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för alternativa operatörer i flertalet fall, för såväl slutkundsaccesser, olika backhaul-
ändamål som för transmission. PTS måste därför fortsätta arbetet med att definiera en 
relevant marknad för svartfiber-förbindelser. När det gäller traditionella hyrda 
förbindelser så finns en överdriven tro på att efterfrågan avser dedikerad kapacitet (PTS 
beskriver det som ”en permanent anslutning med reserverad och garanterad kapacitet 
samt med transmission som ger en konstant bit-takt”). Detta är inte en fullt korrekt bild 
av Telenors efterfrågan, något som Telenor tidigare beskrivit för PTS (se samrådssvar 
daterat den 28 augusti 2012).  
 
PTS anger att för en operatör som efterfrågar dedikerad kapacitet över 30 Mbit/s finns 
en viss utbytbarhet mellan bitströmsbaserad kapacitet och en dedikerad 
kapacitetsförbindelse. Detta kräver dock enligt PTS att det efterfrågade 
bitströmstillträdet inte behöver ha sådan hög servicekvalitet, driftsäkerhet och 
tillgänglighet som är utmärkande för dedikerade kapacitetsförbindelser. Telenor 
ifrågasätter att den tekniska driftsäkerheten skulle vara så mycket bättre för en hyrd 
förbindelse. Den avgörande skillnaden mellan dessa produkter är i realiteten inte så 
mycket teknisk, utan i allt väsentligt hänförliga service- och prioritetsnivåer som endast 
har koppling till priset.  
 
Även om svartfiber kommer dominera efterfrågan så kommer kapacitetstjänster fortsatt 
vara ett viktigt komplement, dels vid lägre bandbredder, dels på vissa orter där Telia 
har fördel p.g.a. sin infrastruktur och där operatörer andra av olika orsaker inte har 
möjlighet att etablera infrastruktur. För att producera tjänster till våra företagskunder 
handlar efterfrågan i dessa fall ofta om dedikerad kapacitet för att möta kundens 
specificerade krav på bandbredd, fördröjning etc. 
 
 
Geografisk avgränsning 
 
Telenors efterfrågan av terminerande avsnitt av hyrda förbindelser är nationell 
avseende förutsättningar och behov, och vi stödjer därmed PTS bedömning att den 
relevanta marknaden är nationell till sin omfattning. 
 
 
Tillträde 
 
PTS föreslår inte någon skyldighet avseende samlokalisering och backhaul. Däremot 
finns en skyldighet avseende tillhörande installationer som bland annat går ut på att 
tillträdande operatör ska ges tillgång till samlokaliseringsutrymme, kunna dra in en 
ledning för att koppla till samlokaliserad utrustning samt få tillgång till kraft, kyla och 
ventilation. Detta kan tyckas ligga mycket nära en reglering av samlokalisering. 
 
För såväl samlokaliserings- som backhaulfallet hade utkastet vunnit på en ordentlig 
analys av hur alternativa operatörer i praktiken realiserar slutkundstjänster med hjälp 
av Telias nuvarande utbud av SDH Sweden och Ethernet Sweden.  
 
Telenor välkomnar att PTS i utkastet tydligt anger att ethernet-baserade förbindelser 
produktmässigt ingår på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. 
Telenor utgår härvid från att PTS noga granskat Telias utbud (t.ex. tjänsten Ethernet 
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Sweden) och kommit fram till att just dessa är sådana som ska omfattas av 
regleringen. Det finns i Telias utbud olika kapacitetstjänster som rör sig i gråzonerna 
mellan marknad 5 och 6, men som i inte obetydlig utsträckning är utbytbara 
sinsemellan. Telenor saknar en ordentlig analys i utkastet av hur dessa tjänster 
efterfrågas och används av alternativa operatörer. Det saknas också en analys av hur 
motsvarande kapacitetsprodukter utformas och prissätts i andra länder (t.ex. 
Danmark). 
  
Det finns en risk att den valda definitionens starka fokus på dedikerad kapacitet gör det 
allt för enkelt för Telia att undslippa reglering på de tjänster som faktiskt erbjuds. 
Genom att införa best effort-element i kapacitetstjänsten så kan Telia med stöd av PTS 
resonemang enkelt hävda att det inte längre rör sig om en tjänst som är reglerad på 
Marknad 6. Detta känns inte tillfredsställande. 
 
För kapacitet över fiber behöver Telenor i många fall en flexibel lösning som går att 
funktionellt anpassa efter våra behov. Ethernet Sweden saknar den flexibiliteten och 
Telenor behöver därför istället anpassa våra tjänster för att använda Ethernet Sweden 
som bärare, t.ex. vad avser QoS-funktioner. För att regleringen ska fungera krävs även 
att andra parametrar, som ändringsvillkor och villkor för uppsägning och flyttar, inte 
skapar barriärer för den som behöver använda kapacitetstjänsten. 
 
 
Prisreglering 
 
PTS anger i utkastet att myndigheten inte har för avsikt att ålägga Telia 
kostnadsorienterad prissättning på reglerat tillträde till terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser. PTS hänvisar istället till icke-diskriminerande prissättning.  
 
Det lämnas därmed i praktiken till TeliaSonera att sätta vilka priser som helst från tid 
till annan. Det finns inte någon förutsägbarhet i prissättningen och inte heller några 
marknadsdrivna mekanismer som verkar återhållande på prissättningen. Telenors 
erfarenheter av att köpa digitala kapacitetstjänster från TeliaSonera är att priserna vida 
överstiger kostnadsorienterade nivåer. Att prissättningen enligt regelverket sedan 
tidigare ska vara icke-diskriminerande har inte haft någon som helst återhållande effekt 
på priset, då köparen saknar den insyn i TeliaSoneras interna prissättning som krävs för 
att kunna åberopa icke-diskriminering vid prisförhandlingen. Köparen kan nu antingen 
acceptera det pris som framgår av vid varje tidpunkt gällande prislista, eller avstå från 
köp. Det är vår erfarenhet att det är mycket svårt att prismässigt konkurrera med Telia 
om större affärer om den alternativa operatören är helt hänvisad till att använda SDH 
Sweden eller Ethernet Sweden. 
 
Alternativa operatörer har ingen kunskap om på vilket sätt olika slutkundstjänster 
realiseras internt hos Telia. Telia påstår sig exempelvis ofta använda andra typer av 
insatsvaror internt än de som erbjuds externa grossistkunder. Vad som utgör ett icke-
diskriminerande pris blir då än mer svårt för externa grossistkunder att i förväg bilda 
sig en uppfattning om. Telias interna prissättning ger hur som helst inte någon korrekt 
bild av de verkliga kostnaderna och intäkterna inom koncernen. Det blir endast fråga 
om redovisningsmässiga kostnader vid interna transaktioner. Den bristfälliga 
konkurrensen och alternativa operatörers svaga förhandlingsstyrka ger därmed inte 
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Telia några som helst incitament till priser som har någon koppling till underliggande 
kostnader. 
 
Ex ante prisreglering har till övergripande syfte att spegla prisbilden på en fungerande 
marknad, för att på så sätt nå de fördelar som konkurrens typiskt sett medför gällande 
incitament till effektivitet och optimal allokering av tillgängliga resurser. Reglerade 
priser ger dessutom köparsidan nödvändig förutsägbarhet vad gäller kostnader, vilket 
är centralt för varje investeringsbeslut. För en rad andra reglerade marknader har PTS 
konstaterat att endast en tillämpning av icke-diskriminering inte är tillräckligt, och 
därför ålagt Telia att tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning. Samma 
argument är högst giltiga för den nu aktuella marknaden. 
 
Icke-diskriminering blir sammantaget verkningslöst som prisregleringsverktyg. Detta är 
djupt otillfredsställande och Telenor uppmanar därför PTS att kräva kostnadsorienterad 
prissättning för samtliga tjänster som utgör reglerade terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser.  
 
 
Icke-diskriminering 
 
Såsom PTS uppmärksammar i utkastet har alternativa operatörer inte alltid exakt 
samma behov som Telia har internt, vilket gör att icke-diskriminering inte endast kan 
förstås som att samma villkor ska gälla, utan istället att resultatet ska vara sådant att 
de alternativa operatörerna inte får en konkurrensnackdel på grund av det tillämpade 
villkoret. För att tala i andra termer måste icke-diskrimineringen ta sikte på resultatet, 
och inte endast fokusera på att Telia tillämpas samma villkor och processer internet 
som externt. 
 
Inom ramen för icke-diskrimineringsskyldigheten måste TeliaSoneras åläggas att inte 
genom sin prissättning av den reglerade produkten ge upphov till skadliga 
marginalklämningseffekter. TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag och det finns 
ett påtagligt behov av att på förhand säkerställa att Telias prissättning inte ger upphov 
till skadlig marginalklämning. Marginalklämning måste adresseras i ett så tidigt skede 
som möjligt, och endast en tillämpning ex ante ger den trygghet och förutsägbarhet 
som marknaden behöver. Konkurrensverket har tagit ställning till ett flertal anmälningar 
mot Telia om prisklämning när det gäller grossisttjänster som erbjuds till aktörer som 
konkurrerar om samma slutkunder som Telia. Ett obligatoriskt prisklämningstest hade 
inte enbart säkerställt att alternativa operatörer slipper marginalklämning, utan hade 
också minskat risken för Telia att fällas av KKV för missbruk av dominerande ställning i 
form av prisklämning för reglerade grossistprodukter. 
 
Inom ramen för likabehandling bör det också framgå uttryckligen i beslutet att 
TeliaSonera inte får tillhandahålla slutkundserbjudanden som baserar sig på reglerade 
produkter utan att också alternativa operatörer ges tillträde till samma eller 
motsvarande grossistprodukter till villkor som medger effektiv konkurrens. Ett exempel 
kan vara att Telia erbjuder en potentiell slutkund en utbyggnad för att svara upp mot 
kundens kravställning. I sådana fall bör Telia ha en skyldighet att utföra motsvarande 
utbyggnad åt en alternativ operatör, som konkurrerar om samma slutkund. I annat fall 
råder inte icke-diskriminering.  
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Särredovisning 
 
För att kunna följa upp icke-diskrimineringsskyldigheten, granska interna intäkts- och 
kostnadsflöden och åskådliggöra eventuella korssubventioner mellan reglerade och 
oreglerade produkter, är det viktigt att TeliaSonera åläggs att årligen särredovisa den 
reglerade verksamheten. Det är naturligtvis också viktigt att PTS begär in 
särredovisningen årligen, och att en kritisk granskning sker av det inkomna materialet.  
 
Telenor kan därför inte tillstyrka PTS förslag att inte ålägga Telia någon skyldighet 
avseende särredovisning. 
 
 
Övrigt 
 
I kommentaren till figur 3 på sid. 37 i utkastet anges att tre standardiserade kapaciteter 
används för att producera accessprodukten Access 155T/TN. Dessa består enligt texten 
av antingen 63 st. 2 Mbit/s förbindelser, 12 st. 34 Mbit/s eller 12 st. 45 Mbit/s 
förbindelser. Rätteligen borde det istället stå 63 st. 2 Mbit/s förbindelser, 3 st. 34 Mbit/s 
eller 3 st. 45 Mbit/s förbindelser. 
 
 
Telenor Sverige AB 
 
 
 
 
Martin Sjöberg 
Bolagsjurist 


