdesskyldigheter enligt 4 kap. 8 § LEK omfattar därför inte 
bara krav på att TeliaSonera ska tillhandahålla tillträde till terminerande 
kapacitetsförbindelser, utan också villkor som reglerar hur detta tillträde ska 
tillhandahållas.  

7.2 Behov finns att förtydliga vad som är en rimlig 
begäran 

En operatör med ett betydande inflytande kan på olika sätt fördröja leverans till 
konkurrenterna genom långa avtalsförhandlingar eller påstådda tekniska svårig-
heter vilket kan medföra att den egna organisationen får ett avgörande för-
språng på marknaden då en ny produkt lanseras eller att en konkurrents inträde 
på marknaden fördröjs eller fördyras. En operatör med ett betydande inflytande 
kan också ställa otillbörliga krav för att leverera, exempelvis fördyrande tekniska 
krav, krav på bankgarantier och säkerheter, eller krav på information om 
utbyggnadsplaner, kunder och försäljningsbudget. 

Genom att tillämpa oskäliga leveransvillkor har ett vertikalt integrerat företag 
med ett betydande inflytande möjlighet att minska sina konkurrenters, tillika 
grossistkunders, konkurrenskraft. Förhållandet att grossistkunderna använder 
sig av terminerande kapacitetsförbindelser för att agera i direkt konkurrens med 
TeliaSoneras egna slutkundstjänster, leder till att det finns ett bristande 
incitament för TeliaSonera att tillhandahålla tillträdet till terminerande 
kapacitetsförbindelser på sådana villkor att operatören har möjlighet att agera 
konkurrenskraftigt.  

För att de tjänster som omfattas av skyldighet 1 ska ge avsedda effekter ska 
TeliaSonera därför åläggas att tillämpa sådana villkor för tillträdet att grossist-
kunderna tillförsäkras en konkurrenskraftig och ändamålsenlig försäljning på 
slutkundsmarknaden. Villkoren ska därför vara samma, eller likvärdiga med, de 
villkor som TeliaSonera tillämpar inom det egna företaget. Om villkoren inte 

                                                 
154 ERGs gemensamma ståndpunkt reviderad, avsnitt 3.2.4 
155 ERGs gemensamma ståndpunkt reviderad, avsnitt 3.2.4 
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motsvarar det som erbjuds inom den egna organisationen riskerar skillnaderna i 
villkoren att snedvrida konkurrensen.  

Det finns i fortgående köp- och säljrelationer mellan företag villkor som 
parterna behöver reglera i avtal för att skapa en ömsesidig förutsägbarhet och 
tydlig riskfördelning under avtalsperioden. Vad gäller avtal om terminerande 
kapacitetsförbindelser och därtill tillhörande installationer är behov av 
förutsägbarhet och riskfördelning särskilt stort eftersom TeliaSonera är ett 
vertikalt integrerat företag som konkurrerar på samma slutkundsmarknader som 
sina grossistkunder.  

En tydlig reglering mellan parterna vad gäller exempelvis fel, dröjsmål och 
avvikelser samt konsekvenserna av dessa är en viktig förutsättning för att 
grossistkunderna ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut inför ingåendet 
av avtalet. För en sådan bedömning krävs bl.a. att TeliaSonera preciserar den 
kvalitet, säkerhet och tillgänglighet samt övriga leveransvillkor som ska gälla.  

Vad som ska ingå i ett specifikt avtal är i första hand upp till parterna att 
avgöra, men PTS anser att det finns två skäl som medför att det finns ett behov 
av att ställa upp kvantitativa nivåer som villkoren mellan parterna ska nå upp 
till. För det första finns det på grund av TeliaSoneras ställning på marknaden 
skäl att förtydliga vad som utgör konkurrenskraftiga och ändamålsenliga villkor. 
För det andra behövs ett förtydligande eftersom det är fråga om tjänster som 
ska användas av grossistkunderna för slutkundstjänster som säljs i direkt 
konkurrens med TeliaSonera.  

Om ett sådant förtydligande inte görs finns risk för att TeliaSonera ställer upp 
villkor som försvårar, fördröjer eller fördyrar grossistkundernas tillgång till 
terminerande kapacitetsförbindelser, vilket helt eller delvis minskar 
skyldighetens verkan.  

PTS finner att det för att säkerställa syftet med regleringen är nödvändigt att 
genom skyldigheter säkerställa att grossistkunderna får ändamålsenliga och 
konkurrenskraftiga villkor för tillträdet. Därför måste en skyldighet att 
tillhandahålla tillträde även omfatta en beskrivning av vad som ska 
tillgängliggöras och på vilka villkor detta ska ske, dvs. förtydliga vad som är en 
rimlig begäran om tillträde.  

Onödigt ingripande skyldigheter som begränsar avtalsfriheten är inte lämpliga 
och ska inte heller förekomma. Avtalsvillkor utöver själva tillträdet behöver 
dock klargöras för att tillträdesskyldigheten ska uppnå syftet med regleringen, 
dvs. främjandet av en marknad med långsiktigt hållbar konkurrens på 
slutkundsmarknaden.  

PTS bedömer att det ur ekonomiskt hänseende är ett rimligt krav enligt 4 kap. 
8 § LEK att grossistkunden inför etablering och under avtalstiden får förutsäg-
barhet vad gäller bland annat kostnader till följd av tillträdet. Utan sådan 
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förutsägbarhet försvåras och fördyras grossistkundernas verksamhet onödigt, 
vilket försvagar verkan av tillträdesskyldigheten.  

Med hänsyn till risken att TeliaSonera inte självmant ger grossistkunderna 
nödvändig förutsägbarhet i dessa avseenden, finner PTS att det finns behov av 
att ålägga TeliaSonera en skyldighet att vid varje rimlig begäran tillämpa villkor 
som till sin utformning och till sitt innehåll närmare förtydligas i skyldighet om 
villkor för tillhandahållande av tillträde. 

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde vid varje rimlig begäran är inte ny, utan 
gäller redan enligt PTS beslut från år 2005. Att PTS genom nu aktuellt beslut 
mer utförligt beskriver vad som ska tillgängliggöras och på vilka villkor detta 
ska ske innebär således endast ett förtydligande av vad som är en rimlig begäran 
om tillträde.  

7.2.1 Skyldighet att tillhandahålla information behövs för att 
säkerställa tillträde 

Även om TeliaSonera tillmötesgår en begäran om leverans finns det många sätt 
att försämra andra aktörers konkurrenskraft. Detta kan ske exempelvis genom 
att grossistkunder undanhålls sådan information att de inte kan tillhandahålla 
tjänsten alls eller att tillhandahållandet sker med lägre kvalitet eller till högre 
kostnad än vad som skulle varit fallet om grossistkunden fått informationen. 
Ett annat sätt kan vara att TeliaSoneras egna organisation får nödvändig 
information, t.ex. om tekniska förändringar i nätet, men undanhåller 
grossistkunderna motsvarande information. 

PTS ålägger därför TeliaSonera att utan dröjsmål tillhandahålla grossistkund all 
den information som grossistkunden har behov av i samband med tillträde och 
tillhörande installationer enligt skyldighet 1. Sådan information omfattar alla de 
uppgifter som grossistkunden behöver för att kunna planera etableringar, 
genomföra beställningar eller information som påverkar redan beviljat tillträde, 
exempelvis information om planerat underhåll, driftstörningar, fel och 
förändringar i befintliga nät. 

Förändringar i TeliaSoneras nät i form av exempelvis förändrade gränssnitt och 
uppdateringar till nya generationer av utrustningar, kan innebära att andra 
operatörers nät inte blir helt kompatibla med det uppdaterade nätet. Härigenom 
kan störningar uppstå, som medför lägre kvalitet och ett mindre effektivt 
utnyttjande av grossistkundens nät.  

Därför ålägger PTS TeliaSonera en skyldighet att informera sina grossistkunder 
och PTS om de nätförändringar som TeliaSonera planerar och som har en 
sådan omfattning att förändringen kan påverka grossistkundernas möjlighet att 
utnyttja erhållet tillträde. TeliaSonera ska lämna information till 
grossistkunderna enligt denna punkt med åtminstone motsvarande tidsmässig 
förvarning innan förändringen genomförs som TeliaSonera ger sin egen 
slutkundsorganisation.  
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En tidsmässig samtidighet borde dessutom vara det minst betungande 
alternativet, eftersom TeliaSonera ändå lämnar informationen till sin 
slutkundsorganisation torde det vara enklare att ge informationen till 
grossistkunderna samtidigt jämfört med att ha en separat ordning för 
grossistkunderna.  

En skyldighet att tillhandahålla information är nödvändig dels för att kunna 
tillgodogöra sig tillträdet och de tillhörande installationerna enligt skyldighet 1 
över huvud taget, dels för att grossistkunderna ska kunna använda den aktuella 
produkten för att agera konkurrenskraftigt på slutkundsmarknaden. Att 
grossistkunderna får samma information, om exempelvis förändringar i nätet, 
som TeliaSoneras egen verksamhet i efterföljande förädlingsled får, är en 
förutsättning för att grossistkunderna ska ha en möjlighet att tillhandahålla sina 
tjänster på konkurrenskraftiga villkor. Det finns inte någon mindre långtgående 
skyldighet som på motsvarande sätt kan åtgärda de konkurrensproblem som 
uppkommer till följd av avsaknad av tillträde till driftstöds- och 
informationssystem. 

Enligt PTS uppfattning skulle det vara självklart för en leverantör som verkar 
på en konkurrensutsatt marknad att tillhandahålla all den information som 
grossistkunderna behöver för att på bästa sätt använda den aktuella produkten 
eller tjänsten. Det torde därför inte vara alltför betungande för TeliaSonera att 
åläggas en skyldighet att tillhandahålla information.   

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas 
därigenom finner PTS att behovet av skyldigheten väger tyngre. Skyldigheten 
att tillhandahålla information är därför nödvändig och proportionerlig. PTS 
bedömer inte heller att en skyldighet att tillhandahålla denna information 
innebär något ingrepp i TeliaSoneras immateriella rättigheter. 

PTS ålägger följaktligen TeliaSonera en skyldighet att tillmötesgå varje rimlig 
begäran om information. 

7.2.2 Tillträdet och vad grossistkunden ska betala för det ska 
preciseras 

Det finns en risk att TeliaSonera försvårar för grossistkunden att konkurrera på 
marknaden genom att tillföra inslag som fördyrar grossistkundens verksamhet. 
Detta kan t.ex. ske genom vad som inom den generella konkurrensrätten 
benämns kopplingsförbehåll, där en kund, för att få köpa en produkt, tvingas köpa 
även en annan produkt eller tjänst som kunden annars inte skulle vilja ha. Inom 
den generella konkurrensrätten är en sådan koppling skapad av ett företag med 
en dominerande ställning tillåten endast om det finns naturliga samband mellan 
tilläggsprodukten och huvudprodukten som är motiverade av starka tekniska 
eller kvalitetsmässiga skäl.  
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För att syftet med tillträdesskyldigheten ska uppnås ska därför tillträdet och de 
tillhörande tjänsterna omfatta det som är nödvändigt men inte mer än vad som 
behövs för att tillträdet ska kunna användas för konkurrens på slutkunds-
marknaden. 

För att göra det möjligt för grossistkunden att bedöma om det finns förut-
sättningar för att konkurrera på slutkundsmarknaden ska TeliaSonera därför 
tillhandahålla en tydlig beskrivning av vad terminerande kapacitetsförbindelser 
och därtill hörande tjänster består av. Alla relevanta och nödvändiga uppgifter 
om de tekniska specifikationerna och nätegenskaperna ska av samma skäl också 
lämnas av TeliaSonera. För att inte behöva betala för mer än vad 
grossistkunden faktiskt behöver, ska grossistkunderna därför ha möjlighet att 
endast erhålla tillträde till de komponenter och funktioner som är nödvändiga 
för att det begärda tillträdet ska kunna ske.  

Även prissättningen av terminerande kapacitetsförbindelser och därtill hörande 
tjänster måste tydligt framgå av avtalet, liksom de därtill närliggande villkoren 
om fakturering och betalning för vilka motsvarande behov av tydlighet finns. 
Alla priser, avgifter och ersättningar ska framgå av avtalet och delas upp på de 
olika tjänster och komponenter som ingår i tillträdet eller har samband med 
tillträdet inklusive förekommande rabatter och beräkningsgrund för sådana 
rabatter.  

Prishöjningar får inte träda i kraft förrän 90 dagar från det att TeliaSonera har 
informerat PTS och grossistkunden om det nya priset. Anledningen till detta är 
bl.a. att grossistkunden till följd av prishöjningen kan tänkas vilja omförhandla 
sina slutkundsavtal innan höjningen träder i kraft. Prisförändringar som är 
föranledda av domstols avgörande eller beslut från PTS ska dock gälla omedel-
bart eller från och med den dag som domstolen eller myndigheten förordnar. 

För att grossistkunden ska kunna avgöra de affärsmässiga riskerna och anpassa 
sina avtal och priser på slutkundsmarknaden därefter ska ansvarsfördelningen 
för uppkomna kostnader för exempelvis felavhjälpning, underhåll och drifts-
stöd vara klar. Om det är grossistkunden som ska bära kostnaden ska detta 
framgå uttryckligen av de avtalade villkoren för tillträdet.      

PTS ålägger således sammanfattningsvis TeliaSonera att beskriva tjänsterna och 
vara tydlig med de ersättningar som ska utgå till följd av tillhandahållandet av 
tjänsten.  

7.2.3 Leveransvillkor, kvalitets- och servicenivåer ska preciseras 

För att grossistkunden ska kunna bedöma om det tillträde som TeliaSonera 
erbjuder är ändamålsenligt och konkurrenskraftigt utifrån grossistkundens 
behov, är det nödvändigt att de leveransvillkor, kvalitets- och servicenivåer som 
ska gälla klart preciseras mellan parterna. 
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PTS anser att en utgångspunkt för vilka kvalitets- och servicenivåer och frister 
för leverans och felavhjälpning m.m. som TeliaSonera ska tillhandahålla ska 
vara att de objektivt sett möjliggör för grossistkund att kunna agera 
konkurrenskraftigt i efterföljande produktionsled. En grundläggande 
förutsättning för att grossistkunden ska kunna få den möjligheten är att 
grossistkunden erbjuds minst samma kvalitetsnivåer, leveransvillkor och 
servicenivåer (inklusive villkor för felavhjälpning) som TeliaSonera erbjuder sin 
slutkundsverksamhet. 

PTS finner att en generell icke-diskrimineringsskyldighet inte är tillräcklig för att 
komma tillrätta med konkurrensproblemet att grossistkundernas villkor inte blir 
konkurrenskraftiga.  Det krävs även att det specificeras under vilka förhållanden 
TeliaSonera ska leverera produkter till externa kunder för att man fullt ut ska 
komma tillrätta med problemen som hänförs till olika former av 
leveransvägran. 

PTS ska därför ålägga TeliaSonera att, när grossistkunden så begär, 
tillhandahålla tillträde till följande villkor: kvalitetsnivåer, leveransvillkor och 
servicenivåer (inklusive villkor för felavhjälpning). Detta för att det tillträde som 
TeliaSonera tillhandahåller grossistkunden ska säkerställa att grossistkunden 
erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, leveransvillkor och servicenivåer 
som TeliaSonera erbjuder sin egen verksamhet i efterföljande produktionsled. 
Detta gäller i synnerhet för villkor om: 

 leveranstid, 

 leveransprecision, och 

 felavhjälpningstid.  

En följd av att TeliaSonera även ska åläggas en skyldighet att tillämpa icke-
diskriminerande villkor (se avsnitt 9) är att TeliaSonera vid tillhandahållande av 
terminerande kapacitetsförbindelser ska tillämpa samma eller likvärdiga villkor 
som de som tillämpas gentemot företagets slutkundsverksamhet. Om grossist-
kunderna får tillgång till motsvarande tjänster som TeliaSoneras slutkunds-
organisation torde detta ge tillräckliga förutsättningar för att grossistkunderna 
ska kunna få tillgång till ändamålsenliga och konkurrenskraftiga tjänster.  

Leveranstiden för terminerande kapacitetsförbindelser och därtill hörande 
tjänster ska vara skälig i förhållande till det arbete som krävs och samma som de 
leveranstider som tillämpas gentemot TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. 
Slutkunder och därmed operatörer kan i särskilda fall ha behov av snabbare 
leverans än vad som är normalt. För det fall TeliaSonera erbjuder sin egen 
slutkundsverksamhet en sådan snabbare leverans, d.v.s. olika leveranstider, ska 
TeliaSonera även erbjuda det till grossistkunderna. PTS finner att det är rimligt 
att TeliaSonera ska tillhandahålla åtminstone sådana alternativ för leveranstider 
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som är bättre, samma eller åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas 
gentemot TeliaSoneras slutkundsverksamhet. 

7.2.4 Avtalsviten behövs för att skapa leveransincitament 

I den gemensamma ståndpunkt som har framtagits inom ramen för ERG om 
vilka skyldigheter som bör åläggas vid olika typer av potentiella konkurrens-
problem framhålls särskilt att ett åläggande om att utbetala kompensations-
belopp kan anses rimligt med hänvisning till att en sådan förpliktelse vanligtvis 
förekommer i överenskommelser på en konkurrensutsatt marknad.156 

I avtal mellan marknadsaktörer som ingår köp- och säljrelationer på en fri och 
konkurrensutsatt marknad är det normalt att parterna via villkor i avtalen (t.ex. 
via avtalsviten) utsätts för ett ömsesidigt incitamentsskapande ekonomiskt tryck 
att göra sitt yttersta för att fullgöra sina överenskomna förpliktelser gentemot 
varandra. Syftet är bland annat att en avtalspart i förväg ska veta att en avvikelse 
från överenskommen förpliktelse medför ekonomiska konsekvenser. 
Avvikelserna kan gälla t.ex. kvalitetsnivå på tjänsten ifråga, leveranstid eller tid 
för felavhjälpning. 

På en konkurrensutsatt marknad är leverantören dessutom kontinuerligt utsatt 
för risken att köparen säger upp ett ingånget avtal till följd av säljarens 
upprepade dröjsmål eller bristande leveranskvalitet och att köparen sedan kan 
välja annan konkurrerande leverantör. Det finns därför ett intresse för 
leverantören att uppfylla det som utlovats till köparen. 

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden medför dock att det saknas en 
sådan ömsesidighet i köp- och säljrelationen mellan TeliaSonera och dess 
grossistkunder som skulle kunna leda till att det uppstår ett verkningsfullt 
incitamentsskapande ekonomiskt tryck. Tvärtom har en operatör med ett 
betydande inflytande incitament att fördröja sin leverans eftersom detta 
påverkar hur slutkunderna ser på grossistkundens konkurrerande verksamhet.  

På en slutkundsmarknad för stora företag med höga krav på kvalitet, 
driftsäkerhet och tillgänglighet skulle bristande leveranskvalitet, i synnerhet 
återkommande sådan, kunna leda till att grossistkunden inte blir 
konkurrenskraftig.  

För att skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla terminerande kapa-
citetsförbindelser och därtill hörande tjänster ska bli tillräckligt verkningsfull 
måste dess utformning och tillämpning ge TeliaSonera sådana ekonomiska 
incitament att uppfylla företagets utfästelser mot grossistkunden som motsvarar 
de incitament som en leverantör har i en ordinär köp- och säljrelation på en 
konkurrensutsatt marknad.  

                                                 
156 ERGs gemensamma ståndpunkt, avsnitt 5.2.5.3. 
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För att syftet med skyldigheten ska kunna uppnås anser PTS att det finns ett 
behov av att särskilt säkerställa att det tillträde som TeliaSonera erbjuder 
grossistkunden är ändamålsenligt utifrån grossistkundens behov. Vidare har 
grossistkunden särskilda behov av förutsägbarhet vad gäller exempelvis risker 
till följd av grossistkundens beroendeställning gentemot TeliaSonera. 

PTS anser därför att myndighetens reglering av marknaden måste innehålla 
bestämmelser som skapar incitament för TeliaSonera att inte avvika från utfästa 
kvalitetsnivåer. Skälen är dels att det bedöms nödvändigt för att konkurrensen 
ska främjas och målet med lagstiftningen ska uppnås dels att en skyldighet om 
att tillämpa icke-diskriminerande villkor inte tillförsäkrar behovet av att skapa 
sådana tillräckliga ekonomiska incitament för TeliaSonera som motsvarar de 
som företaget skulle ha haft på en marknad kännetecknad av effektiv 
konkurrens. PTS ser inget alternativ till en sådan skyldighet.  

PTS anser sammantaget att det får anses utgöra ett rimligt krav enligt 4 kap. 4 
och 8 §§ LEK att TeliaSonera i avtal för företagets tillhandahållande av 
terminerande kapacitetsförbindelser och därtill hörande tjänster till 
grossistkunden tillämpar verkningsfulla avtalsviten, liksom att villkoren för 
avtalsviten tydligt anger på vilka grunder och när betalningsskyldighet uppstår 
för TeliaSonera samt vilka belopp som ska utbetalas i varje enskilt fall. 
TeliaSonera ska således åläggas att säkerställa att avtal om terminerande 
kapacitetsförbindelser och därtill hörande tjänster innehåller sådana villkor om 
avtalsvite. 

Avtalsvillkoren för TeliaSoneras tillhandahållande måste således, för att 
TeliaSonera ska anses efterleva detta beslut, innehålla incitamentsskapande 
avtalsviten där betalningsskyldighet för TeliaSonera uppstår vid varje enskild 
avvikelse från vad som överenskommits mellan parterna. Sådan avvikelse kan 
exempelvis utgöras av leveransförseningar, serviceförseningar, försenad 
felavhjälpning, felaktig information eller bristande kvalitet för tillhandahållet 
tillträde.  

Vidare måste beloppen vara rimligt höga utifrån syftet att de ska ge TeliaSonera 
tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje enskild avvikelse eller 
enskilt problem som utlöser sådan betalningsskyldighet. Beloppsnivåerna ska 
således vara tillräckligt höga för att konsekvensen av en avvikelse får en så 
kännbar verkan att TeliaSonera självmant väljer att så effektivt som möjligt 
minimera risken att betalningsskyldighet uppkommer.  

Eftersom TeliaSonera inte är utsatt för hot om att grossistkunder byter 
leverantör måste avtalsvitesnivåerna minst motsvara vad som normalt 
förekommer på en konkurrensutsatt marknad. Detta för att det ekonomiska 
trycket gentemot TeliaSonera ska ge samma incitament som företaget skulle ha 
haft på en marknad med fungerande konkurrens. PTS finner det dock inte 
proportionerligt att avtalsvite ska utgå om försening eller dylika avvikelser beror 
på force majeure-liknande omständigheter. 
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PTS finner därför att regleringen av marknaden måste innehålla bestämmelser 
som skapar incitament för TeliaSonera att inte avvika från utfästa 
kvalitetsnivåer. Det är ur konkurrens- och konsumentperspektiv också viktigt 
att TeliaSoneras grossistkunder i rimlig tid kan få möjlighet till ersättning för 
den skada de lider till följd av att företaget inte uppfyller avtalsvillkoren och 
därmed inte följer ålagda skyldigheter eller är försenad med att följa dessa. Av 
samma skäl måste villkoren för avtalsvite tydligt ange på vilka grunder och när 
betalningsskyldighet uppstår för TeliaSonera samt vilka belopp som ska 
utbetalas.  

Sammanfattningsvis finner PTS att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att 
säkerställa att avtal om terminerande kapacitetsförbindelser och därtill hörande 
tjänster innehåller villkor om avtalsvite. PTS finner att denna skyldighet kan 
betraktas som ett förtydligande av vad som är rimlig begäran, men även om så 
inte skulle vara fallet, är det mot bakgrund av grossistkundernas behov av 
förutsägbarhet för att bibehålla eller förstärka sin konkurrenskraft en nödvändig 
och proportionerlig skyldighet157. PTS bedömer att det inte finns någon mindre 
långtgående skyldighet som på ett motsvarande sätt kan åtgärda konkurrens-
problemet. 

7.2.5 Villkor om ändring, omförhandling och uppsägning behövs 

Villkor som är för långtgående eller inte ger operatören tillräcklig förutsäg-
barhet kan användas på ett sätt som hämmar en effektiv konkurrens. För att 
skapa tillräcklig förutsägbarhet för operatörerna ska avtalets giltighetstid och 
uppsägningsvillkor (inklusive vilka väsentliga avtalsbrott som kan leda till 
uppsägning) tydliggöras mellan parterna. 

De avtalsbrott som kan leda till uppsägning av avtalet ska framgå av villkoren 
för uppsägning. Sådana avtalsbrott ska vara av en för avtalet väsentlig natur så 
att en uppsägning utgör en rimlig och adekvat åtgärd.  

Villkor för ändring av villkoren för tillhandahållandet av tillträdet respektive 
omförhandling av avtalet ska vara rimliga och tydligt framgå. Villkoren för 
omförhandling ska tillgodose behovet av att under pågående avtalstid kunna nå 
en överenskommelse för fortsatt avtal. Om en grossistkund begär att ett avtal 
rörande terminerande kapacitetsförbindelser och därtill hörande tjänster inte 
ska innehålla en rätt för TeliaSonera att ensidigt ändra i avtalsvillkor som är av 
betydelse, ska detta i regel anses vara ett rimligt villkor. En avtalspart ska 
således som en utgångspunkt ha rätt till förhandling av avtalsvillkoren. 

För att grossistkundernas behov av tjänsten ska kunna tillgodoses måste 
TeliaSonera samråda med berörda grossistkunder innan företaget upphör eller 
ändrar befintligt utbud. När utbudet därför ändras ska TeliaSonera således ha 
slutfört ett samråd med berörda grossiskunder senast 180 dagar innan det är 
tänkt att tillhandahållandet ska upphöra. För att möjliggöra transparens och 

                                                 
157 Se Kammarrätten i Stockholms dom den 4 oktober 2011 med målnr 1690-10. 
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inge förtroende hos grossistkunderna ska TeliaSonera offentliggöra samrådet på 
företagets webbplats tillsammans med TeliaSoneras synpunkter på samrådet. 
Därefter blir det fråga om omförhandling av avtalsvillkoren parterna emellan. 

Endast om det finns synnerliga skäl får TeliaSonera säga upp ett löpande avtal 
om tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser vid en tidigare tidpunkt än 
vad avtalet stipulerar. 

7.2.6 Skyldighet att tillhandahålla befintligt utbud under rimlig tid 

TeliaSonera har en skyldighet att tillhandahålla terminerande kapacitetsför-
bindelser och därtill hörande tjänster och kan därför inte ensidigt välja att 
upphöra med en viss tjänst. Om ett utbud skulle upphöra kan det vålla stora 
problem och kostnader för de grossistkunder vars verksamhet är beroende av 
tillgången till dessa. Den tekniska utvecklingen och andra förhållanden kan 
dock medföra att grossistkunderna i framtiden inte längre har användning för 
vissa tjänster och att TeliaSonera därför inte bedömer det lönsamt eller rimligt 
att tillhandahålla dessa.  

Från regulatorisk synpunkt har det ansetts mycket viktigt att befintligt utbud av 
hyrda förbindelser inte upphör. Mellan åren 1994 och 1999 fick därför Telia, 
enligt då gällande tillståndsvillkor, endast inskränka tillhandahållandet då 
väsentliga krav förelåg som skäl för inskränkningen. Mellan åren 2000 och 2004 
stipulerade tillståndsvillkoren att TeliaSonera endast fick inskränka utbudet efter 
PTS medgivande. 

I skyldighetsbeslutet från år 2005 mildrades innebörden av skyldigheten. 
TeliaSonera ålades att erbjuda det utbud som enligt avtal tillhandahålls 
användarna under rimlig tid, och tillhandahållandet fick endast upphöra efter 
samråd med de berörda användarna. I praktiken har denna skyldighet fått 
innebörden att TeliaSonera kan upphöra med ett utbud efter att ha genomfört 
ett samråd, oavsett vilka synpunkter som grossistkunderna framfört i 
samrådet.158 Det finns därför enligt PTS uppfattning ett behov av att med stöd 
av 4 kap. 8 § LEK och artikel 12.1 Tillträdesdirektivet ytterligare konkretisera 
skyldighetens innebörd.   

Vid bedömningen av vad som utgör rimliga krav på tillträde enligt 4 kap 8 § 
LEK ska PTS enligt 4 kap. 10 § LEK bl.a. beakta den tekniska och ekonomiska 
bärkraften, den tillgängliga kapaciteten samt behovet av att värna konkurrensen 
på lång sikt. 

Vad som utgör rimlig tid bör baseras på resonemanget i avsnitt 7.2.7 nedan om 
vad som är objektivt sett godtagbara skäl för att vägra ett tillhandahållande. En 
begäran om tillträde och därtill hörande tjänster är rimlig så länge det inte finns 
några ur tekniskt eller ekonomiskt hänseende objektivt godtagbara skäl som 
visar motsatsen. Rimlig tid är således den tid som löper mellan produktens 
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lansering och den tidpunkt då det ur tekniskt eller ekonomiskt hänseende finns 
objektivt godtagbara skäl för TeliaSonera att inte längre nyteckna leveransavtal, 
respektive att inte förnya redan ingångna leveransavtal.  

Så länge TeliaSonera har tekniska möjligheter att tillhandahålla en tjänst, och 
tjänsten kan tillhandahållas med en skälig ekonomisk avkastning, torde det inte 
finnas grund för att vare sig upphöra med att nyteckna leveransavtal eller att 
inte förnya redan ingångna avtal.  

Om TeliaSonera däremot avvecklar en teknisk plattform kan tjänster baserade 
på den plattformen inte längre tillhandahållas. Det finns i ett sådant fall 
objektivt godtagbara skäl till att utbudet av sådana tjänster upphör och att redan 
ingångna avtal inte förnyas.  

TeliaSonera ska därför, med stöd av 4 kap. 8 § LEK, åläggas en skyldighet att 
fortsätta att tillhandahålla sitt befintliga utbud av terminerande 
kapacitetsförbindelser under rimlig tid. TeliaSonera får endast upphöra med sitt 
utbud när det ur tekniskt eller ekonomiskt hänseende finns objektivt godtagbara 
skäl för företaget att inte längre teckna nya leveransavtal eller att inte förnya 
redan ingångna leveransavtal.  

TeliaSonera får endast upphöra med att tillhandahålla terminerande 
kapacitetstjänster inom det befintliga utbudet efter samråd med de berörda 
användarna. TeliaSonera ska ha slutfört samråd senast 180 dagar före det datum 
då TeliaSonera avser att upphöra med att nyteckna leveransavtal för den 
aktuella tjänsten. TeliaSonera ska offentliggöra resultatet av samrådet på sin 
webbplats tillsammans med dess och grossistkundernas synpunkter på 
samrådet. 

Skyldigheten säkerställer att TeliaSonera tillhandahåller en viss tjänst så länge 
det inte finns några ur tekniskt eller ekonomiskt hänseende objektivt godtag-
bara skäl att inte längre tillhandahålla den. Skyldigheten säkerställer också att 
samråd med berörda grossistkunder sker innan utbudet upphör. En skyldighet 
för TeliaSonera att under rimlig tid tillhandahålla tjänster är nödvändig för att 
grossistkunderna, vars verksamhet är beroende av tillgången till dessa tjänster, 
inte ska drabbas av svårigheter och kostnader. Det finns inte någon mindre 
långtgående skyldighet som på motsvarande sätt tillgodoser behovet av att 
grossistkundernas möjlighet att nyteckna leveransavtal eller förnya redan 
ingångna avtal inte upphör. 

Enligt PTS uppfattning om hur en konkurrensutsatt marknad fungerar upphör 
inte utbudet av en tjänst så länge den fortfarande efterfrågas av en tillräckligt 
stor kundkrets. En grossistleverantör som verkar på en konkurrensutsatt 
marknad skulle därför ta betydande hänsyn till sina kunder i de fall vissa tjänster 
behöver avvecklas ur sortimentet. Denna hänsyn skulle bl.a. visa sig i att man 
fortsätter tillhandahållandet om merparten av kunderna så begär, och/eller att 
kunderna medges en rimlig tid att anpassa sig till den nya situationen. Det torde 
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därför inte vara alltför betungande för TeliaSonera att åläggas att under rimlig 
tid tillhandahålla befintligt utbud. 

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldig-
heten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas därigenom 
finner PTS att behovet av skyldigheten väger tyngre. Det finns inte någon 
mindre långtgående skyldighet som på ett motsvarande sätt kan åtgärda 
konkurrensproblemet. Skyldigheten att tillhandahålla befintligt utbud under 
rimlig tid är därför nödvändig och proportionerlig.  

PTS ålägger följaktligen TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla befintligt 
utbud under rimlig tid och att endast upphöra med utbudet efter samråd såsom 
det beskrivits ovan. Den ytterligare konkretiseringen av vad skyldigheten 
innebär bedömer PTS vara nödvändig och proportionerlig.  

7.2.7 Objektivt sett godtagbara skäl för att vägra att leverera 

Ett företags vägran att leverera grossisttjänster till ett annat företag som 
konkurrerar med det egna företagets verksamhet på slutkundsmarknaden 
förstärker det egna företagets ställning på slutkundsmarknaden. Eftersom 
TeliaSonera är vertikalt integrerat sker grossistkundernas slutkundsverksamhet 
med terminerande kapacitetsförbindelser som insatsvara i direkt konkurrens 
med den egna slutkundsverksamheten. Detta medför att det finns bristande 
incitament för TeliaSonera att tillhandahålla de reglerade tjänsterna. Det finns 
därför en risk för att TeliaSonera vägrar att tillgodose en grossistkunds begäran. 

Utgångspunkten är att TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig begäran om 
terminerande kapacitetsförbindelser. En grossistkunds begäran om tillträde och 
därtill hörande installationer är rimlig så länge det inte finns några ur tekniskt 
eller ekonomiskt hänseende objektivt godtagbara skäl som visar motsatsen. 
Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt godtagbara skäl för 
TeliaSonera att inte medge tillträde när: 

 TeliaSonera kan visa att det saknas tekniska möjligheter att genomföra 
tillhandahållandet,  

 det är nödvändigt för att förebygga att TeliaSoneras nät eller dess 
användare skadas,  

 TeliaSonera kan visa att nätets drift äventyras, 

  TeliaSonera kan visa att tredje parts rättigheter skulle kränkas. 

7.2.8 Uppgift om avsikt att vägra begäran måste lämnas 

För att säkerställa att grossistkunden får möjlighet att antingen vidta åtgärder 
för att ett avtal eller tillhandahållande ska kunna komma till stånd, eller 
möjlighet att vända sig till PTS för tvistlösning eller tillsyn, finner PTS vidare att 
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skyldigheten att tillhandahålla terminerande kapacitetsförbindelser ska 
kompletteras med en skyldighet för TeliaSonera att upplysa grossistkunden om 
varför TeliaSonera  vägrar en begäran. Sådan upplysning måste lämnas 
skyndsamt för att inte TeliaSonera ska kunna fördröja att tillträdet kommer till 
stånd.  

För att grossistkunden ska få möjlighet att avhjälpa eventuella brister och insyn 
i om avsikten att vägra tillhandahållandet är baserat på objektivt sett godtagbara 
skäl ska TeliaSonera vidare åläggas att ange skälen till att begäran inte kan 
tillmötesgås. Information ska vara sådan att den begärande grossistkunden kan 
avgöra om denne kan vidta åtgärder för att tillträde ska kunna tillhandahållas. 
Det åligger TeliaSonera att visa att samtliga rimliga möjligheter att tillgodose en 
begäran är uttömda.  

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldig-
heten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas därigenom 
finner PTS att behovet av skyldigheten väger tyngre. Det finns inte någon 
mindre ingripande skyldighet som på ett motsvarande sätt kan åtgärda 
konkurrensproblemet. Skyldigheten att tillmötesgå varje rimlig begäran om 
tillträde enligt ovan är därför nödvändig och proportionerlig.  

7.2.9 Skyldigheten är proportionerlig 

Skyldigheten förtydligar begreppet vad som är en rimlig begäran om tillträde 
och fastslår också på vilka grunder TeliaSonera kan avslå en begäran. Behovet 
av skyldigheten har utvecklats i avsnitt 7.1 och 7.2 samt under respektive 
konkretisering av rimlig begäran.  

Vid en avvägning mellan det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldig-
heten ger upphov till och de konkurrensproblem som kan avhjälpas därigenom 
finner PTS att behovet av förtydligande av när skyldigheten att leverera gäller 
väger tyngre. De överväganden som PTS har gjort i respektive del framgår av 
motiveringen för respektive punkt i skyldigheten. Sammanfattningsvis 
konstaterar PTS att det inte finns någon mindre långtgående skyldighet som på 
ett motsvarande sätt kan åtgärda konkurrensproblemet med att en operatör 
med betydande inflytande kan använda avtalssvillkoren för att förhindra att 
grossistkunden blir konkurrenskraftig.  

Skyldigheten i sig är inte ny utan den i detta beslut mer utförliga beskrivningen 
utgör snarare ett förtydligande av vad som är rimlig begäran om tillträde. 
Sammanfattningsvis är skyldigheten nödvändig och proportionerlig. PTS kan 
inte finna något mindre ingripande alternativ till att bibehålla och förtydliga 
skyldigheten. Skyldighet, med de förtydliganden som gjorts, ska följaktligen 
åläggas TeliaSonera.  
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8 Skyldighet att tillämpa icke-
diskriminerande prissättning 

 
3. Skyldighet att tillämpa en icke-diskriminerande prissättning  

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska tillhandahålla sådana tjänster som omfattas av 

skyldighet 1, till ett pris som är icke-diskriminerande jämfört med 

TeliaSoneras egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbets-

partners tjänster.  

2. TeliaSonera ska även tillämpa icke-diskriminerande prissättning mellan 

grossistkunderna för sådana tjänster som omfattas av skyldighet 1.  

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 4,11,12 §§ 

LEK. 
 

 

8.1 Den rättsliga utgångspunkten – 4 kap. 11 och 

12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att iaktta 
kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning för 
specificerade typer av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om 
en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § visar att en brist på effektiv konkurrens 
innebär att operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt 
som missgynnar slutanvändarna. 

En förpliktelse enligt första stycket kan även avse skyldighet för operatören att 
tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse ska förenas 
med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmänheten. 
Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen ska 
framgå av beskrivningen. 

För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att det råder sådan brist på 
effektiv konkurrens att ett företag med ett betydande inflytande kan ta ut 
överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. Så 
behöver inte med automatik vara fallet bara för att det finns ett företag med ett 
betydande inflytande på marknaden. Det krävs dock inte för bestämmelsen 
tillämpning att överpriser faktiskt tas ut eller att prispress faktiskt tillämpas. 
Redan risken att så kan ske är tillräcklig för att besluta om en skyldighet enligt 
bestämmelsen.159 

Vid tillämpningen av 4 kap. 11 § LEK ska PTS enligt 4 kap. 12 § LEK ta 
hänsyn till den investering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som 

                                                 
159 Prop. 2002/03:110, s. 380 
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anges i 11 § ska utformas så att operatören får en rimlig avkastning på 
kapitalinvesteringen. 

8.1.1 Konkurrensproblem relaterade till prissättning 

PTS har i avsnitt 4 konstaterat att TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser. Företaget har därför ålagts 
skyldighet att tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde. Tillträdes-
skyldighetens effektivitet är dock starkt beroende av att tillträdet tillhandahålls 
till ett pris som inte skapar nackdelar för TeliaSoneras grossistkunder tillika 
konkurrenter på slutkundsmarknaderna. 

När ett företag har ett betydande marknadsinflytande är det troligt att det 
försöker begränsa tillgången för att kunna ta ut ett högt pris och därmed 
maximera vinsten. En sådan överprissättning leder till fördelningsmässiga 
ineffektiviteter och påverkar såväl konsumenter som den allmänna välfärden 
negativt.  

Ett företag med betydande inflytande på en marknad som är öppen för 
konkurrens kan i sin strävan efter vinstmaximering även skapa problem för sina 
konkurrenter. Detta kan ske genom att företaget genom sin prissättning av 
grossist- eller slutkundsprodukter försöker överföra sin marknadsmakt på en 
marknad till en annan vertikalt eller horisontellt närliggande marknad. Då 
TeliaSonera är både ett vertikalt och horisontellt integrerat företag finns sålunda 
en risk att företaget utnyttjar sitt betydande inflytande på marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser till att stärka sin ställning på andra 
marknader.  

Konsekvensen av att ett företag med ett betydande inflytande överför sin 
marknadsmakt vertikalt vad gäller sin prissättning kan resultera i tre effekter 
som får konsekvenser för företagets konkurrenter: prisdiskriminering, 
korssubventionering och underprissättning. 

Prisdiskriminering innebär att ett vertikalt integrerat företag med betydande 
inflytande på grossistmarknaden fakturerar ett högre pris för grossistprodukten 
till sina konkurrenter på slutkundsmarknaden än till den egna 
slutkundsverksamheten. Effekten av prisdiskriminering blir att den egna 
slutkundsverksamheten får en konkurrensfördel på slutkundsmarknaden.  

Vid korssubventionering uppnås ungefär samma effekt som vid prisdiskriminering. 
Företaget med det betydande inflytandet diskriminerar dock inte men tar ut ett 
pris i grossistledet, såväl internt som av grossistkunder, som överstiger 
kostnaderna för grossistverksamheten. Företaget tar däremot ut ett pris av 
slutkunderna som innebär att företagets verksamhet i slutkundsledet går med 
förlust. Vinster från grossistmarknaden, där företaget har ett betydande 
inflytande, används sålunda för att slå ut konkurrenter på slutkundsmarknaden. 
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Underprissättning innebär att ett företag med ett betydande inflytande tar ut ett 
pris på slutkundsmarknaden som är lägre än den totala produktionskostnaden i 
grossist- och slutkundsledet med syfte att förhindra marknadsinträde och 
begränsa konkurrensen. Konsumenterna får på kort sikt låga priser men 
drabbas på längre sikt av negativa effekter av en försämrad konkurrens.  

Horisontell överföring av marknadsinflytande kan ske genom korssubven-
tionering eller sampaketering av tjänster. 

Korssubventionering innebär i detta fall att ett företag med betydande inflytande på 
en marknad underprissätter produkter på en marknad där det finns konkurrens 
för att sedan täcka förluster med vinster från marknaden där företaget har ett 
betydande inflytande.  

Sampaketering kan användas av ett företag med ett betydande inflytande för att 
försvara dess betydande inflytande på den relevanta marknaden. Sampaketering 
kan särskilt ha konkurrenshämmande effekter om priset på den paketerade 
varan understiger den totala produktionskostnaden eller om sampaketeringen 
inte kan erbjudas av alternativa operatörer.  

8.1.2 Historisk prisreglering och prisutveckling 

PTS redogjorde i sitt beslut 2005 för EU-kommissionens s.k. implementerings-
rapporter, där EU-kommissionen sedan år 1995 följt upp utvecklingen av 
slutkundspriset för hyrda förbindelser i medlemsstaterna. Prisundersökningarna 
indikerade att TeliaSoneras prissättning av hyrda förbindelser var konkurrens-
kraftig för de kapaciteter och förbindelselängder där TeliaSonera möter 
konkurrens från andra operatörer. Företagets prissättning av de hyrda 
förbindelser som företaget var mer eller mindre ensamt om att tillhandahålla, 
dvs. kapacitetsförbindelser framförallt på korta avstånd, var däremot oro-
väckande hög. 

PTS drog i 2005 års beslut slutsatsen att TeliaSonera är ett förhållandevis 
effektivt företag som kan hålla konkurrenskraftiga priser, men som har 
möjlighet att utnyttja sitt betydande inflytande till att hålla höga priser på 
förbindelser där konkurrensen är svag eller obefintlig.  

PTS bedömde därefter att det för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser 
var tillräckligt med ett krav på en icke-diskriminerande prissättning om denna 
kompletterades med ett krav på kostnadsorienterad prissättning enligt 
kostnadsredovisningsmetoden FDC160 för sådant tillträde som TeliaSonera själv 
inte nyttjar i sin egen verksamhet.  

Jämförelser mellan övriga EU-medlemsstater har under flera år indikerat att 
TeliaSoneras prissättning av såväl analoga förbindelser som korta och långa 

                                                 
160 Fully Distributed Cost – på svenska fullt fördelade kostnader , en redovisningsmetod som fördelar alla 
kostnader bland ett företags olika produkter och tjänster, och därför kan inkludera kostnader som inte är 
direkt förknippade med en viss produkt eller tjänst. 
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digitala kapacitetstjänster med 2 och 34 Mb/s i grossistledet är konkurrens-
kraftig i ett europeiskt perspektiv.161 Med undantag av en principfråga i fråga om 
kostnadsorienterad prissättning ska tillämpas eller inte, har det inte heller 
funnits anledning för PTS att vidta åtgärder med anledning av TeliaSoneras 
prissättning av terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. 

Under år 2008 anmäldes TeliaSonera två gånger till Konkurrensverket för 
påstått missbruk av dominerande ställning i form av marginalklämning vid 
tillhandahållande av slutkundstjänster baserade på digitala kapacitetstjänster.162 I 
ingetdera fallet har anmälarna anfört att marginalklämningen skulle bero på 
överprissättning av grossistprodukten. 

8.1.3 Icke-diskriminerande prissättning för terminerande 

kapacitetsförbindelser 

Prisreglering är den enda skyldigheten som motverkar risken för att TeliaSonera 
överprissätter i grossistledet och därigenom snedvrider konkurrensen. Pris-
reglering är följaktligen den enda lämpliga åtgärden för att neutralisera före-
tagets möjligheter till en prissättning som är högre än vad som skulle ha varit 
fallet på en konkurrensutsatt marknad. 

En prisregleringsmetod i form av en icke-diskriminerande prissättning är en av 
de minst ingripande formerna för prisreglering och innebär att företaget med 
det betydande inflytandet ska tillämpa samma pris gentemot grossistkunder 
som det tillämpar för den egna slutkundsverksamheten. 

En skyldighet för TeliaSonera att tillämpa en icke-diskriminerande prissättning 
motverkar de prissättningsrelaterade konkurrensproblem som är relaterade till 
vertikal och horisontell överföring av marknadsmakt. En skyldighet om icke-
diskriminerande prissättning hindrar TeliaSonera från att ta ut ett högre pris av 
konkurrerande företag än av den egna verksamheten för motsvarande insats-
vara. En förutsättning för att åtgärden ska vara verkningsfull är därför att 
regleringen omfattar sådana tjänster som både TeliaSonera och konkurrerande 
operatörer behöver för sin verksamhet på respektive slutkundsmarknad.  

PTS finner mot bakgrund av att tillträdet för närvarande är reglerat genom icke-
diskriminerande prissättning och av de identifierade konkurrensproblemen att 
en mer ingripande prisregleringsmetod än icke-diskriminerande prissättning 
skulle vara oproportionerlig i relation till de tjänster som omfattas av skyldighet 
1.1. PTS finner därför att TeliaSonera även fortsättningsvis ska åläggas en sådan 
metod för prissättningen av sådana tjänster.  

                                                 
161 ”Report on Telecoms Price Developments from 1998 to 2009” (DG InfSo), eller EU-kommissionens 
årliga rapporter om “Implementation of the Regulatory Framework in the Member States” 1997-2009. 
162 Konkurrensverkets ärenden med dnr 272/2008 och 234/2008 
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8.1.4 Ändring till icke-diskriminerande prissättning för tillhörande 

installationer 

I PTS skyldighetsbeslut från 2005 bestämdes om kostnadsorienterad 
prissättning med utgångspunkt i den s.k. FDC-modellen för sådant tillträde som 
efterfrågas av grossistkunder men som inte fyller någon funktion för 
TeliaSonera. 

PTS har vid beredningen av detta ärende samrått ett utkast till skyldighet med 
innebörden att de tillhörande installationer m.m. som framgår av skyldighet 1 
skulle tillhandahållas till en kostnadsorienterad prissättning enligt FDC-
metoden.  

TeliaSonera har med anledning av den föreslagna skyldigheten om FDC påtalat 
följande. TeliaSonera är ålagd att tillhandahålla samlokalisering mot ersättning 
som är kostnadsorienterad enligt LRIC-metod på marknaderna för nätinfra-
strukturtillträde och bitströmstillträde.163 Om PTS förslag med FDC på 
förevarande marknad genomförs kommer det att leda till att TeliaSonera ska 
tillhandahålla samma tjänst till olika priser beroende på vad grossistkunden 
avser att använda det hyrda utrymmet till. Det kan också förekomma att den 
samlokaliserade utrustningen används för flera tjänster. En sådan ordning 
riskerar att leda till svåra tillämpningsproblem. En prisreglering av 
samlokalisering bör antingen vara icke-diskriminerande (vilket i praktiken 
innebär ett pris i nivå med LRIC) eller baseras på LRIC-metoden.164   

Sedan TeliaSoneras skrivelse har PTS bedömt att TeliaSonera inte ska åläggas 
en samlokaliseringsskyldighet, vilket myndigheten hade föreslagit i det 
beslutsutkast som TeliaSoneras yttrande avsåg. Anledning till PTS ändrade 
bedömning i frågan är att samlokalisering är en ny skyldighet jämfört med PTS 
beslut från 205 på marknaden och skäl saknas att ålägga TeliaSonera en sådan 
skyldighet. PTS finner dock mot bakgrund av vad TeliaSonera anfört, vilket 
PTS utgår ifrån även kan komma att bli fallet avseende nätsammankoppling och 
övriga tillhörande installationer, att en reglering i form av en icke-
diskriminerande prissättning är tillräcklig för samtliga de tjänster som omfattas 
av skyldighet 1. PTS stannar vid att en prisreglering som säkerställer att 
grossistkunderna inte diskrimineras i jämförelse med TeliaSoneras egen 
slutkundsorganisation och som säkerställer samma/motsvarande pris för 
nätsammankoppling och övriga tillhörande installationer som på andra 
reglerade marknader, vilket leder till en förutsägbar och mindre ingripande 
tillämpning, är den mest lämpliga lösningen.  

8.1.5 Skyldigheten är proportionerlig 

Tillträdesskyldigheternas effektivitet är beroende av att tillträdet tillhandahålls 
till ett skäligt pris som motsvarar det som skulle tillämpats på en konkurrens-
utsatt marknad. PTS har därför möjlighet att även ålägga en prisreglerings-

                                                 
163 PTS beslut den 24 maj 2010 i ärendena med Diarienr:07-11757/23 och 07-11741/23 
164 TeliaSoneras yttrande tredje samrådet Diarienr:10-9331 aktbilaga 129 s.5 
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skyldighet. En sådan skyldighet innebär ett långtgående intrång i företagets 
verksamhet och får därför inte vara mer ingripande än vad som bedöms som 
nödvändigt och proportionerligt. 

PTS bedömer att en av de minst ingripande prisregleringsmetoderna, en icke-
diskriminerande prissättning, är tillräcklig för att motverka konkurrens-
problemen. En icke-diskriminerande prissättning ger grossistkunderna rätt till 
samma pris som TeliaSonera tillhandahåller tillträdet sin egen slutkunds-
organisation och en rätt att inte få ett sämre pris än en annan grossistkund i 
motsvarande situation.  

Genom att tillämpa en icke-diskriminerande prissättning motverkas 
TeliaSoneras möjligheter att negativt  påverka grossistkundernas 
konkurrensförutsättningar på slutkundsmarknaderna. Samtidigt får TeliaSonera  
ett sådant handlingsutrymme att fastställa priserna att företaget kan säkerställa 
att det får en ersättning som ger full kostnadstäckning och en rimlig avkastning 
på dess kapital.  

PTS finner att behovet av skyldigheten uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten ger upphov till och skyldigheten måste därför 
anses proportionerlig. PTS anser att det inte finns någon mindre långtgående 
skyldighet som ger motsvarande verkan. PTS finner således att TeliaSonera, 
med stöd av 4 kap. 4 §, 11 § 1 och 2 st samt 12 § LEK, ska åläggas skyldighet 
att tillämpa icke-diskriminerande prissättning för de tjänster som omfattas av 
skyldighet 1.  

8.1.6 Skyldighet om pris för minimiutbudet av hyrda förbindelser ska 

upphävas 

PTS har i sitt beslut från 2005 ålagt TeliaSonera en skyldighet att tillämpa 
kostnadsorienterad prissättning vid tillhandahållande av terminerande avsnitt av 
hyrda förbindelser som ingår som beståndsdelar i minimiutbudet av hyrda 
förbindelser. Eftersom PTS i beslut den 8 december 2010 bedömt att 
marknaden för minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet inte längre 
är relevant för reglering165 kommer denna skyldighet att upphävas i och med 
detta beslut.  

  

                                                 
165 PTS beslut den 8 december 2010 i ärende med Diarienr:10-5650 om slutkundsmarknaden för 
minimiutbudet av hyrda förbindelser 
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9 Skyldighet att inte diskriminera 

 
4. Skyldighet att tillämpa icke-diskriminerande villkor 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska tillämpa icke-diskriminerande villkor vid 

tillhandahållande av tillträde enligt skyldighet 1, vilket innebär att 

TeliaSonera ska: 

a.  erbjuda grossistkunder under likvärdiga omständigheter 

likvärdiga villkor,  

b.  erbjuda grossistkunder likvärdiga villkor och likvärdig kvalitet 

jämfört med TeliaSoneras egna tjänster eller för dotterbolags eller 

samarbetspartners tjänster, dvs. TeliaSonera ska i synnerhet ge 

grossistkunderna likvärdiga alternativ till kvalitet och villkor som 

TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet får vad gäller: 

i. tekniska parametrar, 

ii. leveranstid, 

iii. leveransprecision, 

iv. felavhjälpningstid, samt  

v. information.  

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 4 och 6 §§ LEK.  

 
 

 

9.1 Den rättsliga utgångspunkten – 4 kap. 6 § LEK 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att tillämpa 
icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska särskilt 
säkerställa att 

1. operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 
mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

2. de tjänster och den information som operatören erbjuder andra 
tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

Av förarbetena framgår följande. I paragrafen ges en möjlighet att ställa krav på 
den som har en dominerande ställning på en bestämd marknad att inte sned-
vrida konkurrensen genom att utan objektivt godtagbara skäl särbehandla vissa 
konkurrenter, dvs. gynna eller missgynna någon konkurrent i förhållande till hur 
andra behandlas. Detta gäller särskilt när det rör sig om vertikalt integrerade 
företag som tillhandahåller tjänster till företag som de konkurrerar med på 
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marknader i efterföljande led. Om i sådant fall konkurrenternas villkor för att få 
tillgång till nät, till sin utformning eller tillämpning är mindre fördelaktiga än 
vad nätinnehavaren tillämpar för sin egen verksamhet kan en diskriminering 
föreligga. 

Kravet på icke-diskriminering förutsätter för sin tillämpning inte att avtal 
faktiskt har träffats med annan utan det kan räcka med att operatören erbjuder 
en tjänst m.m. på villkor som inte är konkurrensneutrala.  

Att ett villkor eller en tjänst ska vara likvärdigt eller likvärdig innebär inte att det 
ska vara fråga om samma villkor eller samma tjänst som erbjuds andra. Vad 
som utgör likvärdigt villkor och likvärdig tjänst måste bedömas från fall till fall 
mot bakgrund av bl.a. den tekniska utvecklingen.166 

9.2 En skyldighet att inte diskriminera behövs 

Konkurrensneutralitet mellan operatörer på grossistnivå är nödvändigt för att 
skapa goda förutsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden. 
Genom att särbehandla vissa operatörer, dvs. tillämpa olika villkor för 
operatörer under likvärdiga förhållanden, kan TeliaSonera snedvrida kon-
kurrensen.  

Ett vertikalt integrerat företag med betydande inflytande på en eller flera 
grossistmarknader har incitament att särbehandla den egna slutkunds-
verksamheten jämfört med de externa grossistkunderna för att på så sätt stärka 
sin ställning på slutkundsmarknaden. TeliaSonera har ett betydande inflytande 
på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser samtidigt som företaget 
tillhandahåller ett brett utbud av egna slutkundsprodukter, varav många är 
baserade på kapacitetsförbindelser. TeliaSonera har därför incitament att 
särbehandla den egna slutkundsverksamheten.  

TeliaSonera har möjligheter att via prissättning eller andra avtalsvillkor gynna 
den egna verksamheten i förhållande till externa grossistkunder som köper 
tillträde på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser från 
TeliaSonera. TeliaSonera kan också undanhålla information för grossist-
kunderna, vilket medför att dessa inte får del av sådan information som de 
behöver för att kunna tillhandahålla aktuell slutkundstjänst. Det kan också 
handla om brist på information som är nödvändig för grossistkundens 
investeringsbeslut såsom planer för nyinvestering, teknikskiften samt 
information om drift och underhåll.  

Skyldigheten att tillämpa icke-diskriminerande villkor ska bl.a. förhindra beteen-
den som ger upphov till konkurrenshämmande prisrelaterade klämeffekter eller 
exkluderande beteende. Vidare ska skyldigheten säkerställa att en grossistkund 
som köper terminerande kapacitetsförbindelser inte otillbörligt särbehandlas i 
förhållande till andra grossistkunder eller i förhållande till verksamheter inom 

                                                 
166 Prop. 2002/03:110 s. 376 f. 
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TeliaSoneras koncern som verkar på motsvarande slutkundsmarknad som de 
externa grossistkunderna.  

TeliaSonera ska med andra ord inte kunna gynna sin egen interna verksamhet i 
förhållande till externa grossistkunder eller otillbörligt gynna enskilda externa 
grossistkunder. Det är därför nödvändigt att säkerställa att företagets 
tillhandahållande av tillträde på marknaden för terminerande kapacitets-
förbindelser sker på ett likvärdigt sätt externt som internt.  

PTS ålägger därför TeliaSonera att tillämpa icke-diskriminerande villkor. 

9.2.1 Operatörer under likvärdiga omständigheter ska behandlas lika 

En skyldighet att tillämpa icke-diskriminerande villkor innebär bland annat att 
TeliaSonera under likvärdiga förhållanden ska tillämpa likvärdiga villkor för alla 
interna och externa grossistkunder, exempelvis vad gäller prissättning. Detta 
innebär t.ex. att om det förekommer volymrabatter ska dessa vara lika stora för 
alla grossistkunder vars inköpsvolymer är jämförbara. Den icke-
diskrimineringsskyldighet som nu åläggs TeliaSonera ska även tillämpas på 
sådant sätt att grossistkunderna under likvärdiga omständigheter behandlas lika. 

9.2.2 Grossistkunderna ska erbjudas likvärdiga villkor och kvalitet 
som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet 

I de fall det framställs en rimlig begäran om tillträde följer det av icke-
diskrimineringsskyldigheten att tillträdet ska motsvara vad TeliaSonera 
tillhandahåller internt såvitt avser t.ex. tekniska parametrar och leveranstid.  

Icke-diskrimineringsskyldigheten utökar alltså inte i sig TeliaSoneras 
tillträdesskyldighet utan specificerar hur skyldigheten ska fullgöras – dvs. att 
tillträde på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser ska 
tillhandahållas på likvärdiga villkor och med likvärdig kvalitet externt och 
internt. På begäran av grossistkund ska TeliaSonera tillhandahålla tillträde i 
form av produkter eller tjänster som har likvärdiga egenskaper som de former 
av tillträde som TeliaSonera tillhandahåller internt. 

TeliaSonera ska därför i synnerhet ge grossistkunderna likvärdiga alternativ till 
kvalitet och villkor som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet får vad gäller 
bl.a. 

1. pris, 

2. tekniska parametrar, 

3. leveranstid, 

4. leveransprecision, 

5. felavhjälpningstid, samt  

6. information. 
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Om tolkningen av begreppet icke-diskriminering endast skulle ta sin 
utgångspunkt i transaktioner som är likvärdiga, skulle skyldigheten att tillämpa 
icke-diskriminerande villkor i praktiken begränsa TeliaSoneras skyldighet att 
tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till de tjänster som TeliaSoneras 
tillhandahåller mellan olika delar av sin egen verksamhet.  

För att utveckla och skapa nya tjänster i sin egen verksamhet kan en operatör 
t.ex. behöva erhålla tillträde till terminerande kapacitetsförbindelser med 
tekniska och/eller kvalitetsparametrar som TeliaSonera inte tillämpar internt. 
TeliaSonera har skyldighet att tillhandahålla sådana förbindelser om begäran är 
rimlig. Det är därför motiverat att det finns skillnader i tekniska specifikationer 
och villkor när TeliaSoneras interna transaktioner inte är exakt jämförbara med 
grossistkundernas.  

Då TeliaSonera som följd av en rimlig begäran från en grossistkund 
tillhandahåller terminerande kapacitetsförbindelser som har tekniska och/eller 
kvalitetsparametrar som TeliaSonera inte tillämpar internt ska villkoren, 
inklusive prissättningen, därför vara likvärdiga med de som tillämpas för övriga 
förbindelser av motsvarande slag.  

9.2.3 Skyldigheten är proportionerlig 

Konkurrensneutralitet mellan operatörer på grossistnivå är nödvändigt för att 
skapa goda förutsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden. 
TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som har ett betydande inflytande 
på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser samtidigt som företaget 
tillhandahåller ett brett utbud av egna slutkundsprodukter, varav många är 
baserade på terminerande kapacitetsförbindelser. TeliaSonera har därför 
incitament att särbehandla den egna slutkundsverksamheten för att på så sätt 
stärka sin ställning på slutkundsmarknader där TeliaSonera bedriver 
verksamhet. Genom att särbehandla vissa operatörer, dvs. tillämpa olika villkor 
för operatörer under likvärdiga förhållanden, kan TeliaSonera snedvrida kon-
kurrensen.  

För att säkerställa en fungerande konkurrens är det nödvändigt att TeliaSonera 
inte utan objektivt godtagbara skäl tillämpar olika villkor för olika grossist-
kunder. PTS bedömer därför att en skyldighet för TeliaSonera att tillämpa icke-
diskriminerande villkor är nödvändig för att uppnå målen med lagstiftningen. 
Det finns inte någon mindre ingripande skyldighet som på motsvarande sätt 
skulle förhindra otillbörlig särbehandling eller beteenden som ger upphov till 
konkurrenshämmande prisrelaterade klämeffekter eller exkluderande beteende. 

Skyldigheten att tillämpa icke-diskriminerande villkor medför att TeliaSonera 
måste utforma sina villkor på objektiva grunder och säkerställa att 
tillämpningen av villkoren inte medför nackdelar för grossistkunderna. Detta 
torde utgöra ett normalt agerande för en leverantör på en konkurrensutsatt 
marknad och kan därför inte anses vara betungande för TeliaSonera. Vid en 
avvägning mellan den ovan beskrivna nyttan av att införa skyldigheten och det 
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intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten ger upphov till finner PTS 
att konkurrensnyttan väger tyngre. Sammanfattningsvis är skyldigheten därför 
nödvändig och proportionerlig. 

PTS ålägger således TeliaSonera skyldighet att tillämpa icke-diskriminerande 
villkor. 
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10 Skyldighet att särredovisa 

 
5. Skyldighet att särredovisa 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska särredovisa sådana tjänster som omfattas av 

skyldighet 1.1-3 skilt från annan verksamhet.  

2. Vid utformningen av särredovisning ska TeliaSonera beakta de riktlinjer 

som framgår av EU-kommissionens rekommendation av den 

19 september 2005 om särredovisnings- och kostnadsredovisnings-

system enligt regelverket för elektronisk kommunikation 

(2005/698/EG).  

3. TeliaSonera ska på begäran av PTS inkomma med särredovisningen till 

myndigheten. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 7 §§ 

LEK. 

 
 

 

10.1 Den rättsliga utgångspunkten – 4 kap. 7 § LEK 

Enligt 4 kap. 7 § LEK får en operatör med betydande inflytande förpliktas att 
särredovisa och rapportera specificerad verksamhet med anknytning till sam-
trafik och andra former av tillträde. En sådan skyldighet kan avse att operatören 
ska tillämpa en öppen prissättning för andra operatörer och för intern över-
föring eller tillhandahålla en myndighet sin redovisning, inbegripet uppgifter om 
intäkter från annan. 

10.2 Behov av skyldighet om särredovisning finns 

Särredovisning förstärker verkan av övriga skyldigheter, främst beträffande 
prisrelaterade konkurrensproblem. Ett åläggande om särredovisning tvingar 
företaget med det betydande inflytandet att redovisa grossistverksamheten skiljt 
från slutkundsverksamheterna och att tillämpa öppen prissättning för såväl 
externa som interna transaktioner. På så sätt får PTS en möjlighet att spåra 
oskäliga interna prisöverföringar, s.k. korssubventionering, mellan operatörens 
olika verksamhetsgrenar och kundkategorier samt en möjlighet att identifiera 
konkurrensbegränsande prissättning. Särredovisning löser dock inte de kon-
kurrensproblem som blir följden av eventuell korssubventionering. 

Behovet av särredovisning anses vara särskilt stort när det gäller företag som är 
ålagda en skyldighet att inte diskriminera. En skyldighet att särredovisa 
möjliggör kontroll av om icke-diskriminerande villkor tillämpas. Skyldigheten 



  

Post- och telestyrelsen 131 

 

underlättar även kontroll av om otillåten korssubventionering sker genom 
överföring från en verksamhet till en annan verksamhet inom företaget.167 

Behovet av en specifik skyldighet för TeliaSonera att särredovisa och rapportera 
specificerad verksamhet med anknytning till samtrafik och andra former av 
tillträde är enligt PTS relaterat till myndighetens behov av att erhålla sådan 
information som möjliggör a) bedömningar av effekter av en prisreglering, 
b) tillsyn av att företagets prissättning är baserad på kostnaderna, c) tillsyn av att 
likvärdiga villkor tillämpas för tillträde och d) förebygga eventuell förekomst av 
oskäliga interna prisöverföringar. Detta behov ska sedan ställas mot de 
kostnader som åläggandet och uppfyllandet av en sådan skyldighet medför.  

TeliaSonera är både vertikalt och horisontellt integrerat. PTS bedömer därför 
att en skyldighet om särredovisning krävs på den nu aktuella marknaden, bland 
annat för att kunna förhindra otillåten korssubventionering mellan olika delar 
av företaget.   

Syftet med en skyldighet om särredovisning är att möjliggöra en fördjupad 
analys av information som hämtas från redovisningen. Redovisningen ska så 
nära som möjligt spegla olika verksamheter som om de hade varit skilda från 
varandra och synliggöra företagsinterna överföringar. 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser har TeliaSonera ålagts 
att tillämpa icke-diskriminerande prissättning för de tjänster som omfattas av 
skyldighet 1.1-3. Mot bakgrund av den avgörande betydelse som icke-
diskrimineringsskyldigheten har för etableringen av en öppen och 
konkurrenskraftig marknad anser PTS att TeliaSonera ska åläggas skyldighet att 
särredovisa så att interna priser och transaktioner mellan olika verksamheter 
inom företaget framgår.  

Särredovisningen ska vidare visa antal, intäkter och kostnader för terminerande 
kapacitetsförbindelser. När så är nödvändigt ska TeliaSonera även särredovisa 
andra verksamheter för att åstadkomma transparens och möjliggöra en 
bedömning av om korssubventionering sker. En sådan redovisning kan avse 
såväl grossist- som slutkundsverksamhet. 

TeliaSonera ska vid utformningen av särredovisningen beakta de riktlinjer som 
framgår av EU-kommissionens rekommendation av den 19 september 2005 om 
särredovisnings- och kostnadsredovisningssystem enligt regelverket för 
elektronisk kommunikation (2005/698/EG).  

PTS bedömer att en skyldighet för TeliaSonera att årligen, kvartalsvis eller 
månatligen ge in särredovisning till PTS skulle vara alltför långtgående. För att 
tillgodose de syften som skyldigheten avser är det tillräckligt om TeliaSonera på 
begäran av PTS ger in särredovisning till myndigheten. 

                                                 
167 Jfr prop. 2002/03:110 s. 377. 
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10.2.1 Skyldigheten är proportionerlig 

PTS bedömer att skyldigheten att iaktta särredovisning är nödvändig för att på 
sikt främja konkurrensen och därigenom uppnå målen med lagstiftningen. 
Skyldigheten är således ägnad att tillgodose syftet med LEK. 

PTS finner att de möjligheter till sådan insyn som möjliggörs genom särredo-
visning och det behov som finns av sådan insyn överväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som en särredovisningsskyldighet medför. 
Konsekvensen av att inte ålägga en särredovisningsskyldighet är att PTS inte 
kan kontrollera om oskälig korssubventionering sker och därmed åtgärda det. 
PTS anser därför att skyldigheten om särredovisning uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför.  

Det finns inte någon annan mindre ingripande skyldighet som på ett 
motsvarande sätt tillförsäkrar PTS nödvändig insyn i TeliaSoneras verksamhet. 
PTS anser följaktligen att TeliaSonera ska åläggas en särredovisningsskyldighet 
för de tjänster som omfattas av den icke-diskriminerande 
prissättningsskyldigheten. En sådan skyldighet är således nödvändig och 
proportionerlig.  
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11 Skyldighet att offentliggöra uppgifter 

 
6. Skyldighet att offentliggöra uppgifter 

 

 

1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (tillsammans kallade 

TeliaSonera) ska offentliggöra förhållanden och villkor som är 

väsentliga för att avtal om sådana tjänster som omfattas av 

skyldighet 1 ska kunna komma till stånd och fungera. De uppgifter om 

och villkor för tillhandahållande av tillträde som TeliaSonera ska 

specificera och offentliggöra utgörs bl.a. av alla de villkor som 

TeliaSonera ska tillämpa för tillträde enligt detta beslut. Om 

TeliaSonera tillämpar villkor därutöver eller om andra uppgifter behövs 

för nämnda syfte ska TeliaSonera specificera och offentliggöra dessa på 

samma sätt.  

2. De specificerade uppgifterna som TeliaSonera enligt punkten 1 ska 

offentliggöra ska i synnerhet inkludera 

a.  produkt- och tjänstebeskrivning, 

b. tekniska specifikationer och nätegenskaper, 

c.  villkor för tillhandahållande och användning, inklusive 

tjänstenivåavtal, 

d.  prissättning, 

e. rutiner för samråd vid förändringar, 

f. villkor för ändring i och omförhandling av avtalet och 

g. villkor för giltighetstid och uppsägningsvillkor för avtalet.  

3. TeliaSonera ska publicera information om tekniska förändringar minst 

90 dagar innan förändringen genomförs.  

4. TeliaSonera ska på sin webbplats i nära anslutning till de offentlig-

gjorda uppgifterna offentliggöra förändringar av uppgifterna senast 90 

dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. Förändringar av de 

offentliggjorda uppgifterna får inte gälla förrän 90 dagar från det att 

förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte sänk-

ningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när TeliaSonera 

ändrar sitt referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller till följd av 

domstols avgörande. 

5. TeliaSonera ska offentliggöra uppgifterna enligt punkterna 1-4 på 

TeliaSoneras webbplats och hålla dessa uppgifter tillgängliga utan 

kostnad för den som önskar ta del av det. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 5 §§ 

LEK. 
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11.1 Den rättsliga utgångspunkten – 4 kap. 5 § LEK 

Enligt 4 kap. 5 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att i ett 
referenserbjudande eller på annat sätt offentliggöra specificerade uppgifter om 

1. redovisning 
2. tekniska specifikationer 
3. nätegenskaper 
4. villkor för tillhandahållande och användning, inbegripet villkor som 

begränsar tillträde till eller användning av vissa tjänster, 
5. prissättning eller 
6. andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och 

andra former av tillträde. 
 

Enligt bestämmelsens andra stycke ska ett beslut om förpliktelse enligt första 
stycket innehålla besked om vilka uppgifter som ska tillhandahållas, hur 
detaljerade dessa ska vara samt på vilket sätt de ska offentliggöras. Enligt tredje 
stycket får operatören förpliktas att ändra en uppgift om det är nödvändigt för 
att den ska stämma överens med en skyldighet som har beslutats enligt detta 
avsnitt. 

Genom bestämmelsen är det möjligt att säkerställa insyn i villkor och krav för 
samtrafik och andra former av tillträde, inbegripet prissättning. Den ökade 
insynen syftar till att skapa ett öppnare förfarande, vilket i sin tur ska leda till att 
operatörerna får förtroende för att en tjänst inte erbjuds eller tillhandahålls dem 
på diskriminerande villkor.  

En på detta sätt ökad kännedom om tillämpade villkor och krav syftar till att 
bidra till snabbare förhandlingar och till undvikande av tvister. Det är särskilt 
viktigt när det gäller tekniska gränssnitt. Ett sätt att offentliggöra uppgifter kan 
vara genom ett referenserbjudande, dvs. ett så kallat typerbjudande där vissa 
angivna uppgifter ska ingå och som en potentiell avtalspart kan utgå från. 

11.2 Tillräcklig transparens nås genom att 

väsentliga uppgifter offentliggörs 

I PTS skyldighetsbeslut för marknaden för terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser i grossistledet år 2005 bedömde myndigheten att det inte fanns skäl 
att ålägga TeliaSonera en skyldighet att offentliggöra ett referenserbjudande. 
Insynsskyldigheten utformades istället så att företaget ålades att offentliggöra 
väsentliga förhållanden och villkor. Härvid skulle TeliaSonera offentliggöra 
tillhandahållna tjänster och specificera och offentliggöra relevanta uppgifter om 
och villkor för tillhandahållande av terminerande avsnitt av hyrda förbindelser, 
samt tillämpa öppen prissättning för såväl externa som interna transaktioner. 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser tillhandahålls ett 
begränsat antal tjänster, men utvecklingen av olika transmissionstekniker 
medför att nya tjänster successivt lanseras. PTS bedömer därför att en 
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skyldighet att offentliggöra uppgifter som omfattar alla tjänster som TeliaSonera 
vid var tid tillhandahåller på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser 
är att föredra framför en skyldighet att offentliggöra ett referenserbjudande som 
redogör för vilka tjänster TeliaSonera tillhandahåller för att uppfylla sina 
skyldigheter. 

Förhandlingar i syfte att uppnå överenskommelser om reglerade tillträden och 
villkoren för dessa kan i många fall vara både tidskrävande och komplicerade, 
vilket leder till höga transaktionskostnader på marknaden. Höga transaktions-
kostnader höjer inträdeshindren på marknaden och försvårar en effektiv 
konkurrens. Genom en skyldighet för TeliaSonera att offentliggöra de uppgifter 
som behövs för att få ett avtal att komma tillstånd kan transaktionskostnaderna 
minskas.  

Utöver konkurrensproblemet som höga transaktionskostnader kan ge upphov 
till kan PTS konstatera att TeliaSonera genom sitt informationsövertag kan 
förhindra eller försvåra grossistkundernas verksamhet. Genom att inte ge 
tillräcklig information om villkoren för tillhandahållandet av tillträdet till 
terminerande kapacitetsförbindelser och tillhörande installationer enligt 
skyldighet 1, kan TeliaSonera skaffa sig ett övertag i förhandlingar med 
grossistkunder och försvåra för dessa att sluta konkurrenskraftiga avtal. 
Grossistkunderna har ett informationsunderskott och riskerar att ingå avtal med 
TeliaSonera till villkor som inte möjliggör konkurrenskraft i slutkundsledet.  

PTS anser att sådan insyn som grossistkunderna och andra får genom en 
skyldighet för TeliaSonera att offentligt tillhandahålla sådana uppgifter som är 
nödvändiga för att avtal om tillträde och tillhörande installationer ska kunna 
träffas är särskilt lämpligt och ändamålsenligt eftersom grossistkunderna i stor 
utsträckning efterfrågar standardiserade tjänster.  

Genom att TeliaSonera offentligt tillhandahåller sådana uppgifter underlättas 
operatörernas möjlighet att få tillgång till terminerande kapacitetsförbindelser 
avsevärt, bland annat genom möjlighet till kortare förhandlingstider och större 
förutsägbarhet. De uppgifter som TeliaSonera ska hålla offentliga måste, för att 
syftet med skyldigheten ska kunna uppnås, vara de uppgifter som är nödvändiga 
för att avtal om leverans av terminerande kapacitetsförbindelser ska kunna 
ingås.  

Ett offentliggörande av de uppgifter som är nödvändiga för att avtal om 
leverans av terminerande kapacitetsförbindelser ska kunna ingås ger även 
grossistkunderna ökad insyn i fråga om att TeliaSonera tillhandahåller tjänsterna 
på icke-diskriminerande villkor och att TeliaSonera i övrigt uppfyller de 
skyldigheter som ålagts företaget. För PTS del leder detta även till ökade 
möjligheter att se till att TeliaSoneras skyldighet att förhandla efterlevs. Om de 
villkor som följer av de offentliggjorda uppgifterna inte följer övriga 
skyldigheter skulle PTS kunna konstatera att de villkor som TeliaSonera ställer 
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som utgångspunkt vid förhandlingar försvårar eller fördröjer tillgodoseendet av 
en rimlig begäran.  

TeliaSonera skulle på grund av sin ställning och sitt informationsövertag kunna 
förhindra eller försvåra grossistkundernas verksamhet genom att tillämpa icke-
transparanta och oförutsägbara villkor för grossistkundernas tillträde till 
terminerande kapacitetsförbindelser och därtill hörande tjänster. TeliaSonera 
ska därför åläggas en skyldighet att offentliggöra de förhållanden och villkor 
som är väsentliga för att grossistkundens begärda tillträde ska komma till stånd 
och fungera.  

De uppgifter om och villkor för tillhandahållande av tillträde som TeliaSonera 
ska specificera och offentliggöra utgörs bl.a. av alla de villkor som TeliaSonera 
ska tillämpa för tillträde enligt detta beslut. Om TeliaSonera tillämpar villkor 
därutöver eller om andra uppgifter behövs för nämnda syfte ska TeliaSonera 
specificera och offentliggöra dessa på samma sätt. 

De uppgifterna som TeliaSonera enligt punkten 1 ska offentliggöra ska därför 
åtminstone inkludera: 

 fullständig beskrivning av vad tjänsterna består av, 

 tekniska specifikationer och nätegenskaper, 

 villkor för tillhandahållande och användning, 

 prissättning, 

 rutiner för samråd vid förändringar,  

 villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet, och  

 villkor för giltighetstid och uppsägningsvillkor för avtalet. 

Grossistkunderna behöver en fullständig beskrivning av tjänsterna för att kunna 
avgöra om omfattningen möjliggör ett ändamålsenligt användande och att 
TeliaSonera erbjuder åtminstone motsvarande omfattning som den som 
företaget erbjuder genom sin slutkundsverksamhet. Utan en sådan fullständig 
beskrivning kan grossistkunderna inte avgöra om erbjudandet är konkurrens-
kraftigt.  

Eftersom TeliaSonera är en vertikalt integrerad operatör med ett betydande 
inflytande och tjänsterna tillhandahålls såväl internt som externt till 
grossistkunder är det av vikt att de externa grossistkunderna kan konstatera att 
de får samma tjänstekvalitet som tillhandahålls internt. Det är speciellt viktigt 
att leveranstider och reparationstider dels är desamma för alla dels ligger på en 
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konkurrenskraftig nivå. För att grossistkunderna ska kunna avgöra om de 
tjänster som TeliaSonera tillhandahåller är ändamålsenliga och 
konkurrenskraftiga måste de dels ha kännedom om vilken kvalitet, driftsäkerhet 
och tillgänglighet som TeliaSonera garanterar för tjänsterna dels kunna avgöra 
vad de betalar för så att de inte belastas med kostnader som går utöver vad som 
de efterfrågar.  

Förändringar i TeliaSoneras nät i form av exempelvis förändrade gränssnitt och 
uppdateringar till nya generationer av utrustningar, kan innebära att andra 
operatörers nät inte blir helt kompatibla med det uppdaterade nätet. Härigenom 
kan störningar uppstå, som medför lägre kvalitet och ett mindre effektivt 
utnyttjande av grossistkundens nät. För att grossistkunderna inte ska få avbrott 
i sitt tillhandahållande till slutkunder, vilket skulle kunna vara ödesdigert för 
deras verksamhet, måste de få information om och en rimlig tid för att vidta 
förberedelser och anpassningar inför de tekniska förändringarna av tjänsterna.  

För att säkerställa att TeliaSoneras grossistkunder kan utnyttja sina förbindelser 
på ett effektivt sätt är det därför nödvändigt att uppdateringar av TeliaSoneras 
nät delges grossistkunderna i god tid. Därför ska TeliaSonera publicera 
information om tekniska förändringar och det ska göras minst 90 dagar innan 
förändringen genomförs.  

Även villkoren för samråd, ändring och omförhandling av avtal samt villkor för 
giltighetstid och uppsägningsvillkor är väsentliga för att grossistkunderna ska 
kunna förutse konkurrenskraften av det erbjudande som de avser att tillhanda-
hålla på slutkundsmarknaden med hyrda terminerande kapacitetsförbindelser 
som insatsvara.  

De konkurrensproblem som PTS avser att åtgärda med en skyldighet för 
TeliaSonera att offentliggöra de uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtal 
om leverans av terminerande kapacitetsförbindelser uppnås endast om upp-
gifterna finns tillgängliga för grossistkunderna och myndigheten. PTS finner 
därför att uppgifterna ska hållas offentliga för åtminstone grossistkunderna och 
myndigheten på TeliaSoneras webbplats. Uppgifterna ska därför också hållas 
offentliga på webbplatsen på ett tydligt och lättillgängligt sätt och utan kostnad 
för grossistkunderna och PTS.  

När TeliaSonera ändrar de uppgifter som ska hållas offentliga kan det medföra 
ett behov för grossistkunderna att inleda förhandlingar med TeliaSonera om att 
ingå avtal eller om omförhandling av villkor i befintliga avtal eller att vidta 
andra åtgärder. För att TeliaSoneras grossistkunder ska få tillfälle att vidta 
åtgärder med anledning av sådana ändringar finns det ett behov av att ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att offentliggöra förändringar av de uppgifter som ska 
hållas offentliga senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att träda i 
kraft. Förändringen får inte träda ikraft förrän 90 dagar har förflutit från 
offentliggörandet av förändringen, såvida det inte är fråga om en prissänkning.  
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PTS anser det dock vara orimligt att TeliaSonera på grund av en sådan tidsfrist i 
en skyldighet inte ska kunna anpassa de uppgifter som enligt skyldigheten ska 
hållas offentliga för att följa domstols avgörande eller beslut från PTS. PTS 
anser därför att fristen om 90 dagar för ändringar i enligt skyldigheten 
offentliggjorda uppgifter inte ska gälla vid sådana avgöranden eller beslut.   

PTS finner att ett för TeliaSonera kostnadseffektivt, och för samtliga 
intressenter lämpligt och transparent, sätt för offentliggörandet är att 
TeliaSonera håller uppgifterna tillgängliga på företagets webbplats utan kostnad 
för den som önskar ta del av det. 

PTS ska således ålägga TeliaSonera en skyldighet att offentliggöra uppgifter. 

11.2.1 Skyldigheten är proportionerlig 

För att grossistkunderna ska ha möjlighet att jämföra om tillhandahållandet av 
terminerande kapacitetsförbindelser sker till rimliga priser och villkor, och 
kunna säkerställa att de inte utsätts för diskriminerande behandling, varken i 
förhållande till andra grossistkunder eller TeliaSoneras egen verksamhet i 
efterföljande förädlingsled, är det väsentligt att information om tjänster och 
villkor offentliggörs. Genom att möjliggöra insyn i villkor och krav för tillträde 
skapas ett öppnare förfarande vilket minskar TeliaSoneras möjlighet att agera på 
ett konkurrenssnedvridande sätt. 

På marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser bedömer PTS att ett 
offentliggörande av väsentliga förhållanden och villkor är nödvändigt för att 
främja konkurrensen och därigenom uppnå målen med lagstiftningen. Det finns 
inte någon annan mindre ingripande skyldighet som ger motsvarande verkan. 
Skyldigheten är därför nödvändig och proportionerlig.  
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12 Hur beslutet ska gälla 

 
PTS förordnande om hur beslutet ska gälla 

 

 

Detta beslut i ärende med dnr 10-9331 gäller omedelbart.  

PTS upphäver härigenom sina beslut den 5 oktober 2005 i ärende med dnr 

04-6950/23, a och b. Besluten i ärenden med dnr 04-6950/23, a och b ska 

dock gälla för tillhandahållande av tillträde från den 5 oktober 2005 fram till 

dagen för detta beslut i ärendet med dnr 10-9331. Skyldigheten 1.1.1 enligt 

bilaga 1 till PTS beslut den 6 oktober 2005 i ärende med dnr 04-6950/23, b 

ska dock gälla för redan ingångna avtal i ett år från dagen för detta beslut i 

ärende med dnr 10-9331.  

 

Av 8 kap. 22 § LEK framgår att ett beslut enligt LEK ska gälla omedelbart, om 
inte annat har bestämts. 

PTS finner inte skäl att bestämma annat än att detta beslut ska gälla omedelbart. 
TeliaSoneras tillhandahållande av tillträde som regleras i detta beslut omfattas 
således i sin helhet av här beslutade skyldigheter, oavsett när TeliaSonera ingick 
avtal om tillhandahållande med motparten.  

För att skapa tydlighet för operatörerna om hur detta beslut med dnr 10-9331 
ska förhålla sig till PTS beslut med dnr 04-6950/23, a och b, av den 5 oktober 
2005, anser PTS att det finns skäl att förordna om hur detta beslut ska gälla.  

När det gäller skyldigheter som åläggs TeliaSonera förordnar PTS att myndig-
hetens beslut från den 5 oktober 2005 ska gälla för TeliaSoneras tillhanda-
hållande av tillträde fram till dagen för detta beslut med dnr 10-9331.  

Vid sin tillsyn och tvistlösning av TeliaSoneras tillhandahållande som sker från 
dagen för detta beslut med dnr 10-9331 kommer PTS således att från och med 
dagen för detta beslut tillämpa skyldigheterna i detta beslut, oavsett när avtalet 
om tillträde eller andra reglerade tjänster ingicks mellan TeliaSonera och 
grossistkunden och oavsett om tillträdet eller tjänsten har tagits i bruk före 
dagen för detta beslut.  

Vad gäller de för närvarande löpande tillträden som grossistkunder avropat och 
som omfattas av skyldighet 1.1.1 enligt bilaga 1 till PTS beslut den 6 oktober 
2005 i ärende med dnr 04-6950/23, b, måste grossistkunderna få lämplig tid på 
sig att ställa om inför förhållandet att tillträdet blir oreglerat. PTS bedömer att 
den tid som grossistkunderna behöver för eventuella omförhandlingar och 
omställningar uppgår till ett år.   
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13 Underrättelse om överklagande 

Detta beslut får överklagas av dels den som är part i ärendet, om beslutet har 
gått parten emot, dels av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet (se 
8 kap. 19 a § LEK).  

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni rikta ert överklagande till 
Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska dock sändas till Post- och 
telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm. 

Ange i ert överklagande vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets 
diarienummer. Ange även era yrkanden och skälen för ert överklagande. 
Överklagandet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. 

Om överklagandet har skett inom rätt tid, skickar PTS det vidare till 
förvaltningsrätten för prövning. Detta gäller dock inte om PTS själv ändrar 
beslutet på det sätt ni begärt. 

PTS måste ha tagit emot ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.  

Ni anses ha fått del av detta beslut när två veckor har förflutit från dagen för beslutet om 
kungörelsedelgivning den [datum] till följd av att detta beslut delges genom så kallad 
kungörelsedelgivning enligt 49 och 51 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

Ert överklagande ska således ha kommit in till myndigheten senast [datum]. 

PTS håller under överklagandetiden beslutet tillgängligt i PTS lokaler på 
adressen Valhallavägen 117 i Stockholm och på webbplatsen 
http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Konkurrensreglering-SMP/Hyrda-
forbindelser/ Meddelande om beslutet införs av PTS i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Om ni har några frågor kan ni vända er till PTS. Kontaktuppgifter till PTS finns 
på detta besluts första sida.   

http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Konkurrensreglering-SMP/Hyrda-forbindelser/
http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Konkurrensreglering-SMP/Hyrda-forbindelser/


  

Post- och telestyrelsen 141 

 

Bilaga 1 Källförteckning 

EU-rättsliga källor samt de förkortningar som används i detta beslut 

EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, EUF-fördraget. (Eng: Treaty 
on the Functioning of the European 
Union) 

ERGs gemensamma ståndpunkt ERGs gemensamma ståndpunkt om val 
och tillämpning av regleringsåtgärder enligt 
det nya regelverket ERG (03) 30rev1. 
Originalets titel: “ERG Common Position 
on the approach to appropriate remedies in 
the new regulatory framework” 

ERGs gemensamma ståndpunkt 
reviderad 

Revised ERG Common Position on the 
approach to Appropriate remedies in the 
ECNS regulatory framework Final Version 
May 2006. ERG (06) 33 

ERGs ståndpunkt om geografiska 
aspekter 

ERG Common Position on Geographic 
Aspects of Market Analysis. ERG (08) 20 
final CP Geog Aspects 081016 

EU-kommissionens rekommendation 
från 2007   

Kommissionens rekommendation av den 
17 december 2007 om relevanta produkt- 
och tjänstemarknader inom området 
elektronisk kommunikation vilka kan 
komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (2007/879/EG) 

EU-kommissionens 
förklaringsdokument från 2007 

Commission Staff Working Document 
Explanatory Note accompanying the 
Commission Recommendation on Relevant 
Products and Service Markets within the 
electronic communications sector 
susceptible to ex ante regulation in 
accordance with Directive 2002/21/EC of 
the European Parliament and of the 
Council on a common regulatory 
framework for electronic communications 
networks and services {(C(2007) 5406)} 

EU-kommissionens riktlinjer  Kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalyser och bedömning av 
betydande marknadsinflytande i enlighet 
med gemenskapens regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (2002/C165/03). 
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EU-kommissionens tillkännagivande Kommissionens tillkännagivande om 
definitionen av relevant marknad i 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
(EGT C 372) 

EU-kommissionens promemoria EU-kommissionens promemoria om 
tillämpningen av artikel 82 i EU-fördraget 
(artikel 102 i EUF-fördraget) 

EU-kommissionens rekommendation 
om HF 

EU-kommissionens rekommendation om 
tillhandahållande av hyrda förbindelser i 
Europeiska Unionen (Del 1 – Viktiga 
leveransvillkor för hyrda förbindelser i 
grossistledet) (2005/57/EG) 

LEK Lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation 

KL Konkurrenslagen (2008:579), 

Ramdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

Tillträdesdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om 
tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter  

Ändringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/140/EG av den 25 november 2009 
om ändring av direktiv 2002/21/EG om 
ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 
2002/19/EG om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska kommunikationsnät 
och tillhörande faciliteter och direktiv 
2002/20/EG om auktorisation för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

 


