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11-9313 Yttrande över PTS samråd avseende marknadsanalys rörande 

marknaden för bitströmstillträde 

 
Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera PTS första utkast till 

reglering av Marknad 5, Bitströmstillträde. Tele2 har följande kommentarer. 

 

 

Övergripande kommentar 

Tele2 känner inte alls igen sig i den beskrivning av marknaden som redovisas i det 

remitterade dokumentet. Analysen saknar viktiga element, som t.ex. en analys av och 

förklaring till varför marknaden ser ut som den gör och hur marknaden skulle sett ut om 

en fungerande reglering på marknaderna 4 och 5 funnits på plats. 

 

PTS kommer i sin analys fram till att det finns förutsättningar för att ta bort befintlig 

reglering av marknaden och inte införa någon ny. Sett i ljuset av befintlig reglering på 

marknad 4 och PTS förslag till kommande reglering på samma marknad är PTS slutsats 

på marknad 5 häpnadsväckande. Nuvarande reglering på marknad 4 fungerar inte, varken 

på koppartillträde eller på fibertillträde, så grossistkunder tvingas att i stället söka sig till 

bitströmstillträde eller ren återförsäljning av SMP-operatörens produkter. Därigenom är 

behovet av en fungerande reglering på marknad 5 större än någonsin. Att genom dålig 

reglering på en marknad tvinga SMP-operatörens konkurrenter att söka sig till oreglerade 

alternativ i form av bitströmstjänster på en annan marknad och som till övervägande del 

direkt eller indirekt tillhandahålls av samma operatör själv ökar inte konkurrensen på 

marknaden utan ökar i stället nätägarens kontroll av hela marknaden. I själva verket är 

behovet av fortsatt och förbättrad reglering på bitströmsmarknaden större än någonsin. 

 

Marknadsanalys 

Den slutkundmarknad (bredbandstjänster till slutanvändare) som beskrivs i dokumentet är 

samma som den slutkundsmarknad som beskrivs i PTS utkast till förslag om beslut om 

fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

Nätinfrastrukturtillträde (PTS Dnr 11-9306).  

 

PTS anser att Telias andel av extern försäljning av bitström på transmissions- och 

kommunikationsnivå på 7 % är ett tecken på fungerande konkurrens. Det är en rent 

uppseendeväckande slutsats som bottnar i att PTS inte brytt sig om att fundera på varför 

det är på det viset. Det finns minst tre huvudanledningar till denna siffra 
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a) TeliaSonera som en vertikalt integrerad operatör saknar allt incitament att sälja 

bitström på grossistmarknaden, då det är mer lönsamt att sälja till egna slutkunder. 

b) PTS egen reglering av bitströmsmarknaden har trots idoga försök alltsedan 2004 

hittills inte gett någon som helst genomslag i form av nämnvärda mängder sålda 

accesser. Orsaken är bl.a. att de priser som följer av PTS reglering inte ger någon 

möjlighet för en köpande operatör att sälja slutkundtjänster med förtjänst. 

c) I brist på fungerande bitströmstjänster erbjuder TeliaSonera i stället återförsäljning 

av egna oreglerade tjänster på grossistnivå, som t.ex. IP Stream med stor 

lönsamhet eller möjlighet för alternativa operatörer att sälja sina tjänster via den 

KO Öppen Fiber som TeliaSonera driver. 

 

Bitström genereras över samma accesser som de som behandlades i PTS förslag till beslut 

om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde M4 (11-9306). På M4 fann PTS att TeliaSonera har ett sådant 

betydande inflytande. Även på M4 analyserades ”hela” marknaden, inklusive alla stadsnät 

och nät ägda av andra operatörer som Tele2, Telenor och TDC. I föreliggande utkast 

avseende regering på M5 används stadsnäten däremot som bevis på att marknaden 

uppvisar tecken på begynnande konkurrens, en slutsats som inte drogs p å M4. De två 

beslutsutkasten hänger inte ihop. 

 

I marknadsanalysen presenterar PTS inte någon heltäckande sammanställning av 

TeliaSoneras inflytande på marknaden för bredbandstjänster/-tillträde. Om man tittar i 

Svensk telemarknad, tabell 26 och jämför med Telias operational data
1 

så får man för  

 

Fasta bredbandsaccesser via extern LLUB            462 000  

Fasta bb accesser intern (TS) ADSL ink ftg        934 000  

Fasta bb accesser fiber intern TS                 238 400  

Antal grossist fiber access    uppgift saknas       

Antal IP Stream Enhanced återförsålda         uppgift saknas                  
Totalt kontrollerade av Telia         > 1 634 400  
 
Totalt antal bredbandsaccesser exkl kabelTV,  
(som ju inte ingår på marknaden enligt PTS)         2 482 000  

 

Telia kontrollerar alltså minst 65,9 % av alla bb-accesser som säljs till slutkund på 

marknaden. I dessa ingår alltså också alla bitströmsaccesser genererade av andra 

operatörer via LLUB-access från TeliaSonera. Däremot ingår inte de 

återförsäljarprodukter som också säljs till slutkund via alternativa operatörer, varför 

andelen med säkerhet är minst 5-10 % högre. Av slutkundmarknaden för 

bredbandstjänster upp till 10 Mbps har Telia dessutom hela 71,5 % (upp från 42,9 % för 5 

år tidigare). 

 

 

                                                 
1
 Se TeliaSonera Financial and operational data Q2 2013 



3 (3) 

  

 

 

Förutsättningar för marknadsinträde och expansion 

PTS skriver att avsaknaden av egna nät inte påverkar presumtiva leverantörers 

möjligheter att träda in på marknaden för bitströmstillträde på grund av gällande reglering 

på marknadenför nätinfrastrukturtillträde
2
. Slutsatsen är grovt felaktig och Tele2 känner 

inte alls igen sig i den beskrivningen av marknadsmöjligheterna.  

 

När det gäller alternativa operatörers möjlighet att erbjuda bitström genom fysiskt tillträde 

till Telias nät gäller att  

 

a) Samlokalisering måste erbjudas av Skanova (Inte av TOB som antyds i 

Telias bilagedokument rörande EOI),  

b) De priser och övriga villkor som erbjuds för fysisk access måste tillåta 

en möjlighet att producera en lönsam biströmsprodukt som en annan 

grossistkund kan köpa för att i sin tur producera en lönsam 

slutkundtjänst, och 

c) Stationsanpassningsavtalet mellan Skanova och operatörerna har sagts 

upp av Skanova 2011-05-31.  

d) PTS föreslår att prisregelringen avseende svart fiber på marknad 4 helt 

eller delvis skall upphöra och ersättas med antingen en betydligt svagare 

EOI-reglering eller tas bort i delar av landet utan någon förstärkt icke-

diskrimineringsskyldighet i form av EOI. 

 

En fungerande tillträdesprodukt för fysiskt tillträde till FTTH måste dessutom finnas 

tillgänglig, eftersom antalet möjliga kopparaccesser per station stadigt minskar i takt med 

att TeliaSonera bygger ut sitt fibernät. Det innebär att det univers av potentiella 

slutkunder som kan nås via xDSL (koppar) från varje station minskar och möjligheten till 

skalfördelar för tillträdande operatör försvinner. Det innebär vidare att nya operatörer som 

vill hyra svartfiber av TeliaSonera endast kan erbjuda bitström som grossisttjänst i den 

mån det finns befintligt utrymme i TeliaSoneras stationer, så att de kan etablera nya 

samlokaliseringar. Detta scenario är inte sannolikt varför allt tal om överkomliga 

inträdeshinder i avsnitt 4.1.1 endast är av akademiskt intresse. Verkligheten ser 

annorlunda ut, återigen också beroende på PTS icke fungerande reglering av marknad 4 

för både koppar-och fiberaccess. 

 

Marknadsavgränsning 

PTS anger i avsnitt 3.3.7  att den relevanta slutkundmarknaden definieras som fasta 

bredbandstjänster till slutkunder på mellan 2 – 1000 Mbps där de fasta bredbandstjänsterna 

kan tillhandahållas som en separat tjänst eller sampaketerade med fast telefoni och tv samt 

med eller utan garantier beträffande överföringshastighet eller tillgänglighet. I avsnitt 

3.5.4.1 har PTS dock utelämnat TV-tjänsten och endast tagit upp sampaketering av 

bredband och telefoni. Varför denna avvikelse från marknadsdefinitionen? Självklart 

måste en bitströmstjänst innebära att bredbandstjänster skall kunna sampaketeras med 

både telefoni och TV. 

                                                 
2
 Se sid 68 i utkastet till beslut 
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Kommunikationsoperatörer (KO) 

PTS anser att bitström på kommunikationsnivå skall ingå på marknaden. För att det skall 

vara möjligt måste bitström på transmissionsnivå och bitström på kommunikationsnivå 

vara utbytbara tjänster, annars ingår de definitionsmässigt inte på samma marknad. Så är 

dock inte alls fallet. 

 

En KO som agerar i eget nät, som t.ex. TeliaSonera, har inget incitament att erbjuda 

attraktiva priser till tjänstetillhandahållare eller slutkunder. Något konkurrenstryck från 

alternativ infrastruktur (eller alternativa produkter som virtuell access på 

transmissionsnivå, se ovan) finns inte som PTS redan konstaterat (sid 69, 4.e st). Den 

alternativa infrastruktur som möjligen skulle kunna erbjudas (xDSL-tjänster över LLUB) 

förhindras effektivt eftersom den marknad där KO verkar redan innebär att hushållen 

investerat i en fiberaccess. Att en slutkund som investerat 10 – 30 000 kronor för att få en 

fiberaccess skulle gå tillbaka till en kopparbaserad bredbandstjänst från en alternativ 

operatör saknar all trovärdighet, särskilt om detta dessutom är förenat med en icke 

oansenlig återanslutningskostnad till TeliaSonera. Det har också visat sig att en sådan 

kund (där TeliaSonera agerar KO i eget nät) inte heller enkelt kan få tjänster av en 

alternativ operatör via fysiskt tillträde till fiberaccessen. Därmed är den alternativa 

operatören bunden till att erbjuda en mindre lönsam tjänst via KO till samma kund som 

man tidigare levererade en egenproducerad tjänst åt över hyrd koppar. Som kund till en 

KO har en tjänstetillhandahållare också mycket mindre möjlighet att själv forma de 

tjänster man vill sälja till skutkunder, och slutkunderna sluter avtal med 

Kommunikationsoperatören och inte i första hand med tjänstetillhandahållaren. 

 

En bitströmstjänst på transmissionsnivå ger en tillträdande tjänsttillhandahållare helt 

andra möjligheter att leverera egna tjänster med direkt kundrelation på ett helt annat sätt 

än genom en KO. I det här fallet kan den alternativa operatören också välja att enbart 

erbjuda tjänsten till sådana slutkunder som man inte redan anslutit via hyrd koppar 

(LLUB), och på så sätt fortsätta att kapitalisera på den av PTS särskilt uppmuntrade 

tidigare gjorda investeringen i LLUB. 

 

Särskilt om stadsnätens bitströmserbjudande / KO 

I Bredbandsforum drivs linjen att Stadsnäten inte skall erbjuda förädlade tjänster som 

t.ex. bitströmstjänster utan enbart tillträde till svartfiber (kommuner skall inte konkurrera 

med kommersiella aktörer där dessa har möjlighet att erbjuda tjänster)
3
. Det är då 

förvånande att PTS, som ju är en del av Bredbandsforum, här använder just stadsnätens 

bitströmserbjudanden som ett indicium på att bitströmsmarknaden närmar sig en situation 

med utvecklad konkurrens.  

 

PTS har vidare baserat sin utredning på gammalt material. Mycket har hänt sedan 

årsskiftet 2012/13; Stadsnät har köpts upp, marknaden har konsoliderats och fortsätter att 

konsolideras genom att framför allt TeliaSonera och EQT har börjat köpa upp stadsnät i 

                                                 
3
 Se bl.a. Slutrapport del 2 från AG II inom bredbandsforum 
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större skala och vissa stadsnät har gått ihop till större och färre enheter. Antalet KO har 

väsentligen reducerats till Telia Öppen Fiber, Telenor Open Universe, Itux och Zitius. 

Dessa KO opererar inte i samma nät utan är sinsemellan exkluderande och når inte 

samma slutkunder. Marknaden blir inte mer konkurrensutsatt för att det finns två eller 

flera KO om inte dessa erbjuder tjänster till samma slutkunder. 

 

Kan marknaden bli föremål för förhandsreglering? 

PTS kommer till slutsasen att bitströmsmarknaden visar tecken på ”viss” 

marknadsdynamik och att det inte kan uteslutas att marknaden tenderar att utvecklas mot 

effektiv konkurrens även utan tillämpning av förhandsreglering. Tele2 känner inte igen 

sig i denna beskrivning utan anser att med en korrekt ananalys av marknadens 

förutsättningar måste slutsatsen bli att behovet av förhandsreglering av marknaden är 

större än någonsin. Behovet ökar dessutom på grund av de brister som föreligger 

avseende gällande och föreslagen reglering på marknad 4. 

 

Hur skall en fungerande reglering se ut enligt Tele2? 

En reglering som syftar till att ge verklig möjlighet att konkurrera på slutkundmarknaden 

måste innehålla element som tvingar SMP-operatören, i det här fallet åtminstone 

TeliaSonera att dels erbjuda fysiskt tillträde till accessnät av både koppar och fiber och ett 

fungerande bitströmstillträde på transmissionsnivå till priser som ger möjlighet för 

tillträdande operatör att erbjuda slutkunder bredbandstjänster och gå med vinst på sin 

verksamhet. Skyldigheten att erbjuda dessa tillträden skall vara ovillkorlig och gälla även 

då nätdriften sköts av en KO som kan vara intern, som Telias Öppen Fiber eller extern 

relativt nätägaren. Tillträdande operatör skall alltså kunna välja om man vill söka fysiskt 

tillträde eller bitströmstillträde på transmissionsnivå eller bitströmstillträde på 

kommunikationsnivå. Först när detta finns på plats och konkurrensen fått tid att etableras 

kan en diskussion om en eventuell avreglering eller borttagande av prisreglering börja 

föras. 

 

 

PTS frågor 

Nedan besvarar Tele2 de frågor som PTS ställt i samband med remissen. 

 

 
1. PTS har gjort bedömningen att den relevanta produktmarknaden omfattar 

bitströmstillträde på såväl transmissions- som kommunikationsnivå. Vad anser ni om 
denna bedömning?  

Tele2 håller inte med om att bitström på kommunikationsnivå ingår på samma marknad 

som bitström på transmissionsnivå.  

 

PTS skriver svepande om ”nu rådande efterfråge- och utbudssituation” och ”med hänsyn 

till den nu rådande efterfrågesituationen för virtuella accessförbindelser” utan att redovisa 

någon underliggande djupanalys av hur marknaden fungerar. En fråga PTS måste ställa är 

varför situationen ser ut som den gör? En huvudorsak är att TeliaSonera av strategiska 
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eller andra skäl valt att inte erbjuda virtuell fiberaccess på transmissionsnivå, bolaget 

erbjuder enbart access på kommunikationsnivå. Om TeliaSonera skulle tvingas erbjuda 

access på transmissionsnivå på villkor som ger en verklig möjlighet att erbjuda 

konkurrenskraftiga slutkundserbjudanden så skulle det påverka hela bitströmsmarknaden 

och sannolikt leda till en minskning av efterfrågan på virtuella accesser på 

kommunikationsnivå och en massiv ökning av efterfrågan på transmissionsnivå. 

 

Det är för läsaren obegripligt hur och på vilka grunder PTS har kunnat dra en sådan 

slutsats som den som anges i det remitterade förslaget. PTS har inte ens beskrivit 

grossistmarknaden annat än i en mening som lyder: ”Båda dessa former av virtuella 

förbindelser, på transmissionsnivå respektive kommunikationsnivå efterfrågas av svenska 

grossistkunder.” Frågor som måste besvaras av PTS i en grundlig analys av 

grossistmarknaden är: 

 

a) Varför efterfrågas återförsäljarprodukter (i största utsträckning återförsäljning av 

TeliaSoneras tjänster) över huvud taget? 

b) Varför köps inte de bitströmstjänster som ingår i det sedan 2010 av PTS reglerade 

utbudet (transmissionsnivå)? 

c) Varför efterfrågas bitströmsprodukter på kommunikationsnivå? 

d) Varför minskar det fysiska tillträdet till TeliaSoneras accessnät på grossistnivå 

snabbare än TeliaSoneras egna slutkundaccesser? 

e) Varför tvingas operatörerna (utom TeliaSonera) nedför investeringsstegen till 

bitströmstjänster på kommunikationsnivå i stället för uppför, som ju är PTS 

målsättning med tillträdesregleringen? Vilka faktorer är det som styr den 

utvecklingen? 

f) Hur skulle efterfrågesituationen på grossistmarknaden för bitström se ut om det 

erbjöds virtuella accesser på transmissionsnivå och om regleringen på marknad 4 

medförde att marknad 4 fungerade tillfredsställande? 

 

 

 
2. Är PTS beskrivning av konkurrenssituationen och utvecklingen på den aktuella 

marknaden rättvisande och tydlig?  

Tele2 anser inte att så är fallet, se ovan. 

 

 
3. Saknas några viktiga aspekter i PTS beskrivning av konkurrenssituationen på marknaden?  

 

Ja. En analys av orsakerna till varför marknaden ser ut som den gör saknas helt. Se ovan 

 
Eftersom marknaden för bitströmstillträde är reglerad i dag och PTS föreslagna marknadsanalys 
skulle innebära att reglering inte längre är föranledd, ser PTS att regelbunden uppföljning och 
analys av marknadens funktion blir en viktig uppgift för myndigheten under kommande år. PTS 
ser också behov av övergångsbestämmelser när den tidigare gällande regleringen upphör att gälla.  
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4. Vilka särskilda behov finns beträffande övergångsreglering?  

 

Tele2 ställer sig mycket frågande till PTS förslag att inte längre reglera tillträdet till 

Bitströmsaccess. PTS förslag kommer i ett läge då kommissionen lagt fram ett mycket 

långtgående förslag om det s.k. Digital Single Market (DSM, eller Connected Continent)
4
. 

I förslagets Artikel 17 och 18 redogörs för införandet av en produkt ”Virtual Access”, 

som inte är någonting annat än just Bitströmsaccess och som om kommissionens tidplan 

håller kommer att krävas inom i stort sett den tidsram PTS har för att fatta det beslut i 

vilket man nu avser ta bort regleringen på marknad 5. 

 

Mot bakgrund av DSM anser Tele2 att det inte finns något behov av övergångsreglering, 

utan snarare ett behov av en bibehållen reglering anpassad till de två produkter som 

kommissionen föreslår i bilagor till förslaget till DSM men med bibehållen och skärpt 

prisreglering. Tillträdesskyldigheten skall vara tvingande och gälla även om SMP-

operatören själv driver eller har anlitat en extern KO i sitt nät. 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 

 

                                                 
4
 Se Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL, COM(2013) 627 FINAL 2013/0309 (COD) Brussels, 11.9.2013 


