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Yttrande över promemorian Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 
5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5) 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av promemorian Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 
5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende marknaden för 
bitströmstillträde (marknad 5) (”Beslutsutkastet”), som tagits fram och remitterats av Post- och 
telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får härmed lämna följande yttrande.  
 

1. Inledning 
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och kompletta 
konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76 miljoner anslutna 
hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom att tillhandahålla  
500 Mbit/s-tjänster till över en miljon hushåll lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och 
företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.  
 
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till TeliaSonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 20 procent av företagets omsättning i 
utvecklingen av nät och tjänster. Därmed bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade 
konkurrensen, som långsiktigt skapar förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling 
på både tv-, telefoni- och bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som 
samhälle.  
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2. Sammanfattning av Com Hems synpunkter och förslag 
Com Hems överväganden och synpunkter på PTS:s förslag på beslut avseende marknaden för 
bitströmstillträde (”Marknad 5”) sammanfattas nedan och utvecklas i större detalj i avsnitt 3 och 
avsnitt 4. 
 

 Com Hems bedömningar i fråga om PTS:s produktmässiga marknadsavgränsning  
 Com Hem konstaterar att PTS inte har motiverat den nya produktmässiga 

marknadsavgränsningen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. 
 

 Com Hem noterar dels att PTS inte har genomfört någon analys av 
substituerbarheten mellan Bitströmstillträde och KO-tillträde över huvud taget, 
dels att en sådan substitutionsanalys skulle ge vid handen att Bitströmstillträde 
och KO-tillträde skiljer sig åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför 
allt – i tilltänkt användning, både utifrån ett efterfråge- och utbudsperspektiv. De 
båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma 
produktmarknad. 
 

 Com Hems bedömningar i fråga om PTS:s fastställande av aktör med dominerande 
inflytande 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har beräknat TeliaSoneras 
marknadsandel på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är 
avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat bakgrunden till TeliaSoneras begränsade 
marknadsandel. PTS tycks bortse från att de största köparna av TeliaSoneras 
grossistprodukter enhälligt framfört att det idag inte är möjligt – till följd av det 
reglerade pris som PTS har fastställt för Bitströmstillträde – att köpa tillträde till 
och bygga en lönsam slutkundsaffär baserat på Bitströmstillträde. Enligt Com 
Hem är det anmärkningsvärt att PTS söker motivera ett borttagande av en 
skyldighet med att den part som tidigare har träffats av skyldigheten till följd av 
PTS:s prisreglering inte har behövt tillhandahålla den reglerade produkten i någon 
nämnvärd utsträckning. TeliaSoneras begränsade marknadsandel på den av PTS 
definierade marknaden kan av dessa anledningar inte ligga till grund för 
slutsatsen att TeliaSonera inte har en dominerande ställning.   
 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration på en produktmarknad som i Com Hems 
mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att 
även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat TeliaSoneras möjligheter att begränsa tillgången 
till slutkundsmarknaden. PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de 
tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via KO-tillträden 
som tillhandahålls på de kommunala stadsnätens nätinfrastruktur, kan i dagsläget 
antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 

Com Hems konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen på en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt.  
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För det andra noterar Com Hem att även om produktmarknaden vore korrekt 
avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat de effekter 
som TeliaSoneras ägande av infrastrukturen får på inträdes- och expansions-
möjligheterna för alternativa leverantörer av virtuella accessförbindelser. PTS:s 
antagande om alternativa möjligheter för konkurrerande leverantörerna av 
virtuella accessförbindelser att nå slutkundsmarknaden via infrastrukturer som 
står utanför TeliaSoneras kontroll, kan i dagsläget antas vara giltigt för mindre än 
en femtedel av marknaden. 
 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- och 
samproduktionsfördelar 
Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
stordrifts- och samproduktionsfördelar tar sin utgångspunkt i en produktmarknad 
som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 

 
 PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande köparmakt 

Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 
köparmakt tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 
 

 PTS:s bedömning av potentiell konkurrens 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har bedömt den potentiella 
konkurrensen med utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Com Hem noterar för det andra att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfreds-
ställande sätt analyserat den potentiella konkurrensens sannolika genomslag. 
PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät kan i dagsläget antas 
vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. PTS tycks dessutom, i sitt 
antagande om potentiell konkurrens från operatörer som idag köper 
nätinfrastrukturtillträde från TeliaSonera för att tillhandahålla slutkundsprodukter, 
bortse från det faktum att något inträde på KO-marknaden med utgångspunkt i ett 
sådant nätinfrastrukturtillträde hittills inte har skett.  

 
 Com Hems slutsatser: 

 Com Hem avstyrker PTS:s förslag på ny produktmässig marknadsavgränsning. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
marknadsandel. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala 
integration. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll av 
infrastrukturen. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- 
och samproduktionsfördelar. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 
köparmakt. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen. 
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 Com Hems förslag: 

 Com Hem föreslår att PTS står fast vid den produktmässiga marknads-
avgränsning om vilken myndigheten fattade beslut i 2010 års reglering av 
Marknad 5. 
  

 Com Hem föreslår att PTS beslutar att TeliaSonera är ett företag med ett sådant 
betydande inflytande på Marknad 5 som avses i 8 kap. 7 § LEK.  

 

3. Detaljerade synpunkter 
 

3.1 PTS:s förslag på marknadsavgränsning  
I Beslutsutkastets avsnitt 3 anför PTS att den produktmässiga avgränsningen av den relevanta 
marknaden bör utvidgas i förhållande till 2010 års reglering. Enligt PTS:s förslag bör Marknad 5 
omfatta inte endast virtuella accessförbindelser på transmissionsnivå (”Bitströmstillträde”), som 
i 2010 års beslut var den enda produktkategori som enligt PTS:s dåvarande bedömning 
tillhandahölls på den relevanta marknaden

1
, utan också virtuella accessförbindelser på 

kommunikationsnivå (”KO-tillträde”).
2
 I fråga om den tekniska och infrastrukturella 

avgränsningen bedömer PTS – i linje med 2010 års reglering – att virtuella accessförbindelser 
över kopparnät och fibernät ska inkluderas, medan virtuella accessförbindelser över kabel-tv-nät 
och radiospektrum ska exkluderas.

3
 Avseende den geografiska avgränsningen föreslår PTS – 

också i linje med 2010 års reglering – att den relevanta marknaden är nationell.
4
 

 
Den skillnad som föreligger mellan marknadsavgränsningen i 2010 års reglering av Marknad 5 
och PTS:s nu aktuella förslag är således den produktmässiga avgränsningen.    
 
Den nya produktmässiga marknadsavgränsning innebär i sin tur, vilket bland annat framkommer i 
PTS:s analys av den relevanta marknadens geografiska omfattning, att en rad nya produkter 
anses vara tillgängliga och en rad nya operatörer anses agera på den relevanta marknaden. 
Såsom tidigare anses TeliaSonera tillhandahålla produkter på den relevanta marknaden, men då 
inte endast det sedan tidigare reglerade Bitströmstillträdet utan också produkten Öppen Fiber, 
som är TeliaSoneras oreglerade KO-tillträde. Jämte TeliaSonera anses ett stort antal så kallade 
kommunikationsoperatörer, såsom exempelvis iTUX, Telenor, Zitius och Quadracom, 
tillhandahålla olika typer av KO-tillträden.

5
 PTS bedömer att 62 operatörer, inklusive TeliaSonera, 

tillhandahåller produkter – det reglerade Bitströmstillträdet och/eller ett oreglerat KO-tillträde – på 
den relevanta marknaden.

6
  

 
PTS:s nya produktmässiga marknadsavgränsning har en avgörande betydelse för myndighetens 
slutsats att det saknas företag med ett sådant betydande inflytande som avses i 8 kap. 7 § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”), och därmed för myndighetens slutsats att de 
sedan tidigare gällande skyldigheterna för TeliaSonera på Marknad 5 bör upphävas. Avgörande 
för Com Hems bedömning av PTS:s utkast på beslut är därför analysen av PTS:s förslag på 
produktmässig marknadsavgränsning.  
 
Com Hems analys av och synpunkter på PTS:s nya produktmässiga marknadsavgränsning följer 
nedan.  

                                                      
1
 PTS, Beslut - Marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), dnr 07-11741/23, 2010, s. 114. 

2
 PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013, s. 51. 
3
 Ibid., s. 57. 

4
 Ibid., s. 70. 

5
 Ibid., s. 64. 

6
 Ibid., s. 88. 
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För det första uppmärksammar Com Hem att PTS föreslår en utvidgning av den produktmässiga 
marknadsavgränsningen utan att göra någon analys av utbytbarheten mellan Bitströmstillträde 
och KO-tillträde. PTS utför inte någon substitutionsanalys vare sig utifrån ett efterfråge- eller 
utbudsperspektiv. Mot bakgrund av den produktmässiga marknadsavgränsningens avgörande 
betydelse för det övriga beslutsutkastet är denna avsaknad av en noggrann substitutionsanalys 
förvånande. 
 
Den enda egentliga motivering till den nya produktmässiga marknadsavgränsningen som anförs 
av PTS är att efterfrågan på och utbudet av KO-tillträde har ökat sedan 2010, och att KO-tillträde 
därför ska inkluderas i den relevanta marknaden.

7
  

 
Härvidlag noterar Com Hem att PTS inte hänvisar till några nya rekommendationer eller nya 
kommunikationer från vare sig Europeiska kommissionen (”EU-kommissionen”), Body of 
European Regulators for Electronic Communications (”BEREC”) eller förutvarande European 
Regulators Group (”ERG”) som ska tas i beaktande idag men som inte var i kraft vid 2010 års 
beslut avseende Marknad 5. Snarare har det bekräftats, bland annat vid den hearing som PTS 
anordnade den 2 oktober 2013, att PTS vid den produktmässiga marknadsavgränsningen har 
tagit sin utgångspunkt i samma rekommendation från EU-kommissionen som var vägledande vid 
PTS:s produktmässiga avgränsning av Marknad 5 år 2010.  
 
Den enda omständighet som således – även enligt myndigheten självt – har förändrats mellan 
2010 och idag är, såsom noterats ovan, att efterfrågan på och utbudet av KO-tillträde i nuläget är 
större. 
 
Com Hem konstaterar härvid att en bedömning av volymförändringar i efterfrågan på och utbudet 
av produkter som i tidigare marknadsavgränsningar har ansetts ligga utanför den relevanta 
marknaden inte utgör en substitutionsanalys – hur stora dessa förändringar än må vara.  
 
För det andra uppmärksammar Com Hem att för att PTS:s nya produktmässiga marknads-
avgränsning ska vara korrekt, ska det kunna konstateras att utbytbarhet (eller så kallad 
substituerbarhet) mellan Bitströmstillträdet och de olika KO-tillträden som enligt PTS 
tillhandahålls på den relevanta marknaden föreligger. Såsom noteras av PTS i inledningen av 
avsnitt 3 ska både efterfrågesubstitution och utbudssubstitution kunna anses föreligga. Avseende 
efterfrågesubstitution ska kunderna (i detta fall operatörer som är grossistkunder) på grund av 
produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning, vara beredda att ersätta den ena 
produkten (Bitströmstillträde) men den andra produkten (KO-tillträde). Avseende utbuds-
substitution ska tillhandahållarna (i detta fall TeliaSonera och kommunikationsoperatörerna) på 
grund av produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning, lätt och på kort sikt kunna 
ställa om sin produktion från den ena (Bitströmstillträde) till den andra produkten (KO-tillträde) 
eller börja saluföra den andra produkten (Bitströmstillträde eller KO-tillträde) utan betydande 
ytterligare kostnader eller kommersiella risker.

8
  

 
Härvidlag konstaterar Com Hem att Bitströmstillträde och KO-tillträde i dagsläget skiljer sig 
väsentligt åt i fråga om både egenskaper, pris och – framför allt – tilltänkt användning.  
 
I fråga om egenskaper är det utifrån ett efterfrågeperspektiv relevant att exempelvis jämföra 
TeliaSoneras reglerade produkt Bitströmstillträde och TeliaSoneras oreglerade produkt Öppen 
Fiber, som båda enligt PTS:s bedömning ska ingå i den relevanta marknaden.  
 

                                                      
7
 PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013, s. 51, fotnot 92. 
8
 Ibid., s. 20. 
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I den förra produkten står den tillträdesköpande grossistkunden för tilldelning av IP-adresser till 
slutkunderna, medan TeliaSonera omhändertar IP-adresstilldelningen i den senare produkten.  
 
För en tillträdesköpande grossistkund innebär detta exempelvis att operatören – när den 
använder ett Bitströmstillträde – själv kan säkerställa att de krav som LEK ställer på lagring av 
trafikuppgifter uppfylls, medan operatören – när den använder KO-tillträde – måste förlita sig på 
att TeliaSonera uppfyller lagens krav. Därtill utgör IP-adresshantering en central del i 
provisionering och kundaktivering. Många operatörer vill själva kunna övervaka adresstilldelning, 
fritt dimensionera hur stora adresspooler som ska läggas upp i olika delar av nätet och på egen 
hand kunna ändra hur och på vilka grunder som adresser tilldelas. Detta är normalt sett inte 
möjligt i ett KO-tillträde, såsom exempelvis i TeliaSoneras produkt Öppen Fiber.       
 
Än viktigare är emellertid skillnaderna mellan Bitströmstillträde och KO-tillträde när det gäller 
tilltänkt användning. I detta sammanhang måste det uppmärksammas att Bitströmstillträde och 
KO-tillträde, inklusive TeliaSoneras Öppen Fiber, bygger på helt olika affärsmodeller – såväl 
utifrån ett efterfråge- som utbudsperspektiv.  
 
Utifrån ett efterfrågeperspektiv kan det konstateras att en grossistkund – genom att köpa ett 
Bitströmstillträde – når specifika slutkunder som grossistkunden utifrån sin egen affärsstrategi har 
valt att adressera och på egen hand och med egen marknadsföring har lyckats ingå avtal med. 
När Bitströmstillträde används är det alltså den tillträdesköpande grossistkunden som i ett första 
steg fattar beslut om vilka specifika slutkunder som operatören har som mål att tillhandahålla 
tjänster till, och Bitströmstillträdet är i ett andra steg ett genom reglering garanterat tillgängligt 
medel för att nå det målet. Den tillträdesköpande grossistkundens handlingsfrihet och 
bestämmanderätt är i Biströmstillträdet på detta sätt stor.  
 
Utifrån ett utbudsperspektiv kan det konstateras att den tillträdesgivande operatören, det vill säga 
i dagsläget TeliaSonera, i fallet med Bitströmstillträde inte kan styra eller påverka den 
tillträdesköpande grossistkundens val av slutkunder – självklart förutsatt att slutkunderna i ett 
första skede har anslutits till den tillträdesgivande operatörens infrastruktur. Den tillträdesgivande 
operatören är istället skyldig att tillhandahålla en virtuell accessförbindelse till den eller de 
slutkunder till vilka den tillträdesköpande grossistkunden vill kunna tillhandahålla 
slutkundstjänster.  
 
Den tillträdesgivande operatören bidrar i fallet med Bitströmtillträde dessutom inte och – måste 
det förutsättas – har heller inte något intresse av att bidra till att den tillträdesköpande 
grossistkunden vinner och kan tillhandahålla tjänster till de berörda slutkunderna. Snarare gäller 
det omvända. Det bör här uppmärksammas att om någon reglering på Marknad 5 inte skulle 
finnas, skulle TeliaSonera inte tillhandahålla något Bitströmstillträde. Bitströmstillträde är en 
produkt som TeliaSonera inte väljer att tillhandahålla; det är produkt som TeliaSonera åläggs att 
tillhandahålla.  
 
Utifrån ett efterfrågeperspektiv kan det samtidigt konstateras att den tillträdesköpande 
grossistkunden – i fallet med ett KO-tillträde – inte begär tillträde till en virtuell accessförbindelse 
till en specifik slutkund som den tillträdesköpande grossistkunden utifrån sin egen affärsstrategi 
har valt att adressera och lyckats ingå avtal med. I ett KO-tillträde blir grossistkunden snarare 
valbar för de slutkunder som antingen själva (i fallet med villor) eller via fastighetsägare (i fallet 
med flerfamiljshus) har anslutits sig till en specifik tillträdesgivande operatör, det vill säga en 
kommunikationsoperatör. I ett KO-tillträde är det således inte den tillträdesköpande grossist-
kunden som på egen hand väljer vilka kunder som den ska adressera; den tillträdesköpande 
grossistkunden blir erbjuden att få tillgång till ett univers av potentiella kunder.  
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I en KO-modell är det helt enkelt inte möjligt för en tillträdesköpande grossistkund att i linje med 
sin egen affärsstrategi välja ut ett visst segment av marknaden (t ex ett visst villaområde), 
marknadsföra sig där och till de slutkunder som valt att beställa en tjänst av operatören begära 
virtuella accessförbindelser från den infrastrukturägande operatören. För att nå just slutkunderna i 
detta exempel måste den tillträdesköpande grossistkunden istället gå in i kommunikations-
operatörens hela nät – till de villkor som gäller för tillträdet till hela nätet – och på så sätt bli valbar 
för samtliga slutkunder till vilka kommunikationsoperatören tillhandahåller 
kommunikationsoperatörstjänster.  
 
I KO-tillträde förekommer det också att den tillträdesgivande operatören ställer krav på vilka 
tjänster som samtliga tillträdesköpande grossistkunder minst måste tillhandahålla. Ett bra 
exempel är den kommunala bostadsbolagskoncernen AB Framtiden i Göteborg, som ställer krav 
på kommunikationsoperatören iTUX att alla hushåll måste kunna välja en viss TV-tjänst (utan att 
behöva erlägga någon abonnemangskostnad). Detta innebär i sin tur att iTUX ställer krav på 
samtliga tjänsteleverantörer (det vill säga de tillträdesköpande grossistkunderna) att tillhandahålla 
en viss TV-tjänst. Några sådana krav kan inte den tillträdesgivande operatören TeliaSonera ställa 
på de operatörer till vilka TeliaSonera tillhandahåller produkten Bitströmstillträde. 
  
Utifrån ett utbudsperspektiv kan det också konstateras att den tillträdesgivande operatören – i ett 
KO-tillträde – använder de tillträdesköpande grossistkunderna som en del av sitt erbjudande mot 
villaägare och fastighetsägare. När en kommunikationsoperatör i konkurrens med andra 
kommunikationsoperatörer söker vinna exempelvis en fastighetsägares tjänstekoncession, är de 
deltagande tjänsteleverantörerna en viktig komponent i kommunikationsoperatörens 
konkurrenskraft. Utan välkända tjänsteleverantörer med attraktiva slutkunderbjudanden blir en 
kommunikationsoperatör sannolikt föga framgångsrik. Att den tillträdesgivande operatören i ett 
KO-tillträde till delar är beroende av de tillträdesköpande grossistkunderna betonas av PTS, som i 
Beslutsutkastet uppmärksammar att TeliaSonera, i arbetet med produkten Öppen Fiber, gett 
uttryck för att vara beroende av att ha med köpande operatörer i erbjudandet till slutkund.

9
 Enligt 

PTS är dock detta förhållande en indikation på att de tillträdesköpande grossistkunderna innehar 
motverkande köparmakt på den av PTS:s definierade marknaden. I Com Hems mening är detta 
förhållande snarare en tydlig indikation på att KO-tillträde och Bitströmstillträde skiljer sig åt i 
fråga om tilltänkt användning utifrån ett utbudsperspektiv.  
 
Utifrån ett efterfrågeperspektiv kan det – i fråga om prissättning på Bitströmstillträde respektive 
KO-tillträde – därtill noteras att prisstabiliteten normalt sett är mindre i KO-tillträde än i 
Bitströmstillträde. Anledningen till detta är framför allt – frånsett att Bitströmstillträde i dagsläget är 
prisreglerat – att prissättningen i KO-tillträde inte endast beror på den prissättning som tillämpas 
av accessnätägaren och den operatör som tillhandahåller det virtuella tillträdet, utan också, i de 
fall det handlar om flerfamiljshus, på den prissättning som tillämpas av fastighetsägaren.  
 
Eftersom kommunikationsoperatörer normalt sett tilldelas tjänstekoncessioner efter anbuds-
förfaranden, varierar de så kallade kickbacks till fastighetsägarna från affär till affär, vilket i sin tur 
leder till att de priser som kommunikationsoperatörerna tillämpar gentemot de tillträdesköpande 
grossistkunderna varierar från affär till affär. Detta ska jämföras med Bitströmstillträdet, som även 
om det inte vore prisreglerat sannolikt skulle uppvisa en större prisstabilitet än ett KO-tillträde.         
 
En substitutionsanalys ger således vid handen att Bitströmstillträde och de olika formerna av KO-
tillträde skiljer sig åt i fråga om såväl egenskaper som pris och – framför allt – tilltänkt 
användning, både från ett efterfråge- och utbudsperspektiv.  
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Det kan bland annat konstateras att den tillträdesgivande operatörens inflytande är långt större 
och de tillträdesköpande grossistkundernas handlingsfrihet är långt mindre i fallet med KO-
tillträde än i fallet med Bitströmstillträde. I ett KO-tillträde är det den tillträdesgivande operatören 
som bestämmer både marknaden – det vill säga för vilka slutkunder som de tillträdande 
operatörerna ska vara valbara – och i vissa fall även vilka tjänster som de tillträdande 
operatörerna ska tillhandahålla. Det kan också konstateras att villkoren i ett KO-tillträde varierar i 
högre grad än i ett Bitströmstillträde. 
 
Avslutningsvis bör det noteras att det enkla faktum att TeliaSonera tillhandahåller ett reglerat 
Bitströmstillträde, som TeliaSonera inte vill tillhandahålla, parallellt med ett oreglerat KO-tillträde, 
som TeliaSonera vill tillhandahålla, pekar på att Bitströmstillträde och KO-tillträde inte bör anses 
tillhöra samma produktmarknad. Det är enkelt uttryckt svårt att förstå hur en och samma operatör 
på en och samma produktmarknad skulle agera både frivilligt och ofrivilligt – samtidigt.                
 

Com Hems slutsats är att PTS inte har motiverat den nya produktmässiga marknads-
avgränsningen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. Det är Com Hems uppfattning att 
Bitströmstillträde och KO-tillträde inte tillhör samma produktmarknad.  
 
Com Hem avstyrker därför PTS:s förslag på ny produktmässig marknadsavgränsning. 

 
3.2 PTS:s förslag på fastställande av aktör med dominerande inflytande 
I Beslutsutkastets avsnitt 4 bedömer PTS att det inte kan uteslutas att marknad 5 – sådan den 
avgränsats av PTS – uppfyller de kriterier som krävs för att förhandsreglering av en marknad ska 
vara motiverad. Mot denna bakgrund fastställer PTS, enligt 8 kap. 5 § LEK, att marknad 5 har 
sådana särdrag att den kan vara relevant för förhandsreglering.

10
 

 
I avsnitt 5 gör PTS emellertid bedömningen att TeliaSonera saknar möjligheter att agera 
oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter, och finner därmed att det på marknad 5 
saknas företag med ett sådant betydande inflytande som avses i 8 kap. 7 § LEK.

11
 

Konsekvensen av denna bedömning är att den tidigare skyldigheten för TeliaSonera att 
tillhandahålla Bitströmstillträde enligt PTS bör upphävas. 
 
De främsta grunderna för PTS:s bedömning av TeliaSoneras inflytande på marknaden är de 
följande: 
 

i. PTS konstaterar att TeliaSoneras marknadsandel på den del av den relevanta marknaden 
som avser grossistprodukter till externa parter endast är 7 procent.

12
 Enligt PTS skulle det 

knappt märkas om TeliaSonera helt slutade tillhandahålla Bitströmstillträde.
13

  
 

ii. Enligt PTS finns det lokala kommunikationsoperatörer som tillhandahåller KO-tillträde. 
Därmed finns det i PTS:s mening alternativ till TeliaSoneras Bitströmstillträde och 
TeliaSoneras möjligheter att utnyttja sin vertikala integration för att stänga ute sina 
konkurrenter från slutkundsmarknaden är därmed begränsade.

14
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iii. Enligt PTS finns det lokala stadsnät som tillhandahåller nätinfrasturkturtillträde. Därmed 
finns det ett alternativ till TeliaSoneras nätinfrasturkturtillträde för de operatörer som 
önskar tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller KO-tillträde, och TeliaSonera kan av 
denna anledning inte missbruka sin kontroll över infrastrukturen. TeliaSonera träffas 
dessutom av skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, vilket innebär att en 
operatör som vill tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller KO-tillträde kan använda 
TeliaSoneras nätinfrastruktur för att tillhandahålla dessa grossisttjänster. Att TeliaSonera 
kontrollerar nätinfrastrukturen är därför enligt PTS inget hinder för vare sig 
marknadsinträde eller expansion.

15
 

 
iv. Lokala kommunikationsoperatörers inträde på marknaden visar enligt PTS att 

TeliaSoneras stordriftsfördelar och samproduktionsfördelar inte utgör några hinder för 
marknadsinträde eller expansion.

16
 

 
v. Enligt PTS har presumtiva köpare av TeliaSoneras produkt Öppen Fiber angett att 

TeliaSonera har gått de presumtiva köparna till mötes på vissa punkter i förhandlingar. 
PTS menar på denna grund att grossistkunderna på den relevanta marknaden har 
motverkande köparmakt.

17
  

 
vi. PTS bedömer att det finns potentiell konkurrens, i form både av stadsnät som idag 

tillhandahåller slutkundstjänster och operatörer som idag köper nätinfrastrukturtillträde 
och som snabbt skulle kunna ställa om och börja tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller 
KO-tillträde.

18
  

 
Com Hems analys av respektive argument följer nedan. 
 
3.2.1 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar 
Com Hem konstaterar att TeliaSoneras begränsade andel på den del av den relevanta 
marknaden som avser grossistprodukter till externa parter om 7 procent, utgör en väsentlig grund 
för PTS:s slutsats att TeliaSonera inte är dominerande på den relevanta marknaden. 
 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att TeliaSonera har beräknats ha en 7-
procentig andel på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt 
sätt. Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i 
fråga om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda 
produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. Hade 
den produktmässiga avgränsning som tillämpades i 2010 års reglering av Marknad 5 bibehållits, 
torde TeliaSonera kunna konstateras ha en 100-procentig marknadsandel. Redan av denna 
anledning måste PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar avstyrkas.   
 
Även för det fall den produktmässiga avgränsning som PTS föreslår vore korrekt, konstaterar 
Com Hem att PTS:s analys av TeliaSoneras marknadsandelar är ofullständig. I synnerhet vill 
Com Hem uppmärksamma att PTS varken ställer eller svarar på frågan varför TeliaSonera har en 
7-procentig marknadsandel på den av PTS avgränsade marknaden. Denna fråga är särskilt 
relevant eftersom PTS anför att efterfrågan på virtuella accessförbindelser – som enligt PTS:s 
uppfattning omfattar såväl Bitströmstillträde som KO-tillträde – är mycket stor.  
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Då frågan besvaras måste utgångspunkten därför vara att efterfrågan även på TeliaSoneras 
reglerade produkt Bitströmstillträde är betydande.  
 
PTS:s marknadsavgränsning förutsätter härvid att svaret är att närmast samtliga grossistkunder 
väljer KO-tillträde istället för Bitströmstillträde till följd av att KO-tillträde upplevs som väsentligt 
bättre än Bitströmstillträde.   
 
Denna verklighetsbeskrivning stämmer emellertid inte överens med den bild som enhälligt 
framförts, bland annat vid PTS:s hearing den 2 oktober 2013, av de största köparna av 
TeliaSoneras grossistprodukter, nämligen Tele2 och Telenor. Enligt dessa två operatörer är det 
inte möjligt – till följd av det reglerade pris som PTS i dagsläget fastställt för Bitströmstillträde – att 
köpa tillträde till och bygga en lönsam slutkundsaffär baserat på Bitströmstillträde. TeliaSoneras 
begränsade andel på den relevanta marknaden – även om den marknadsdefinition som PTS 
förespråkar vore korrekt – tycks alltså inte ha att göra med att de olika typerna av KO-tillträde 
som tillhandahålls på marknaden är överlägsna Bitströmstillträdet, utan snarare på att 
TeliaSoneras Bitströmstillträde i praktiken inte är möjligt att köpa till följd av den prisreglering som 
PTS fattat beslut om. Med andra ord tycks grossistkunderna inte ha ersatt Bitströmstillträde med 
KO-tillträde; de tycks snarare ha valt den enda typ av virtuella accessförbindelser som i praktiken 
är valbar.    
 
Utifrån Com Hems perspektiv är det anmärkningsvärt att PTS söker motivera ett borttagande av 
en skyldighet med att den part som tidigare har träffats av skyldigheten till följd av PTS:s 
prisreglering inte har behövt tillhandahålla den reglerade produkten i någon nämnvärd 
utsträckning. Det bör här återigen påminnas om att Bitströmstillträde är en produkt som 
TeliaSonera inte väljer att tillhandahålla; det är en produkt som TeliaSonera åläggs att 
tillhandahålla. 
 
Com Hems slutsats är att PTS har beräknat TeliaSoneras marknadsandel på en produktmarknad 
som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Redan av denna anledning måste 
PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte 
på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat bakgrunden till TeliaSoneras begränsade 
marknadsandel.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
marknadsandel. 
 
3.2.2 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration 
I Beslutsutkastet anför PTS att förekomsten av ett stort antal lokala, regionala och nationella 
leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur 
minskar TeliaSoneras möjligheter att stänga ute konkurrerande operatörer från slutkunds-
marknaden. Enligt PTS bidrar TeliaSoneras vertikala integration därför endast i begränsad 
utsträckning till företagets möjligheter att utöva inflytande på Marknad 5.

19
 

 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems 
mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig 
Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför allt – i 
tilltänkt användning, och de båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra 
samma produktmarknad.  
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Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden 
oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur ska därmed i detta sammanhang inte tas i 
beaktande. Redan av denna anledning måste PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
vertikala integration avstyrkas.   
 
Även för det fall den produktmässiga avgränsning som PTS föreslår vore korrekt, konstaterar 
Com Hem att PTS:s analys av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration är ofullständig. 
Såsom uppmärksammats ovan leder förekomsten av kommunikationsoperatörer som tillhanda-
håller KO-tillträde via kommunala stadsnät enligt PTS till en inskränkning av TeliaSoneras 
möjligheter att begränsa tillgången till nödvändiga grossistprodukter. Detta sägs i sin tur begränsa 
TeliaSoneras möjligheter att stänga ute konkurrenter från slutkundsmarknaden.

20
  

 
Det som här får antas ligga till grund för PTS:s bedömning är att kommunikationsoperatörerna 
antas kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser till samma slutkundsmarknad, som av de 
tillträdesköpande grossistkunderna därmed kan nås inte bara via TeliaSoneras Bitströmstillträde 
utan också via kommunikationsoperatörernas KO-tillträden. Huruvida detta för PTS:s bedömning 
avgörande antagande är korrekt eller inte beror på vilken del av den relevanta marknaden som 
betraktas.   
 
I fråga om de fall då TeliaSonera tillhandahåller Bitströmstillträde via kopparnät och någon annan 
kommunikationsoperatör antas tillhandahålla KO-tillträde via fibernät, torde PTS:s antagande om 
alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden vara 
korrekt – förutsatt att slutkunderna bor i tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt 
stadsnät. I dagsläget är fastigheter i tätortsområden normalt sett anslutna med både ett 
kopparaccessnät och ett fiberaccessnät (och dessutom ett kabel-tv-nät).    
 
PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå 
slutkundsmarknaden torde emellertid i de flesta fall inte vara korrekt om slutkunderna bor i 
villaområden och/eller utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. 
Detta eftersom många kommunala stadsnät inte ansluter villor eller fastigheter utanför 
tätorterna.

21
 PTS:s antagande torde inte heller vara korrekt oavsett i vilken hustyp som 

slutkunderna bor om de bor i en kommun utan ett kommunalt stadsnät. Någon möjlighet för 
kommunikationsoperatörer att tillhandahålla KO-tillträden baserat på kommunala stadsnät saknas 
i dessa fall helt.    
 
I fråga om de fall då TeliaSonera tillhandahåller Bitströmstillträde via fibernät och någon annan 
kommunikationsoperatör antas tillhandahålla KO-tillträde också via fibernät, torde PTS:s 
antagande om alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå 
slutkundsmarknaden vara korrekt i viss utsträckning – förutsatt att slutkunderna bor i 
tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. Att en och samma fastighet 
ansluts med två parallella fiberaccessnät är emellertid mindre vanligt än att en fastighet ansluts 
med ett fiberaccessnät och ett kopparaccessnät (och ett kabel-tv-nät) – även i tätortsområden. 
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PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå 
slutkundsmarknaden torde i de flesta fall inte, i linje med vad som anförs ovan, vara korrekt om 
slutkunderna bor i villaområden och/eller utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett 
kommunalt stadsnät. Detta eftersom många kommunala stadsnät, olikt TeliaSonera, inte ansluter 
villor eller fastigheter utanför tätorterna. PTS:s antagande torde inte heller vara korrekt – oavsett 
hustyp – om slutkunderna bor i en kommun utan ett kommunalt stadsnät. Någon möjlighet för 
kommunikationsoperatörer att tillhandahålla KO-tillträden baserat på kommunala stadsnät saknas 
i dessa fall helt.      
 
Mot bakgrund av att de kommunala stadsnäten år 2012 beräknades ansluta cirka 765 000 
hushåll

22
, och med utgångspunkt i att det totala antalet svenska hushåll uppskattas till 4,5 

miljoner
23

, kan slutsatsen dras att PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de 
tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via KO-tillträden som baseras på 
kommunala stadsnät i dagsläget är korrekt för 17 procent av de svenska hushållen. Det betyder i 
sin tur att trots förekomsten av lokala och regionala leverantörer av KO-tillträden har TeliaSonera 
– i avsaknad av en skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla Bitströmstillträde – möjlighet att 
begränsa tillgången till virtuella accessförbindelser som når mer än 80 procent av marknaden.

24
  

 
Com Hems slutsats är att PTS har analyserat effekterna av TeliaSoneras vertikala integration på 
en produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Redan av 
denna anledning måste PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden vore korrekt 
avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat TeliaSoneras möjligheter 
att begränsa tillgången till slutkundsmarknaden. PTS:s antagande om alternativa möjligheter för 
de tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via virtuella accessförbindelser 
som är oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur, kan i dagsläget antas vara giltigt för 
mindre än en femtedel av marknaden.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala 
integration. 
 
3.2.3 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 
Avseende TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen anför PTS att tillträde till TeliaSoneras 
kopparbaserade accessnät har varit reglerat i många år, och att regleringen sedan 2010 även 
gäller TeliaSoneras fiberbaserade nätinfrastruktur. PTS anför också att alternativa bredbands-
leverantörer, till följd av regleringen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, har möjlighet att 
tillhandahålla virtuella accessförbindelser via TeliaSoneras nätinfrastruktur. Vidare menar PTS att 
virtuella accessförbindelser även kan tillhandahållas genom fysiskt tillträde till de lokala 
stadsnäten, och att framväxten av denna lokalt utbredda fiberbaserade nätinfrastruktur innebär 
att det numera finns alternativ till TeliaSoneras nätinfrastruktur för en operatör som önskar 
tillhandahålla virtuella accessnätförbindelser.  
 
PTS:s slutsats är att TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen endast i begränsad utsträckning 
bidrar till inträdes- och/eller expansionshinder för alternativa leverantörer av virtuella 
accessförbindelser.

25
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Com Hem upprepar härvidlag att PTS:s analys av effekterna av TeliaSoneras kontroll över 
infrastrukturen baseras dels på antagandet att alternativa tillhandahållare av virtuella access-
förbindelser kan nå slutkundsmarknaden via tillgång till kommunala stadsnät, dels på antagandet 
att alternativa tillhandahållare av virtuella accessförbindelser kan nå slutkundsmarknaden via 
tillgång till TeliaSoneras infrastruktur genom ett reglerat nätinfrastrukturtillträde. 
 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt.  
 
Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga 
om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda 
produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. 
Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden 
oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur ska därmed i detta sammanhang inte tas i 
beaktande. Redan av denna anledning måste PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
kontroll över infrastrukturen avstyrkas.   
 
Com Hem kan vidare – i fråga om PTS:s första antagande om stadsnätens infrastruktur och i linje 
med vad som anförs ovan i avsnitt 3.2.2 – konstatera att PTS:s antagande torde vara korrekt 
förutsatt att de slutkunder som de alternativa tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser vill 
nå bor i tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. I dagsläget är 
fastigheter i tätortsområden normalt sett anslutna av kommunala stadsnät, självklart förutsatt att 
det över huvud taget finns ett stadsnät i den aktuella kommunen.    
 
PTS:s första antagande torde emellertid i de flesta fall inte vara korrekt om de slutkunder som de 
alternativa tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser vill nå bor i villaområden och/eller 
utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. Detta eftersom många 
kommunala stadsnät inte ansluter villor eller fastigheter utanför tätorterna.

26
 PTS:s antagande 

torde inte heller vara korrekt – oavsett hustyp – om de slutkunder som de alternativa 
tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser vill nå bor i en kommun utan ett kommunalt 
stadsnät. Någon möjlighet för kommunikationsoperatörer att tillhandahålla KO-tillträden som 
baseras på kommunala stadsnät saknas i dessa fall helt.    
   
Mot bakgrund av att de kommunala stadsnäten år 2012 beräknades ansluta cirka 765 000 
hushåll

27
, och med utgångspunkt i att det totala antalet svenska hushåll uppskattas till 4,5 

miljoner
28

, kan slutsatsen dras att PTS:s första antagande om möjligheter för de alternativa 
tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser att nå slutkundsmarknaden via tillträden till 
kommunala stadsnät i dagsläget är korrekt för 17 procent av de svenska hushållen. Det betyder i 
sin tur att trots förekomsten av kommunala stadsnät är presumtiva leverantörer av virtuella 
accessförbindelser beroende av tillgång till nätinfrastruktur som kontrolleras av TeliaSonera och 
som når mer än 80 procent av marknaden.

29
 

 
I fråga om PTS:s andra antagande kan Com Hem konstatera att det åtminstone i teorin är korrekt 
att en alternativ tillhandahållare av virtuella accessförbindelser skulle kunna köpa tillgång till 
TeliaSoneras koppar- såväl som fiberinfrastruktur för att i sin tur tillhandahålla ett 
Bitströmstillträde och/eller KO-tillträde.  
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 Statistiska centralbyrån (SCB), Kalkylerat bostadsbestånd 2012. 
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Härvidlag måste det emellertid uppmärksammas att denna möjlighet har funnits under flera år, 
och att möjligheten – åtminstone såvitt Com Hem är informerat – inte har utnyttjats av någon 
alternativ tillhandahållare av virtuella accessförbindelser i någon nämnvärd utasträckning. Detta 
bekräftas också av PTS, som i Beslutsutkastet noterar att närmast samtliga alternativa 
leverantörer av virtuella accessförbindelser tillhandahåller dessa produkter oberoende av 
TeliaSoneras accessnätinfrastruktur.

30
  

 
Att detta inte har skett är särskilt anmärkningsvärt eftersom det skulle kunna förväntas att 
kommunikationsoperatörerna skulle kunna få tillträde till TeliaSoneras reglerade nätinfrastruktur 
till en lägre kostnad än vad som gäller för de kommunala stadsnäten.

31
 Att något tillträde till 

TeliaSoneras reglerade nätinfrastruktur, i syfte att tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller KO-
tillträde, inte har skett i någon nämnvärd utsträckning borde därför föranleda en närmare analys 
från PTS:s sida. Någon sådan utredning initieras emellertid inte av PTS.  
 
Oavsett bakgrund har resultatet av detta förhållande hittills blivit att alternativa leverantörer av 
virtuella accessförbindelser varken har trätt in eller expanderat på marknaden med grund i ett 
reglerat tillträde till TeliaSoneras nätinfrastruktur. Inträdena och expansionen har istället varit 
begränsade till geografiska områden i vilka tillträde till kommunala stadsnät har tillhandahållits, 
vilka kan antas omfatta cirka 17 procent av hushållen.

32
 TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 

tycks således de facto ha fungerat som ett inträdes- och expansionshinder för 
kommunikationsoperatörerna.     
 
Com Hems slutsats är att PTS har analyserat effekterna av TeliaSoneras kontroll över 
infrastrukturen på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt 
sätt. Redan av denna anledning måste PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden 
vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat de effekter 
som TeliaSoneras ägande av infrastrukturen får på inträdes- och expansionsmöjligheterna för 
alternativa leverantörer av virtuella accessförbindelser. PTS:s antagande om möjligheter för de 
alternativa leverantörerna av virtuella accessförbindelser att nå slutkundsmarknaden via 
infrastrukturer som är oberoende av TeliaSoneras kontroll, kan i dagsläget antas vara giltigt för 
mindre än en femtedel av marknaden.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll 
av infrastrukturen. 
 
3.2.4 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- och 
samproduktionsfördelar 
I Beslutsutkastet anför PTS att det stora antal lokala, regionala och nationella leverantörer som 
under de senaste åren har etablerat sig på Marknad 5 indikerar att TeliaSoneras möjligheter att 
uppnå såväl stordrifts- som samproduktionsfördelar inte utgör något hinder för marknadsinträde 
eller expansion.

33
 

 
Härvidlag kan Com Hem konstatera att PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
stordrifts- och samproduktionsfördelar tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt.  
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 Se bland annat PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk 
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Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga 
om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda 
produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. 
Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden 
jämte TeliaSonera ska därmed i detta sammanhang inte tas i beaktande.  
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- 
och samproduktionsfördelar. 
 
3.2.5 PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande köparmakt 
Enligt PTS har grossitkunderna på den av PTS definierade Marknad 5 motverkande köparmakt. 
Grunden för denna bedömning är att PTS erfarit att presumtiva grossistkunder till TeliaSonera har 
upplevt att TeliaSonera, vid avtalsförhandlingar under hösten 2012 avseende TeliaSoneras 
produkt Öppen Fiber, har gett uttryck för att vara beroende av att ha med köpande operatörer i 
erbjudandet till slutkund och att TeliaSonera därmed gick köparna till mötes på vissa punkter i 
förhandlingarna.

34
 

 
Com Hem uppmärksammar härvid att den motverkande köparmakt som PTS anför att 
grossistkunderna har, enkom hänför sig till TeliaSoneras oreglerade produkt Öppen Fiber. 
Återigen kan det således konstateras att PTS:s bedömning tar sin utgångspunkt i en 
produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Som konstaterats 
ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga om egenskaper som 
i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda produktkategorierna kan av denna 
anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. Att grossistkunderna antas ha 
motverkande köparmakt i förhållande till TeliaSonera i fråga om TeliaSoneras oreglerade produkt 
Öppen Fiber ska därmed i detta sammanhang inte tas i beaktande. 
 
Såsom också anförts ovan i avsnitt 3.1 bekräftar snarare den motverkande köparmakt som 
uppmärksammas av PTS att Bitströmstillträde och KO-tillträde utgår från två olika affärsmodeller. 
I ett Bitströmstillträde är det endast den tillträdesköpande grossistkunden som använder tillträdet 
till att realisera en affär med slutkunden (och som därmed hamnar i en beroendeställning till den 
tillträdesgivande operatören), medan det i ett KO-tillträde delvis är den tillträdesgivande 
operatören som använder tillträdet till att realisera en affär med slutkunden (och som därmed 
hamnar i en beroendeställning till den tillträdesköpande operatören).  
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av grossistkundernas 
motverkande köparmakt. 
            
3.2.6 PTS:s bedömning av potentiell konkurrens 
I Beslutsutkastet anför PTS att det finns ett antal företag som i dag inte, eller endast i begränsad 
omfattning, tillhandahåller virtuella accessförbindelser till externa grossistkunder, men som på 
kort till medellång sikt skulle kunna göra det. PTS menar vidare att TeliaSoneras vetskap om att 
det vid exempelvis en prisökning eller en begränsning av utbudet finns företag som kan ändra 
produktionsinriktning eller träda in på marknaden och börja tillhandahålla virtuella access-
förbindelser verkar hämmande på TeliaSoneras förmåga att utöva marknadsinflytande.

35
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Mer konkret baseras PTS:s bedömning i denna del dels på antagandet att det finns stadsnät som 
i dagsläget endast levererar slutkundstjänster och som skulle kunna ställa om till att leverera KO-
tillträde, dels på antagandet att det finns operatörer som i dagsläget köper nätinfrastrukturtillträde 
för att leverera slutkundstjänster och som skulle kunna ställa om till att leverera Bitströmstillträde 
eller KO-tillträde. 
 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att PTS:s bedömning av den potentiella 
konkurrensen tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening inte är 
avgränsad på ett korrekt sätt. Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och 
KO-tillträde åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, 
och de båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma 
produktmarknad. Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som skulle kunna 
tillhandahålla KO-tillträden ska därmed i detta sammanhang inte tas i beaktande. Redan av 
denna anledning måste PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen avstyrkas.   
 
Com Hem kan vidare – i fråga om potentiell konkurrens från stadsnät och i linje med vad som 
anförs ovan i avsnitt 3.2.2 – konstatera att PTS:s antagande torde vara korrekt förutsatt att de 
slutkunder till vilka stadsnäten potentiellt ska kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser bor 
i tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. I dagsläget är fastigheter i 
tätortsområden normalt sett anslutna av kommunala stadsnät, självklart förutsatt att det över 
huvud taget finns ett stadsnät i den aktuella kommunen.    
 
PTS:s antagande torde emellertid i de flesta fall inte vara korrekt om de slutkunder till vilka 
stadsnäten potentiellt ska kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser bor i villaområden 
och/eller utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. Detta eftersom 
många kommunala stadsnät inte ansluter villor eller fastigheter utanför tätorterna.

36
 PTS:s 

antagande torde inte heller vara korrekt – oavsett hustyp – om de slutkunder till vilka stadsnäten 
potentiellt ska kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser bor i en kommun utan ett 
kommunalt stadsnät. Någon möjlighet för stadsnät att ställa om och tillhandahålla KO-tillträden 
saknas i dessa fall helt.    
  
Mot bakgrund av att de kommunala stadsnäten år 2012 beräknades ansluta cirka 765 000 
hushåll

37
, och med utgångspunkt i att det totala antalet svenska hushåll uppskattas till 4,5 

miljoner
38

, kan slutsatsen dras att PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät 
sannolikt är korrekt för cirka 17 procent av de svenska hushållen. Det betyder i sin tur att trots 
förekomsten av kommunala stadsnät som skulle kunna ställa om och börja tillhandahålla KO-
tillträden, skulle mer än 80 procent av marknaden inte beröras av denna potentiella konkurrens.

39
 

 
I fråga om potentiell konkurrens från operatörer som i dagsläget köper nätinfrastrukturtillträde från 
TeliaSonera för att leverera slutkundstjänster och som antas kunna ställa om till att leverera 
Bitströmstillträde eller KO-tillträde över TeliaSoneras nätinfrastruktur, kan det konstateras att  
denna möjlighet har funnits under flera år, och att möjligheten – åtminstone såvitt Com Hem är 
informerat – inte har utnyttjats av någon alternativ tillhandahållare av virtuella accessförbindelser i 
någon nämnvärd utasträckning.  
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Detta bekräftas, vilket anförs ovan i avsnitt 3.2.3, också av PTS som i Beslutsutkastet noterar att 
närmast samtliga alternativa leverantörer av virtuella accessförbindelser tillhandahåller dessa 
produkter oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur.

40
 Att detta inte har skett – trots att 

de tillträdesköpande grossistkunderna kan förväntas kunna få tillträde till TeliaSoneras reglerade 
nätinfrastruktur till en lägre kostnad än vad som gäller för de kommunala stadsnäten

41
 – indikerar 

att sannolikheten för att denna potentiella konkurrens skulle realiseras i praktiken är 
förhållandevis låg. Dess återhållande effekt på TeliaSoneras förmåga att utöva 
marknadsinflytande torde därför också vara begränsad.   
 
Com Hems slutsats är att PTS har bedömt den potentiella konkursen med utgångspunkt i en 
produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Redan av denna 
anledning måste PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden vore korrekt 
avgränsad, har PTS dessutom inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat den potentiella 
konkurrensens sannolika genomslag. PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät 
kan i dagsläget antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. PTS tycks dessutom, i 
sitt antagande om potentiell konkurrens från operatörer som idag köper nätinfrastrukturtillträde 
från TeliaSonera för att tillhandahålla slutkundsprodukter, bortse från det faktum att något inträde 
på KO-marknaden hittills inte har skett med utgångspunkt i ett sådant nätinfrastrukturtillträde.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen. 
 

3. Slutsatser och förslag 
 

 Com Hems bedömningar och slutsatser i fråga om PTS:s produktmässiga 
marknadsavgränsning  

 Com Hem konstaterar att PTS inte har motiverat den nya produktmässiga 
marknadsavgränsningen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. 

 
 Com Hem noterar dels att PTS inte har genomfört någon analys av 

substituerbarheten mellan Bitströmstillträde och KO-tillträde över huvud taget, 
dels att en sådan substitutionsanalys skulle ge vid handen att Bitströmstillträde 
och KO-tillträde skiljer sig åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför 
allt – i tilltänkt användning, både utifrån ett efterfråge- och utbudsperspektiv. De 
båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma 
produktmarknad. 

 
 Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s förslag på ny produktmässig 

marknadsavgränsning 
 

 Com Hems bedömningar och slutsatser i fråga om PTS:s fastställande av aktör 
med dominerande inflytande 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har beräknat TeliaSoneras 
marknadsandel på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är 
avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat bakgrunden till TeliaSoneras begränsade 
marknadsandel.  
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PTS tycks bortse från att de största köparna av TeliaSoneras grossistprodukter 
enhälligt framfört att det idag inte är möjligt – till följd av det reglerade pris som 
PTS har fastställt för Bitströmstillträde – att köpa tillträde till och bygga en lönsam 
slutkundsaffär baserat på Bitströmstillträde. Enligt Com Hem är det 
anmärkningsvärt att PTS söker motivera ett borttagande av en skyldighet med att 
den part som tidigare har träffats av skyldigheten till följd av PTS:s prisreglering 
inte har behövt tillhandahålla den reglerade produkten i någon nämnvärd 
utsträckning. TeliaSoneras begränsade marknadsandel på den av PTS 
definierade marknaden kan av dessa anledningar inte ligga till grund för 
slutsatsen att TeliaSonera inte har en dominerande ställning.   
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras marknadsandel. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration 

Com Hem konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration på en produktmarknad som i Com Hems 
mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att 
även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat TeliaSoneras möjligheter att begränsa tillgången 
till slutkundsmarknaden. PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de 
tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via KO-tillträden 
som tillhandahålls på de kommunala stadsnätens nätinfrastruktur, kan i dagsläget 
antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. 
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 

Com Hems konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen på en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com 
Hem att även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett 
fullt ut tillfredsställande sätt analyserat de effekter som TeliaSoneras ägande av 
infrastrukturen får på inträdes- och expansionsmöjligheterna för alternativa 
leverantörer av virtuella accessförbindelser. PTS:s antagande om alternativa 
möjligheter för konkurrerande leverantörerna av virtuella accessförbindelser att nå 
slutkundsmarknaden via infrastrukturer som står utanför TeliaSoneras kontroll, 
kan i dagsläget antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. 

 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras kontroll av infrastrukturen. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- och 

samproduktionsfördelar 
Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
stordrifts- och samproduktionsfördelar tar sin utgångspunkt i en produktmarknad 
som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras stordrifts- och samproduktionsfördelar. 
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 PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande köparmakt 
Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 
köparmakt tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av 
grossistkundernas motverkande köparmakt. 

 
 PTS:s bedömning av potentiell konkurrens 

Com Hem konstaterar för det första att PTS har bedömt den potentiella 
konkurrensen med utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Com Hem noterar för det andra att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfreds-
ställande sätt analyserat den potentiella konkurrensens sannolika genomslag. 
PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät kan i dagsläget antas 
vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. PTS tycks dessutom, i sitt 
antagande om potentiell konkurrens från operatörer som idag köper nät-
infrastrukturtillträde från TeliaSonera för att tillhandahålla slutkundsprodukter, 
bortse från det faktum att något inträde på KO-marknaden med utgångspunkt i ett 
sådant nätinfrastrukturtillträde hittills inte har skett. 
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av den potentiella 
konkurrensen. 

 
 Com Hems förslag: 

 Com Hem föreslår att PTS står fast vid den produktmässiga marknads-
avgränsning om vilken myndigheten fattade beslut i 2010 års reglering av 
Marknad 5. 

  
 Com Hem föreslår att PTS beslutar att TeliaSonera är ett företag med ett sådant 

betydande inflytande på Marknad 5 som avses i 8 kap. 7 § LEK på.  
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Kontaktperson på Com Hem: 
Carl-Johan Rydén 
Head of Public & Regulatory Affairs 
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs 


