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Inhämtande av synpunkter på utkast till 
analys och reglering på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde samt gällande 
konkurrenssituationen på marknaden för 
bitströmstillträde  

Osäkerhetsfaktorer i vår omvärld 

För närvarande finns ett antal pågående processer som gör omvärldssituationen 
osäker och därmed försvårar PTS analys- och regleringsarbete: 

 EU-kommissionen arbetar med att ta fram en ny rekommendation 

om relevanta marknader. Ett utkast till ny rekommendation med 

tillhörande förklaringsdokument har varit föremål för intern 

konsultation inom EU-kommissionen. Härnäst kommer Berec att få 

lämna synpunkter på utkastet. Rekommendationen beräknas kunna 

antas av EU-kommissionen i september 2014. 

Det befintliga utkastet innebär en del förändringar i förhållande till nu 
gällande rekommendation. Beträffande de nuvarande marknaderna 4 
och 5 föreslår EU-kommissionen delvis nya definitioner av 
marknaderna, vilket också innebär en förändrad gränsdragning mellan 
de två marknaderna. Även gränsdragningen mellan nuvarande 
marknaderna 5 och 6 ser annorlunda ut.  

 I september 2013 presenterades ett förslag till förordning om åtgärder 

för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk 

kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent. 

Förhandlingar pågår i Europaparlamentets olika utskott och slutlig 
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omröstning om ett omarbetat förslag kommer att ske den 2 april. 

Rådsförhandlingarna beräknas kunna inledas i september 2014.  

 
Förslaget syftar till att främja uppkomsten av alleuropeiska elektroniska 
kommunikationstjänster och operatörer som verkar i fler än en 
medlemsstat. För att uppnå detta syfte föreslås bl.a. särskilda 
bestämmelser för att harmonisera bredbandstjänster på grossistnivå. 
Enligt nuvarande förslag ska därför europeiska produkter för virtuell 
bredbandsaccess skapas och skyldigheter att erbjuda sådana produkter 
fasas in på marknaden. Förslaget innebär också ändringar i de direktiv 
som utgör ramverket för regleringen, vilket kan få betydelse för flera 
aspekter av regleringen.  
 
Förslaget till förordning har varit föremål för kritik och ett stort antal 
ändringsförslag, och förordningens slutliga utformning kan komma att 
skilja sig från tidigare utkast. 
 

 I mars 2013 presenterades ett förslag till förordning om åtgärder för 

att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för 

elektronisk kommunikation. Förslaget syftar till att öka effektiviteten 

och undanröja flaskhalsar i utbyggnadsprocessen. Det är inte klart om 

den slutliga åtgärden blir i formen av en förordning eller ett direktiv, 

eller när beslut kommer att fattas.  

 

 Regeringen har i proposition 2013/14:72, Bättre prisreglering enligt 

lagen om elektronisk kommunikation, föreslagit vissa förändringar i 

LEK beträffande reglerna om prisreglering. Lagändringarna föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2014. 

Förslaget innebär bl.a. att PTS i vissa fall ska kunna besluta att 
operatörer ska tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och 
andra former av tillträde. Syftet är att skapa ökad tydlighet och minska 
osäkerheten vad gäller prisnivåer. För att förenkla processer för 
fastställande av priser föreslås också att bestämmelsen om att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om beräkning av kostnadsorienterade priser upphävs. 

 PTS beslut den 24 maj 2010 om skyldigheter på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde överklagades i vissa delar av TeliaSonera. 

Målet har ännu inte avgjorts av kammarrätten. De skyldigheter som 

fortfarande är föremål för rättsprocess är skyldigheten om tillträde till 
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fiberbaserad nätinfrastruktur som inte når hela vägen fram till 

slutkundens bostad eller arbetsställe, s.k. FttB, skyldigheterna om 

nyanläggning av fiberbaserade nät samt skyldigheten att möjliggöra 

samlokaliserade operatörers indragning av egen eller annans 

kabelförbindelse.  

Kammarrätten kommer förmodligen att meddela deldom i målet under 
februari eller mars 2014. Den del av målet som avser nyanläggning av 
fiberbaserad nätinfrastruktur överväger kammarrätten att 
vilandeförklara till dess att EU-domstolen har avgjort mål C-556/12 
TDC/AS mot Teleklagenævnet, eftersom kammarrätten bedömer att 
domen kan vara relevant för tolkningen av begreppet ”tillträde” i det 
aktuella målet. 

 

Marknadsanalysen avseende marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde 

I det samråd på marknaden för nätinfrastrukturtillträde som genomfördes juni-
september 2013 presenterade PTS en marknadsanalys med förslag till beslut om 
fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden, samt två 
principiella alternativ för reglering på marknaden. 

Efter genomgång av de synpunkter som inkom i första samrådet, och vidare 
utredning av regleringsalternativen, har PTS valt att föreslå en reglering i 
enlighet med det första alternativ som presenterades, dvs. ett införande av EoI 
samt en lättnad av prisskyldigheten avseende fibertillträde. 

PTS vill därför nu gärna ha marknadens synpunkter på det utkast som tagits 
fram, vilket innehåller marknadsanalys samt förslag på skyldigheter. Det är 
särskilt värdefullt för PTS att få ta del av berörda parters uppfattning vad gäller 
följande frågor: 

1. EoI. PTS föreslår en skärpt icke-diskrimineringsskyldighet vad gäller 
tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster. 
PTS föreslår också att prisregleringen på fiberbaserade tjänster ska lyftas 
när den skärpta icke-diskrimineringsprincipen har implementerats av 
TeliaSonera. PTS önskar berörda parters synpunkter på omfattningen 
och ändamålsenligheten av dessa skyldigheter. 

2. Kanalisation. PTS föreslår att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att 

ge tillträde till sin kanalisation i accessnät, i de fall TeliaSonera inte har 

möjlighet att ge tillträde till svart fiber i accessnät. Skyldigheten ersätter 
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den skyldighet om nyanläggning av fiberbaserad nätinfrastruktur som 

finns i 2010 års regleringsbeslut och gäller under förutsättning att 

TeliaSonera äger rätt att upplåta kanalisationen i andra hand. En 

kanalisationsskyldighet är förvisso mer ingripande för TeliaSonera, men 

PTS bedömer att den är nödvändig för att uppnå avsedd effekt. PTS 

önskar berörda parters synpunkter på omfattningen och 

ändamålsenligheten av denna skyldighet. 

 

3. Särredovisning och internt referenserbjudande. PTS föreslår att 

några skyldigheter om särredovisning och internt referenserbjudande 

inte längre ska åläggas TeliaSonera. PTS vill gärna ta del av berörda 

parters synpunkter kring ett eventuellt behov av dessa skyldigheter. 

Marknadsanalysen avseende marknaden för 

bitströmstillträde 

I det samråd på marknaden för bitströmstillträde som genomfördes september-
oktober 2013 föreslog PTS att marknaden inte längre skulle vara föremål för 
reglering. PTS konstaterade i beslutsutkastet bl.a. att det finns tecken på viss 
marknadsdynamik samt att TeliaSonera inte längre har status av dominerande 
aktör. 

Sedan samrådet slutfördes i oktober 2013 har PTS gått igenom de synpunkter 
som kom in och haft en fortsatt dialog med flera av de operatörer som lämnade 
samrådssvar samt fortsatt analysarbetet. 
 
I slutet av december 2013 offentliggjorde TeliaSonera att man förvärvat 
kommunikationsoperatören Zitius, nätoperatören Quadracom Networks samt 
tjänsteleverantören Riksnet. Köpet medförde att TeliaSoneras andel av den 
kommersiella marknaden för bitströmsförbindelser ökade kraftigt och innebar 
en konsolidering av marknaden.  
 
Mot bakgrund av dessa förändringar på marknaden för bitströmstillträde 
bedömer PTS att myndigheten behöver ytterligare någon tid för att analysera 
vilka effekter detta får på det tidigare förslaget till beslut. Något nytt förslag till 
beslut lämnas därför inte till marknadens aktörer i nuläget.  

PTS vill dock rikta ett antal frågor till marknadens aktörer med anledning av 
den beskrivna händelseutvecklingen. 
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Förändrade marknadsandelar för TeliaSonera 

TeliaSoneras förvärv av Zitius och Quadracom innebär att TeliaSoneras andel 
av totalt producerade bitströmsförbindelser ökar från 50 procent till 54 procent. 
Förvärvet medför också att TeliaSoneras andel av den externa försäljningen av 
bitströmsförbindelser ökar från 7 procent till cirka 25 procent (beräkningarna 
baserar sig på 2012 års data). Enligt PTS bedömning innebär detta således att 
TeliaSonera går från att vara en av de mindre till att vara den största 
marknadsaktören vad avser extern försäljning av bitströmsförbindelser. 

De delar av beslutet som särskilt behöver ses över med anledning av dessa 
förändringar är bl.a. trekriterietestet (finns det tecken på marknadsdynamik) och 
bedömningen av om det finns företag med betydande marknadsinflytande 
(SMP-bedömningen). 

PTS anser det därför särskilt värdefullt att få ta del av berörda parters 
uppfattning vad gäller frågan om hur konsolideringen på marknaden för 
bitströmstillträde påverkar marknadssituationen och de bedömningar och 
slutsatser som PTS redovisade i beslutsutkastet i det första samrådet. Detta 
gäller särskilt bedömningen av: 

1. konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden  

2. marknadsdynamiken i trekriterietestet 

3. om det finns företag med betydande marknadsinflytande  

Behovet av reglering på marknaden för bitströmstillträde 

I de samrådssvar som kom in i första samråd angav flera operatörer att behovet 
av reglering på marknaden för bitströmstillträde är större än någonsin.  

En situation som operatörer särskilt har pekat på har med utrullningen av fiber 
till småhus i TeliaSoneras fasta nät att göra. I takt med att TeliaSonera bygger ut 
sitt fibernät minskar antalet användbara kopparaccesser per station. Detta beror 
bl.a. på att många villaägare som investerat i en fiberanslutning inte längre 
kommer att vara intresserade av xDSL-baserat bredband. Antalet kvarvarande 
xDSL-kunder per telestation sjunker därför. Härigenom försämras möjligheten 
för konkurrerande operatörer att uppnå skalfördelar, och det ekonomiska 
underlaget för att samlokalisera utrustning för nätinfrastrukturtillträde minskar 
successivt. En sådan utveckling kan komma att drabba slutkunderna negativt, i 
form av minskad konkurrens på slutkundsmarknaden och risk för högre priser. 

För det fall en avreglering sker på marknaden för bitströmstillträde överväger 
PTS därför om det kan vara lämpligt att införa en särskild skyldighet på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde för att lösa det problem som nu 
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beskrivits och som flera operatörer har pekat på. En sådan skyldighet skulle 
kunna innebära att TeliaSonera åläggs att tillhandahålla virtuellt tillträde till 
företagets kopparbaserade nätinfrastruktur. Ett sådant tillträde skulle ge 
grossistkunderna motsvarande möjligheter som ett nätinfrastrukturtillträde ger, 
vara flexibelt och möjliggöra utveckling och introduktion av egna 
slutkundstjänster.  

PTS anser det värdefullt att få ta del av berörda parters synpunkter på ett 
eventuellt införande av en sådan skyldighet som nu beskrivits. Detta gäller 
särskilt följande frågeställningar: 

1. Kan en skyldighet om virtuellt tillträde enligt er bedömning bidra till en 
förbättrad konkurrenssituation? 

2. Hur omfattande bör en skyldighet om virtuellt tillträde vara? Bör den 
exempelvis (till följd av en proportionalitetsbedömning) begränsas till 
situationer där fysiskt tillträde blir olönsamt eller omöjligt till följd av 
TeliaSoneras utbyggnad av fibernät? Bör den endast gälla det 
kopparbaserade accessnätet? 

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkast till 
analys av och reglering avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt 
gällande konkurrenssituationen avseende marknaden för bitströmstillträde.  

PTS avser att återkomma till marknadens aktörer i ett samråd där förslag till 
beslut på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (inklusive förslag till 
prisreglering) presenteras tillsammans med förslag till beslut på marknaden för 
bitströmstillträde. 

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 
smp@pts.se, senast den 7 mars 2014. Svaren kommer att publiceras på PTS 
hemsida. 

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er 
begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.  
 
Om ni har några frågor, vänligen kontakta Peter von Wowern: 08-678 56 26 
eller peter.vonwowern@pts.se 
 
Bilaga: Utkast till beslut på marknaden för nätinfrastrukturtillträde med bilaga 
om prisreglering. 
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