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TDC Sveriges yttrande angående första samrådet för marknad 5, marknaden 
för bitströmstillträde, PTS diarienummer 11-9313 
 

 
TDC Sverige ser generellt att PTS:s utkast till marknadsanalys har tydliga 
brister. Enligt vår mening, finns det idag ingen fungerande bitströmsmarknad. 
Vi finner det därför märkligt att PTS, istället för att förbättra existerande re-
glering, väljer att föreslå ett avskaffande av regleringen. Dessutom sänder 
detta ett olyckligt signalvärde till marknadens aktörer och i synnerhet Telia-
Sonera, d.v.s. att Telia Operator Business kan se det möjligt att agera mer 
obehindrat mot andra aktörer även på övriga delmarknader. 
 
Till att börja med, anser vi att PTS i sitt utkast saknar en marginalklämnings-
analys för bitströmstjänster, baserad på rådande prissättning. Att en betydligt 
större andel av TeliaSoneras bitströmsförsäljning sker internt istället för ex-
ternt, borde PTS se som en tydlig varningsklocka för att marginalklämning 
kan försiggå i nuläget. 
 
Vi anser vidare att PTS:s utkast på en övergripande nivå lider av en felaktig 
marknadsdefinition och att all efterföljande analys därför måste göras om. I 
vårt svar finner vi därför att vi bara kan ta ställning till den grundläggande 
frågan om marknadsdefinition.  
 
En huvudbeståndsdel i PTS:s resonemang är att kommunikationsoperatörs-
tjänster är substituerbara med bitströmstjänster och att dessa därför befinner 
sig på samma marknad. Vi finner det osannolikt att detta skulle gälla för någ-
ra större kundsegment på konsumentsidan (där vi inte är verksamma och har 
begränsad information). Vad gäller segmenten där TDC Sverige är verksamt - 
medelstora företag, stora företag och offentlig sektor - är en sådan substitu-
erbarhet över huvud inte relevant, vare sig på lager 2 eller lager 3. Kommu-
nikationsoperatörernas affärsmodell bygger på försäljning till konsumentsidan 
och ibland till mindre företag. TDC kan, oss veterligen, inte i ett enda före-
kommande fall se något fall där vi har använt eller ens kunnat överväga en 
bitströmslösning från en kommunikationsoperatör.  
 
PTS nämner i sin marknadsdefinition även stadsnäten. Stadsnät kan inte till-
handahålla tjänster för nationella kunder och i många fall inte heller för regio-
nala kunder - merparten av kunderna inom våra kundsegment (medelstora 
och stora företag samt offentlig sektor) återfinns inom dessa två kategorier.  
 
Utöver stadsnät och kommunikationsoperatörer, nämner PTS även nationella 
leverantörer som leverantörer på bitströmsmarknaden. Vi vill för det första 
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tydliggöra att kommunikationsoperatörer inte kan anses vara nationella, ef-
tersom de bara täcker vissa öar av nät i Sverige. De operatörer som faktiskt 
är nationella, som Tele2 och TDC, har endast fläckvis accesstäckning i landet, 
saknar till stor del fiberaccesstäckning och saknar framför allt helt den kop-
paraccesstäckning som TeliaSonera har. Detta är ju också anledningen till att 
PTS har valt att reglera nätinfrastrukturmarknaden (marknad 4) och även 
framöver har uttryckt sin avsikt att göra detta (D-nr 11-9306). Nationella le-
verantörer utöver TeliaSonera kan teoretiskt tillhandahålla viss bitström inom 
vissa områden, men det är endast TeliaSonera som har kapaciteten att leve-
rera bitström över hela landet för Lager 2 och Lager 3. 
 
Med en mer relevant marknadsdefinition, utan kommunikationsoperatörer och 
stadsnät och med hänsyn tagen till den begränsade roll som nationella leve-
rantörer kan spela på marknaden, anser vi att det är klart att TeliaSonera har 
en dominerande ställning på såväl hela marknaden som på den externa delen 
av marknaden. Vi ser att detta gäller på marknaden för medelstora och stora 
företag samt offentlig sektor – i synnerhet för nationella kunder - samt finner 
det sannolikt att detta även gäller på konsumentmarknaden och marknaden 
för små företag (på de två sistnämnda marknaderna är TDC Sverige inte 
verksamt och har därför begränsad tillgång till information). 
 
Avslutningsvis anser TDC att ett hävande av bitströmsregleringen skulle leda 
till att investeringsstegen sätts ur spel. Syftet med investeringsstegen är ju 
att maximera investeringar i det totala nätverket genom att möjliggöra för så 
många olika operatörer som möjligt att investera, på den nivå som är mest 
optimal för varje operatör. En avreglering av bitströmsmarknaden skulle ta 
bort en viktig komponent av investeringsstegen, minska den totala invester-
ingsmängden och därmed minska den potentiella samhällsnyttan. 
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