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6 Skyldigheter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde  

6.1 Tillträde till nät och tillhörande installationer 
En vertikalt integrerad SMP-operatör som är verksam på både grossist- och 
slutkundsnivå har ett intresse av att förstärka sin egen ställning på den berörda 
slutkundsmarknaden genom att överföra makt från grossistmarknaden. Det kan 
framförallt ske genom agerande som är knutet till leveranser och villkor för 
leveranser. En SMP-operatör som kontrollerar grundkomponenter som är 
nödvändiga för att andra aktörer ska kunna etablera sig och konkurrera på en 
underliggande slutkundsmarknad kan skapa väsentliga konkurrensproblem 
genom sitt agerande på grossistmarknaden.  

Med leveransvägran kan likställas de fall då oskäliga leveransvillkor i praktiken 
omöjliggör leverans. Genom att på olika sätt fördröja leverans till 
konkurrenterna, genom långa avtalsförhandlingar eller påstådda tekniska 
svårigheter, kan SMP-operatören ge de egna dotterbolagen ett avgörande 
försprång på marknaden vid lanseringen av en ny produkt, eller orsaka en 
fördröjning av en konkurrents inträde på marknaden. Vidare kan SMP-
operatören ställa otillbörliga krav för leverans, såsom fördyrande tekniska krav, 
krav på bankgarantier och säkerheter, eller krav på information om 
utbyggnadsplaner, kunder och försäljningsbudget.  

Om SMP-operatören åläggs en skyldighet att tillhandahålla tillträde till 
produktionsresurser som är nödvändiga för att etablera sig och bedriva 
verksamhet på slutkundsmarknaden förhindras SMP-operatören att vägra, 
försvåra eller fördröja leveranser till grossistkunder. En skyldighet att 
tillhandahålla tillträde är till nackdel för SMP-operatören såtillvida att denne 
hindras från att dra full fördel av sitt innehav av produktionsresursen. Utan en 
sådan skyldighet kommer man emellertid inte tillrätta med de 
konkurrensproblem som härrör från SMP-operatörens dominans på 
grossistmarknaden.  

Som en allmän grundprincip gäller att skyldigheter som åläggs ska vara 
proportionerliga i förhållande till de krav – rimliga ur tekniskt och ekonomiskt 
hänseende – som kan ställas av andra företag. Åläggandet ska syfta till att skapa 
effektiv konkurrens (se 8 kap. 4 § LEK). Åtgärden kan vara ett direkt resultat av 
den analys som gjorts av en marknad enligt 8 kap. 6 § LEK, men kan också 
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aktualiseras efter konkreta klagomål från ett konkurrerande företag, varigenom 
ett hinder för effektiv konkurrens på den analyserade marknaden uppdagats. 193 

Skyldigheter om tillträde måste vidare utformas på ett sätt som inte långsiktigt 
minskar företagens incitament att investera i ny teknik och infrastruktur eller 
hämmar företagens innovationsförmåga och produktutveckling.194 I 4 kap. 10 § 
LEK anges att vid tillämpning av 4 kap. 8 § ska särskilt beaktas 

1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och 
installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med 
hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik 
och andra former av tillträde,  

2. den tillgängliga kapaciteten, 
3. de risker som nyinvestering medför för ägaren till nät eller tillhörande 

installationer, 
4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt, 
5. berörda immateriella rättigheter, och 
6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 
 
6.1.1 Definition av begreppen tillträde och tillhörande installationer 

Av 4 kap. 8 § LEK framgår att en SMP-operatör får förpliktas att uppfylla rimliga 
krav på tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Någon definition av 
begreppet tillträde finns inte i LEK. Bestämmelsen implementerar emellertid 
artikel 12 i tillträdesdirektivet, enligt vilken en nationell regleringsmyndighet får 
införa skyldigheter för operatörer att uppfylla rimliga krav på tillträde till och 
användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter. I propositionen till 
LEK anges att tolkningen av tillträdesbestämmelserna får ske bl.a. mot 
bakgrund av tillträdesdirektivets definition av tillträdesbegreppet.195 Denna finns 
i artikel 2 (a) och lyder enligt följande:  

”när faciliteter och/eller tjänster görs tillgängliga för ett annat företag på 
fastställda villkor, med eller utan ensamrätt, i syfte att tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster…”  

Begreppet tillhörande installation definieras i 1 kap. 7 § LEK och avser 
”anordning, funktion eller annat som har samband med en elektronisk 

                                                 
193 Prop. 2002/03:110, s. 378. 
194 Prop. 2002/03:110, s. 171 f. 
195 Prop. 2002/03:110, s. 165 f. Se även kammarrättens dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10 , s. 13, i 
vilken kammarrätten anförde att det uppenbarligen varit lagstiftarens mening att ”rimliga krav på tillträde” 
i 4 kap. 8 § LEK ska tolkas med tillträdesdirektivets definition av tillträdesbegreppet som grund. 
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kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikationsnät, och som 
möjliggör, stödjer eller kan stödja den tjänsten, eller tillhandahållande av tjänster 
via det nätet eller tjänsten”. Begreppet avser enligt propositionen samma sak 
som tillhörande faciliteter i tillträdesdirektivet.196 

4 kap. 8 § LEK innehåller vidare en – icke-uttömmande – uppräkning av 
exempel på rimliga krav på tillträde till och användning av nät och tillhörande 
installationer.197 En sådan skyldighet kan avse att SMP-operatören ska 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installationer, 
2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 
3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 
4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik 

som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 
5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt 

utnyttjande av tillhörande installationer, 
6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 
7. erbjuda tillträde till driftstödsystem eller liknande programsystem som 

krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller 
tillhandhållande av tjänster, eller 

8. erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan 
stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska kommunikationsnät 
eller elektroniska kommunikationstjänster, eller 

9. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande 
installationer kan förbindas. 

I förarbetena förtydligas att syftet med att ålägga skyldigheter angående tillträde 
till och användning av specificerade nätdelar och tillhörande installationer är att 
i ett längre perspektiv skapa en hållbar konkurrensutsatt marknad på 
slutanvändarnivå, i slutanvändarnas intresse. Sådana skyldigheter kan införas 
bl.a. i situationer när ett nekat tillträde, eller orimliga villkor med liknande 
verkan, skulle hindra uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt marknad på 
slutanvändarnivå, eller att det inte skulle ligga i slutanvändarens intresse. Det 
kan bl.a. innebära att operatörer ska öppna upp sin verksamhet för andra 
företag och låta dessa nyttja och samverka med operatörernas nät och 
tillhörande installationer, exempelvis lämna tillträde till det metallbaserade 
accessnätet.198 

                                                 
196 Jfr. prop. 2002/03:110, s. 171. 
197 Uppräkningen kan härledas från artikel 12(1) tillträdesdirektivet. 
198 Prop. 2002/03:110, s. 171. 
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PTS har mot bakgrund av tillträdesdirektivets definition av tillträdesbegreppet 
och enligt kammarrättens dom i mål nr 1690-10 inte endast befogenhet att 
föreskriva om vilka faciliteter och tjänster som ska tillhandahållas av 
TeliaSonera, utan även att ålägga TeliaSonera att tillämpa vissa villkor vid 
tillhandahållandet av tillträde. Såväl tillhandahållandet av en facilitet eller tjänst 
som de villkor på vilket detta ska ske ska dock ha till syfte att den tillträdande 
operatören ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster.199 

Syftet med regleringen är att lösa de konkurrensproblem som kan uppstå till 
följd av TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde. För att detta syfte ska uppnås måste TeliaSonera 
åläggas att tillhandahålla de resurser som andra operatörer behöver för att själva 
kunna tillhandahålla bredbandstjänster till grossist- och slutkunder. Det innebär 
att tillträdet inte bara kan omfatta sådana kompletta förbindelser som det talas 
om i marknadsdefinitionen, utan också de nätdelar som tillsammans 
konstituerar sådana förbindelser. I vissa fall är det också nödvändigt att 
TeliaSonera tillhandahåller t.ex. enskilda nätelement eller tjänster som inte i sig 
är en del av sådana förbindelser. Det kan t.ex. gälla samlokalisering, backhaul 
eller kanalisation så länge åtgärden utgör en lämplig, ändamålsenlig och 
proportionerlig åtgärd utifrån det beskrivna syftet med regleringen. Detta 
framgår indirekt av LEK och direktiven, och ligger i linje med såväl 
kommissionens tolkning som den praxis som utvecklats bland europeiska 
regleringsmyndigheter. 
 
6.1.2 PTS bedömning avseende behovet av tillträdesskyldighet 

Genom att vägra att tillhandahålla nödvändiga grundkomponenter till 
konkurrenter på slutkundsmarknaden har en vertikalt integrerad SMP-operatör 
möjlighet att stänga ute konkurrenterna eller åtminstone orsaka dem högre 
kostnader och därmed sämre konkurrenskraft. Det skulle leda till försvagad 
konkurrens på slutkundsmarknaden, vilket är till skada för slutanvändarna. För 
att man ska komma tillrätta med de konkurrensproblem som härrör från SMP-
operatörens ställning på grossistmarknaden är det nödvändigt att säkerställa att 
SMP-operatören inte kan leveransvägra, ta ut överpriser, diskriminera eller 
annars försvåra för andra operatörer att köpa de produktionsresurser som 
behövs för att kunna konkurrera på slutkundsmarknaden. 

En skyldighet att tillhandahålla tillträde till nätinfrastruktur har normalt ansetts 
vara nödvändig för att komma till rätta med de konkurrensproblem som kan 
uppstå om SMP-operatören vägrar att upplåta tillträde till sitt nät, och för att ge 
konkurrerande tjänsteleverantörer nödvändiga förutsättningar att träda in på 
slutkundsmarknaden. Berec har i sin gemensamma ståndpunkt kring 

                                                 
199 Kammarrättens i Stockholm dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10, s. 12 f. 
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skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde betonat att varje 
medlemsstat ska ålägga skyldigheter om tillträde med hänsyn till nationella 
omständigheter, exempelvis i fråga om nätarkitektur.200 

PTS gör, mot bakgrund av konkurrensproblemen på marknaden och den 
efterfrågan som finns, bedömningen att TeliaSoneras innehav av 
accessnätsinfrastruktur i kombination med de andra omständigheter som har 
beskrivits ovan ger företaget goda förutsättningar att stärka sin marknadsmakt 
och stänga ute konkurrenter på slutkundsmarknaden genom att förvägra dem 
tillträde till nödvändig nätinfrastruktur.  

PTS bedömer därför att det, för att på ett effektivt sätt förebygga och komma 
till rätta med strukturella konkurrensproblem samt konkurrenshämmande 
beteenden på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, är nödvändigt att ålägga 
TeliaSonera skyldigheter om att företaget ska ge tillträde till och användning av 
specificerade nätdelar och tillhörande installationer.  

Sådana skyldigheter ger konkurrerande operatörer möjlighet att få tillgång till 
produktionsresurser som är nödvändiga för att etablera sig och bedriva 
verksamhet på slutkundsmarknaden. De syftar således till att i slutanvändarnas 
intresse och i ett längre perspektiv skapa en hållbar konkurrens på 
slutkundsmarknaden. Skyldigheterna ger dessutom förutsebara spelregler för 
såväl TeliaSonera som andra operatörer som verkar eller avser att verka på 
slutkundsmarknaden. 

  

                                                 
200 BEREC common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network 
infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a 
consequence of a position of significant market power in the relevant market, BoR (12) 127, 26.11.2012. 
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6.2 Skyldighet att tillhandahålla tillträde till 
koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur 

 1. Skyldighet att tillhandahålla tillträde till koppar- och fiberbaserad 

nätinfrastruktur 

 

 
1. TeliaSonera AB med berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde till 
företagets koppar- och fiberbaserade nätinfrastruktur enligt 
följande. 
 
a. Inom ett stationsområde ska tillträde till fiber- och 

kopparbaserad nätinfrastruktur tillhandahållas i, och mellan, 
följande punkter i nätet: 
 
i) i korskoppling (KK) eller optisk distributionspunkt 

(ODF) i berörd telestation, 
ii) i primärskåp, 
iii) i spridningspunkt (SP) eller fiberoptisk spridningspunkt 

(FOS), eller 
iv) i första kopplingspunkt (FKP). 

 
b. Om en operatör begär tillträde till två nätförbindelser inom 

samma stationsområde ska TeliaSonera på begäran förbinda 
dessa med varandra i korskoppling eller ODF, s.k. bygling. 

 
c. Om TeliaSonera väljer att tillhandahålla tillträde för andra 

operatörer i en särskild anordnad korskoppling eller ODF, ska 
denna vara belägen i direkt anslutning till de tillträdespunkter 
där TeliaSonera är ålagt att tillhandahålla tillträde. 

 
2. Särskilt om tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur 

 

a. Tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur ska tillhandahållas 
som hel eller delad ledning.  

 
b. TeliaSoneras leverans av tillträde ska som huvudregel komma 

till stånd genom enbart kopplingsarbete i telestation, 
primärskåp eller SP, s.k. enkel installation. 

 
c. TeliaSonera ska i förekommande fall koppla ned 

bärfrekvensutrustning som inte används. 
 

3. Särskilt om tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur 

 

a. Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till befintlig fiberbaserad 
infrastruktur omfattar även anslutningspunkter som genom en 
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mindre anpassning kan anslutas till berörd telestation, genom 
t.ex. bygling, skarvning och nyanläggning av 
abonnentanslutningskabel. 

 
b. En begäran om tillträde är inte rimlig om den innebär att 

TeliaSonera måste bryta upp hel eller svetsad fiber. 
 
c. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran om 

nätinfrastrukturtillträde mellan en tillträdande operatörs 
tillträdespunkt i ett stationsområde och en mindre än 10 km 
avlägsen anslutningspunkt i ett annat stationsområde. 

 
d. I de fall TeliaSonera inte kan tillgodose en rimlig begäran om 

tillträde till befintlig fiberbaserad infrastruktur för hela den 
begärda sträckan, ska TeliaSonera presentera en fullständig 
dokumentation som visar att det inte är möjligt att tillgodose 
begäran, samt upplysa om vilka sträckor det är möjligt att 
erhålla tillträde till befintlig fiberbaserad infrastruktur. 

PTS ålägger denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ LEK. 
 

 

6.2.1 En skyldighet att tillhandahålla tillträde till TeliaSoneras 
koppar- och fiberbaserade nätinfrastruktur är nödvändig 

TeliaSonera är den dominerande aktören på marknaden för nätinfrastruktur och 
kan som tidigare redovisats i detta beslut agera oberoende av sina kunder och 
konkurrenter. TeliaSonera har sedan 2001 varit ålagt en skyldighet att 
tillhandahålla tillträde till sitt kopparbaserade nät, s.k. LLUB201-tillträde.202 Sedan 
år 2010 är även tillträdet till TeliaSoneras fiberbaserade nät reglerat genom 
beslut av PTS. 

Nätinfrastrukturen i accessnätet såsom den har beskrivits ovan utgör en 
flaskhalsresurs som svårligen kan replikeras av andra operatörer. Som 
framhållits i föregående avsnitt är en tillträdesskyldighet normalt nödvändig för 
att komma tillrätta med de konkurrensproblem som kan uppstå till följd av 
TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden.  

Syftet med en sådan skyldighet är att förhindra att TeliaSonera utnyttjar sitt 
betydande inflytande på marknaden till men för kunder, konkurrenter och i 
förlängningen för konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden och därmed 

                                                 
201 LLUB står för Local Loop Unbundling 
202 Från 2001 genom Europaparlamentets och Rådets förordning nr 2887/2000 om tillträde till accessnät 
(LLUB-förordningen) och sedan 2004 genom PTS regleringsbeslut enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. 



 

  

Post- och telestyrelsen 136 
 

 

 

 

 

för konsumenterna av bredbandstjänster. PTS kan därför konstatera att det för 
att främja konkurrensen även fortsättningsvis är nödvändigt att TeliaSonera har 
en skyldighet att lämna tillträde till sin nätinfrastruktur. I annat fall kan syftet 
med LEK inte uppnås.  

De förhållanden som motiverar att TeliaSonera ska lämna tillträde till sin 
nätinfrastruktur föreligger på hela den fastställda marknaden. Skyldigheten ska 
således avse både koppar- och fiberinfrastruktur. 

Det måste dock finnas en balans mellan en infrastrukturägares rätt att utnyttja 
sin infrastruktur för egen del och andra tjänsteleverantörers rätt att få tillträde 
till nätdelar som är nödvändiga för att erbjuda konkurrerande tjänster.203 För 
TeliaSonera innebär ett åläggande att lämna tillträde till företagets 
nätinfrastruktur en begränsning av företagets möjligheter att utnyttja sin egen 
infrastruktur, och det kan även uppstå kostnader i samband med 
tillhandahållandet av tillträde till externa grossistkunder. Det är därför viktigt att 
tillträdet begränsas i omfattning till vad som kan bedömas som nödvändigt för 
att uppnå syftet med regleringen.  

Det kan för grossistkunden ibland vara tillräckligt och mer ändamålsenligt att få 
tillgång till en kortare del av accessnätsförbindelsen. Tillträdesskyldigheten bör 
således innebära en skyldighet att lämna tillträde i ett antal olika punkter, så att 
tillträdet begränsas till vad som krävs för att en operatör ska kunna använda 
resurserna lika effektivt som TeliaSonera självt, och så att denne inte behöver 
köpa tillträde till längre förbindelser än vad som behövs. Det kan således vara 
nog att köpa delelement av en sådan förbindelse som PTS haft som 
utgångspunkt för sin marknadsanalys, vilket alltså bör avspeglas i 
tillträdesskyldigheten för att denna ska vara ändamålsenlig. Samtidigt kan det 
vara nödvändigt att TeliaSonera tillhandahåller vissa nätelement eller tjänster 
som inte direkt utgör del av en sådan förbindelse men som utgör en 
förutsättning för att undanröja problemen som ytterst härrör från TeliaSoneras 
ställning på den definierade marknaden. PTS återkommer nedan till vilka 
punkter i nätet som är lämpliga för tillträde, och vilka nätdelar och tjänster som 
det är motiverat att TeliaSonera tillhandahåller.  

Det är givetvis också angeläget att TeliaSonera får ersättning för de kostnader 
som uppstår till följd av åläggandet. Det är alltså inte frågan om att TeliaSonera 
ska ge tillträde utan rätt till kompensation, utan skyldigheten avser att sälja 
nätinfrastrukturtillträde till den som önskar köpa. Frågan om vilket pris som 
TeliaSonera får ta ut, och de ekonomiska konsekvenserna av detta, är alltså 
viktig och regleras genom en särskild skyldighet. I detta avsnitt behandlas 

                                                 
203 Se prop. 2002/2003:110, s. 172. 
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således endast vad TeliaSonera ska sälja, och inte till vilket pris försäljningen ska 
ske. 

PTS bedömer att en tillträdesskyldighet inte i sig påverkar den tekniska eller 
ekonomiska bärkraften för användning eller installation av alternativ 
infrastruktur. PTS anser inte heller att nätets funktion eller tekniska säkerhet 
äventyras till följd av denna skyldighet.  

Eftersom tillträde till koppar- och fiberbaserad infrastruktur är av sådan 
avgörande betydelse för konkurrensen på både grossist- och slutkundsnivå 
finner PTS inte några andra alternativ för att uppnå syftet med regleringen.  

TeliaSonera ska därför tillmötesgå varje rimlig begäran från annan operatör om 
tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur på den relevanta 
marknaden. En begäran är t.ex. inte rimlig om det finns objektivt godtagbara 
tekniska skäl (dvs. tillträdet är inte praktiskt genomförbart och/eller att nätets 
integritet och driftsäkerhet äventyras genom tillträdet) eller om uppfyllandet av 
en begäran skulle orsaka en kränkning av en oberoende tredje parts 
rättigheter.204 

6.2.2 Övergripande beskrivning av TeliaSoneras nät 

Accessnätets uppbyggnad gör det möjligt för nätägaren att realisera tillträde till 
grossistkunder på olika sätt. Beroende på placeringen av telestationer och skåp 
och spridningspunkter kan tillträde ske i olika punkter i nätet. För att bedöma 
exakt vad TeliaSonera måste lämna tillträde till, måste man därför titta på hur 
TeliaSoneras nät är uppbyggt och var de aktuella flaskhalsresurserna finns. 
Nedan kommer detta översiktligt att beskrivas, varefter PTS kommer att göra 
en bedömning av tillträdesskyldighetens omfattning. 

Figur 18 nedan är en schematisk bild av ett telestationsområde i TeliaSoneras 
nät. Den syftar till att beskriva de nätdelar till vilka TeliaSonera ska ge tillträde. 
Begreppsanvändningen i bilden baseras på den ordlista som Skanova använder 
sig av för att förklara förkortningar och facktermer.205 ”Cu” betecknar 
kopparbaserade nät.206 Med tillträdespunkter avses nedan de två punkter i 
TeliaSoneras nät som utgör början respektive slut på den nätsträcka som 
grossistkunden får tillträde till. 

                                                 
204 Prop. 2002/03:110, s. 378 
205 Skanovas ordlista per 2013-01-01, https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html  
206 Beskrivningen i detta avsnitt av TeliaSoneras nät och de punkter i och mellan vilka tillträde ska ges 
syftar endast till att förklara skyldighetens omfång på ett sätt som överensstämmer med de beteckningar 
som TeliaSonera använder. Med hänsyn till pågående rättsprocess avseende marknadens avgränsning i 
PTS beslut med dnr 07-11757/23 kan begreppen komma att ändras beroende på processens utgång. 
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Figur 18 Schematisk bild av stationsområde i TeliaSoneras nät 

 
 

 

6.2.3 Omfattning av skyldigheten om tillträde till TeliaSoneras 
kopparbaserade nät 

TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran från annan operatör om 
tillträde till kopparaccessnät (LLUB), vilket avser den fysiska förbindelsen i 
form av en tvinnad parkabel av metall som förbinder en slutkunds 
nätanslutningspunkt, eller motsvarande nättermineringspunkt i TeliaSoneras 
nät, med korskopplingen (KK) i en telestation, dvs. kopparbaserad 
nätinfrastruktur inom ett stationsområde. 

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till kopparbaserade nät omfattar de fall 
där det finns en abonnentledning till den aktuella nättermineringspunkten, och 
där grossistkunden har slutit ett leveransavtal med den berörda slutkunden. 

Tillträde till kopparaccessnät för leverans av bredbandstjänster ska 
tillhandahållas som hel ledning eller delad ledning. Delad ledning innebär att 
TeliaSonera, eller annan operatör, använder parkabelns talfrekvensspektrum för 
kretskopplad fast telefoni. TeliaSonera ska tillhandahålla delad ledning oavsett 
vilken operatör som samtidigt tillhandahåller fast telefoni som slutkundstjänst. I 
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de fall talfrekvensspektrum inte används för fast telefoni är grossistkunden 
hänvisad till att köpa hel ledning. 

Vanligtvis efterfrågas tillträde till kopparaccessnät i den korskoppling som finns 
i telestationen. För att kunna leverera xDSL-baserade bredbandstjänster med 
högre överföringskapacitet måste det även vara möjligt för grossistkunden att 
erhålla tillträde närmare slutkunden. Skyldigheten omfattar därför även tillträde 
till endast sekundärnät och spridningsnät. 

Således ska TeliaSonera tillhandahålla tillträde till kopparbaserade nät inom ett 
stationsområde i, och mellan, följande tillträdespunkter i nätet: 

 
• korskopplingen (KK) i berörd telestation, 
• primärskåp, 
• spridningspunkt (SP) och  
• första kopplingspunkt (FKP)207. 

 
Om TeliaSonera väljer att tillhandahålla tillträde för andra operatörer i en 
särskild anordnad korskoppling, ska denna vara belägen i direkt anslutning till 
de tillträdespunkter där TeliaSonera är ålagt att tillhandahålla tillträde. 

En tillträdande operatörs beställning av hel eller delad ledning till 
privatpersoner eller hushåll ska som huvudregel realiseras genom enbart 
kopplingsarbete i telestation, primärskåp eller SP, s.k. enkel installation. Endast 
i de fall som TeliaSonera kan visa att ytterligare arbeten varit nödvändiga och 
att ytterligare arbeten faktiskt har utförts, har TeliaSonera rätt till ersättning för 
sådana arbeten.  

Om en operatör begär två tillträden till hel ledning inom samma stationsområde 
ska TeliaSonera på begäran ombesörja att abonnentledningarna förbinds i 
korskopplingen, s.k. bygling. 

Med hjälp av bärfrekvensutrustning kan TeliaSonera tillhandahålla fast telefoni 
till två slutanvändare på en och samma abonnentledning. Utrustningen 
förhindrar dock att slutanvändarna kan erhålla bredband med xDSL-teknik. 
Nedkoppling av bärfrekvensutrustning som inte används är därför nödvändigt 
för att en operatör ska kunna leverera bredband till en slutanvändare. 
                                                 
207 Första kopplingspunkt, fkp. Den punkt i bostad, där kabel är avslutad i ett teleuttag, i vissa fall i en 
kopplingsplint eller skarv. Denna punkt utgör gränsen för Telias (i enfamiljs-fastighet) alternativt 
fastighetsägarens (i flerfamiljsfastighet) anläggnings-, drifts- och underhållsansvar. Efter denna punkt 
benämns nätet bostadsnät. Källa: Bygga bostadsnät; Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för 
telekommunikation, T 10 984-06 
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Skyldigheten att tillgodose varje rimlig begäran om tillträde till kopparaccessnät 
inkluderar därför i förekommande fall även en skyldighet att koppla ned 
bärfrekvensutrustning som inte används. 

6.2.4 Omfattning av skyldigheten om tillträde till TeliaSoneras 
fiberbaserade nätinfrastruktur 

TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran från annan operatör om 
tillträde till fiberaccessnät, vilket avser den fysiska förbindelsen i form av ett 
fiberpar eller en enkelfiber som förbinder en slutkunds nätanslutningspunkt, 
eller motsvarande nättermineringspunkt i TeliaSoneras nät, med ett optiskt 
delningsfält (ODF) i en telestation, dvs. fiberbaserad nätinfrastruktur inom ett 
stationsområde. 

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till fiberbaserade nät omfattar de fall där 
det finns en fiberförbindelse till den aktuella nättermineringspunkten. 
Skyldigheten omfattar även situationer där mindre anpassningar krävs, såsom 
t.ex. bygling, skarvning och indragning av abonnentanslutningskabel. Med 
indragning av abonnentanslutningskabel avses den sista länken mellan en 
fiberkoncentrationspunkt och slutkundens fastighet, den s.k. abonnentadressen. 
Detta avser således fall där en fastighet passeras av fiber men ännu inte är 
ansluten. Under förutsättning att det finns en fiberkoncentrationspunkt och 
avståndet understiger 30 meter, dvs. är sådant att indragningen kan betraktas 
som en mindre åtgärd, är TeliaSonera alltså skyldigt att inom ramen för 
tillträdesskyldigheten anlägga en abonnentanslutningskabel.208  

Vanligtvis efterfrågas tillträde till fiberaccessnät i den ODF som finns i 
telestationen, samt i anslutningspunkt. Vissa grossistkunder har dock behov av 
att ansluta sin utrustning i andra tillträdespunkter i accessnätet. PTS anser 
därför att även fiberoptiska spridningspunkter (FOS) är lämpliga som 
tillträdespunkter.  

Således ska TeliaSonera tillhandahålla tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur 
inom ett stationsområde i, och mellan, följande tillträdespunkter: 

• optiskt delningsfält (ODF) i berörd telestation, 
• fiberoptisk spridningspunkt (FOS), och 
• första kopplingspunkt (FKP).  

 
                                                 
208 Jmfr. EU-domstolens mål C-556/12 där generaladvokaten den 16 januari 2014 föredragit sitt förslag till 
yttrande i en begäran om förhandsavgörande från Östre Landsret, Danmark. En av frågorna i målet rör 
rätten för NRA att införa en skyldighet att anlägga abonnentanslutningskabel. AG Opinion C-556/12. 
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Om TeliaSonera väljer att tillhandahålla tillträde för andra operatörer i en 
särskild anordnad ODF för detta syfte, ska denna vara belägen i direkt 
anslutning till de punkter där TeliaSonera är ålagt att tillhandahålla tillträde. Om 
en operatör begär tillträde till två fiberförbindelser inom samma 
stationsområde, ska TeliaSonera också på begäran ombesörja att förbindelserna 
förbinds i ODF:n, s.k. bygling.  

Tillträde i svetsade skarvar i fiberbaserade nät skulle innebära att TeliaSonera 
måste bryta fysiskt sammanhängande fiberförbindelser. PTS bedömer att den 
tillträdande operatörens nytta av att också kunna erhålla tillträde i sådana 
skarvar inte uppväger den olägenhet som uppstår för TeliaSonera om det 
fysiskt sammanhängande fibernätet styckas upp i mindre nätdelar. En 
skyldighet att tillhandahålla tillträde i svetsade skarvar är därför enligt PTS 
uppfattning inte proportionerlig. Vanligen är det mer lönsamt för en 
tillträdande operatör att kunna ansluta grupper av slutkunder i ett så stort 
område som möjligt. I ett fibernät som TeliaSoneras kan enskilda 
abonnentförbindelser i olika stationsområden anslutas till en aktiv utrustning 
samlokaliserad i en gemensam telestation för ett större område. Den 
tillträdande operatören måste därför ha möjlighet att erhålla tillträde till 
fiberförbindelser mellan närliggande telestationer. TeliaSonera ska därför 
tillmötesgå en rimlig begäran om tillträde till fiberförbindelser mellan en 
tillträdande operatörs tillträdespunkt i ett stationsområde och en mindre än 10 
km avlägsen tillträdespunkt i ett annat stationsområde. 

I de fall TeliaSonera inte kan tillgodose en rimlig begäran om tillträde till 
befintlig svart fiber hela den begärda sträckan, ska TeliaSonera presentera en 
fullständig dokumentation som visar att det inte är möjligt att tillgodose 
begäran samt upplysa om vilka sträckor det är möjligt att erhålla tillträde till 
befintlig fiber. 

6.2.5 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är att förhindra 
företaget från att utnyttja sitt betydande inflytande på marknaden. Utan en 
tillträdesskyldighet skulle TeliaSonera kunna vägra andra operatörer tillträde till 
accessnätet, vilket skulle omöjliggöra ett fortsatt tillträde för andra operatörer. 
Detta skulle kunna få allvarliga konsekvenser för konkurrensen på 
slutkundsmarknaden. Genom skyldigheten kan konkurrensen på marknaden 
gynnas, vilket är också är syftet med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det 
allmänna syftet med LEK. 

För TeliaSonera innebär ett åläggande att lämna tillträde till företagets 
nätinfrastruktur en begränsning av företagets möjligheter att utnyttja sin 
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infrastruktur och även kostnader i samband med tillhandahållandet av tillträde 
till externa grossistkunder. Det är därför angeläget att TeliaSonera får ersättning 
för de kostnader som uppstår till följd av åläggandet. Då tillträde till koppar- 
och fiberbaserad infrastruktur är av sådan avgörande betydelse för 
konkurrensen på både grossist- och slutkundsnivå, samt att TeliaSonera erhåller 
ersättning, finner PTS sammantaget att det inte finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

TeliaSoneras tillträdesskyldighet syftar till att operatörer ska ges möjlighet att 
agera konkurrenskraftigt på marknaden, vilket i slutändan gynnar slutkunderna. 
Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs av operatörernas behov av tillträde till koppar- och fiberbaserad 
infrastruktur för att kunna etablera sig samt agera konkurrenskraftigt på 
marknaden. PTS finner därför att fördelarna för operatörerna uppväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför.  
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6.3 Skyldighet att tillhandahålla tillträde till 
backhaulförbindelse 

 2. Skyldighet att tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelse 
 

 

1. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 
tillhandahålla tillträde till en förbindelse mellan en operatörs 
samlokaliserade utrustning och en punkt högst 50 km bort (avser 
fågelvägen) där avlämning för transport till operatörens eget nät 
kan ske, s.k. backhaulförbindelse, enligt följande. 

a) TeliaSonera ska i första hand tillhandahålla backhaulförbindelse 
genom att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur 
(svart fiber). 
 

b) TeliaSonera ska i andra hand tillhandahålla backhaulförbindelse 
genom att tillhandahålla optisk våglängd eller digital 
förbindelsekapacitet, enligt önskemål från tillträdande operatör. 
 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ 
LEK. 

 

   

 

6.3.1 En skyldighet att tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelse 
är nödvändig 

I enlighet med detta beslut har TeliaSonera ålagts att tillhandahålla sådant 
tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur i accessnät, som gör det 
möjligt för grossistkunder att etablera sig och bedriva verksamhet på 
slutkundsmarknaden för bredbandstjänster. 

Nätinfrastrukturtillträde kräver att man ansluter den nätinfrastruktur till vilken 
man köper tillträde till egen fysisk utrustning. Detta sker oftast genom att den 
aktiva utrustingen placeras i TeliaSoneras lokaler (samlokalisering). För att 
grossistkunden ska kunna använda tillträdet för att tillhandahålla tjänster till 
slutkunder måste den samlokaliserade operatörens aktiva utrustning kunna 
kopplas samman med operatörens egna tjänstenät. Med backhaulförbindelse avses 
alltså den förbindelse som förbinder operatörens aktiva utrustning i 
TeliaSoneras nod med dennes tjänstenät. 

TeliaSonera är den enda operatör som har backhaulförbindelser från alla de 
noder som kan bli föremål för samlokalisering enligt detta beslut. För en 
operatör som bedriver verksamhet på den nationella slutkundsmarknaden för 
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fasta bredbandstjänster baserat på nätinfrastrukturtillträde kan det bli 
nödvändigt att samlokalisera i hundratals telestationer. I det fall operatörerna 
saknar lokal fiberinfrastruktur måste de själva parallellanlägga fiber för 
backhaulförbindelser från samtliga dessa telestationer eller hyra en förbindelse. 
Det är dock inte ekonomiskt hållbart för operatörer att i så hög utsträckning 
själva anlägga backhaulförbindelser. En vägran från TeliaSoneras sida att 
leverera backhaulförbindelser kan således medföra att tillträdesskyldigheterna 
blir verkningslösa, varför etableringshindren kan omintetgöra nyttan med 
regleringen av nätinfrastrukturtillträde.  

Av just denna anledning har, alltsedan det europeiska regelverket infördes, 
LLUB-tillträde runt om i Europa kompletterats med reglerat tillträde till 
backhaulförbindelser. I EU-kommissionens rekommendation från 2010 slår 
kommissionen fast att regleringsmyndigheten bör förena ålagda 
tillträdesskyldigheter till fibernätet med skyldigheter som säkerställer tillgång till 
samlokalisering och backhaulförbindelser.209 Även Berec har framhållit att 
regleringsmyndigheterna inom ramen för regleringen av accessnätsmarknaderna 
bör se till att det finns möjlighet till effektiva backhaullösningar, vilket kan 
inkludera tillträde till kanalisation eller svart fiber.210 

Eftersom TeliaSonera i likhet med andra operatörer har behov av 
backhaulförbindelser, har företaget som beskrevs ovan redan sådana 
förbindelser anslutna till sina stationer och övriga noder. Dessa förbindelser kan 
successivt och utan större kostnader eller tidsfördröjning anpassas efter 
grossistkundernas behov. Det finns ingen annan operatör än TeliaSonera som 
har backhaulförbindelser från alla de telestationer som kan bli föremål för 
samlokalisering i enlighet med detta beslut. Detta innebär att det därför i ett 
stort antal fall inte är någon annan än TeliaSonera som har möjlighet att erbjuda 
backhaulförbindelse till operatörer som samlokaliserar i TeliaSoneras lokaler.  

PTS anser såsom i tidigare beslut, och i likhet med kommissionen och Berec, 
att det måste säkerställas att samlokaliserade operatörer kan erhålla 
backhaulförbindelse. I annat fall kan inte skyldigheten om tillträde till koppar- 
och fiberbaserad nätinfrastruktur få den avsedda verkan.  

6.3.2 Rättsliga förutsättningar 

Enligt 4 kap. 8 § LEK får en SMP-operatör förpliktas att uppfylla rimliga krav 
på tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan 

                                                 
209 EU-kommissionens rekommendation från 2010, se p. 22. 
210 Se Berec Common Position (BoR(12) 127) on best practice in remedies on the market for wholesale 
(physical) network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location 
imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market, BP 13. 
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bl.a. avse att operatören ska ge annan tillträde till specificerade nätdelar och 
tillhörande installationer.  

I egentlig mening ligger backhaulförbindelsen utanför den relevanta marknaden 
men regleringsmyndigheten kan ålägga skyldigheter om tillträde som inte 
specifikt utgör en del av den relevanta marknaden, om detta bedöms 
nödvändigt för att skapa en effektiv lösning på konkurrensproblemen.211 
Backhaul är exempel på ett sådant tillträde. 

TeliaSonera bör därför åläggas en skyldighet att mot ersättning tillhandahålla en 
backhaulförbindelse till operatörer som samlokaliserar i TeliaSoneras lokaler. I 
samband med samlokalisering för tillträde enligt detta beslut ska TeliaSonera 
således vid varje rimlig begäran från grossistkund, tillhandahålla tillträde till 
backhaulförbindelse mellan samlokaliserad utrustning i TeliaSoneras noder och 
operatörens tjänstenät.  

6.3.3 Omfattningen av skyldigheten  

TeliaSonera ska i första hand tillgodose varje rimlig begäran om tillträde till 
backhaul genom att tillhandahålla tillträde till passiv fiberbaserad 
nätinfrastruktur, dvs. en svart fiber-förbindelse. Vid tillträde till det 
kopparbaserade accessnätet kan grossistkundens behov av överföringskapacitet 
i vissa fall tillgodoses med backhaul via optisk våglängd eller digital 
förbindelsekapacitet. När TeliaSonera inte har svart fiber tillgänglig avgör den 
tillträdande operatören därför i dessa fall om tillträdet i stället ska realiseras 
genom tillhandahållande av optisk våglängd eller genom digital 
förbindelsekapacitet. En sådan skyldighet utgör en väsentlig del i att stödja 
skyldigheten om tillträde till det kopparbaserade accessnätet. Vid tillträde till 
fiberbaserad infrastruktur är backhaulförbindelser i form av optisk våglängd 
eller digital förbindelsekapacitet däremot vanligen inte ett alternativ med hänsyn 
till den kapacitetsbegränsning som dessa medför. 

En rimlig begäran om tillträde till backhaulförbindelse bör endast innefatta 
förbindelselängder som är så långa att de ger den samlokaliserade operatören 
möjlighet att nå det egna tjänstenätet. I 2010 års beslut fann PTS att lämplig 
förbindelselängd var högst 50 km (fågelvägen). Enligt PTS uppfattning är 
förbindelselängder som är upp till högst 50 km så pass långa att den 
samlokaliserade operatören kan nå det egna, eller alternativa leverantörers, 
tjänstenät, men samtidigt så korta att regenerering av den optiska signalen inte 

                                                 
211 Enligt förklaringsdokumentet, avsnitt 2.6. Se även yttrandet av kommissionen av den 19 april 2010, 
aktbil. 94 i dnr 07-11757. Såväl länsrätt som kammarrätt har emellertid fastslagit att tillträde till backhaul 
inte omfattas av begreppet ”tillhörande installationer”, se länsrättens i Stockholm dom den 29 februari 
2008 i mål 17063-07 och Kammarrättens i Stockholm dom den 21 augusti 2008 i mål nr 2369-08. 
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är nödvändig. Det är lämpligt att backhaulförbindelser i form av optisk 
våglängd eller digital förbindelsekapacitet omfattas av samma längdbegränsning.  

En rimlig begäran om tillträde till backhaulförbindelser innefattar därför 
tillträde till en förbindelse mellan en operatörs samlokaliserade utrustning och 
en punkt högst 50 km bort (avser fågelvägen) där avlämning för transport till 
operatörens eget nät kan ske. 

6.3.4 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att tillhandahålla tillträde till 
backhaulförbindelse, är således att tillträde till koppar- och fiberbaserad 
nätinfrastruktur ska kunna realiseras på ett verkningsfullt sätt för en 
samlokaliserad operatör. Genom att tillträdet kan realiseras på ett sådant sätt 
kan grossistkunder etablera sig och bedriva verksamhet på slutkundsmarknaden 
för bredbandstjänster, vilket främjar konkurrensen. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera en skyldighet om tillträde till backhaulförbindelser är således ägnad 
att tillgodose regleringens ändamål. 

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelser innebär ett 
ingrepp i TeliaSoneras verksamhet eftersom den begränsar företagets egna 
möjligheter att utnyttja sin nätinfrastruktur. Skyldigheten medför även 
kostnader i samband med tillhandahållandet av backhaulförbindelser till externa 
grossistkunder. Det måste finnas en jämvikt mellan TeliaSoneras rätt att utnyttja 
sin nätinfrastruktur för egen del och andra tjänsteleverantörers rätt att få 
tillträde till de nätdelar som är nödvändiga för att erbjuda konkurrerande 
tjänster.212 

Det är därför angeläget att TeliaSonera får ersättning för de kostnader som 
uppstår till följd av skyldigheten. Det är också viktigt att skyldigheten inte 
utformas så att den blir mer ingripande än vad som är nödvändigt mot 
bakgrund av det aktuella konkurrensproblemet. Därför begränsar PTS 
skyldigheten till att avse förbindelselängder om högst 50 km (fågelvägen). I de 
fall där grossistkunden har möjlighet och väljer att använda sig av egen 
backhaulförbindelse, eller att hyra en backhaulförbindelse av annan operatör än 
TeliaSonera behöver TeliaSonera endast möjliggöra att samlokaliserande 
operatörer i rimlig omfattning kan dra in egen eller annans kabelförbindelser för 
anslutning till samlokaliserad utrustning för backhaul-ändamål.  

Skyldigheten att möjliggöra indragning av grossistkunders eller andra 
operatörers kabelförbindelser är inte särskilt betungande för TeliaSonera. 
TeliaSonera åläggs inte att koppla samman samlokaliserad utrustning med 

                                                 
212 Se prop. 2002/2003:110, s. 172. 
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nätinfrastruktur som inte ägs av TeliaSonera, utan endast att möjliggöra, dvs. 
medverka till och inte förhindra, att den samlokaliserade utrustningen kan 
anslutas till sådan nätinfrastruktur.  

PTS finner således att de möjligheter till effektivt realiserande av 
tillträdesskyldigheterna som möjliggörs genom skyldigheten, överväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. Skyldigheten kan 
inte utformas på ett mindre ingripande sätt för att på ett motsvarande sätt 
tillgodose syftet med skyldigheten. 

Vid en avvägning av betydelsen av skyldigheten för att komma tillrätta med 
konkurrensproblemen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde och hur 
betungande den bedöms vara för TeliaSonera, bedömer PTS att skyldigheten är 
proportionerlig.  
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6.4 Skyldighet att tillhandahålla samlokalisering 
och annat tillträde till tillhörande installationer 

 3. Skyldighet att tillhandahålla samlokalisering och annat tillträde till 

tillhörande installationer 

 

 

1. TeliaSonera ska, i samband med tillhandahållande av 
nätinfrastrukturtillträde, vid varje rimlig begäran från annan operatör 
tillhandahålla samlokalisering och annat tillträde till tillhörande installationer. 

Tillträdet omfattar följande: 

a. TeliaSonera ska möjliggöra anslutning av tillträdande operatörers 
utrustning genom att erbjuda plats i och tillträde till, TeliaSoneras 
produktionslokaler, t.ex. telestation, kopplingsskåp, utbrutna 
abonnentsteg, teknikskåp (s.k. samlokalisering), samt erbjuda 
gemensamt nyttjande av tillhörande installationer såsom kraft, kyla, 
ventilation m.m. och tillträde till kabel samt annat som krävs för att 
den tillträdande operatören ska kunna realisera tillträde enligt detta 
beslut på ett effektivt sätt.  
 

b. TeliaSonera ska möjliggöra att operatörer som samlokaliserar i 
samma utrymme kan dela på förbindelser och bereds möjlighet att 
sammankoppla sin utrustning i samlokaliseringsutrymmet. 
TeliaSonera ska under sådana förutsättningar tillåta installation av 
kablage och annan nödvändig utrustning i TeliaSoneras 
samlokaliseringsutrymme.  
 

c. TeliaSonera ska möjliggöra att samlokaliserande operatörer i rimlig 
omfattning kan dra in egen eller annans kabelförbindelser för 
anslutning till samlokaliserad utrustning för backhauländamål. 
 

d. TeliaSonera ska, vid ny-, om- eller tillbyggnad, dimensionera 
samlokaliseringsutrymmets storlek med beaktande av övriga 
operatörers behov av plats för tillträde, så att utrymmet är 
tillräckligt för att möta beställningar om samlokalisering från övriga 
operatörer. TeliaSonera ska samråda med grossistkunderna innan 
ny-, om eller tillbyggnad sker. I de fall bygglov krävs ska samrådet 
ske innan TeliaSonera lämnar in ansökan om bygglov för 
produktionslokalen. 
 

e. TeliaSoneras reservation av utrymme i sina produktionslokaler för 
att senare kunna inplacera egen utrustning för att erbjuda 
bredbandstjänster till slutkunder, utgör inte ett objektivt godtagbart 
skäl att neka operatörer samlokalisering. 
 

f. TeliaSonera ska tillåta att operatörer som begärt eller avser att 
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begära nätinfrastrukturtillträde inspekterar platser där 
samlokalisering är tillgänglig eller platser där de nekats 
samlokalisering. 
 

g. TeliaSonera ska tillämpa villkor som inte inskränker 
samlokaliserande operatörers möjligheter att i rimlig omfattning 
använda samlokaliserad utrustning för annat ändamål än 
nätinfrastrukturtillträde. 

 
2. TeliaSonera ska minst fem år i förväg informera samlokaliserande 
operatörer om kommande nedläggningar av telestationer eller liknande 
kopplingspunkter. Informationen ska vara tydlig och konkret med en 
tidpunkt för planerad nedläggning preciserad till månad och år.  

3. Om TeliaSonera underlåter att informera i enlighet med punkten 2, eller 
om en telestation eller liknande kopplingspunkt annars läggs ned innan de 
fem åren förflutit, ska TeliaSonera ersätta samlokaliserande operatörer för 
den del av den totala investeringskostnaden i telestationen/liknande 
kopplingspunkt som när tillträdet upphör inte är avskriven i den tillträdande 
operatörens bokföring, dvs. tillgångens bokförda värde enligt god 
redovisningssed.  

TeliaSonera är inte ersättningsskyldigt om en överenskommelse om att 
tidigarelägga nedläggningen har träffats med samlokaliserande operatörer, 
eller vid händelse av sådan force majeure som medför att nedläggning måste 
genomföras med kortare varsel. 

4. TeliaSonera ska erbjuda samlokaliserande operatörer som berörs av en 
nedläggning av telestation eller liknande kopplingspunkt möjlighet att 
samlokalisera på de nya platser där TeliaSonera avser ansluta sin aktiva 
utrustning till kopparledning eller fiber, för att vid denna plats ansluta 
befintliga slutkunder. 
 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ 
LEK. 

 

6.4.1 En skyldighet att tillhandahålla samlokalisering och annat 
tillträde till tillhörande installationer är nödvändig 

En skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till koppar- eller 
fiberbaserad nätinfrastruktur är inte ändamålsenlig om inte alla övriga delar som 
behövs för att kunna använda tillträdet på ett effektivt sätt omfattas. För 
grossistkunderna är tillträde till vissa tillhörande installationer en förutsättning 
för att kunna erbjuda slutkundstjänster baserade på nätinfrastrukturtillträde på 
konkurrenskraftiga villkor. De installationer som främst är nödvändiga för en 
tillträdande operatör är samlokalisering i TeliaSoneras produktionslokaler 
inklusive tillgång till kraft, kyla och ventilation.  
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TeliaSonera har som ägare av accessnätet egna telestationer där placering av 
aktiv utrustning, och sammankoppling av olika förbindelser kan ske. Det är inte 
ekonomiskt hållbart att alternativa operatörer i motsvarande utrustning anlägger 
egna telestationer och liknande utrymmen för placering av aktiv utrustning vid 
tillträde till nätinfrastruktur. En vägran från TeliaSonera att erbjuda 
samlokalisering och andra tillhörande installationer kan medföra att 
tillträdesskyldigheterna blir verkningslösa och leda till etableringshinder som 
kan omintetgöra nyttan med regleringen av nätinfrastrukturtillträde. För att 
nätinfrastrukturtillträdet ska bli verkningsfullt är det därför av stor vikt att 
TeliaSonera erbjuder samlokalisering och andra möjligheter till gemensamt 
utnyttjande av tillhörande installationer i sina produktionslokaler.   

Fysiskt tillträde till nätinfrastruktur och därtill hörande samlokalisering medför 
stora investeringar från grossistkundens sida, framförallt i egen aktiv utrustning. 
Dessa investeringar gör grossistkunderna med förväntningar på viss avkastning 
över tid. Risken att avtalet med TeliaSonera upphör i förtid kan därför verka 
hämmande på grossistkundernas investeringsvilja, vilket kan få negativa 
konsekvenser för konkurrensen på slutkundsmarknaden. 

En möjlig konsekvens av övergången från koppar- till fiberbaserade nät är att 
TeliaSonera fasar ut befintliga telestationer där anslutning sker till det 
kopparbaserade accessnätet. Sådan stationsnedläggning leder till att 
samlokalisering och tillträde till nätet i den aktuella telestationen inte längre blir 
möjlig, trots att avtalet mellan TeliaSonera och grossistkunden ännu inte har 
löpt ut.  

För att skyldigheterna om tillträde till nätinfrastruktur och samlokalisering ska 
få avsedd verkan bör de därför kompletteras med en skyldighet för TeliaSonera 
att i god tid i förväg informera grossistkunderna om kommande nedläggningar 
av telestationer, så att grossistkunderna har möjlighet att göra rimliga 
investeringsplaner och förutse möjligheterna att få avkastning på 
investeringarna. För att risken för nedläggning av telestationer inte ska verka 
hämmande på alternativa operatörers investeringsvilja bör TeliaSonera vara 
skyldigt att ersätta grossistkunder för återstående bokfört värde av 
investeringskostnaden om utfasning sker i förtid utan att grossistkunderna 
informeras i tid.  

6.4.2 Rättsliga förutsättningar 

Enligt artikel 12 i tillträdesdirektivet får en nationell regleringsmyndighet i 
enlighet med artikel 8 införa skyldigheter för operatörer att uppfylla rimliga krav 
på tillträde till och användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter, 
bl.a. i situationer då den nationella regleringsmyndigheten anser att nekat 
tillträde eller orimliga villkor med liknande verkan skulle hindra uppkomsten av 
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en hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundsnivå eller att det inte skulle 
ligga i slutanvändarnas intresse. Av artikelns tredje stycke framgår att de 
nationella regleringsmyndigheterna får förena dessa skyldigheter med villkor 
som gäller rättvis behandling, rimlighet och läglighet. 

I 4 kap. 8 § LEK (som genomför artikel 12 i tillträdesdirektivet) anges i punkten 
5 att en SMP-operatör får förpliktas att erbjuda samlokalisering eller andra 
möjligheter till gemensamt utnyttjande av tillhörande installationer.  

Enligt 1 kap. 7 § LEK avses med tillhörande installation en anordning, funktion 
eller annat som inte utgör men har samband med en elektronisk 
kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikationsnät, och som 
möjliggör eller stöder den tjänsten eller tillhandahållande av tjänster via det 
nätet. Enligt förarbetena till 1 kap. 7 § LEK omfattar detta utrustning i form av 
t.ex. datorer för databaser för driftstödsystem med programvara och de system 
som erfordras för drift av databasen samt anläggningar såsom telefonstationer 
med utrymme för kopplingsutrustning, liksom stödsystem för kyla, reservkraft, 
inpasseringskontroll osv.213 

6.4.3 Omfattning av skyldigheten att ge tillträde till samlokalisering 

En skyldighet att ge tillträde till samlokalisering syftar till att förhindra att 
TeliaSonera kan använda grossistkundernas behov av samlokalisering för att 
begränsa deras valfrihet och möjligheter att använda sin utrustning på 
effektivast möjliga sätt, till men för konkurrensen på slutkundsmarknaden.  

För att samlokalisering i TeliaSoneras produktionslokaler ska bli möjlig krävs att 
TeliaSonera bereder tillträde till de platser grossistkunden kan placera aktiv 
utrustning och ansluta till nätinfrastrukturen i fråga. Det krävs vidare att 
TeliaSonera ger tillträdande operatör möjlighet att inte bara installera utan också 
att montera ned utrustning. 

En samlokaliserande operatör som fått tillträde till den tillhörande installationen 
ska kunna använda sin del av densamma på ett sätt som möjliggör en så 
kostnadseffektiv och konkurrenskraftig produktion av tjänster som möjligt.  

För detta krävs att operatörer som samlokaliserar i samma utrymme ska kunna 
dela på förbindelser och beredas möjlighet av TeliaSonera att sammankoppla 
sin utrustning i samlokaliseringsutrymmet. Det krävs därför att TeliaSonera 
under sådana förutsättningar tillåter installation av nödvändig utrustning och 
kablage i TeliaSoneras samlokaliseringsutrymme. 

                                                 
213 Prop. 2002/03:110 s. 361. 
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TeliaSonera har tidigare i detta beslut ålagts en skyldighet att tillhandahålla 
backhaul eftersom det med hänsyn till anläggningskostnaderna normalt inte är 
kostnadseffektivt att samtliga samlokaliserade operatörer anlägger infrastruktur 
för backhaul-ändamål från TeliaSoneras telestationer. I vissa speciella fall kan 
det dock utgöra ett möjligt alternativ, t.ex. om TeliaSonera inte kan 
tillhandahålla en efterfrågad backhaulförbindelse.  

Genom att de själva eller någon annan operatör får dra in backhaul-förbindelser 
till samlokaliserad utrustning kan de samlokaliserade operatörerna lösa sitt 
behov av backhaul på annat sätt än genom att använda skyldigheten för 
TeliaSonera att tillhandahålla backhaul. Eftersom skyldigheten att ge tillträde till 
backhaulförbindelser torde vara mer ingripande är det i TeliaSoneras intresse att 
ett dylikt alternativ införs. Samtidigt är det till fördel såväl för den 
samlokaliserade operatören och för utvecklingen av konkurrensen på 
slutkundsmarknaden att alternativa operatörer kan tillhandahålla backhaul från 
TeliaSoneras telestationer där det finns ekonomiska förutsättningar för detta. 
Samlokaliserade operatörer ska därför om de så önskar, ha möjlighet att anlägga 
egen backhaulförbindelse eller nyttja andra nätleverantörer än TeliaSonera för 
backhaulförbindelser från ett samlokaliseringsutrymme till sitt eget tjänstenät. 
För att det ska vara möjligt att nyttja egen eller annan nätleverantörs 
förbindelse, måste TeliaSonera tillmötesgå begäran om indragning av annan än 
TeliaSoneras kabel, så kallad externt ägd kabel (t.ex. optokabel) för backhaul-
ändamål. 

En sådan skyldighet innebär ett villkor som TeliaSonera ska tillämpa avseende 
tillträde till tillhörande installationer och övrigt nödvändigt tillträde, med syfte 
att den tillträdande operatören ska kunna tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster. Det är därmed ett sådant villkor som enligt 
kammarrättens dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10 får anses vara en del 
av begreppet tillträde och som PTS har befogenhet att ålägga en SMP-operatör 
enligt 4 kap. 8 § LEK. 

TeliaSonera får endast neka begäran om tillträde till samlokalisering och annat 
tillträde till tillhörande installationer om företaget kan visa att det föreligger 
objektivt godtagbara skäl för detta. PTS vill förtydliga att TeliaSoneras 
reservering av utrymme för samlokalisering, för att senare kunna inplacera egen 
utrustning, inte kan anses utgöra ett objektivt godtagbart skäl att neka 
operatörer samlokalisering.214 I det aktuella fallet hade en operatör begärt 
samlokalisering för att placera in sin utrustning i telestationer för att erbjuda 
sina kunder xDSL-tjänster (bredband). TeliaSonera nekade operatören 

                                                 
214 Se PTS ärende med dnr 04-14965/23. 
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samlokalisering med motiveringen att platsen reserverats, och placerade sedan 
ca ett år in egen utrustning för att erbjuda slutkunder bredband.  

Utbyggnad av nät för att erbjuda slutkunder högre hastighet, sker idag på olika 
sätt. Dels beroende på befintlig infrastruktur, dvs. om det är koppar eller fiber, 
dels beroende på hur mycket plats som finns i befintliga produktionslokaler. 
Vid ny, till- och ombyggnad av TeliaSoneras produktionslokaler ska företaget 
samråda och dimensionera utrymmets storlek med beaktande av 
grossistkunders behov av plats, vilket ska ha framkommit i samråd med 
marknaden. Detta gäller även vid minskning av produktionslokalernas yta t.ex. 
vid övergången till nästa generations accessnät. Skyldigheten avser att förhindra 
att TeliaSonera, utan att grossistkunderna kan påverka, dimensionerar 
samlokaliseringsutrymmen på ett sådant sätt att nätinfrastrukturtillträde inte är 
möjligt. I de fall bygglov krävs ska samråd ske innan TeliaSonera lämnar in 
ansökan om bygglov. Med samråd avses att TeliaSonera ska tillfråga 
grossistkunderna om det finns grossistkunder som önskar beställa plats för 
samlokalisering i det utrymme som TeliaSonera planerar att bygga. TeliaSonera 
får endast neka plats för samlokalisering då det föreligger objektivt godtagbara 
skäl. Med objektivt godtagbara skäl avses i detta sammanhang exempelvis att 
bygglov inte medges p.g.a. lokalens planerade storlek.  

För att tillträdande operatörer ska kunna göra en affärsmässig bedömning om 
de vill etablera sig eller inte i samlokaliseringsutrymmet krävs att de kan 
inspektera platsen. Dessutom krävs att en operatör som nekats samlokalisering 
lämnas möjlighet att inspektera utrymmet för att kontrollera att avslaget 
grundats på objektivt godtagbara skäl. 

TeliaSonera har, som ägare av den lokal där samlokalisering sker, en mycket 
stark ställning i förhållande till de samlokaliserande operatörerna som i detta 
sammanhang är helt beroende av TeliaSoneras agerande. Det krävs att den 
samlokaliserande operatören kan använda sin samlokaliserade utrustning utan 
begränsningar från TeliaSonera. TeliaSonera ska därför tillämpa villkor som inte 
inskränker samlokaliserande operatörers möjligheter att i rimlig omfattning 
använda samlokaliserad utrustning för annat ändamål än 
nätinfrastrukturtillträde. Det kan t.ex. vara ekonomiskt fördelaktigt att två 
samlokaliserande operatörer delar tillgänglig kapacitet i den ena operatörens 
fiberförbindelse för att båda därigenom ska erhålla lägre kostnader för 
backhaul. Det skulle varken vara rättvist eller rimligt om TeliaSonera skulle ha 
möjlighet att ställa villkor som begränsar operatörens rätt att använda sin 
utrustning och tillgängliga kapacitet på ett effektivt sätt. Samlokaliserande 
operatörer behöver i likhet med TeliaSonera kunna använda sin samlokaliserade 
utrustning med tillhörande backhaul på ett kostnadseffektivt sätt. Att 
TeliaSonera inte ställer upp villkor som begränsar hur de samlokaliserade 
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operatörerna använder sin utrustning är nödvändigt för att dessa ska kunna 
konkurrera med TeliaSonera och med andra operatörer på 
slutkundsmarknaden. 

6.4.4 Omfattning av skyldigheten att informera samlokaliserande 
operatörer vid planerad nedläggning av telestationer samt av 
ersättningsskyldigheten vid utebliven information 

TeliaSonera kan av olika anledningar, exempelvis övergången till NGA-teknik, 
välja att förändra arkitekturen i sitt nät och lägga ned befintliga telestationer. 
Det får förutsättas ske utifrån en långsiktig ekonomisk plan. De grossistkunder 
som samlokaliseringar i TeliaSoneras telestationer, eller liknande 
kopplingspunkter, har gjort investeringar i teknisk utrustning på den specifika 
platsen. Dessa investeringar har vanligen en linjär avskrivningstid på fem år. En 
nedläggning av telestationer innebär en risk att operatörerna inte hinner uppnå 
full kostnadstäckning för sina investeringar. TeliaSonera har därför möjlighet att 
genom nedläggning av telestationer agera konkurrenshämmande, eftersom 
konkurrerande operatörers investeringar blir oanvändbara och inte längre kan 
generera avkastning.  

TeliaSonera ska därför minst fem år i förväg informera samlokaliserande 
operatörer om kommande nedläggning av telestationer eller liknande 
kopplingspunkter. PTS bedömning är att den valda tidsperioden motsvarar en 
marknadsmässig avskrivningstid och därför är rimlig.215 För att de 
samlokaliserande operatörerna ska ha möjlighet att planera utifrån 
informationen krävs att den är tydlig och konkret med en tidpunkt för planerad 
nedläggning preciserad till månad och år. 

I det fall en telestation eller liknande kopplingspunkt ändå läggs ned innan fem 
år förflutit sedan TeliaSonera informerade de samlokaliserande 
grossistkunderna, riskerar grossistkunderna att inte hinna få avkastning på den 
gjorda investeringen utifrån ett avkastningskrav på fem år. TeliaSonera ska, 
beträffande sådan utrustning som installerats innan TeliaSonera informerade 
om nedläggning av den aktuella stationen, därför ersätta samlokaliserade 
operatörer för den del av den totala investeringskostnaden i telestationen som 
när tillträdet upphör inte är avskriven i den tillträdande operatörens bokföring, 
dvs. tillgångens bokförda värde. Principerna för avskrivningarna ska följa god 
redovisningssed. 

Kravet på att TeliaSonera ska ersätta operatörens investeringskostnad i de fall 
tillträdet upphör i förtid, ger en stabilitet som kan öka operatörens vilja att 

                                                 
215 Fem år är också den tidsperiod som PTS använder som avskrivningstid för aktiv utrustning i den nu 
gällande hybridmodell för det fasta nätet v. 10.1, och som PTS använder när myndigheten bedömer om de 
priser TeliaSonera tillämpar möter kravet på kostnadsorientering (jfr extern bilaga till detta beslutsutkast) 
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investera i samlokalisering. Skyldigheten kan därför sägas utjämna 
konkurrensförhållandena mellan TeliaSonera och de samlokaliserade 
operatörerna vilket är positivt för konkurrensen på marknaden. 

Om yttre omständigheter, exempelvis i form av naturfenomen som en storm 
eller dylikt, förorsakat problem med det kopparbaserade nätet som inte kunnat 
förutses (s.k. force majeure) kan det vara mest kostnadseffektivt för TeliaSonera 
att omedelbart genomföra övergång till NGA-teknik genom att ersätta 
kopparledningarna med optisk fiber och att lägga ned en viss telestation. I 
sådana fall saknar TeliaSonera möjlighet att i god tid informera övriga 
operatörer om en förestående nedläggning av en telestation. Därför ska 
TeliaSonera inte vara ersättningsskyldigt i dessa fall. 

TeliaSonera är inte heller ersättningsskyldigt om en överenskommelse om att 
tidigarelägga nedläggningen träffats med samlokaliserande operatörer. 

6.4.5 TeliaSonera ska erbjuda ny samlokalisering  

I de fall TeliaSonera beslutar om en telestation ska läggas ned, kan den 
samlokaliserande operatören inte heller längre tillhandahålla tjänster till 
slutanvändare via tillträde i den aktuella telestationen. För att motverka en 
försämring av konkurrensen på infrastrukturnivå ska samlokaliserande 
operatörer som berörs av en stationsnedläggning ges möjlighet att samlokalisera 
på de nya platser där TeliaSonera avser ansluta sin aktiva utrustning till 
kopparledning eller fiber, för att vid denna plats ansluta befintliga kunder.  

Utan en skyldighet att tillhandahålla ett alternativt fysiskt tillträde för att ansluta 
de av stationsnedläggningen berörda slutkunderna till de operatörer som i förtid 
tvingas upphöra med beviljat tillträde och därtill hörande samlokalisering, finns 
risk att slutkunderna helt står utan valmöjligheter efter stationsnedläggningen.  

I de fall samlokaliserande operatörer skulle vilja ta över den telestation som 
TeliaSonera har för avsikt att lägga ned, är detta i så fall något parterna med 
fördel kan komma överens om utanför förevarande reglering. 

6.4.6 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Skyldigheten att ge tillträde till samlokalisering och andra tillhörande 
installationer är en förutsättning för att operatörerna ska kunna erbjuda 
slutkundstjänster baserade på nätinfrastrukturtillträde på konkurrenskraftiga 
villkor. Skyldigheten syftar till att förhindra att TeliaSonera ställer orimliga 
villkor för nätinfrastrukturtillträde och därmed hindrar uppkomsten av en 
hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundsnivå. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 
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För TeliaSonera innebär ett åläggande att lämna tillträde till företagets 
infrastruktur en begränsning av företagets möjligheter att utnyttja sin 
infrastruktur. Utan en skyldighet om tillträde till samlokalisering och tillhörande 
installationer föreligger det dock en risk att tillträdande operatörer inte kan 
erbjuda slutkundstjänster på ett effektivt sätt. Konkurrensen riskerar därmed att 
snedvridas till fördel för TeliaSonera, med negativa efterverkningar för 
slutanvändarna. Det behov av skyldigheten som beskrivits ovan uppväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten ger upphov till. PTS 
bedömer att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. 

Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför, uppvägs 
därför av de tillträdande operatörernas behov av samlokalisering för att på så 
vis kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet trots TeliaSoneras ägande av 
de aktuella lokalerna. Utan skyldigheten skulle TeliaSonera kunna utnyttja sin 
starka ställning på marknaden och utestänga andra operatörer, vilket skulle 
försvåra deras verksamhet och samtidigt minska deras konkurrenskraft. Den 
aktuella skyldigheten medför på så vis en ökad förutsägbarhet för operatörerna, 
vilket ökar deras konkurrenskraft. PTS bedömer därför att de fördelar som 
skyldigheten medför, uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

Även skyldigheten att TeliaSonera ska informera med fem års varsel om 
kommande nedläggning av telestationer, eller ersätta grossistkunden för ännu 
inte avskrivna kostnader när telestationer läggs ned, syftar till att säkerställa att 
skyldigheten om nätinfrastrukturtillträde får avsedd verkan och förhindra att 
TeliaSonera genom uppställande av orimliga villkor förhindrar uppkomsten av 
en konkurrensutsatt marknad på slutkundsnivå. Skyldigheten ska säkerställa att 
tillträdande operatörer ska få avkastning för gjorda investeringar och motverka 
att TeliaSonera använder nedläggning av telestationer på ett sätt som försämrar 
situationen för konkurrenterna eller hämmar investeringsviljan hos 
konkurrenterna. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är 
således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

Skyldigheten att ersätta grossistkunderna för ännu icke avskrivna kostnader vid 
nedläggning begränsar förvisso TeliaSoneras möjligheter till en snabb 
nedläggning av telestationer i syfte att effektivisera driften av telenätet. 
Samtidigt ger den stabila och tydliga spelregler för berörda operatörer som får 
rimliga förhållanden att få avkastning på gjorda investeringar, vilket skapar goda 
möjligheter för långsiktigt hållbar konkurrens på slutkundsmarknaden. 

Utan en skyldighet att informera vid nedläggning av telestation och att betala 
ersättning till den samlokaliserande operatören vid underlåtenhet att informera 
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och att erbjuda möjlighet till ny samlokalisering, finns en risk att slutkunderna 
helt står utan valmöjligheter när en telestation läggs ned och att konkurrensen 
försämras. Konkurrensen riskerar därmed att snedvridas eftersom 
konkurrerande operatörers investeringar blir oanvändbara och därmed inte 
längre kan generera avkastning. Det behov av skyldigheten som beskrivits ovan 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten ger upphov 
till. PTS anser att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. 
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6.5 Skyldighet att tillhandahålla migrering och 
operatörsbyte 

 4. Skyldighet att tillhandahålla migrering och operatörsbyte 
 

 

1. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från en operatör tillhandahålla 
migrering vid byte från en av företagets grossistprodukter till en produkt 
för nätinfrastrukturtillträde. Detta innefattar att TeliaSonera ska 
tillmötesgå varje rimlig begäran om migrering: 

a. från en form av nätinfrastrukturtillträde till en annan,  

b. från sådana grossistprodukter som idag inte omfattas av reglering 
till nätinfrastrukturtillträde.  

2. TeliaSonera ska tillmötesgå varje rimlig begäran om migrering mellan 
olika typer av backhaul.  

3. TeliaSonera ska möjliggöra att migrering kan komma till stånd utan 
dröjsmål för slutkunden och utan att operatörens relation till slutkunden 
i övrigt påverkas. Detta innebär t.ex. att TeliaSonera ska tillhandahålla 
migrering utanför ordinarie arbetstid om den tillträdande operatören 
bedömer att detta är det bästa i det enskilda fallet. 

4. TeliaSonera ska möjliggöra att migrering, på begäran av operatören, 
kan ske för flera slutkundsförbindelser i ett sammanhang, s.k. 
massmigrering. 

5. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från operatör tillhandahålla 
operatörsbyte. TeliaSonera ska möjliggöra att operatörsbyte kan komma 
till stånd utan dröjsmål för slutkunden och utan att operatörens relation 
till slutkunden i övrigt påverkas. Detta innebär t.ex. att TeliaSonera ska 
tillhandahålla operatörsbyte utanför ordinarie arbetstid om den 
tillträdande operatören bedömer att detta är det bästa i det enskilda 
fallet.   

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ 
LEK. 

 

   

 

6.5.1 En skyldighet att tillhandahålla migrering och operatörsbyte är 
nödvändig 

Ordet migrering används i tekniska sammanhang för att beskriva ett 
händelseförlopp då företag flyttar från produkter som baseras på en typ av 
teknisk plattform till produkter som baseras på en annan. Detta kan t.ex. 
initieras p.g.a. att arkitekturen eller tekniken i nätet förändras. TeliaSonera kan 
byta från en infrastruktur till en annan under en operatörs pågående avtal med 
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slutkund. Vid en migrering sker alltså förändringar i den tjänst som 
grossistkunden köper av TeliaSonera utan att den behöver ha initierats av 
förändringar i relationen till slutkunden. 

Det är viktigt att en grossistkund har möjlighet att klättra på investeringsstegen, 
för att bland annat få större kontroll och uppnå skalfördelar. Detta kan ske 
genom att en grossistkund som idag köper någon av TeliaSoneras 
grossistprodukter för bredbandstillträde istället övergår till att köpa 
nätinfrastrukturtillträde. En grossistkund kan av olika anledningar också vilja 
övergå från kopparbaserade tjänster till fiberbaserade. Detta kan t.ex. bero på 
att koppar ersätts med fiber i samband med nedläggning av det kopparbaserade 
accessnätet eller helt enkelt för att fibertillträde blivit tillgängligt.  

För att tillträdesskyldigheten ska fylla det avsedda syftet och för att 
operatörerna ska kunna få del av de stordrifts- och samproduktionsfördelar 
som TeliaSonera har är det av stor vikt att byte av grossistprodukter kan 
komma till stånd på ett effektivt och smidigt sätt. Bytet måste kunna ske utan 
onödig tidsutdräkt för slutkunden och utan att operatörens relation till 
slutkunden i övrigt påverkas. Eftersom en migrering inte behöver vara initierad 
av slutkunden är det särskilt viktigt att den sker så effektivt som möjligt och att 
eventuell avbrottstid minimeras.216 

En skyldighet att tillhandahålla migrering är därför nödvändig i de fall då en 
grossistkund byter grossistprodukt antingen genom att grossistkunden förflyttar 
sig på investeringsstegen till en grossistprodukt på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde, eller byter till annan grossistprodukt inom denna 
marknad. Som en följd av migrering från t.ex. koppar till fiber, eller av annan 
anledning, kan en operatör på samma sätt vilja byta från en grossistprodukt till 
en annan när det gäller backhaul. 

För att konkurrensen på slutkundsmarknaden ska fungera krävs att 
slutkunderna har möjlighet att byta operatör på ett effektivt sätt. TeliaSonera 
har möjlighet att genom sitt agerande minska slutkundernas incitament att byta 
operatör genom att försvåra att ett operatörsbyte kommer till stånd. Detta kan 
ske t.ex. genom att en fiber installeras på ett sådant sätt att ett eventuellt 
operatörsbyte kräver onödigt omfattande arbete. Det kan också ske genom att 
det uppstår onödigt lång nedtid i slutkundens tjänsteleverans vilket kan minska 
viljan att byta operatör. Det är därför viktigt att eventuell nedtid hålls på ett 
minimum. Om operatörsbyten inte fungerar på ett effektivt sätt kan 
slutkundernas incitament att byta operatör minska, vilket i förlängningen kan 
                                                 
216 Detta är något som ERG (numera Berec) understryker i best practices, se ERG (07) 53, Report on 
ERG Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream Access, 
080604. 
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leda till en försämrad konkurrenssituation på slutkundsmarknaden. En 
skyldighet att tillhandahålla operatörsbyten är därför nödvändig. 

6.5.2 Rättsliga förutsättningar 

En SMP-operatör får enligt 4 kap. 8 § LEK förpliktas att uppfylla rimliga krav 
på tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan 
avse att operatören ska erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, 
stödjer eller kan stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska 
kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster. Migrering och 
operatörsbyte är sådana tjänster, och det är således möjligt att ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla dessa. 

6.5.3 Omfattning av skyldigheten 

Skyldigheten att tillhandahålla migrering innebär att TeliaSonera ska tillmötesgå 
varje rimlig begäran om migrering både från en grossistprodukt som inte 
omfattas av reglering till en produkt för nätinfrastrukturtillträde och från en 
form av nätinfrastrukturtillträde till en annan, vanligtvis från koppar- till 
fiberbaserade tjänster. TeliaSonera ska också tillmötesgå varje rimlig begäran 
om operatörsbyte. 

För att operatörerna ska kunna erbjuda tjänster på konkurrenskraftiga och 
rättvisa villkor krävs att migreringar eller operatörsbyten inte orsakar problem 
för slutkunderna. Därför måste TeliaSonera möjliggöra att byte av 
grossistprodukt eller operatör kan komma till stånd utan onödig tidsutdräkt för 
slutkunden och utan att operatörens relation till slutkunden i övrigt påverkas. 
Detta innebär t.ex. att migrering eller operatörsbyte ska kunna ske utanför 
ordinarie arbetstid om den tillträdande operatören bedömer att detta är det 
bästa i det enskilda fallet. I vissa situationer har den tillträdande operatören 
behov av att migrera ett flertal slutkundsförbindelser i ett sammanhang, varför 
skyldigheten även ska omfatta så kallad massmigrering. 

6.5.4 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla migrering är att 
TeliaSonera ska möjliggöra för operatörer att kunna byta till en grossistprodukt 
på marknaden för nätinfrastrukturtillträde eller annan grossistprodukt på 
samma marknad. Migreringar utgör ett normalt inslag i grossistkundernas 
verksamhet och det är av vikt att en grossistkund har möjlighet att klättra på 
investeringsstegen för att bland annat få större kontroll och uppnå skalfördelar. 
Detta främjar grossistkundernas möjligheter att erbjuda tjänster på 
konkurrenskraftiga och rättvisa villkor. Beslutet att ålägga TeliaSonera en sådan 
skyldighet är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna 
syftet med LEK. 
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Syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla operatörsbyten 
är att TeliaSonera inte ska minska slutkundernas incitament att byta operatör. I 
förlängningen kan ett sådant agerande leda till försämrad konkurrenskraft för 
grossistkunderna samt ett försämrat utbud för slutkunderna. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

Utan skyldigheter om migrering och operatörsbyte finns en risk att TeliaSonera 
försvårar effektiva och smidiga migreringar eller operatörsbyten för 
grossistkunder, vilket kan påverka grossistkundernas relationer med 
slutkunderna och grossistkundernas möjlighet att konkurrera på marknaden. 
Dessutom kan grossistkundernas möjligheter att skapa stordrifts- och 
samproduktionsfördelar försvåras av TeliaSonera. Skyldigheten är därför 
nödvändig för att skapa förutsättningar för konkurrens på marknaden. Behovet 
av skyldigheten uppväger därför det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten ger upphov till. PTS anser att det inte finns något mindre 
ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 
 
Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan grossistkunderna ges 
möjligheter till större kontroll och uppnå skalfördelar samt inte riskera att 
TeliaSonera försvårar grossistkundernas relation till sina slutkunder. Den 
aktuella skyldigheten medför på så vis en ökad kontroll för grossistkunderna, 
vilket ökar deras konkurrenskraft. PTS anser därför att de fördelar som 
skyldigheten medför, uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 
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6.6 Skyldighet att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde 

 
5. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av tillträde 
till nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster 

 

 

1. TeliaSonera ska tillämpa icke-diskriminerande villkor vid 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster, 
vilket innebär att:  

a. TeliaSonera, under likvärdiga omständigheter, ska tillämpa 
likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga 
slutkundstjänster, samt 

b. de tjänster och den information som TeliaSonera erbjuder andra ska 
tillhandahållas på samma villkor och med samma kvalitet som gäller 
för företagets egna tjänster eller för dotterbolags eller 
samarbetspartners tjänster. 

2. Skyldigheten att tillämpa icke-diskriminerande villkor innebär bl.a. att 
TeliaSonera ska ge externa grossistkunder samma kvalitet och villkor 
som TeliaSoneras interna verksamhet får vad gäller till exempel: 

a. pris, 

b. tekniska parametrar, 

c. leveranstid, 

d. leveransprecision, 

e. felavhjälpningstid, 

f. felavhjälpningsprecision, 

g. beställningsprocess, 

h. tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och 
administrativa rutiner, samt  

i. information. 

3. TeliaSonera ska vid tillhandahållandet av tjänster som efterfrågas av 
externa operatörer men som inte fyller någon funktion för TeliaSoneras 
egen verksamhet, t.ex. nätsammankoppling, basera villkoren för 
tillhandahållandet på objektiva grunder, så att tillämpningen av villkoren 
inte medför nackdelar för externa operatörer. 

4. Vid tillhandahållande av tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur och 
därtill hörande tjänster ska TeliaSonera, från och med de tidpunkter som 
anges i tidplanen i punkten 8 nedan, dessutom  

a. tillämpa principen om lika insatsresurser, dvs. ett tillhandahållande 
av samma tjänster och information till TeliaSoneras interna 
slutkundsverksamhet och externa operatörer, inbegripet tjänsternas 
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pris- och kvalitetsnivå, inom samma tidsramar och med samma 
system och processer, samt med samma grad av tillförlitlighet och 
prestanda. 

b. endast använda samma produkter, tjänster, information, 
stödsystem och processer i den interna slutkundsverksamheten som 
företaget även tillhandahåller externa grossistkunder. 

5. TeliaSonera ska, från och med de tidpunkter som anges i punkten 8 
nedan, genom ett tekniskt replikerbarhetstest kunna visa att de 
fiberbaserade slutkundstjänster TeliaSonera tillhandahåller kan 
produceras med de fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden och därtill 
hörande tjänster som företaget tillhandahåller. TeliaSonera ska senast 
tre månader efter detta beslut ta fram en metod och redovisa för PTS 
hur testet av teknisk replikerbarhet ska genomföras. 

6. TeliaSonera ska, från och med de tidpunkter som anges i punkten 8 
nedan, tillse att de fiberbaserade slutkundstjänster 
(flaggskeppsprodukter) som den egna slutkundsverksamheten 
tillhandahåller kan ekonomiskt replikeras av tillträdande operatörer med 
de fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden och därtill hörande tjänster 
som företaget tillhandahåller. Det ekonomiska replikerbarhetstest som 
PTS har framtagit utgör den standard som TeliaSonera ska följa.  

7. TeliaSonera ska medverka till att ett ekonomiskt replikerbarhetstest kan 
genomföras av PTS med godkänt resultat, före de under punkten 8 
nedan angivna tidpunkterna, avseende fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträden samt vidta de åtgärder som krävs för att testet 
ska ge ett godkänt resultat. 

8. TeliaSonera ska tillämpa icke-diskriminerande villkor enligt principen om 
lika insatsresurser m.m. enligt punkterna 4, 5 och 6 ovan enligt följande 
tidplan: 
 
a. senast från och med den 1 januari 2016 för tillträde med svart 

fiber till mindre flerfamiljshus och mindre företag, och därtill 
hörande tjänster, som ansluts med FTTH-teknik.  
 

b. senast från och med den 1 juli 2016 för tillträde med svart fiber till 
enfamiljshus och därtill hörande tjänster.  

 
c. så snart som möjligt, dock senast från och med den 1 december 

2016, för övriga tillträden till fiberaccessnät och därtill hörande 
tjänster. Denna senare tidpunkt gäller också sådana stödsystem 
och sådana processer som är kopplade till felavhjälpning. 
 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 6 §§ 
LEK. 
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6.6.1 Rättslig utgångspunkt 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att tillämpa 
icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska särskilt 
säkerställa: 
 

1. att operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga 
villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 
 

2. att de tjänster och den information som operatören erbjuder andra, 
tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

 
Genom paragrafen genomförs artikel 10.1 och 10.2 i tillträdesdirektivet.  

Att ett villkor eller en tjänst ska vara likvärdigt eller likvärdig innebär inte 
nödvändigtvis att det måste vara fråga om samma villkor eller samma tjänst 
som erbjuds andra.217 Genom bestämmelsen ges en möjlighet att ställa krav på 
ett företag med ett betydande inflytande på en bestämd marknad att inte 
snedvrida konkurrensen genom att, utan objektivt godtagbara skäl, särbehandla 
vissa konkurrenter. 

EU-kommissionen har hösten 2013 antagit en rekommendation om enhetliga 
krav på icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder, vilken syftar till 
att främja effektiva investeringar och innovation beträffande ny och förbättrad 
infrastruktur, samtidigt som effektiv konkurrens bibehålls.218 
Rekommendationen lägger stor vikt vid att uppnå neutrala villkor för 
marknadsaktörerna och betonar därför vikten av en strikt tillämpning av icke-
diskrimineringsprincipen för att skapa lika villkor för alla (”Equivalence of 
Access”). I första hand bör myndigheterna enligt EU-kommissionen, försöka 
åstadkomma en reglering som innebär ”Equivalence of Inputs” (EoI), dvs. en i 
princip fullständig enhetlighet mellan samtliga grossistkunders insatsvaror, 
inklusive de insatsvaror som används i SMP-operatörens egna 
slutkundsverksamhet. EoI har i den svenska översättningen av 
rekommendationen benämnts ”lika insatsresurser”. 

                                                 
217 Se prop. 2002/03:110 s. 376 f. 
218 EU-kommisionens recommendation från 2013. 
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6.6.2 Särbehandling kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden 

Konkurrensneutralitet mellan operatörer på grossistnivå är nödvändigt för att 
skapa goda förutsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden. 
Ett vertikalt integrerat företag med betydande inflytande på en eller flera 
grossistmarknader har dock incitament att särbehandla den egna 
slutkundsverksamheten jämfört med grossistkunderna för att på så sätt stärka 
sin ställning på slutkundsmarknaden. En sådan särbehandling från ett företag 
med marknadsmakt kan leda till snedvriden konkurrens. 

En allmän skyldighet om icke-diskriminering har därför normalt ansetts vara 
nödvändig för att komma till rätta med problemet att SMP-operatören ger den 
egna slutkundsverksamheten orättvisa fördelar eller särbehandlar vissa externa 
grossistkunder.219 En icke-diskrimineringsskyldighet syftar till att skapa en jämn 
spelplan på slutkundsmarknaden, så att effektiva operatörer har möjlighet att 
konkurrera på slutkundsmarknaden även om de är hänvisade till att hyra en 
insatsvara från SMP-operatören. 

PTS har sedan år 2004 ålagt TeliaSonera skyldigheten att tillämpa icke-
diskriminerande villkor. I 2010 års beslut ålades TeliaSonera att vid 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster under 
likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot andra som 
tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt att tillhandahålla tjänster och 
information på samma villkor och med samma kvalitet externt och internt. 

6.6.3 En skyldighet att inte diskriminera behövs 

TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde, och är ett vertikalt integrerat företag som 
tillhandahåller egna slutkundsprodukter baserat på insatsvaran 
nätinfrastrukturtillträde. TeliaSonera har därför incitament att särbehandla den 
egna slutkundsverksamheten, för att förhindra andra operatörers etablering eller 
verksamhet på slutkundsmarknaden och förstärka den egna 
marknadspositionen. 

TeliaSonera kan exempelvis genom prissättning eller andra avtalsvillkor gynna 
den egna verksamheten i förhållande till externa grossistkunder som köper 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster från TeliaSonera. 
TeliaSonera har också möjlighet att undanhålla information från de externa 
grossistkunderna, vilket kan medföra att dessa inte har den information som de 
behöver för att kunna tillhandahålla aktuell slutkundstjänst. Annan information 
som är nödvändig för att grossistkunderna ska kunna agera konkurrenskraftigt 
                                                 
219 Jfr Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) 
network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a 
consequence of a position of significant market power in the relevant market, BoR (12) 127, 26.11.2012. 
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är information som behövs för investeringsbeslut, såsom planer för 
nyinvestering, teknikskiften, eller information om drift och underhåll. 

Risk finns också att TeliaSonera otillbörligt särbehandlar enskilda externa 
grossistkunder, så att dessa får en konkurrensfördel på slutkundsmarknaden. 
Även ett sådant beteende ger snedvridande och exkluderande effekter, och 
leder till försämrad konkurrens på slutkundsmarknaden. 

Även om TeliaSonera har ålagts en skyldighet att ge tillträde till fiber- och 
kopparbaserad nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster, kvarstår risken att 
detta tillhandahållande sker på diskriminerande villkor. För att skyldigheten att 
tillhandahålla nätinfrastrukturtillträde ska få avsedd verkan är det en 
förutsättning att de externa operatörerna ges förutsättning att leverera 
bredbandstjänster till slutkunderna på samma villkor som TeliaSonera. PTS 
reglering syftar till att uppnå en situation där marknadsaktörerna beter sig som 
de skulle göra i en situation med fungerande konkurrens, dvs. där det inte finns 
någon vertikalt integrerad operatör med betydande marknadsinflytande. I en 
sådan situation skulle effektiva investeringar ske och tillträde skulle säljas till 
icke-diskriminerande villkor och till ett pris som motsvarar kostnaderna med 
påslag för skälig vinst.  

En allmän skyldighet om icke-diskriminering ska bl.a. förhindra beteenden som 
ger upphov till konkurrenshämmande prisrelaterade klämeffekter eller 
exkluderande effekter. Skyldigheten ska säkerställa att köpare av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster inte otillbörligt särbehandlas 
i förhållande till andra köpare eller i förhållande till verksamheter inom 
TeliaSonera som baserar sina slutkundserbjudanden på insatsvaran 
nätinfrastrukturtillträde och verkar på motsvarande slutkundsmarknad som de 
externa konkurrerande grossistkunderna. TeliaSonera ska med andra ord inte 
kunna gynna sin egna interna verksamhet i förhållande till externa 
grossistkunder, och inte heller otillbörligt gynna enskilda externa 
grossistkunder. Därför finns ett behov av att säkerställa att företagets 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster sker på 
ett likvärdigt sätt externt som internt.  

6.6.4 Icke-diskriminering innebär att operatörer under likvärdiga 
omständigheter ska behandlas lika 

En skyldighet att inte diskriminera innebär för det första att TeliaSonera ska 
tillämpa likvärdiga villkor mellan externa operatörer under likvärdiga 
förhållanden, exempelvis vad gäller prissättning. Detta innebär exempelvis att 
om det förekommer rabatter ska en sådan rabatt vara lika stor för de operatörer 
vars volymer är jämförbara. 
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6.6.5 Icke-diskriminering innebär att operatörerna ska få samma 
villkor och kvalitet som den egna organisationen 

En skyldighet att inte diskriminera innebär dessutom att TeliaSonera ska 
tillhandahålla tjänster och information till externa grossistkunder på samma 
villkor och med samma kvalitet som till den interna slutkundsverksamheten. 
Tillträdande operatörer ska ges minst lika goda förutsättningar som 
TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet.  

Detta innebär att TeliaSonera ska säkerställa att externa och interna 
grossistkunder får samma kvalitet och villkor vad gäller exempelvis pris, 
tekniska parametrar, leveranstid, leveransprecision, felavhjälpningstid, 
felavhjälpningsprecision, tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade 
funktioner och administrativa rutiner, samt information. 

6.6.6 En förstärkt skyldighet att inte diskriminera behövs för 
fiberbaserad infrastruktur 

En skyldighet att inte diskriminera de externa operatörerna gentemot den egna 
slutkundsverksamheten innebär inte i sig att SMP-operatören behöver 
tillhandahålla exakt samma produkter, stödsystem och processer internt och 
externt. En sådan något mindre ingripande form av icke-diskriminering, som 
syftar till att säkerställa att de externa kunderna med stöd av grossisttjänsterna 
får möjlighet att konkurrera på slutkundsmarknaden på samma villkor som 
SMP-operatören, brukar benämnas Equivalence of Output (EoO). I EU-
kommissionens rekommendation fårn 2013 översätts detta till likvärdiga resultat. 

En mer ingripande form av icke-diskriminering är Equivalence of Input (EoI), som 
i den svenska språkversionen av EU-kommissionens rekommendation från 
2013översätts till lika insatsresurser. Enligt denna princip ska externa 
grossistkunder erbjudas samma tjänster till samma priser och med samma 
transaktionsprocesser som SMP-operatörens egen slutkundsverksamhet. PTS 
har i varje enskilt fall att bestämma vilken form av icke-diskriminering som 
krävs.220 

I beslutet från 2010 ålade PTS TeliaSonera en skyldighet om icke-
diskriminering enligt principen om likvärdiga resultat, eller EoO. Sedan dess har 
det skett vissa förändringar såväl på marknaden som i regelverket som ger PTS 
anledning att se över utformningen av skyldigheten om icke-diskriminering. 
Marknaden har förändrats bl.a. genom att det nu finns tydliga tecken på en 
ökad efterfrågan på tillträde också till svart fiber till enfamiljshus. Detta ställer 
nya krav på bl.a. tillträdande operatörers tillgång till lika effektiva stödsystem 

                                                 
220 Se Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network 
infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a 
consequence of a position of significant market power in the relevant market, BoR (12) 127, 26.11.2012. 
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som de som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet använder då antalet 
tillträden kan väntas bli högre. Regelverket har ändrats genom EU-
kommissionens rekommendation från 2013. PTS har dessutom under den 
gångna regleringsperioden fått erfarenheter från tillsynen av tillträde till 
fiberbaserad nätinfrastruktur, som gör det möjligt att ålägga en tillträdes- och 
icke-diskrimineringsreglering som är bättre anpassad till marknadssituationen. 

Enligt EU-kommissionens rekommendation från 2013 är EoI den säkraste 
metoden för att uppnå effektiv icke-diskriminering. Regleringsmyndigheterna 
bör därför undersöka om det är proportionerligt att ålägga SMP-operatörerna 
att tillhandahålla resurser i grossistledet på basis av EoI. Vid en sådan 
proportionalitetsbedömning ska hänsyn bl.a. tas till SMP-operatörens 
marginalkostnader för att erbjuda EoI, möjligheten att inte reglera priserna i 
grossistledet för NGA-nät, möjliga positiva effekter på innovation och 
konkurrens, eventuella frivilliga åtaganden från SMP-operatören samt SMP-
operatörens storlek.221 

Rekommendationen syftar till att främja effektiva investeringar och innovation i 
ny och bättre infrastruktur och samtidigt tillgodose behovet av att upprätthålla 
konkurrensen, som är ett viktigt långsiktigt incitament för investeringar. Att 
skapa goda förutsättningar för investeringar ger vanligen en ökad 
konsumentnytta och är en viktig faktor för PTS att ta hänsyn till vid 
utformningen av regleringen. I Sverige sker omfattande fiberinvesteringar. På 
sikt kommer betydelsen av kopparnätet att minska och betydelsen av 
fiberinfrastruktur att öka. Det är viktigt att den reglering som åläggs avseende 
tillträde till fiberinfrastruktur är väl ägnad att skapa goda förutsättningar för 
konkurrens på slutkundsmarknaden på längre sikt. 

PTS har i sin tillsyn kunnat konstatera att konkurrensproblemen på marknaden 
för nätinfrastrukturtillträde till stor del hänger samman med TeliaSoneras 
vertikala integration och risken för särbehandling av företagets externa 
grossistkunder i jämförelse med den interna slutkundsverksamheten. 
TeliaSonera tillämpar t.ex. olika rutiner och stödsystem m.m. för den interna 
slutkundsverksamheten222 och de externa grossistkunderna, vilket försvårar 
tillsynen. Det finns också assymmetrier i den information som externa och 
interna kunder har tillgång till. 

Det är därför angeläget att uppnå en högre grad av likabehandling, vilket kan 
ske genom att ålägga TeliaSonera ett strikt krav på icke-diskriminering genom 
principen om EoI. Det ger också PTS förbättrade förutsättningar för insyn och 

                                                 
221 EU-kommissionens rekommendation från 2013, rek. 7. 
222 Jfr t.ex. PTS tillsynsärende med dnr 14-5283 
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jämförelse mellan externa och interna transaktioner. PTS bedömer på 
ovanstående grunder att kommissionens rekommendation från 2013 är en 
lämplig utgångspunkt för utformningen av regleringen på marknaden. 

Att tillhandahålla tillträde enligt principen om EoI är en ingripande skyldighet 
för TeliaSonera, eftersom företaget sannolikt behöver genomföra relativt 
omfattande anpassningar av framförallt system och processer. Skyldigheten är 
dessutom ett större ingrepp i TeliaSoneras frihet att agera jämfört med tidigare 
icke-diskrimineringsskyldighet. För att EoI ska vara en proportionerlig 
skyldighet måste nyttan av åtgärden överväga kostnaderna för densamma.  

De fiberbaserade grossistprodukterna är fortfarande relativt nya och för vissa 
produkter saknas systemstöd. TeliaSonera tog år 2010 ett inriktningsbeslut om 
att utveckla gränssnittet NetBusiness till att inkludera även TeliaSoneras interna 
försäljning.223 Arbetet med att föra över TeliaSoneras fiberbeställningar till det 
beställningsgränssnitt som används för externa grossistkunder befinner sig dock 
fortfarande i en förstudiefas och det är oklart hur planen ser ut.224 TeliaSonera 
har till PTS indikerat att företaget avser att införa EoI för reglerade passiva 
fiberprodukter.  

Kostnaderna för att anpassa system och processer till EoI är emellertid 
sannolikt högre för befintliga produkter med befintliga system. TeliaSoneras 
kopparbaserade tillträdestjänster har tillhandahållits under lång tid och 
befintliga system och processer utvecklades till stor del ursprungligen för att 
kunna tillhandahålla fast telefoni. Det skulle sannolikt bli kostsamt för 
TeliaSonera att förändra dessa för att uppfylla principen om EoI. Dessutom 
medför substitutionen från kopparbaserade produkter till fiberbaserade 
produkter att en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet för kopparbaserade 
tillträdesprodukter på något längre sikt skulle få en begränsad nytta.  

PTS gör därför bedömningen att införandet av en striktare form av icke-
diskriminering enligt principen om EoI endast medför sådana fördelar att det 
kan anses proportionerligt i förhållande till kostnaderna när det gäller tillträde 
till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster. 

6.6.7 Omfattning av skyldigheten att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde 

Vid tillhandahållande av tillträde till nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande 
tjänster ska TeliaSonera under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga 
villkor mot de externa grossistkunder som tillhandahåller likvärdiga tjänster. 
Det innebär att TeliaSonera inte får gynna eller missgynna någon grossistkund i 
                                                 
223 Avrapportering EAB Kvartal 4 2010, 2011-02-15. 
224 Avrapportering EAB Kvartal 3 2013, 2013-12-10. 
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förhållande till hur andra grossistkunder behandlas. Exempelvis måste rabatter 
vara lika stora för de operatörer vars volymer är jämförbara. Det krävs objektivt 
godtagbara skäl för att särbehandla vissa kunder i förhållande till andra.225 

Att ett villkor eller en tjänst ska vara likvärdigt eller likvärdig innebär inte att det 
ska vara fråga om samma villkor eller samma tjänst som erbjuds andra.226 

Vid tillhandahållande av tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur och därtill 
hörande tjänster, eller till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill hörande 
tjänster fram till dess att TeliaSonera uppfyller kraven på EoI, ska TeliaSonera 
erbjuda externa grossistkunder tjänster och information på samma villkor och 
med samma kvalitet som gäller för TeliaSoneras egna tjänster. Det innebär att 
de externa grossistkunderna ska ges lika goda förutsättningar som TeliaSoneras 
egen slutkundsverksamhet att med stöd av grossisttjänsterna vara verksamma 
på slutkundsmarknaden. 

Ett åläggande om att externa grossistkunder ska få tjänster och information på 
samma villkor och med samma kvalitet som TeliaSoneras interna verksamhet 
syftar till att säkerställa att de externa grossistkunderna ges förutsättningar att 
leverera bredbandstjänster till slutkunder på samma villkor som TeliaSonera. 
Det behöver alltså inte vara fråga om att samma tjänster och processer erbjuds 
internt och externt, men tjänsterna och processerna ska vad gäller funktion och 
pris vara jämförbara. Det innebär exempelvis att om TeliaSonera gör en 
förbättring i de egna systemen måste motsvarande förbättringar göras i system 
som erbjuds externa operatörer, för att dessa inte ska få en konkurrensnackdel.  

Skyldigheten är generell och gäller samtliga de tjänster och den information 
som TeliaSonera tillhandahåller enligt detta beslut. PTS ser emellertid ett behov 
av att särskilt peka ut vissa av de områden där det är extra viktigt att externa 
operatörer inte diskrimineras i jämförelse med TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet och där det blir betydligt svårare för de externa 
operatörerna att konkurrera med TeliaSonera om de får sämre förutsättningar 
än TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Dessa områden är: 

• Pris 
• Tekniska parametrar 
• Beställningsprecision 
• Leveranstid 
• Leveransprecision 
• Felavhjälpningstid 

                                                 
225 Prop. 2002/03:110, s. 376 f. 
226 Prop. 2002/03:110, s. 377. 
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• Felavhjälpningsprecision 
• Tillgång till de stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner, samt 

den information, exempelvis teknisk dokumentation, som de andra 
operatörerna behöver för att kunna tillgodogöra sig tillträdet 

Det krävs inte att avtal faktiskt har träffats med annan för att skyldigheten att 
inte diskriminera ska vara tillämplig, utan det räcker med att TeliaSonera 
erbjuder en tjänst på villkor som inte är konkurrensneutrala.227 

6.6.8 Omfattning av skyldigheten att tillämpa principen om lika 
insatsvaror vid tillhandahållande av tillträde till fiberbaserad 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster 

Vid tillhandahållande av tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill 
hörande tjänster ska TeliaSonera utöver vad som gäller generellt tillämpa 
principen om lika insatsresurser, dvs. ett tillhandahållande av samma tjänster 
och information till TeliaSoneras interna slutkundsverksamhet och externa 
operatörer, inbegripet tjänsternas pris- och kvalitetsnivå, inom samma tidsramar 
och med samma system och processer, samt med samma grad av tillförlitlighet 
och prestanda. TeliaSonera är även skyldiga att endast använda samma 
produkter, tjänster, information, stödsystem och processer i den interna 
slutkundsverksamheten som företaget även tillhandahåller externa 
grossistkunder.  

En skyldighet om icke-diskriminering enligt principen om EoI är mer 
ingripande än skyldigheten om icke-diskriminering enligt principen om EoO, 
eftersom den innebär att externa grossistkunder ska få tillgång till precis samma 
tjänster till samma priser och med samma transaktionsprocesser som 
TeliaSonera. Detta är det mest verkningsfulla sättet att ge grossistkunderna 
möjlighet att konkurrera i efterföljande led på samma villkor som TeliaSonera.  

Som beskrivits ovan är en förstärkt skyldighet om icke-diskriminering endast 
proportionerlig vad gäller tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill 
hörande tjänster. Skyldigheten gäller generellt för alla aspekter av tillträdet enligt 
detta beslut. För att en verklig likabehandling ska komma till stånd krävs att 
därtill hörande tjänster som är nödvändiga för att realisera tillträdet också 
omfattas av EoI. Det finns därför ett behov av att se över utformningen av 
samtliga skyldigheter för att säkerställa att syftet med EoI uppnås. Pris, tekniska 
parametrar, beställnings- respektive leveransprocess, felavhjälpning, 
tjänstenivåavtal och garantier, tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade 
funktioner och administrativa rutiner och annat tillträde till tillhörande 

                                                 
227 Prop. 2002/03:110, s. 377. 
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installationer, och information är exempel på faktorer som ska vara samma 
enligt principen om EoI.  

PTS bedömer att tillämpningen av principen om EoI på tillträden till 
fiberbaserad infrastruktur framförallt innebär en väsentligt ökad börda på 
TeliaSonera när det gäller tillhandahållande av information samt stödsystem och 
processer. 

6.6.8.1     Samma stödsystem och processer ska tillhandahållas externt och 
internt 

Skyldigheten innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla fiberbaserade 
tillträdesprodukter över exakt samma beställnings- och informationssystem, och 
på exakt samma villkor, till externa grossistkunder och den interna 
verksamheten. PTS har i sin tillsyn kunnat konstatera att det är svårt att 
säkerställa ”likartad nivå” när olika system och processer används för externa 
och interna kunder.228 PTS erfarenhet visar också att TeliaSoneras interna 
system och processer för kopparbaserat tillträde under lång tid fungerat 
avsevärt bättre än motsvarande system och processer för externa 
grossistkunder, vilket bl.a. förorsakat onödigt långa ledtider, sämre tillgång till 
information om bl.a. adresser och nät och sämre felavhjälpning. 

En skyldighet att tillhandahålla tillträde till fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde 
och därtill hörande tjänster i samma system och på samma villkor vid både 
interna och externa transaktioner är enligt PTS avgörande för att skapa den 
säkerhet som grossistkunderna behöver för att kunna agera konkurrenskraftigt 
på slutkundsmarknaden och för att säkerställa syftet med EoI. 

Anpassningen till en striktare form av icke-diskriminering, framförallt 
anpassning och utveckling av system, är en process som kräver stora insatser av 
TeliaSonera. Det är därför rimligt att företaget har viss tid på sig för detta, samt 
att denna tid varierar mellan olika typer av fibertillträden baserat på de specifika 
förutsättningarna för varje produktkategori. Tidplanen för införandet bygger på 
att detta sker genom att TeliaSoneras slutkundsverksamhet övergår till att 
använda befintliga system som redan innan övergången används av externa 
grossistkunder. Detta gäller gränssnitt för maskin till maskin-kommunikation229, 
web-gränssnitt230 och manuell hantering via t.ex. en kundtjänst. Därmed bedöms 
externa grossistkunders rimliga krav på tid för att anpassa sina interna processer 
och systemstöd vara tillgodosedda. 

                                                 
228 I ärenden gällande nyckeltal för koppar, PTS dnr 10-8069 och 11-12008. 
229 För närvarande benämnt NetBusiness Connect 
230 För närvarande benämnt NetBusiness Web 
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PTS bedömer att TeliaSonera för nya produkter bör anpassa systemstöd och 
processer med utgångspunkt i EoI till den 1 januari 2016. Detta gäller tillträde 
till svart fiber med FTTH-teknik231 till mindre flerfamiljshus och till mindre 
företag och därtill hörande tjänster. För tillträde till svart fiber till villa och 
därtill hörande tjänster bedömer PTS att den striktare formen av skyldighet, 
med hänsyn till utveckling av stödsystem och processer, inte rimligen kan 
åläggas TeliaSonera före den 1 juli 2016. Slutligen bedömer PTS att den 
striktare formen av skyldighet avseende övriga fiberbaserade tillträden och 
därtill hörande tjänster kan åläggas TeliaSonera senast den 1 december 2016. 
Grunden för det senare ställningstagandet är att två år generellt får bedömas 
vara en tillräcklig tid för anpassningar av stödsystem och processer, även om 
dessa är komplicerade. 

PTS bedömer att införandet av EoI behöver ske stegvis och med särskilt 
beaktande av förutsättningarna för att ändra framförallt system och processer 
för felavhjälpning. Den främsta orsaken till detta är att system och processer för 
felavhjälpning är något som omfattar ett mycket stort antal befintliga 
slutkundsförbindelser. Därmed finns ett behov av att överföringen av dessa till 
nya system sker under ordnade former med minimerad risk för befintliga 
slutkunders tillgång till kommunikationstjänster i händelser av fel. Den 
fördröjning som detta innebär med införande av EoI kan delvis kompenseras 
av att efterlevnaden av skyldigheterna att redovisa nyckeltal bl.a. förbättras vad 
gäller felavhjälpningstider och felavhjälpningsprecision på tillträden baserade på 
fiber. Därmed ökar möjligheterna att genom tillsyn upptäcka och ingripa mot 
misstänkt diskriminering av externa grossistkunder i förhållande till vad som 
tidigare har gällt. Sammanfattningsvis bedöms anpassning av stödsystem och 
processer för felavhjälpning vara omfattande varför EoI förväntas kunna 
uppnås senast den 1 december 2016. 
 
TeliaSonera åläggs därför att tillämpa principen om EoI den 1 januari 2016 
beträffande tillträde till svart fiber till mindre flerfamiljshus och mindre företag 
som byggs med FTTH-teknik och därtill hörande tjänster, från och med den 1 
juli 2016 beträffande svart fiber till villa och därtill hörande tjänster, samt så 
snart som möjligt dock senast den 1 december 2016 för övrigt fiberbaserat 
tillträde och därtill hörande tjänster.  

Med mindre flerfamiljshus avses i detta beslut typiskt sett flerfamiljshus med 
upp till ca 10 lägenheter. Med mindre företag avses typiskt sett sådana företag 
som har sina lokaler i eller i nära anslutning till t.ex. en ägares bostad, t.ex. i 
källarplanet på en villa.  

                                                 
231 Med FTTH-teknik står H står för home – hemmet – vilket innebär att optofiberkabel dras ända fram till 
slutanvändarens bostad eller arbetsställe. 
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6.6.8.2     Information m.m. 

Icke-diskriminering enligt principen om EoI innebär att externa grossistkunder 
ska få tillgång till den information som är nödvändig för att kunna tillgodogöra 
sig nätinfrastrukturtillträdet på ett effektivt sätt, på samma villkor som 
TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Informationsassymmetri är ett av de 
vanligaste problemen på en marknad där det finns en vertikalt integrerad 
dominerande aktör. Det är också ett av de problem som kan vara svårast att 
upptäcka och bevisa, samtidigt som frågan har stor betydelse för utvecklingen 
av konkurrensen på slutkundsmarknaden.  

Det är av stor betydelse att personal inom TeliaSoneras slutkundsverksamhet 
har tydliga begränsningar i sina befogenheter och praktiska möjligheter att 
använda annan information, andra stödsystem, andra beställningsprocesser och 
motsvarande än vad som är tillgängligt för externa grossistkunder. Detta är dels 
en fråga om begränsningar i tillgång till hård- och mjukvara i tekniska system, 
men också en fråga om styrning, ledning och intern kontroll inom TeliaSonera. 
För att möjliggöra en effektiv tillsyn och för att skapa ett nödvändigt förtroende 
från externa grossistkunder bör TeliaSonera anpassa bl.a. processer, stödsystem, 
interna regelverk, incitamentsprogram och intern kontroll och uppföljning i 
linje med den striktare skyldigheten om icke-diskriminering. PTS bedömer att 
företaget genom dels den uppdelning som finns mellan slutkundsverksamheten 
och TeliaSonera Skanova Access AB, dels TeliaSoneras Equality of Access 
Board (EAB) har goda förutsättningar att åstadkomma detta utan stora 
kostnader. 

Det finns också ett behov av att i detta sammanhang förtydliga att TeliaSonera 
även har en skyldighet att tillhandahålla information till grossistkunderna när ny 
fiberbaserad infrastruktur anläggs. Externa grossistkunder måste få goda 
förutsättningar att planera införsäljning mot slutkund och bedöma ekonomiska 
förutsättningar för etablering, så att konkurrensförutsättningarna inte onödigt 
snedvrids vid övergången från koppar till fiber.  

Från den tidpunkt då TeliaSonera lämnar en beställningsbekräftelse på en 
godkänd order eller motsvarande om nyanläggning till slutkundsadresser i ett 
område ska TeliaSonera informera också övriga operatörskunder om detta. En 
sådan skyldighet gäller såväl när TeliaSonera nyanlägger på beställning av den 
egna koncernen som i övriga fall. Informationsplikten omfattar således även 
områden där TeliaSonera anlägger fiber åt sin egen kommunikationsoperatör 
(vilket för närvarande marknadsförs som ”Öppen fiber” via TeliaSonera 
Operator Business).232. 

                                                 
232 Jfr. nedan i skyldighet att tillhandahålla information 
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6.6.9 Teknisk replikerbarhet 

För att externa grossistkunder inte ska ha sämre förutsättningar än TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet är det viktigt att det säkerställs att externa grossistkunder 
tekniskt kan replikera TeliaSoneras slutkundserbjudanden genom de 
nätinfrastrukturtillträden som TeliaSonera tillhandhåller. TeliaSonera ska därför 
genom ett s.k. tekniskt replikerbarhetstest kunna visa att de slutkundstjänster 
TeliaSonera tillhandahåller kan produceras med de nätinfrastrukturtillträden 
och tillhörande installationer som företaget tillhandahåller externa 
grossistkunder. TeliaSonera ska senast tre månader efter detta beslut ta fram en 
metod och redovisa för PTS hur det tekniska replikerbarhetstestet ska 
genomföras.  

TeliaSonera ska genomföra ett tekniskt replikerbarhetstest och redovisa 
resultatet för PTS innan en ny slutkundstjänst lanseras. TeliaSonera ska även på 
uppmaning av PTS utföra testet och redovisa resultatet även för redan 
lanserade slutkundstjänster. För att en slutkundstjänst ska anses möjlig att 
tekniskt replikera krävs att testet innefattar hela kedjan med nödvändiga 
komponenter för att replikera slutkundstjänsten. Detta innefattar bl.a. tillgång 
till information, samlokalisering och leverans. För det fall PTS anser att teknisk 
replikerbarhet inte föreligger har myndigheten möjlighet att meddela 
nödvändiga förelägganden och förbud enligt 7 kap. 5 § LEK. 

6.6.10 Ekonomisk replikerbarhet 

EU-kommissionens rekommendation från 2013 utfärdades med syfte att främja 
konkurrensen och förbättra klimatet för bredbandsinvesteringar. I 
rekommendationen framhåller EU-kommissionen att priserna på tillträde till 
passiva NGA-accesser i grossistledet, under vissa angivna förutsättningar, inte 
bör regleras. En av dessa förutsättningar innebär att de nationella 
regleringsmyndigheterna ska kunna genomföra ett ekonomiskt 
replikerbarhetstest. Genom ett sådant test ska myndigheterna kunna avgöra om 
alternativa operatörer som ansöker om tillträde ekonomiskt kan replikera ett 
erbjudande från SMP-operatören i efterföljande led med den tillgängliga 
reglerade resursen i grossistledet.  

Det ekonomiska replikerbarhetstestet syftar till att säkerställa att TeliaSonera 
inte diskriminerar prismässigt och utgör en skyddsåtgärd som ska användas för 
att analysera marginalen mellan priset för slutkundstjänster och priset för 
grossisttillträde till nätinfrastruktur. Testet ska således bedöma om denna 
marginal är sådan att en extern grossistkund på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde har möjlighet att tillhandahålla vissa fasta 
bredbandstjänster till slutkunder med lönsamhet. 
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PTS arbetar för närvarande med att utveckla en metod för hur det ekonomiska 
replikerbarhetstestet ska struktureras och genomföras. PTS arbetshypotes och 
principer för utformning av modell framgår av en separat promemoria som 
samråds tillsammans med detta beslut (dnr 14-1253). 

Det ekonomiska replikerbarhetstestet ska utföras på betydande tjänster på 
slutkundsmarknaden, s.k. flaggskeppsprodukter. Med flaggskeppsprodukter 
menas de mest relevanta produkterna i detaljistledet, däribland 
bredbandstjänster, vilket framgår av bilaga II till EU-kommissionens 
rekommendation från 2013. PTS avser att fastställa vilka tjänster som ska anses 
utgöra flaggskeppsprodukter.  

Rekommendationen tar i första hand sikte på en situation där en 
regleringsmyndighet överväger att införa reglering av NGA-produkter. I Sverige 
är dock situationen en annan. NGA-produkter, såsom svart fiber i accessnätet, 
har sålts under många år och utgjort en betydande del av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde under en längre tid. Tillträde till fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde har också omfattats av prisreglering sedan 2011. Det är 
således inte fråga om att överväga att ålägga ny reglering, utan om att lyfta 
befintlig prisreglering. Detta gör att förutsättningarna för det ekonomiska 
replikerbarhetstestet delvis blir annorlunda i Sverige. 

Det pris som idag tillämpas för insatsvaran är således reglerat, vilket medför en 
ökad komplexitet vid genomförandet av testet innan regleringen lyfts. Samtidigt 
är det av avgörande betydelse att testet genomförts innan prisregleringen lyfts 
för att säkerställa att det är möjligt att ekonomiskt replikera tjänsten eller 
tjänsterna. Det gör att PTS måste kunna genomföra det ekonomiska 
replikerbarhetstestet innan prisregleringen lyfts, men med användande av de 
priser som skulle råda i frånvaron av prisreglering. PTS måste därför kunna 
göra en bedömning av vilka priser som skulle tillämpas ifall prisregleringen 
skulle lyftas bort, och genomföra det ekonomiska replikerbarhetstestet utifrån 
dessa förhållanden. En sådan bedömning förutsätter att PTS kan inhämta 
uppgifter om vilka eventuella planerande prisförändringar som frånvaron av 
prisreglering kan komma att innebära. Därmed kan PTS avgöra om det finns en 
risk för att ett borttagande av prisregleringen skulle kunna innebära att 
alternativa operatörer får svårigheter med att ekonomiskt replikera TeliaSoneras 
slutkundserbjudanden. 

Det är emellertid inte bara förhållanden vid ett lyftande av prisregleringen som 
PTS ska undersöka med hjälp av det ekonomiska replikerbarhetstestet. Utöver 
att göra testet inledningsvis, så ska PTS även genomföra ett sådant test vid 
nylansering eller förändring av flaggskepps- eller grossistprodukter. 
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PTS kommer således att genomföra ett ekonomiskt replikerbarhetstest i 
följande situationer. 

1. Inför ett eventuellt beslut om att inte upprätthålla prisregleringen av 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden.  
 

2. Då TeliaSonera lanserar en ny flaggskeppsprodukt i slutkundsledet 
vilken baseras på ett i detta beslut reglerat fibertillträde eller en ny 
fiberbaserad grossistprodukt som innefattar sådant tillträde som regleras 
inom ramen för regleringen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde.     
 

3. Då TeliaSonera gör väsentliga förändringar vad gäller utformning eller 
villkor, såsom pris eller produktpaketering, av redan lanserade 
flaggskeppsprodukter eller fiberbaserade grossistprodukter som 
innefattar sådant tillträde som regleras inom ramen för regleringen på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde. 

För det fall att PTS vid ett initialt genomfört ekonomiskt replikerbarhetstest 
upptäcker att tillträdande operatörer sannolikt inte kommer kunna ekonomiskt 
replikera TeliaSoneras slutkundserbjudanden i form av s.k. 
flaggskeppsprodukter, saknas förutsättningar att lyfta prisregleringen. Om PTS 
efter att prisregleringen tagits bort tillämpar det ekonomiska 
replikerbarhetstestet och upptäcker att problem med marginalen mellan en 
grossist- och en flaggskeppsprodukt uppstått, får PTS agera på lämpligt sätt 
utifrån omständigheterna för att komma till rätta med problemet. 

6.6.11 Villkor för tjänster utan funktion för TeliaSoneras egen 
verksamhet ska baseras på objektiva grunder 

Till skillnad från TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet behöver TeliaSoneras 
externa grossistkunder en del speciella tjänster för att kunna ansluta sig och 
använda TeliaSoneras infrastruktur och tekniska lösningar. Vissa tjänster köps 
därför endast av externa grossistkunder, och det är därför inte möjligt att för 
sådana tjänster tillämpa principen om likvärdiga insatsresurser i förhållande till 
TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Bedömningen av om ett villkor är 
diskriminerande kan dock enligt konkurrensrätten ske även utifrån om 
handelspartnern får en konkurrensnackdel233, eller om det finns objektivt 
godtagbara skäl för utformningen av villkoret.  

Således ställer ett åläggande om icke-diskriminering krav på att TeliaSonera 
utformar sina villkor på objektiva grunder, och att tillämpningen av villkoren 
inte medför nackdelar för konkurrerande operatörer. Villkoren vid 

                                                 
233 2 kap. 1 § Konkurrenslagen (2008:579). 
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tillhandahållandet av tjänster, t.ex. nätsammankoppling, som efterfrågas av 
externa operatörer men som inte fyller någon funktion för TeliaSoneras egen 
verksamhet, måste därför baseras på objektiva kriterier. 

6.6.12 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster, är att 
TeliaSonera inte ska snedvrida konkurrensen genom att särbehandla vissa 
grossistkunder. Genom att konkurrensen inte snedvrids kan grossistkunderna 
lättare etablera sig och verka på den aktuella marknaden, vilket TeliaSoneras 
allmänna tillträdesskyldighet syftar till. Beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet och det allmänna 
syftet med LEK. 

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag med betydande inflytande på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde samtidigt som företaget tillhandahåller 
egna slutkundsprodukter. Företaget kan således genom sin prissättning eller 
andra avtalsvillkor gynna den egna verksamheten i förhållande till externa 
grossistkunder. Med hänsyn till det betydande inflytande som TeliaSonera har, 
krävs en omfattande icke-diskrimineringsskyldighet som förhindrar att företaget 
kan utnyttja sin starka ställning på marknaden och därmed minska 
grossistkundernas konkurrenskraft. För att avsedd effekt ska kunna uppnås, 
dvs. att TeliaSonera inte ska särbehandla sin egen verksamhet eller vissa 
grossistkunder, finner PTS att det inte finns något mindre ingripande alternativ 
för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Principen om lika insatsvaror (EoI) ställer större och mer precisa krav på en 
SMP-operatörs agerande. Genom att ålägga TeliaSonera att tillämpa EoI 
uppnås, enligt PTS uppfattning, syftet med LEK på ett bättre sätt än med en 
mindre ingripande icke-diskrimineringsskyldighet. Samtidigt är det ett större 
ingrepp i TeliaSoneras verksamhet som innebär ökade kostnader. Som 
beskrivits är nyttan av att införa EoI på tillträden till fiberbaserad infrastruktur 
större jämfört med vad som gäller för tillträde till kopparbaserad infrastruktur. 
Samtidigt skulle det sannolikt också bli mer kostsamt att förändra processer och 
system för att uppfylla principen om EoI beträffande kopparbaserad access. 
Tillämpning av principen om EoI är en av flera förutsättningar för att också 
kunna lätta på den sedan 2011 gällande prisregleringen. Införandet av en 
striktare icke-diskrimineringsskyldighet sammantaget uppvägs till stor del av 
möjligheten till en lättad prisreglering.  

PTS gör därför bedömningen att det endast är proportionerligt med den 
striktare formen av icke-diskriminering när det gäller tillträde till fiberaccess och 
därtill hörande tjänster.  
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6.7 Skyldighet att tillhandahålla information 

 6. Skyldighet att tillhandhålla information  
 

 

1. TeliaSonera ska utan dröjsmål tillhandahålla information som en 
grossistkund har behov av i samband med tillträde i enlighet med detta 
beslut. Det kan avse information som efterfrågas för att kunna planera 
etableringar, utforma marknadsföring, genomföra beställningar eller som 
påverkar redan beviljat tillträde (såsom information om planerat 
underhåll, om driftstörningar och fel och om förändringar i befintliga 
nät). Informationen ska åtminstone omfatta: 
 
a. adresser avseende tillträdespunkternas och anslutningarnas 

belägenhet samt förbindelsernas sträckning och exakta längd, 
 

b. tillgänglig kapacitet i telestationer, kopplingsskåp och liknande 
utrymmen, 
 

c. tillgänglighet för befintliga anslutningar, 
 

d. ledningslängder från station till slutkund för identifierade 
slutkundsaccesser, och 
 

e. relevant information om telestation/kopplingsskåp, innefattande 
dess belägenhet, tillgänglig kapacitet i korskoppling, uppgift om 
eventuella etableringshinder, antal kopparpar till slutkund i 
kopplingsskåp och i förekommande fall kontaktuppgifter till 
fastighetsägare. 
 

f. övriga omständigheter som är av väsentlig betydelse för att 
grossistkunderna ska kunna ta tillvara sina rättigheter enligt detta 
beslut. 

2. TeliaSonera ska tillhandahålla informationen som avses i p. 1 till 
grossistkunderna på samma villkor och med samma kvalitet som gäller 
för TeliaSoneras egen verksamhet. 

3. TeliaSonera ska beträffande fiberbaserad nätinfrastruktur särskilt lämna 
information till grossistkunderna om 

a. fastigheter som kan anslutas genom en mindre anpassning i 
form av anläggning av abonnentanslutningskabel, fastigheter 
som ska anslutas, och fastigheter till vilka anslutning förbereds, 
som motsvarar den koncerninterna kunder har tillgång till; och 

b. nyanlagd fiber till slutkundsadresser vid den tidpunkt då 
TeliaSonera lämnat en beställningsbekräftelse på en godkänd 
order eller motsvarande. 

4. TeliaSonera ska om operatören så begär lämna informationen i samlat 
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dataformat vid ett tillfälle. 
 

5. TeliaSonera ska tillhandahålla den information som krävs för att 
identifiera unika koppar- eller fiberpar till grossistkunderna. 

 
6. Prognoser och dylik information som TeliaSonera får tillgång till från 

annan operatör får TeliaSonera endast använda för avsett ändamål. 
 

7. TeliaSonera ska informera berörda operatörer och PTS om sådana 
planerade nätförändringar som påverkar operatörernas tekniska 
utrustning vilken behövs för att realisera ett tillträde som följer av detta 
beslut, minst ett år innan förändringen ska genomföras. 

 
8. TeliaSonera ska hålla sina nätregister uppdaterade så att enbart aktiva 

eller bokade abonnentledningar är registrerade som upptagna. 
 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 6 §§ 
LEK. 

 

 

6.7.1 En skyldighet om att tillhandahålla information är nödvändig 

Även om TeliaSonera tillmötesgår en begäran om leverans kan företaget 
undanhålla grossistkunderna nödvändig information som ges den egna 
slutkundsverksamheten, t.ex. om beläggning, utbyggnad eller tekniska 
förändringar i nätet. Detta kan medföra att dessa inte kan tillhandahålla 
slutkundstjänster i efterföljande led i konkurrens med TeliaSonera eller att detta 
enbart kan ske med lägre kvalitet och/eller till högre kostnad.  

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden innebär en risk att företaget 
försvårar och fördyrar grossistkundernas verksamhet t.ex. genom att undanhålla 
information från grossistkunderna som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet 
har. Genom att TeliaSoneras grossistkunder som konkurrerar med företaget i 
efterföljande led inte har samma information kan de hindras från att 
tillhandahålla tjänsten eller endast kunna tillhandahålla den till en lägre kvalitet 
eller högre kostnad. Detta kan således försämra grossistkundernas 
konkurrenskraft. För att regleringen ska få avsedd effekt krävs därför att 
grossistkunderna tillförsäkras nödvändig information. 

6.7.2 Rättsliga förutsättningar 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en SMP-operatör förpliktas att tillämpa icke-
diskriminerande villkor i sin verksamhet. TeliaSonera har ovan ålagts en sådan. 
En sådan skyldighet ska, enligt 2 p i 4 kap. 6 § LEK särskilt säkerställa att de 
tjänster och den information som operatören erbjuder andra tillhandahålls på 
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samma villkor och med samma kvalitet som gäller för operatörens egna tjänster 
eller för dotterbolags eller samarbetspartners tjänster. 

PTS kan således ålägga TeliaSonera de skyldigheter som behövs för att se till att 
information tillhandahålls andra på samma villkor och med samma kvalitet som 
den tillhandahålls internt. 

6.7.3 TeliaSonera ska tillhandahålla erforderlig information till sina 
grossistkunder 

Syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla nödvändig 
information som är korrekt och uppdaterad är att grossistkunderna, vid rätt 
tidpunkt, ska ha tillgång till all den information som exempelvis är nödvändig 
för att kunna avgöra om en eventuell etablering är lönsam. Genom att 
grossistkunderna har tillgång till nödvändig information kan deras 
konkurrenskraft öka och även deras etablering på marknaden underlättas, vilket 
också är syftet med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. Utan sådan information 
kan grossistkunderna sannolikt inte använda skyldigheterna om tillträde till 
nätinfrastrukturtillträde på avsett vis, och man kommer inte till rätta med 
problemen som härrör från TeliaSoneras ställning på marknaden. Det är också 
frågan om åtgärder som en grossistleverantör normalt torde vidta på en 
marknad med fungerande konkurrens. Att ålägga TeliaSonera en skyldighet att 
tillhandahålla information är således nödvändigt för att tillgodose ändamålet 
med regleringen och LEK och kan inte uppnås med mindre ingripande medel.  

För att skyldigheten att lämna erforderlig information ska fungera som avsett, 
krävs dock att denna förtydligas i vissa delar, så att kraven på TeliaSonera blir 
tydliga för såväl företaget självt som för grossistkunderna. Detta innebär 
egentligen inga ytterligare ålägganden mot TeliaSonera, utan får anses ligga i den 
generella skyldigheten som beskrivits ovan. Erfarenheten visar dock att 
marknaden har ett behov av tydlighet när det gäller kraven på TeliaSonera och 
det är därför nödvändigt att PTS så noggrant det är möjligt förtydligar vad som 
kan anses inrymmas i skyldigheten om tillträde till information.  

6.7.4 Vilken information är nödvändig? 

För att en operatör ska kunna använda sig av tillträde enligt detta beslut med 
lönsamhet krävs oftast en viss volym slutkunder inom ett geografiskt begränsat 
område om operatören ska kunna uppnå nödvändiga skalfördelar. En 
etablering föregås ofta av en omfattande planering varför tillgången till 
information från TeliaSonera är av stor betydelse. PTS bedömer därför att det 
krävs en skyldighet att delge information om de fysiska platserna för tillträde 
och relevanta anläggningar samt huruvida tillträde är tillgängligt. 
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TeliaSonera ska därför åläggas en skyldighet att tillhandahålla information som 
grossistkunden har behov av i samband med tillträde enligt detta beslut. Det 
kan avse information som grossistkunden efterfrågar för att kunna planera 
etableringar, utforma marknadsföring, genomföra beställningar eller som 
påverkar redan beviljat tillträde (såsom information om planerat underhåll, om 
driftstörningar och fel och om förändringar i befintliga nät). Informationen ska 
åtminstone omfatta: 

• adresser avseende tillträdespunkternas och anslutningarnas belägenhet 
samt förbindelsernas exakta sträckning och längd, 

• tillgänglig kapacitet i telestationer, kopplingsskåp och liknande 
utrymmen, 

• tillgänglighet för befintliga anslutningar, vilket bl.a. innebär att 
TeliaSonera måste hålla sina register uppdaterade så att enbart aktiva 
eller bokade abonnentledningar är registrerade som upptagna, 
TeliaSonera ska också tillhandahålla information om vilka slutkunder 
(adresser) som avtalat om fiberanslutning med TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet samt vilka adresser som är fortsatt 
bearbetningsbara för externa grossistkunder, 

• ledningslängder från station till slutkund för identifierade förbindelser; 
och 

• relevant information om telestation/kopplingsskåp, innefattande dess 
belägenhet, tillgänglig kapacitet i korskoppling, uppgift om eventuella 
etableringshinder, antal kopparpar till slutkund i kopplingsskåp och i 
förekommande fall kontaktuppgifter till fastighetsägare. 

 

För att grossistkunderna ska kunna erbjuda en slutkund bredbandstjänster 
måste de begära tillträde som möjliggör anslutning till en specifik 
slutkundsadress. Därför måste grossistkunderna kunna få den information som 
krävs för att identifiera unika koppar- eller fiberpar som tillhandahålls till 
grossistkunderna. Grossistkundernas behov av information för att identifiera 
korrekt koppar- respektive fiberpar är detsamma oavsett om det gäller en 
nybeställning, operatörsbyte och/eller migrering. Adressinformationen behöver 
utöver gatuadress och nummer, postnummer och ort, också i förekommande 
fall inkludera uppgifter om lägenhetsnummer. Eftersom grossistkunderna 
förväntas matcha slutkundens adressinformation med befintlig 
adressinformation i TeliaSoneras beställningssystem, är det nödvändigt att 
TeliaSoneras adressinformation är korrekt och kontinuerligt uppdaterad. 
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Förändringar i TeliaSoneras nät i form av exempelvis förändrade gränssnitt och 
uppdateringar till nya generationer av utrustningar, kan innebära att andra 
operatörers nät inte blir helt kompatibla med det uppdaterade nätet. Härigenom 
kan störningar uppstå, som medför lägre kvalitet och ett mindre effektivt 
utnyttjande av grossistkundens nät. För att grossistkunderna ska hinna ta om 
hand de ändrade förutsättningarna krävs att TeliaSonera informerar 
grossistkunderna och PTS om planerade nätförändringar som påverkar teknisk 
utrustning som behövs för att realisera tillträdet minst ett år innan förändringen 
ska genomföras. 

För att möjliggöra ett effektivt tillträde måste också TeliaSoneras register vara 
uppdaterade så att enbart aktiva eller bokade abonnentledningar är registrerade 
som upptagna. 

Ovanstående är alltså nödvändigt för att grossistkunderna ska anses få den 
information de behöver. Om skyldigheten skulle vara mindre omfattande än 
som beskrivits skulle den inte få avsedd verkan, och grossistkunderna skulle 
inte kunna använda sig av skyldigheterna att lämna tillträde till nätinfrastruktur. 
Därmed skulle inte syftet med regleringen och LEK kunna uppnås. Att 
förtydliga att TeliaSonera i vart fall ska uppfylla detta är därför ändamålsenligt 
och nödvändigt. Syftet kan inte uppnås med mindre ingripande skyldigheter. 
Dessutom bidrar dessa förtydliganden till en större förutsägbarhet för såväl 
TeliaSonera som grossistkunderna. Det är således nödvändigt att på beskrivet 
sätt förtydliga innebörden av informationsskyldigheten. 

6.7.5 Information då ny fiber anläggs 

TeliaSonera har ålagts strängare krav på icke-diskriminering vid tillträde till 
fiberbaserad infrastruktur. Ett av de vanligaste problemen med vertikalt 
integrerade operatörer som har ett betydande inflytande på en grossistmarknad 
är just informationsflödet. Det är tämligen vanligt att den egna 
slutkundsorganisationen har tillgång till bättre information än de externa 
kunderna. Informationsassymmetri är också en av de frågor där det kan vara 
svårt för grossistkunderna att kunna se och visa på ett diskriminerande 
agerande. Samtidigt är det en fråga som har mycket stor betydelse för 
utvecklingen av konkurrensen på längre sikt på slutkundsmarknaden. Det gäller 
särskilt då ny infrastruktur anläggs, eftersom det finns risk för att strukturer 
som försvårar konkurrens skapas redan från början. Sammantaget finns det 
därför anledning att undersöka om kraven på TeliaSonera när det gäller 
tillgången till information angående företagets fiberinfrastruktur bör förtydligas 
och skärpas för att man ska kunna anses leva upp till kravet på lika 
insatsresurser. Detta gäller särskilt informationen då ny fiber anläggs. 
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När TeliaSonera ska anlägga fiber till villor erbjuds i normalfallet de boende i ett 
begränsat område möjlighet att ansluta sig. Först när TeliaSonera har fått 
tillräckligt många kunder i området för att få en rimlig avkastning på 
investeringen, fattas beslut om att bygga ut till det aktuella området. 

Enligt tillträdesskyldigheten ska TeliaSonera tillgodose varje rimlig begäran om 
tillträde till fiberbaserad infrastruktur. Erfarenheter från PTS tillsyn visar att 
TeliaSonera har nekat tillträde till fiber i vissa områden med hänvisning till att 
området fortfarande befinner sig i en utbyggnadsfas och att slutbesiktning inte 
är gjord. Enligt TeliaSonera kan nästkommande operatör begära tillträde först i 
etableringsfasen, dvs. efter slutbesiktning.234 Detta innebär att övriga operatörer 
inte har tillgång till samma information om fastigheter som ska anslutas, 
fastigheter som kan anslutas och fastigheter till vilka anslutning förbereds (med 
fastigheter som kan anslutas avses t.ex. sådana fastigheter som passeras av en 
befintlig fiber [”homes passed”] eller som ingår i ett geografiskt område där ett 
större antal fastigheter har erbjudits anslutningar, ett blivande så kallat 
fibermarknadsområde, FMO) som TeliaSoneras egen slutkundsinformation.  

En infrastrukturägare som inte är vertikalt integrerad skulle ha fördel av att flera 
slutkundsoperatörer bearbetade marknaden eftersom det skulle förbättra 
sannolikheten att så många som möjligt ansluter sig. På så sätt skulle en 
tillräckligt hög penetration sannolikt uppnås snabbare och de gemensamma 
kostnaderna skulle kunna slås ut på ett större antal slutkunder. En 
infrastrukturägare som inte vore vertikalt integrerad skulle därför sannolikt 
lämna den information som samtliga slutkundsoperatörer behöver för att 
bearbeta marknaden på lika villkor. TeliaSonera, däremot, som är ett vertikalt 
integrerat företag har sannolikt fördel av att begränsa denna information 
eftersom det försvårar för grossistkunderna att planera införsäljning mot 
slutkund och bedöma ekonomiska förutsättningar såsom hur stort det 
bearbetningsbara kundunderlaget är i respektive område.  

På så sätt försenas konkurrenade operatörers inträde på slutkundsmarknaden 
och det finns risk att fiberutbyggnaden försenas och att förutsättningarna för 
konkurrens på slutkundsmarknaden avsevärt minskar genom övergången från 
koppar till fiber. Detta vore i högsta grad olämpligt, och ett sådant 
informationsövertag står inte i överensstämmelse med det skärpta krav på icke-
diskriminerande agerande som PTS funnit lämpligt att ålägga TeliaSonera.  

PTS finner därför att det är nödvändigt att förtydliga att vid den tidpunkt då 
TeliaSonera lämnar en beställningsbekräftelse på en godkänd order eller 
motsvarande om nyanläggning till slutkundsadresser i ett område är TeliaSonera 

                                                 
234 Se PTS tillsynsärende med dnr 12-4384. 
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skyldiga att också informera övriga operatörskunder om detta. En sådan 
skyldighet gäller såväl när TeliaSonera nyanlägger på beställning av den egna 
koncernen som i övriga fall. Informationsplikten omfattar således även 
områden där TeliaSonera anlägger fiber åt sin egen kommunikationsoperatör 
(vilket för närvarande marknadsförs som ”Öppen fiber” via TeliaSonera 
Operator Business). 

TeliaSonera är skyldiga att hålla sina register över tillkommande områden 
kontinuerligt uppdaterade. Om slutbesiktning eller uppdatering av information i 
stödsystem inte sker skyndsamt kan grossistkunderna ändå begära tillträde eller 
operatörsbyte till en enskild fiberanslutning, oavsett status på övriga 
anslutningar i det aktuella området. 

TeliaSonera ska se till att begärande operatörer ges tillgång till samma 
information i ovan angivna avseenden som TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet har tillgång till oaktat TeliaSoneras arrangemang 
beträffande uppdelning av koncernen235.. I de fall grossistkunderna har behov av 
en annan information än TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet, ska 
TeliaSonera se till att grossistkunderna erbjuds likvärdig information. 
Informationen ska, om operatören så begär, lämnas i samlat dataformat vid ett 
tillfälle. Informationen ska tillhandahållas utan dröjsmål. Vid nybyggnation ska 
informationen tillhandahållas senast vid den tidpunkt som anges i skyldighet 7.3 
b, den s.k. informationsskyldigheten. 

6.7.6 Information från grossistkunderna får bara användas för avsett 
syfte 

TeliaSonera skulle kunna utnyttja information som man fått från sina 
grossistkunder för att konkurrera med dem på slutkundsmarknaden genom 
skräddarsydda erbjudanden till konkurrentens kunder, eller för att öka 
konkurrenternas kostnader. Ett SMP-företag har genom sin grossistverksamhet 
ofta tillgång till prognoser för sina konkurrenters kundtillväxt genom sin 
grossistverksamhet. Prognoserna är nödvändiga för att grossistverksamheten 
ska kunna planera och driva nätet på ett effektivt sätt, men det skulle kunna 
leda till konkurrensproblem om SMP-operatörens egen slutkundsverksamhet 
fick ta del av dem. TeliaSonera får därför inte använda prognoser och dylik 
information som TeliaSonera på grund av sin grossistverksamhet får tillgång till 
för annat än avsett ändamål och på så sätt skaffar sig otillbörliga kommersiella 
fördelar. Detta är nödvändigt för att TeliaSonera inte ska kunna utnyttja sin 
ställning på marknaden för att snedvrida konkurrensen och är en nödvändig 
och proportionerlig skyldighet. Samma resultat kan inte åstadkommas med 
mindre ingripande medel, och skyldigheten ska därför åläggas TeliaSonera. 

                                                 
235 Jfr. sid. 6 i beslut av Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6223-08, meddelat den 22 augusti 2008. 
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6.7.7 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten är att grossistkunderna ska ha 
tillgång till all den information som exempelvis är nödvändig för att kunna 
avgöra om en eventuell etablering är lönsam och lämplig. Genom att 
grossistkunderna har tillgång till nödvändig information kan deras 
konkurrenskraft öka och även deras etablering på marknaden underlättas. 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet med LEK.  
 
TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden innebär en risk att företaget 
försvårar och fördyrar grossistkundernas verksamhet t.ex. genom att undanhålla 
information från grossistkunderna som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet 
har tillgång till. Genom att grossistkunderna inte har tillgång till samma 
information kan de hindras från möjligheten att tillhandahålla tjänster. Detta 
kan således försämra grossistkundernas konkurrenskraft. PTS finner att det inte 
finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta 
avseende. 
 
Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs av grossistkundernas behov av all nödvändig information som gör att 
de kan konkurrera på lika villkor som TeliaSonera såväl vid etablering som vid 
befintligt tillträde. TeliaSonera skulle utan skyldigheten annars kunna begränsa 
grossistkundernas informationstillgång, vilket skulle kunna försvåra 
grossistkundernas verksamhet och därigenom minska deras konkurrenskraft. 
PTS finner därför att fördelarna för grossistkunderna uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför.  
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6.8 Skyldighet att tillhandahålla stödsystem  

 7. Skyldighet att tillhandahålla stödsystem  
 

 

1. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran tillhandahålla tillträde via 
effektiva gränssnitt till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 
och administrativa rutiner, som behövs för att grossistkundens hantering 
i relation till såväl TeliaSonera som slutanvändare ska vara 
kostnadseffektiv.  

Vid tillhandahållande av tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur och 
därtill hörande tjänster ska TeliaSonera tillhandahålla tillträde till samma 
stödsystem för TeliaSoneras interna slutkundsverksamhet och för 
externa operatörer. TeliaSonera ska därvid tillämpa samma villkor för 
intern och extern användning. 

2. TeliaSonera ska tillhandahålla grossistkunden all den information, 
exempelvis dokumentation och programspecifikation, som behövs för att 
grossistkundens användning, systemutveckling, implementering och drift 
av stödsystemen ska kunna genomföras kostnadseffektivt.  

 
3. TeliaSonera ska se till att driftsäkra och funktionella stödsystem 

tillhandahålls grossistkunderna. Vid systemfel eller systemavbrott i ett 
stödsystem som används för hantering av nätinfrastrukturtillträde, ska 
TeliaSonera utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för effektiv 
hantering av nätinfrastrukturtillträdet (exempelvis beställning eller 
felavhjälpning), exempelvis genom att TeliaSonera ställer manuella 
resurser till förfogande för hanteringen. 

 
4. TeliaSonera ska vid utveckling och vidareutveckling av samt vid 

uppgradering eller annan ändring i stödsystemen som används för 
hanteringen av tillträdet och som påverkar grossistkundens verksamhet, 
beakta dennes behov, kostnader och eventuella olägenheter till följd av 
ändringen.  

 
5. Vid utveckling och vidareutveckling av samt vid uppgradering eller 

annan ändring i stödsystemen, eller vid ändring av administrativa 
rutiner, som leder till att grossistkunden även behöver göra större 
anpassningar i sina egna gränssnitt, system eller interna rutiner, ska 
TeliaSonera även samråda med grossistkunden om hur förändringen ska 
kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och driftsäkert 
sätt. TeliaSonera ska ge grossistkunden tillgång till all nödvändig 
information som behövs för att denne ska få rimlig tid - minst 90 dagar 
efter avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs för att 
anpassa sin verksamhet till TeliaSoneras planerade ändring. Om 
grossistkunden begär testkörning av sina system mot de stödsystem 
som TeliaSonera tillhandahåller till följd av ändringen, får TeliaSonera 
inte genomföra ändringen förrän all rimlig testkörning slutförts. 
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TeliaSonera har inte rätt att begära ersättning från grossistkunden för 
sådan testning. 

 
6. När TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som företaget 

använder internt och som motsvarar de stödsystem som ska 
tillhandahållas grossistkunden, ska TeliaSonera samtidigt genomföra 
motsvarande förbättringar i de system som TeliaSonera tillhandahåller 
för grossistkundernas hantering. 

 
7. TeliaSonera ska tillgodose grossistkundernas behov av registervård. 

Detta innebär att TeliaSonera ska säkerställa att grossistkunderna har 
möjlighet att kontinuerligt uppdatera information i stödsystemen. Detta 
innebär också att TeliaSonera kontinuerligt måste uppdatera den 
information TeliaSonera ansvarar för i stödsystemen. TeliaSonera ska ge 
grossistkunderna möjlighet att på eget initiativ lämna synpunkter. 
TeliaSonera ska beakta dessa synpunkter och göra nödvändiga 
ändringar när så är påkallat. 

 
8. TeliaSonera ska tillhandahålla en sökfunktion där grossistkunderna 

erhåller information om förbindelsenummer, s.k. FB-nummer, i 
kombination med adressuppgifter och eventuellt telefonnummer för att 
säkerställa effektiva operatörs- och/eller produktbyten. Sökfunktionen 
ska fungera oavsett vilken av informationsindikatorerna operatören har 
tillgång till. 

 
9. TeliaSonera ska hålla sådana stödsystem tillgängliga som underlättar för 

grossistkunderna att hantera ärenden 
  
• då en slutkund flyttar, 
• då en slutkund flyttar och byter operatör, eller  
• då en slutkund byter operatör utan att flytta.  

TeliaSonera ska se till att stödsystemen möjliggör att grossistkunden vid 
behov samtidigt kan byta produkt för tillträdet. 

10. TeliaSonera ska ha administrativa rutiner för att säkerställa 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster 
som omfattar förfrågan om tillträde, nyetablering av tillträde, 
övertagande av befintligt tillträde från annan operatör och uppsägning. 
Rutinerna ska vara klara och enhetliga för att förenkla förfarandet och 
säkerställa dessa funktioner. TeliaSonera ska också säkerställa att 
leveranstider och frister för svar på begäran om leverans inte är längre 
än vad som är skäligt mot bakgrund av det arbete som ska utföras. 
 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 8 §§ 
LEK. 
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6.8.1 TeliaSonera ska tillhandahålla effektiva stödsystem 

En avsaknad av effektiva stödsystem kan medföra att tillträdande operatörer 
inte kan tillhandahålla bredbandstjänster till slutanvändarna med den 
tillförlitlighet och funktionalitet som TeliaSonera kan erbjuda. Detta kan i sin 
tur leda till att slutanvändarnas intresse av att använda annan leverantör än 
TeliaSonera minskar avsevärt. Vidare kan en avsaknad av effektiva stödsystem 
leda till att grossistkundernas hantering av nätinfrastrukturtillträde försvåras och 
fördyras i en sådan omfattning att det inte är kommersiellt intressant att 
tillhandahålla bredbandstjänster baserat på nätinfrastrukturtillträde. 

Genom att grossistkunderna erbjuds samma eller i vissa fall motsvarande 
servicenivå som TeliaSoneras egen vertikalt integrerade slutkundsverksamhet 
kan grossistkundernas konkurrenskraft öka och deras etablering på 
slutkundsmarknaden underlättas, vilket också är syftet med TeliaSoneras 
tillträdesskyldighet.  
 
TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden innebär en risk att företaget 
försvårar och fördyrar grossistkundernas verksamhet t.ex. genom att 
tillhandahålla stödsystem som inte ger samma tillförlitlighet och funktionalitet 
som TeliaSonera kan erbjuda. Utan skyldigheten skulle TeliaSonera därför 
kunna minska grossistkundernas konkurrenskraft gentemot slutanvändarna, 
genom att minska stödsystemens driftsäkerhet och funktionalitet. 
 
För att syftet med skyldigheten att tillhandahålla nätinfrastrukturtillträde i ska 
kunna uppnås måste det därför säkerställas att TeliaSonera via effektiva 
gränssnitt tillgodoser varje rimlig begäran från annan operatör om tillgång till de 
stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner, som behövs för att 
operatörens hantering av nätinfrastrukturtillträde ska vara kostnadseffektiv i 
relation till såväl TeliaSonera som slutanvändare.  I annat fall kan konkurrensen 
på marknaden komma att snedvridas.  
 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten ligger dessutom i linje 
med vad EU-kommissionen har uttalat i den s.k. NGA-rekommendationen.236 
Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten att tillhandahålla 
stödsystem medför, uppvägs av grossistkundernas behov av tillförlitliga och 
kostnadseffektiva stödsystem som är utvecklade i samråd med berörda 
grossistkunder och som kan användas för att tillhandahålla bredbandstjänster.   
 

                                                 
236 Kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat tillträde till nästa generations 
accessnät (2010/572/EU) L251/35, se särskilt bilaga II punkt 3 
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6.8.2 Rättsliga förutsättningar 

Enligt 4 kap 8 § LEK kan en SMP- förpliktas att uppfylla rimliga krav på 
tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan 
bl.a. avse att operatören ska bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll 
och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster; 
erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som krävs 
för att garantera en sund konkurrens när det gäller tillhandahållande av tjänster; 
samt erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan stödja 
tillhandahållande av tjänster via elektroniska kommunikationsnät eller 
elektroniska kommunikationstjänster. Det är således möjligt att ålägga 
TeliaSonera skyldighet att tillhandahålla tillträde till stödsystem samt att 
föreskriva på vilka villkor detta ska ske. 

6.8.3 Vid fibertillträde ska samma system tillhandahållas internt och 
externt 

PTS har tidigare i detta beslut funnit att en förstärkt skyldighet att inte 
diskriminera behövs för fiberbaserad infrastruktur. Denna innebär att principen 
om lika insatsresurser (EoI) ska tillämpas, snarare än principen om likvärdiga 
produkter som möjliggör lika resultat (EoO). Den skyldighet som hittills ålegat 
TeliaSonera beträffande stödsystem ger uttryck för principen EoO – det 
behöver inte vara fråga om samma eller lika stödsystem så länge de är likvärdiga 
och möjliggör samma resultat. Det kan konstateras att det faktum att 
TeliaSonera haft olika system internt och externt historiskt har gjort det svårt 
att säkerställa att lika villkor verkligen förelegat. Stödsystemen torde i praktiken 
ha en avgörande betydelse för grossistkundernas förmåga att konkurrera med 
TeliaSonera på slutkundsmarknaden, och är därmed en av de viktigaste delarna i 
en fungerande reglering. För att principen om lika insatsresurser ska fungera 
som tänkt krävs därför att TeliaSonera använder sig av samma – inte bara 
likvärdiga – system internt och för externa kunder. 

I ett långsiktigt perspektiv synes det också mer effektivt att samla kunderna i ett 
flöde som stöds av gemensamma system, snarare än drift och underhåll av 
parallella processer och system. Optisk fiber är, till skillnad från koppar, en 
teknik som kommer att användas under en lång tid framöver varför de system 
som nu tas fram kan komma att användas och betala sig under en längre tid. 
Kostnader för detta torde således gå att återvinna. Detta gör att ett åläggande 
om samma stödsystem är lämpligare för fiberbaserad infrastruktur än för 
kopparinfrastruktur. Till detta kommer att Skanova enligt egen uppgift år 2010 
tagit ett inriktningsbeslut om att utveckla systemet NetBusiness (som hittills 
använts för externa grossistkunder) till ett gränssnitt även för kunden 



 

  

Post- och telestyrelsen 191 
 

 

 

 

 

TeliaSonera vid dess beställningar av fiberprodukter.237 PTS bedömer därför att 
tidpunkten för att införa en skyldighet om att TeliaSoneras slutkundverksamhet 
ska beställa tillträde till fiberbaserad infrastruktur i samma system som övriga 
kunder är väl avvägd. 

Däremot finner inte PTS det proportionerligt att ålägga samma skyldighet för 
kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde. Principen om EoO har där funnits 
tillräcklig, och en skyldighet att använda samma stödsystem skulle vara förenad 
med stora kostnader som svårligen kan motiveras med tanke på att kopparnätet 
inte är lika framtidssäkert som fiber. 

6.8.4 Dokumentation om stödsystemen ska tillhandahållas 

Till att börja med krävs att grossistkunderna har tillräcklig information för att 
kunna genomföra egen användning, systemutveckling, implementering och drift 
för att grossistkunderna ska få en effektiv och över huvud taget funktionell 
tillgång till stödsystem krävs. För att möjliggöra kostnadseffektiv hantering av 
nätinfrastrukturtillträde ska TeliaSonera därför tillhandahålla dokumentation 
som tydligt beskriver stödsystemen. Den dokumentation som TeliaSonera ska 
tillhandahålla ska innehålla den information som krävs för att grossistkundernas 
systemutveckling, implementering och drift inte onödigt ska försvåras eller 
fördyras.  
 
6.8.5 TeliaSonera ska vidta de åtgärder som behövs vid systemfel/-

avbrott 

Det måste säkerställas att TeliaSonera kan hantera en begärd åtgärd även om 
det finns fel i systemen eller gränssnitten som gör att den begärda åtgärden inte 
kan genomföras utan att felet åtgärdas. Likaså måste TeliaSonera kunna hantera 
en begärd åtgärd vid störningar i tillhandahållna stödsystem. 
TeliaSonera ska därför åläggas en skyldighet att utan dröjsmål vidta de åtgärder 
som behövs för effektiv hantering av nätinfrastrukturtillträdet (exempelvis 
beställning eller felavhjälpning) vid systemfel eller systemavbrott i ett 
stödsystem som används för hantering av nätinfrastrukturtillträde, eller när 
TeliaSonera av andra skäl inte kan tillhandahålla en fungerande automatiserad 
process. En sådan åtgärd kan vara att TeliaSonera ställer manuella resurser till 
förfogande för hanteringen. Exempelvis skulle TeliaSonera kunna tillhandahålla 
grossistkunderna en manuellt betjänad operatörskundtjänst med samma service 
och kvalitet som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet har. 
 

                                                 
237 Avrapportering EAB – Kvartal 4 2010, 2011-02-15 
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6.8.6 TeliaSonera ska beakta grossistkundernas behov vid 
systemutveckling 

Den ojämlika förhandlingspositionen gör att grossistkunderna inte kan 
förhandla fram de serviceåtaganden och kvalitetsnivåer som krävs för att 
garantera ett effektivt tillträde. Grossistkunderna har heller inte möjlighet att 
ställa upp villkor som ger TeliaSonera incitament att erbjuda fullgoda system. 
PTS finner det därför nödvändigt att ålägga TeliaSonera att erbjuda effektiva 
stödsystem som säkerställer tillträde i enlighet med regleringens syfte. 
Tillgängligheten i TeliaSoneras stödsystem ska anpassas efter grossistkundernas 
behov och processerna ska medge en kvalitet som motsvarar den som hade 
förhandlats fram av jämnstarka parter på en fungerande marknad. 
Det är utifrån syftet med skyldigheten rimligt att kräva att TeliaSonera ska 
beakta grossistkundernas behov, kostnader och eventuella olägenheter som 
förändringar och utveckling av stödsystem medför. För det fall en grossistkund 
hävdar att TeliaSonera inte omhändertagit dennes behov måste TeliaSonera 
kunna visa att den planerade förändringens effekter för grossistkunderna har 
beaktats. TeliaSonera ska följaktligen involvera grossistkunderna i 
beslutsprocessen vid sådan förändring och utveckling av stödsystemen som 
riskerar leda till kostnader eller andra olägenheter för grossistkunderna.   

Sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan ändring i 
stödsystemen som inte bara påverkar en grossistkunds verksamhet, utan också 
leder till att denne behöver göra större anpassningar i sina egna system eller 
gränssnitt, ställer särskilda krav på TeliaSonera vad gäller samråd med grossist-
kunden. TeliaSonera ska därför samråda med grossistkunden om hur 
förändringen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och 
driftsäkert sätt. Vidare är det rimligt att samrådet sker i god tid så att 
grossistkunden får tillräcklig tid på sig att, efter avslutat samråd och beslutad 
förändring, göra nödvändiga anpassningar.  

TeliaSonera ska därför ge grossistkunden tillgång till all nödvändig information 
som behövs för att denne ska få rimlig tid – minst 90 dagar efter avslutat 
samråd – till att vidta de åtgärder som behövs för att anpassa sin verksamhet till 
TeliaSoneras planerade ändringar. Att dessa ändringar är testkörda både inom 
TeliaSonera och gentemot grossistkunden innan de tas i bruk är en 
förutsättning för att förändringen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, 
funktionellt och driftsäkert sätt. Om grossistkunden begärt testkörning av sina 
system mot de stödsystem som TeliaSonera tillhandahåller, får TeliaSonera 
därför inte genomföra ändringen i skarpt läge förrän all rimlig testkörning 
slutförts. Vidare anser PTS att sådana tester ska kunna ske utan krav på 
ersättning från TeliaSonera eftersom stödsystemen är ett nödvändigt verktyg 
för att kunna realisera tillträdet. 
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I skyldigheten att tillhandahålla effektiva stödsystem ingår också en skyldighet 
för TeliaSonera att tillgodose grossistkundernas behov av registervård. 
TeliaSonera måste kontinuerligt uppdatera den information TeliaSonera 
ansvarar för i stödsystemen inklusive information om planerad fiberutbyggnad. 
TeliaSonera måste också säkerställa att samtliga operatörer har möjlighet att 
förmedla uppdaterad information om slutkundsadresser för uppdatering av 
information i stödsystemen. 

PTS bedömer det vidare nödvändigt att ålägga TeliaSonera skyldighet att ge 
grossistkunderna möjlighet att, på grossistkundens eget initiativ, lämna 
synpunkter på stödsystemen, att beakta dessa synpunkter och att göra 
nödvändiga ändringar när så är påkallat.  

6.8.7 Systemförbättringar för TeliaSonera ska införas samtidigt för 
grossistkunderna 

För att TeliaSoneras tillhandahållande av stödsystem ska medge 
konkurrenskraftiga förhållanden förutsätter det att TeliaSonera inte gynnar sin 
egen slutkundsverksamhet jämfört med det som erbjuds grossistkunderna. PTS 
gör bedömningen att TeliaSonera av ekonomiska skäl kommer att behålla delvis 
separata stödsystem för TeliaSonera och de externa grossistkunderna för 
kopparbaserade tillträden. Så länge som TeliaSonera har olika system och 
processer för TeliaSoneras slutkundsverksamhet jämfört med andra operatörer 
finns det skäl att ålägga TeliaSonera en skyldighet att, när företaget genomför 
förbättringar av stödsystem som företaget självt använder och som motsvarar 
de stödsystem som ska tillhandahållas grossistkunderna, samtidigt genomföra 
motsvarande förbättringar i de system som TeliaSonera tillhandahåller 
grossistkunderna. Detta innebär bl.a. att TeliaSonera måste säkerställa att varje 
förbättring i egna system samtidigt leder till motsvarande förändringar i system 
som erbjuds grossistkunder. 

6.8.8 TeliaSonera ska tillhandahålla ändamålsenliga sökverktyg 

För att underlätta identifiering och matchning av unika koppar- eller fiberpar 
ska TeliaSonera tillhandahålla sökverktyg som möjliggör sökning på 
förbindelsenummer, i kombination med adressuppgifter (inklusive 
lägenhetsnummer) och eventuellt telefonnummer. Detta innebär att det måste 
finnas en sökfunktion där grossistkunderna erhåller information om 
förbindelsenummer, s.k. FB-nummer, i kombination med adressuppgifter och 
eventuellt telefonnummer för att säkerställa effektiva operatörs- och/eller 
produktbyten. Sökfunktionen ska fungera oavsett vilken av 
informationsindikatorerna operatören har tillgång till. 



 

  

Post- och telestyrelsen 194 
 

 

 

 

 

6.8.9 TeliaSonera ska tillhandahålla stödsystem som underlättar bl.a. 
operatörsbyte 

En konkurrensutsatt marknad förutsätter att slutkunderna kan göra 
informerade val om tillgängliga alternativ ifråga om tjänsteutbud, pris, kvalitet 
osv. En effektiv konkurrens förutsätter också att slutkunderna kan göra nya val 
hela tiden, inte minst avseende val av operatör. Därför ska TeliaSonera åläggas 
en skyldighet att hålla sådana stödsystem tillgängliga som underlättar för 
grossistkunderna att hantera ärenden då en slutkund flyttar, då en slutkund 
flyttar och byter operatör eller då en slutkund byter operatör utan att flytta och 
samtidigt möjliggöra att grossistkunden vid behov kan byta produkt för 
tillträdet. 

Det krävs administrativa rutiner för att säkerställa att tillträde till 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster kan omfatta förfrågan om tillträde, 
nyetablering av tillträde, övertagande av befintligt tillträde från annan operatör 
och uppsägning. Rutinerna ska vara klara och enhetliga för att förenkla 
förfarandet och säkerställa dessa funktioner. Det är också viktigt att säkerställa 
att leveranstider och frister för svar på begäran om leverans inte är längre än 
vad som är skäligt mot bakgrund av det arbete som ska utföras. TeliaSonera ska 
således se till att driftsäkra och funktionella stödsystem tillhandahålls 
grossistkunderna. 

Vid nyanläggning av fiber till villa-områden har TeliaSonera hittills valt att 
fibrera genom TeliaSoneras Öppen-fiber-produkt som möjliggör flera 
alternativa tjänsteleverantörer. Ett tänkbart scenario vid framtida 
operatörsbyten är därför att grossitkunder vill genomföra operatörsbyten från 
TeliaSoneras Öppen fiber till ett fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. 
TeliaSonera ska medverka till sådana operatörsbyten, under förutsättning att 
slutkunden inte har ett pågående avtal om leverans av tjänster via Öppen fiber. 

6.8.10  Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att tillhandahålla stödsystem, är 
att grossistkunderna ska erbjudas samma eller i vissa fall motsvarande 
servicenivå som TeliaSoneras egen vertikalt integrerade slutkundsverksamhet. 
På så vis kan grossistkundernas konkurrenskraft öka och deras etablering på 
marknaden underlättas, vilket också är syftet med TeliaSoneras 
tillträdesskyldighet. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är 
således ägnad att tillgodose ändamålet och ligger dessutom i linje med vad EU-
kommissionen har uttalat i den s.k. NGA-rekommendationen.238  
 

                                                 
238 Kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat tillträde till nästa generations 
accessnät (2010/572/EU) L251/35, se särskilt bilaga II punkt 3 
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TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden innebär en risk att företaget 
försvårar och fördyrar grossistkundernas verksamhet t.ex. genom att 
tillhandahålla stödsystem som inte ger samma tillförlitlighet och funktionalitet 
som TeliaSonera kan erbjuda. Därmed kan slutanvändarnas intresse av att välja 
en annan leverantör än TeliaSonera minska. Även grossistkundernas incitament 
att vilja tillhandahålla bredbandstjänster baserat på nätinfrastrukturtillträde kan 
minska. Det är således motiverat och rimligt att införa en skärpt skyldighet för 
fiberbaserad infrastruktur som innebär att samma stödsystem ska användas 
internt och externt. De klargöranden i form av specifika skyldigheter som ålagts 
TeliaSonera ovan inryms alla i den generalla skyldigheten och får anses 
nödvändiga med hänsyn till syftet med regleringen och LEK. PTS finner därför 
att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i 
detta avseende. 
 
Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten att tillhandahålla 
stödsystem medför, uppvägs av grossistkundernas behov av tillförlitliga och 
kostnadseffektiva stödsystem. Utan skyldigheten skulle TeliaSonera kunna 
minska grossistkundernas konkurrenskraft gentemot slutanvändarna, genom att 
minska stödsystemens driftsäkerhet och funktionalitet. PTS anser att det behov 
av skyldigheten som beskrivits ovan uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför.  
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6.9 Generella villkor för tillhandahållandet 

 
8. Skyldighet om generella villkor för tillhandahållandet 

 

 

1. TeliaSonera ska förhandla med den som begär tillträde till 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster enligt detta beslut samt på 
begäran av begärande operatör utan dröjsmål lämna ut all den 
information som i det enskilda fallet är nödvändig för att 
överenskommelse om tillträde ska kunna träffas. 
 

2. En begäran om nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster 
anses inkommen till TeliaSonera i åtminstone följande situationer:  

a. I de fall TeliaSonera erbjuder det tillträde/den tjänst som en 
operatör efterfrågar och då det finns klara rutiner för att tillträdet 
ska kunna ske, ska en begäran anses ha lämnats till TeliaSonera då 
en beställning har inkommit till TeliaSonera. För det fall 
beställningen nekas eller på annat sätt inte accepteras av 
beställningssystemen anses ändå en begäran ha lämnats till 
TeliaSonera.  

b. I de fall TeliaSonera inte redan erbjuder det tillträde/den tjänst som 
en operatör efterfrågar, och det inte finns några klara rutiner för hur 
sådant tillträde ska kunna ske, ska en begäran anses ha lämnats till 
TeliaSonera då en anbudsbegäran inkommit till TeliaSonera. En 
sådan anbudsbegäran ska anses utgöra underlag för begäran om 
den beskriver det efterfrågade tillträdets funktion och prestanda, 
plats för leverans samt önskad leveranstid. 
 

3. En operatörs begäran om nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande 
tjänster är rimlig om inte TeliaSonera kan visa att det ur tekniskt 
hänseende finns objektivt godtagbara skäl för att vägra 
tillhandahållande. Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt 
godtagbara skäl att vägra leverans av nätinfrastrukturtillträde när: 

a. TeliaSonera visar att det saknas tekniska eller rättsliga möjligheter 
att genomföra tillhandahållandet, 

b. vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras nät, dess 
användare eller något allmänt intresse av särskild betydelse skadas, 

c. TeliaSonera kan visa att nätets drift äventyras, 

d. TeliaSonera inte har fått de uppgifter från operatören som är 
nödvändiga för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna levereras och 
som operatören har tillgång till, eller 

e. TeliaSonera kan visa att tredje parts rättigheter skulle kränkas. 
 

4. TeliaSonera ska, när företaget avser att vägra att tillgodose en 
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operatörs begäran om tillträde till nätinfrastruktur och därtill hörande 
tjänster, utan dröjsmål skriftligen upplysa operatören om detta och ange 
skälen samt lämna sådan information att den begärande operatören kan 
avgöra om denne kan vidta åtgärder för att tillträde ska kunna 
tillhandahållas. Ett avslag måste grundas på objektivt godtagbara skäl. 
Det åligger TeliaSonera att visa att samtliga rimliga möjligheter att 
tillgodose en begäran är uttömda. 
 

 
5. TeliaSonera ska säkerställa att ett skriftligt avtal om 

nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster åtminstone 
innehåller följande: 

a. Beskrivning av vad tillträdet och därtill hörande tjänster består av. 

b. Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska 
specifikationerna och nätegenskaperna för tillträdet.  

c. Prissättningen av nätinfrastrukturtillträdet och därtill hörande 
tjänster samt andra ersättningar som grossistkunden ska betala 
med anledning av avtalet. Alla priser och ersättningar ska framgå 
av avtalet och vara uppdelade på de olika tjänster och komponenter 
som ingår i tillträdet och i samband med tillhandahållandet av 
tillträdet, inklusive förekommande rabatter och rabattens 
beräkningsgrund.  

d. Villkor för fakturering och betalning. 

e. Ansvarsfördelningen för uppkomna kostnader för exempelvis 
felavhjälpning, underhåll och support. Om det är grossistkunden 
som ska bära ansvaret ska detta framgå uttryckligen av de avtalade 
villkoren för tillträdet. 

f. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om 
tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande 
tjänster.  

g. Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga avtalsbrott 
som kan leda till uppsägning.  

h. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer för 
nätinfrastrukturtillträdet och därtill hörande tjänster. Dessa ska 
specificeras i tjänstenivåavtal.  

i. De uppgifter om villkor för tillhandahållande och användning som 
ska specificeras innefattar bl.a. beskrivning av orderförfarande och 
leveranstider, frister för svar på begäran om leverans, parametrar 
för tjänsternas kvalitet, beskrivning av serviceåtaganden, rutiner för 
åtgärdande av fel och tillvägagångssätt vid byte av operatör. 
Rutiner för åtgärdande av fel innefattar också förfarande för att 
återgå till normal servicenivå efter att fel har åtgärdats.  

j. Leveranstiden för nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande 



 

  

Post- och telestyrelsen 198 
 

 

 

 

 

tjänster. 

k. Avtalsvite vid avvikelse från utfäst kvalitetsnivå, leveransvillkor och 
servicenivå för nätinfrastrukturtillträdet och därtill hörande tjänster 
enligt punkten h ovan. Villkoren för avtalsvite ska tydligt ange på 
vilka grunder sådant ska utgå, dvs. vad som ska anses utgöra en 
avvikelse från utfästa nivåer och villkor, när TeliaSonera ska erlägga 
avtalsvite, samt vilka belopp som ska erläggas.  

l. När TeliaSonera som förutsättning för tillhandahållande av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster ställer krav på 
ekonomisk säkerhet eller andra villkor för fördelning av ekonomisk 
risk ska detta framgå tydligt av villkoren. Det ska även anges på 
vilka grunder kreditvärdigheten prövas, dels vid avtalets ingående, 
dels under pågående avtalsperiod.  

 
6. TeliaSonera ska tillämpa villkor för nätinfrastrukturtillträde och därtill 

hörande tjänster som möjliggör konkurrenskraftig och ändamålsenlig 
försäljning på slutkundsmarknaden. Detta innebär att samtliga villkor 
ska vara rimliga och motiverade av objektiva skäl, och innebär bland 
annat följande: 
 

a. Villkoren ska säkerställa att grossistkunderna ges samma 

kvalitet, leveransvillkor och service som TeliaSonera ger 

sin egen slutkundsverksamhet för närmast jämförbara 

slutkundserbjudande, åtminstone vad gäller leveranstid 

och felavhjälpningstid. 

  

b. Villkor för fakturering och betalning ska vara rimliga. 

 

c. Leveranstiden för nätinfrastrukturtillträde och därtill 

hörande tjänster ska vara skälig i förhållande till det arbete 

som krävs och inte vara längre än de leveranstider som 

tillämpas gentemot TeliaSoneras egen 

slutkundsverksamhet. TeliaSonera ska tillhandahålla minst 

två nivåer av leveranstider, som är samma som de som 

tillämpas gentemot TeliaSoneras egen 

slutkundsverksamhet. 

 

d. Vid tillhandahållande av felavhjälpning ska TeliaSonera 

tillämpa minst två servicenivåer, som är samma som dem 

som tillämpas gentemot TeliaSoneras egen 

slutkundsverksamhet. 

 

e. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om 

tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill 



 

  

Post- och telestyrelsen 199 
 

 

 

 

 

hörande tjänster ska vara rimliga. TeliaSonera ska beakta 

grossistkundernas behov av produkter och tjänster samt 

möjligheten att använda ersättningsprodukter och tjänster.  

TeliaSonera får endast upphöra med en produkt eller tjänst 

efter samråd med de berörda grossistkunderna. Samrådet 

ska ha slutförts senast 180 dagar innan utbudet eller del 

därav upphör. Resultatet av samrådet ska offentliggöras på 

TeliaSoneras webbplats i god tid innan omförhandling av 

avtalsvillkoren. 

 

f. Endast väsentliga avtalsbrott ska kunna medföra 

uppsägning av avtalet i förtid. Att ett avtalsbrott är 

väsentligt innebär att det ska vara av sådan beskaffenhet 

att en uppsägning är en rimlig och adekvat åtgärd. 

 

g. Prishöjningar får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar 

från det att TeliaSonera informerat PTS och berörda 

grossistkunder om det nya priset. Prisförändringar till följd 

av domstolsavgöranden, till följd av PTS beslut, eller 

uppdateringar och revideringar av hybridmodellen ska dock 

gälla omedelbart, eller fr.o.m. den dag som domstolen/PTS 

förordnar. 

 

h. Villkor om avtalsvite ska innebära att nivån på vitet är 

skäligt utifrån syftet att det ska ge TeliaSonera tillräckliga 

ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje enskild 

avvikelse från utfästa nivåer eller villkor. Ersättningsnivån 

ska successivt höjas till dess avtalsvillkoren uppfyllts. 

TeliaSonera ska betala avtalsvitet vid närmast följande 

faktureringstillfälle efter avvikelsen. 

 

i. Eventuella krav på säkerhet och annan riskfördelning ska 

vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som 

TeliaSonera har både vid avtalets ingående och under 

pågående avtalsperiod. 

 
7. TeliaSonera ska, i det fall en begäran kräver en offert från TeliaSonera, 

utforma offerten tillräckligt specificerat för att se till att grossistkunden 
inte åläggs att betala för faciliteter som inte är nödvändiga och för att 
grossistkunden ska ha en möjlighet att bedöma rimligheten i 
erbjudandet.  
 

a. Offerten ska innehålla leveranstid och den ersättning som 
betalas till beställaren om leveranstiden inte kan uppfyllas.  
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b. Allt relevant underlag i form av utredningar över nödvändiga 
stationsanpassningar, nyanläggningar m.m., 
kostnadsberäkningar och fakturor (t.ex. fakturor från 
underleverantörer och entreprenörer) ska redovisas för berörda 
parter så detaljerat att det klart går att bedöma om 
kostnaderna är skäliga och avser nödvändiga åtgärder.  
 

c. TeliaSonera ska tillhandahålla offerten utan dröjsmål och 
offerten ska vara giltig i två månader.  
 

d. För de fall att en fiberoptisk förbindelse som offereras tas i 
anspråk av någon annan part under offerttiden, ska TeliaSonera 
tillhandahålla en likvärdig förbindelse. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4, 5, 8 och 9 
§§ LEK. 

 

6.9.1 Tydliga villkor för tillhandahållandet är nödvändiga 

För att det ska vara möjligt för en operatör att konkurrera med TeliaSonera i 
slutkundsledet, är det inte bara viktigt vad denne får köpa utan också på vilka 
villkor tillträdet sker. Genom att ställa vissa krav eller neka till att gå med på 
krav från grossistkunderna som är rimliga och normalt förekommande på en 
fungerande marknad kan det i praktiken bli omöjligt för andra operatörer att 
använda nätinfrastrukturtillträde som insatsvara. Det mest uppenbara fallet är 
villkor om pris, men även andra villkor kan vara av mycket stor, indirekt 
betydelse för möjligheten att utnyttja rätten att köpa nätinfrastrukturtillträde. 

För att regleringen ska bli ändamålsenlig måste därför avtal kunna träffas på 
villkor som gör att syftet med regleringen uppnås, nämligen uppkomsten av en 
marknad med långsiktigt hållbar konkurrens på slutanvändarens nivå. Det finns 
därför t.ex. behov av att det klart framgår att TeliaSonera är skyldigt att 
förhandla med den som begär nätinfrastrukturtillträde och att företaget endast 
får tillämpa villkor som är rimliga, sakligt motiverade och som bidrar till att 
syftet med regleringen uppnås. För att tillträdesregleringen ska fungera krävs 
också att det förtydligas vad som utgör en rimlig begäran om tillträde och när 
en begäran anses inkommen till företaget. Utöver vad TeliaSonera ska 
tillhandahålla finns alltså behov av att klargöra på vilka villkor det som beskrivits 
i tidigare avsnitt ska tillhandahållas, och vilken information om villkoren som ska 
lämnas i avtalet och vid avtalsslutet. 

Det finns i fortgående köp- och säljrelationer mellan företag villkor som 
parterna behöver reglera i avtal för att skapa ömsesidig förutsägbarhet och 
tydlig riskfördelning under avtalsperioden. Vad gäller avtal om 
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nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster är behov av förutsägbarhet 
och riskfördelning särskilt stort eftersom TeliaSonera är ett vertikalt integrerat 
företag som konkurrerar på samma slutkundsmarknader som sina 
grossistkunder.  

En tydlig reglering mellan parterna vad gäller exempelvis fel, dröjsmål och 
avvikelser samt konsekvenserna av dessa, är en viktig förutsättning för att 
grossistkunderna ska kunna fatta kommersiellt välgrundade investeringsbeslut 
inför avtalets ingående. För en sådan bedömning krävs det bl.a. att TeliaSonera 
preciserar den kvalitet och de leveransvillkor som ska gälla. Vad som ska ingå i 
ett specifikt avtal mellan TeliaSonera och en grossistkund är i första hand upp 
till parterna att avgöra. PTS har dock handlagt flera tillsyns- och 
tvistlösningsärenden som föranletts av att TeliaSonera inte självmant följt 
ålagda skyldigheter. Dessa visar att det finns bristande incitament för 
TeliaSonera att tillhandahålla sina tillträdesprodukter/tjänster till 
konkurrenskraftiga villkor. PTS anser därför att det finns ett behov av att 
fastställa vilka villkor som måste finnas i ett avtal om tillträde och vilka 
kvalitativa nivåer som dessa villkor mellan parterna ska uppgå till, eftersom det 
annars finns en risk att TeliaSonera ställer upp villkor som försvårar, fördröjer 
eller fördyrar andra operatörers tillträde, vilket minskar effekten av 
skyldigheten.  

6.9.2 Rättslig utgångspunkt 

Av 4 kap. 8 § LEK framgår att en SMP-operatör får förpliktas att uppfylla rimliga 
krav på tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Bestämmelsen 
implementerar artikel 12 i tillträdesdirektivet, enligt vilken en nationell 
regleringsmyndighet får införa skyldigheter för operatörer att uppfylla rimliga 
krav på tillträde till och användning av specifika nätdelar och tillhörande 
faciliteter. I propositionen till LEK anges att tolkningen av 
tillträdesbestämmelserna får ske bl.a. mot bakgrund av tillträdesdirektivets 
definition av tillträdesbegreppet.239  

I kammarrättens dom den 4 oktober 2011 i mål nr 1690-10  (s. 12 ff) framhålls 
att det är uppenbart att lagstiftarens mening varit att ”rimliga krav på tillträde” i 
4 kap. 8 § LEK ska tolkas med tillträdesdirektivets definition av 
tillträdesbegreppet som grund. I detta mål fann kammarrätten specifikt att 
villkor om att erbjuda avtalsvite omfattades av LEK och tillträdesdirektivet. 
Möjligheten att föreskriva om villkor är dock som framgår av domen tämligen 
vid eftersom villkor som tillgodoser syftet att den tillträdande operatören ska 
kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster definitionsmässigt är 

                                                 
239 Prop. 2002/03:110, s. 165 f.  
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en del av begreppet tillträde. PTS har därför befogenhet att enligt 4 kap 8 § 
LEK, inom de ramar som framgår av direktivet, ålägga en SMP-operatör att vid 
tillträde erbjuda vissa villkor vid tillgängliggörande av tjänster åt tillträdande 
operatörer. 

6.9.3 TeliaSonera har en förhandlingsskyldighet  

För att begärande operatörer ska kunna tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster med motsvarande förutsättningar som TeliaSoneras 
egen slutkundsverksamhet måste dessa ha möjlighet att bedöma när det är 
möjligt och rimligt att ingå avtal om att få köpa de tjänster som TeliaSonera är 
skyldigt att tillhandahålla. Detta kräver att TeliaSonera förhandlar med den som 
begär nätinfrastrukturtillträde enligt detta beslut, samt att samt TeliaSonera utan 
dröjsmål lämnar ut all den information som i det enskilda fallet är nödvändig 
för att överenskommelse om tillträde ska kunna träffas. En sådan skyldighet är 
inte i sig särskilt ingripande men en absolut förutsättning för avtal ska kunna 
ingås. Samma syfte kan inte uppnås på något annat sätt än att en dylik 
skyldighet åläggs. En skyldighet om att förhandla och att lämna ut nödvändig 
information är därför lämplig, ändamålsenlig och proportionerlig. 

6.9.4 TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig begäran om tillträde 

Enligt ovan framgår det avseende tillträdesskyldigheterna när en begäran i vissa 
fall är, alternativt inte är att betrakta som rimlig, men det är inte möjligt att 
exakt och uttömmande ange alla omständigheter som kan göra en begäran 
rimlig. För att förutsägbarhet och tydlighet ska uppnås bör därför viss generella 
kriterier för när en begäran är att betrakta som rimlig anges. Dessa utgör alltså 
villkor som ska vara uppfyllda för att TeliaSonera ska tillhandahålla en begärd 
tjänst.  

Genom att TeliaSonera inte utan objektivt godtagbara skäl kan vägra en rimlig 
begäran och i annat fall lämna information om varför det inte är möjligt, kan 
grossistkunderna konkurrera på samma villkor som TeliaSonera, vilket är syftet 
med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. Eftersom TeliaSonera dels levererar 
grossisttjänster till grossistkunder, dels konkurrerar med grossistkunderna om 
samma slutkunder så saknar TeliaSonera incitament att tillhandahålla tillträde till 
grossistkunder. För att möjliggöra att TeliaSonera, trots frånvaron av 
incitament, tillhandahåller tillträde till grossistkunder och annars informerar om 
anledning till vägran är det nödvändigt att PTS ålägger företaget den aktuella 
skyldigheten. 

Samtidigt är tydlighet kring när en begäran är rimlig även till fördel för 
TeliaSonera som enklare kan avgöra när en begäran ska tillgodoses. En dylik 
skyldighet bidrar således även till förutsägbarheten för TeliaSonera.  
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I princip följer av syftet och omfattningen av de ovan beskrivna 
tillträdesskyldigheterna att en begäran om tillträde till nätinfrastrukturtillträde 
och därtill hörande tjänster är rimlig så länge det inte finns några ur tekniskt 
eller juridiskt hänseende objektivt godtagbara skäl som visar motsatsen. 
Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt godtagbara skäl att inte 
medge leverans av nätinfrastrukturtillträde när 

• TeliaSonera kan visa att det saknas tekniska eller rättsliga möjligheter att 
genomföra tillhandahållandet,  

• det är nödvändigt för att förebygga att TeliaSoneras nät, dess användare 
eller något allmänt intresse av särskild betydelse skadas,  

• TeliaSonera kan visa att nätets drift äventyras,  

• TeliaSonera inte har fått de uppgifter från operatören som är 
nödvändiga för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna levereras och som 
operatören har tillgång till, eller 

• TeliaSonera kan visa att tredje parts rättigheter skulle kränkas. 

 

När TeliaSonera avser att inte tillmötesgå annan operatörs begäran om tillträde, 
ska företaget skyndsamt upplysa operatören om detta. TeliaSonera ska också 
ange skälen till att begäran inte kan tillmötesgås och lämna sådan information 
att den begärande operatören kan avgöra om denne kan vidta åtgärder för att 
tillträde ska kunna tillhandahållas. Ett avslag måste grundas på objektivt 
godtagbara skäl. Det åligger TeliaSonera att visa att samtliga rimliga möjligheter 
att tillgodose en begäran är uttömda. 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten är att grossistkunderna normalt 
ska kunna ges tillträde till nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster 
samt att grossistkunderna vid TeliaSoneras vägran ska få information om detta 
och kunna möjliggöra tillträdet på annat sätt. Genom att TeliaSonera lämnar 
tillträde till grossistkunder när det inte finns objektiva och rimliga skäl för 
vägran och i sådana fall informerar om dessa i tid, underlättas grossistkundernas 
möjlighet att etablera sig på marknaden. I annat fall skulle inte syftet med 
regleringen kunna uppnås. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella 
skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna 
syftet med LEK och direktiven. PTS finner därför att det inte finns något 
mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 
Skyldigheten är därför lämplig och proportionerlig. 

6.9.5 När har en begäran lämnats? 

Eftersom skyldigheterna att lämna tillträde till nätinfrastruktur bygger på att en 
grossistkund har lämnat en rimlig begäran till TeliaSonera, uppstår frågan när 
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en begäran kan anses ha lämnats. Det är av stor vikt för förutsägbarheten i 
regleringen att förutsättningarna för detta är väl kända av såväl TeliaSonera som 
grossistkunderna. I annat fall finns risk för att oenighet uppstår. Att det finns 
en skyldighet som tydligt beskriver när en begäran kan ha anses inkommit till 
TeliaSonera är således i både grossistkundernas och TeliaSoneras intresse. 

Det är rimligt att en begäran ska ha viss tydlighet och uppfylla vissa formella 
krav för att ha rättslig betydelse som en begäran. Samtidigt får inte kraven på 
utformning eller mottagande vara sådana att det i praktiken försvårar för 
grossistkunderna. I de fall TeliaSonera erbjuder det tillträde/den tjänst som en 
operatör efterfrågar och då det finns klara rutiner för att tillträdet ska kunna ske 
ska en begäran därför anses ha lämnats till TeliaSonera då en beställning har 
inkommit till företaget. Om beställningen nekas eller på annat sätt inte 
accepteras av beställningssystemen anses ändå en begäran ha lämnats till 
TeliaSonera.  

I de fall TeliaSonera inte redan erbjuder det tillträde/den tjänst som en operatör 
efterfrågar, och det inte finns några klara rutiner för hur sådant tillträde ska 
kunna ske, ska en begäran anses ha lämnats till TeliaSonera då en 
anbudsbegäran inkommit till TeliaSonera. En sådan anbudsbegäran ska anses 
utgöra underlag för begäran om den beskriver det efterfrågade tillträdets 
funktion och prestanda, plats för leverans samt önskad leveranstid. 

Som beskrivits ovan är denna skyldighet inte i sig särskilt betungande, utan är 
endast avsedd att göra det tydligare när tillträdesskyldigheten aktualiseras. Syftet 
med regleringen kan inte uppnås om kraven på formerna för att överlämna en 
begäran är allt för komplicerade. Skyldigheten är därför nödvändig och 
motsvarande resultat kan inte uppnås med en mindre ingripande skyldighet. 
Den är således att betrakta som lämplig och proportionerlig. 

6.9.6 Villkor ska vara tydliga, rimliga och icke-diskriminerande 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin ställning försvåra för tillträdande 
operatörer genom att de inte får skäliga leveransvillkor, vilket minskar 
grossistkundernas konkurrenskraft. För att grossistkunderna ska vara 
konkurrenskraftiga måste de i tillräcklig utsträckning få samma villkor som 
TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Detta följer av den allmänna 
skyldigheten om icke-diskriminering som ålagts TeliaSonera ovan.För att det 
ska bli tydligt både för TeliaSonera och de tillträdande operatörerna vad detta 
innebär i praktiken finns anledning att förtydliga detta genom en särskild 
skyldighet.  

Att tillträdande operatörer får tillträde på rimliga villkor skapar både 
förutsägbarhet och möjligheter till att bedriva verksamheten effektivt, vilket i 
sin tur ger förutsättningar för ökad konkurrens på slutkundsmarknaden. 
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Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. Samma syfte kan 
inte uppnås på något annat sätt och en sådan skyldighet är därför lämplig, 
ändamålsenlig och proportionerlig. 

Till detta kommer att det är nödvändigt att avtalet tillräckligt tydligt ger uttryck 
för samtliga väsentliga villkor så att det går att bedöma vad avtalet i realiteten 
innebär och om de villkor som TeliaSonera ställer verkligen uppfyller de i detta 
beslut ställda kraven. Det finns därför anledning att ställa krav på avtalet i detta 
hänseende. Att villkoren klart uttrycks i ett avtal kan inte anses en särskilt 
ingripande skyldighet, utan torde vara normal praxis inom de flesta områden 
och motsvarande syfte kan inte uppnås på något mindre ingripande sätt. 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK och får anses vara 
lämplig, ändamålsenlig och proportionerlig åtgärd. 

Det går inte att uttömmande ange exakt vilka villkor som ett avtal ska innehålla 
i varje enskilt fall. Däremot finns vissa minimikrav som i vart fall ska vara 
uppfyllda, både vad gäller innehållet i och informationen om villkor i ett avtal. 
Det finns därför anledning att särskilt erinra om dessa, även om uppräkningen 
inte är uttömmande. Dessa, särskilt väsentliga och vanliga villkor, gås igenom 
och motiveras nedan. 

6.9.7 Beskrivning av tillträdet och dess egenskaper 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin ställning försvåra för grossistkunderna 
genom att de inte får tillräcklig information om bl.a. tekniska specifikationer 
samt vad som ingår i respektive tjänst eller produkt, vilket minskar 
operatörernas förutsägbarhet. Om grossistkunden måste betala för inslag i 
tjänsten/produkten som inte efterfrågas eller behövs, fördyras grossistkundens 
verksamhet och dess möjligheter att konkurrera minskar.  

Grossistkunderna måste därför ges tillräcklig information för att kunna bedöma 
vad som är nödvändigt att tjänsten/produkten innehåller. När grossistkunderna 
har likvärdig information som TeliaSonera har tillgång till skapas förutsättningar 
för ökad konkurrens på slutkundsmarknaden. För att operatörerna ska vara 
konkurrenskraftiga krävs att de i tillräcklig utsträckning får specificerade 
uppgifter avseende produkterna eller tjänsterna. Eftersom TeliaSonera har 
bristande incitament att tillhandahålla tjänsten/produkten till 
konkurrenskraftiga villkor, dvs. förse operatörerna med specificerade uppgifter, 
finner PTS att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella 
skyldigheten är således nödvändig för att tillgodose ändamålet samt även det 
allmänna syftet med LEK. Samma syfte kan inte uppnås med mindre 
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ingripande åtgärder. Samtidigt utgör uppgifter om en varas beskaffenhet ett 
normalt inslag i de flesta köpeavtal. PTS anser därför att de fördelar som 
skyldigheten medför, uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

6.9.8 Krav på villkor om pris 

Priset på en tjänst är ett av de viktigaste villkoren och normalt avgörande för 
den tillträdande operatörens beslut att köpa eller inte köpa en tjänst. Det är 
därför nödvändigt att priset för nätinfrastrukturtillträdet och därtill hörande 
tjänster som ingår i avtalet tydligt framgår. Därför måste priset vara uppdelat på 
de olika tjänster och komponenter som ingår i tillträdet, inklusive 
förekommande rabatter och rabattens beräkningsgrund. Ansvarsfördelningen 
för uppkomna kostnader för exempelvis felavhjälpning, underhåll och 
driftsstöd ska vara tydlig. I det fall det är grossistkunden som ska bära ansvaret 
måste det också framgå för att grossistkunderna ska kunna bedöma vad den 
verkliga kostnaden blir. Likaså krävs att klara och tydliga villkor för fakturering 
och betalning framgår.  

Det är också viktigt att det finns en förutsägbarhet vad gäller villkor om priser 
och betalning, eftersom det annars blir omöjligt för grossistkunderna att planera 
och effektivt använda sig av de reglerade tjänsterna. Prishöjningar bör därför 
inte få ske annat än då dessa annonserats i god tid. En prishöjning kan nämligen 
leda till att en grossistkund inte längre är intresserad av just den aktuella 
produkten utan istället behöver se sig om efter ett alternativ, t.ex. en billigare 
produkt.  

Sedan 2010 har prishöjningar inte fått träda i kraft förrän efter 90 dagar från det 
att TeliaSonera informerat PTS och berörda grossistkunder om det nya priset. 
Motsvarande gäller inte vid prissänkningar. Prisförändringar till följd av 
domstolsavgöranden, till följd av PTS beslut, eller uppdateringar och 
revideringar av hybridmodellen ska dock gälla omedelbart, eller den dag som 
domstolen eller PTS förordnar. Detta framstår fortfarande som rimliga krav 
som är nödvändiga för att syftet med regleringen ska uppnås. PTS anser inte att 
det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta 
avseende.  

TeliaSonera ska därför åläggas en skyldighet att ange priser och ersättningar i 
avtalet. Prishöjningar, som inte beror på domstolsavgöranden, beslut av PTS 
eller förändringar i prismodellen får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar från 
det att TeliaSonera informerat PTS och berörda grossistkunder om det nya 
priset. Villkor för fakturering och betalning ska framgå samt vara rimliga. Likaså 
ska ansvarsfördelningen för uppkomna kostnader för exempelvis 
felavhjälpning, underhåll och support tydligt framgå. 
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Uttryckliga villkor om pris och betalning torde i princip alltid förekomma i 
affärsmässiga avtal. Beslutet att ålägga TeliaSonera de aktuella skyldigheterna är 
också som beskrivits ovan nödvändiga för att tillgodose ändamålet med 
tillträdesskyldigheten samt det allmänna syftet med LEK och direktiven och 
samma syfte kan inte uppnås med mindre än att de beskrivna skyldigheterna 
åläggs. PTS anser därför att de fördelar som skyldigheten medför uppväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

6.9.9 Ändring, omförhandling och uppsägning 

För att skapa tillräcklig förutsägbarhet och tydlighet för parterna brukar normalt 
giltighetstid och uppsägningsvillkor (inklusive villkor för ändring av 
avtalsvillkor för bl.a. tillträde, omförhandling och uppsägning) tydliggöras i 
avtal. TeliaSonera har ett sådant betydande inflytande att företaget skulle kunna 
uppställa orimliga avtalsvillkor eller villkor som endast ger grossistkunden 
bristande förutsägbarhet. Sådana villkor hämmar en effektiv konkurrens. 

Genom att TeliaSonera uppställer rimliga och tydliga avtalsvillkor minskas 
risken för orimliga och eventuella oförutsedda kostnader för grossistkunderna. 
Detta ökar i sin tur möjligheterna för grossistkunderna att agera 
konkurrenskraftigt, vilket är syftet med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. I 
avtalssituationer där parterna normalt inte är jämnstarka måste det ställas högre 
krav på att den starkare parten endast uppställer objektiva, rimliga och 
förutsägbara villkor för ändring av avtal. Att ålägga TeliaSonera skyldigheter 
som åstadkommer detta är således väl ägnat att tillgodose ändamålet samt även 
det allmänna syftet med LEK. 

PTS finner att grossistkunderna har ett särskilt behov av att endast objektiva, 
tydliga, förutsägbara och rimliga avtalsvillkor för ändring och uppsägning 
uppställs av TeliaSonera. De avtalsbrott som kan leda till uppsägning av avtal 
ska därför framgå av villkoren för uppsägning. Sådana avtalsbrott ska vara av en 
för avtalet väsentlig natur så att en uppsägning utgör en rimlig och adekvat 
åtgärd.  

Villkor för ändring av villkoren för tillhandahållandet av tillträdet respektive 
omförhandling av avtalet ska vara rimliga och tydligt framgå. Villkoren för 
omförhandling ska tillgodose behovet av att under pågående avtalstid kunna nå 
en överenskommelse för fortsatt avtal. Om en grossistkund begär att ett avtal 
för nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster inte ska innehålla en rätt 
för TeliaSonera att ensidigt ändra i avtalsvillkor som är av betydelse, ska detta i 
regel anses vara ett rimligt villkor. En avtalspart ska således som en utgångs-
punkt ha rätt till förhandling av avtalsvillkoren. 
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TeliaSonera har en skyldighet att tillhandahålla nätinfrastrukturtillträde och 
därtill hörande tjänster och kan därför inte ensidigt välja att upphöra med en 
viss produkt/tjänst. Om ett utbud skulle upphöra kan det vålla stora problem 
och kostnader för de grossistkunder vars verksamhet är beroende av tillgången 
till dessa. Den tekniska utvecklingen kan dock medföra att grossistkunderna i 
framtiden inte längre har användning för vissa produkter/tjänster och att 
TeliaSonera därför inte bedömer det lönsamt och/eller rimligt att tillhandahålla 
dessa.  

För att grossistkundernas behov av produkten/tjänsten ska kunna tillgodoses 
måste TeliaSonera samråda med berörda grossistkunder innan företaget upphör 
eller ändrar befintligt utbud. När utbudet därför ändras ska TeliaSonera således 
ha slutfört ett samråd med berörda grossiskunder senast 180 dagar innan det är 
tänkt att tillhandahållandet ska upphöra. För att möjliggöra transparens och 
inge förtroende hos grossistkunderna ska TeliaSonera offentliggöra samrådet på 
företagets webbplats tillsammans med TeliaSoneras synpunkter på samrådet. 
Sådant offentliggörande ska ske på ett sätt som inte kräver inloggning eller 
motsvarande, för att bl.a. möjliggöra en effektiv automatiserad bevakning. 
Därefter blir det fråga om omförhandling av avtalsvillkoren parterna emellan. 

PTS finner att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet med LEK och direktiven än att TeliaSonera uttryckligen åläggs 
skyldigheter att endast ställa tydliga, rimliga och förutsägbara skyldigheter om 
giltighetstid och uppsägningsvillkor (inklusive villkor för ändring av 
avtalsvillkor för bl.a. tillträde, omförhandling och uppsägning). Åliggandet är 
inte betungande i sådan utsträckning att TeliaSoneras intresse skulle väga tyngre 
än grossistkundernas behov av rimliga villkor. PTS finner därför att fördelarna 
för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

6.9.10 Tjänstenivåavtal m.m. 

För att kunna konkurrera på slutkundsmarknaden med TeliaSonera måste 
grossistkunderna ges samma kvalitet, leveransvillkor och service som 
TeliaSonera ger sin egen slutkundsverksamhet. TeliaSonera kan genom att 
utnyttja sin marknadsmakt försvåra för grossistkunderna bl.a. genom att inte 
erbjuda grossistkunderna samma kvalitets- och servicenivåer, vilket minskar 
grossistkundernas konkurrenskraft.  

Att TeliaSonera måste ge grossistkunderna lika förmånliga villkor som sin egen 
slutkundsorganisation följer av skyldigheten att agera icke-diskriminerande. 
Denna är dock uttryckt i allmänna ordalag och för att det ska bli tydligt för 
både TeliaSonera och grossistkunderna vilka krav som ställs på villkoren i detta 
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avseende finns anledning att förtydliga vad som ska framgå av avtalet i detta 
hänseende. 

I ett avtal om tillträde ska det således framgå vilken leveranstid och 
felavhjälpningstid som gäller. TeliaSonera åläggs att tillämpa vissa tjänstenivåer 
vid tillhandahållande av tillträde. Villkoren ska säkerställa att grossistkunderna 
ges samma kvalitet, leveransvillkor och service som TeliaSonera ger sin egen 
slutkundsverksamhet för närmast jämförbara slutkundserbjudanden, åtminstone 
vad gäller leveranstid och felavhjälpningstid.   

Uppgifter om villkor för tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill 
hörande tjänster samt användning av dessa ska specificeras, bl.a. beskrivning av 
orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran om leverans, 
tjänsternas kvalitet, beskrivning av serviceåtaganden, rutiner för åtgärdande av 
fel och tillvägagångssätt vid operatörsbyte. Rutiner för åtgärdande av fel 
innefattar också förfarande för att återgå till normal servicenivå efter att fel har 
åtgärdats. Därför måste överenskommelsen även omfatta bl.a. servicenivå för 
varje produkt.  

Leveranstiden för nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster ska vara 
skälig i förhållande till det arbete som krävs och samma som de leveranstider 
som tillämpas gentemot TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Slutkunder 
och därmed grossistkunder kan i särskilda fall ha behov av snabbare leverans än 
vad som är normalt. Det är därför rimligt att TeliaSonera ska tillhandahålla 
minst två nivåer av leveranstider, som är samma som dem som tillämpas 
gentemot TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. 

Olika grossistkunder kan även ha olika behov vad gäller felavhjälpningstid för 
olika kunder, t.ex. har företagskunder ofta behov av snabbare felavhjälpning än 
privatkunder. Vid tillhandahållande av felavhjälpning ska därför TeliaSonera 
tillämpa minst två servicenivåer, som är samma som dem som tillämpas 
gentemot TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. 

Genom att ålägga TeliaSonera de beskrivna skyldigheterna säkerställs att 
TeliaSonera agerar icke-diskriminerande och att grossistkunderna kan erbjuda 
slutkunderna bl.a. samma kvalitets- och servicenivåer som TeliaSonera erbjuder 
sin egen slutkundsverksamhet. Den aktuella skyldigheten medför på så vis en 
ökad konkurrens på marknaden. PTS anser därför att den fördel som det 
innebär för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som skyldigheten medför. 
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6.9.11 Avtalsvite 

I avtal mellan marknadsaktörer som ingår köp- och säljrelationer på en fri och 
konkurrensutsatt marknad, är det normalt att parterna via villkor i avtalen (t.ex. 
via avtalsviten) utsätts för ett ömsesidigt incitamentsskapande ekonomiskt tryck 
att göra sitt yttersta för att fullgöra sina överenskomna förpliktelser gentemot 
varandra. Syftet är bland annat att en avtalspart i förväg ska veta om att en 
avvikelse från överenskommen förpliktelse medför ekonomiska konsekvenser. 
Avvikelserna kan gälla t.ex. kvalitetsnivå på tjänsten ifråga, leveranstid eller tid 
för felavhjälpning. 

På en konkurrensutsatt marknad är leverantören i en sådan relation dessutom 
kontinuerligt utsatt för risken att köparen säger upp ett ingånget avtal till följd 
av säljarens upprepade dröjsmål eller bristande leveranskvalitet och att köparen 
sedan kan välja annan konkurrerande leverantör. Det finns därför ett intresse 
för leverantören att uppfylla det som utlovats till köparen. 

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden medför dock att det saknas en 
sådan ömsesidighet i köp- och säljrelationen mellan TeliaSonera och dess 
grossistkund som skulle kunna leda till att det uppstår ett verkningsfullt 
incitamentsskapande ekonomiskt tryck som vid en avtalsrelation på en 
konkurrensutsatt marknad ses som naturliga och anses nödvändiga för att 
parterna ska hålla ingångna överenskommelser. 

Till detta ska dessutom läggas att TeliaSonera inte heller är utsatt för risken att 
grossistkunderna kan välja en alternativ leverantör av nätinfrastrukturtillträde. 
Byte av leverantör skulle annars ha varit naturligt om TeliaSonera inte 
tillgodosåg grossistkundens behov. 

PTS anser att det för att syftet med skyldigheten ska kunna uppnås finns ett 
behov av att särskilt säkerställa att det tillträde som TeliaSonera erbjuder 
grossistkunden är ändamålsenligt utifrån grossistkundens behov. Vidare har 
grossistkunden särskilda behov av förutsägbarhet vad gäller exempelvis risker 
till följd av grossistkundens beroendeställning gentemot TeliaSonera. PTS anser 
därför att myndighetens reglering av marknaden måste innehålla bestämmelser 
som skapar incitament för TeliaSonera att uppfylla sina förpliktelser gentemot 
grossistkunden som motsvarar de som företaget skulle ha haft på en marknad 
kännetecknad av effektiv konkurrens. 

PTS anser sammantaget att det får anses utgöra ett rimligt krav enligt 4 kap. 4 
och 8 §§ LEK att TeliaSonera för företagets tillhandahållande av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster till grossistkunden erbjuder 
verkningsfulla avtalsviten, liksom att villkoren för avtalsviten tydligt anger på 
vilka grunder och när betalningsskyldighet uppstår för TeliaSonera, samt vilka 
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belopp som ska utbetalas i varje enskilt fall. Detta har godtagits i domar från 
2011 och 2013.240 

Avtalsvillkoren för TeliaSoneras tillhandahållande måste således, för att 
TeliaSonera ska anses efterleva detta beslut, innehålla incitamentsskapande 
avtalsviten, där betalningsskyldighet för TeliaSonera uppstår vid varje enskild 
avvikelse från vad som överenskommits mellan parterna. Sådan avvikelse kan 
exempelvis utgöras av leveransförseningar eller försenad felavhjälpning.  

Vidare måste beloppen vara såpass höga att konsekvensen av en avvikelse får 
en så kännbar verkan att TeliaSonera självmant väljer att så effektivt som 
möjligt minimera risken att avvikelser som utlöser sådan betalningsskyldighet 
uppkommer. Eftersom TeliaSonera inte är utsatt för hot om att grossistkunder 
byter leverantör, måste avtalsvitesnivåerna sannolikt sättas högre än på en 
marknad med fungerande konkurrens för att det incitamentsskapande 
ekonomiska trycket gentemot TeliaSonera ska motsvara det tryck företaget 
skulle ha känt på en marknad med fungerande konkurrens.  

Ersättningen ska utgå för varje dag som leveransen uteblivit eller förseningen 
fortgått. Ersättningsnivån ska successivt höjas till dess avtalsvillkoren fullföljts, 
dock maximalt motsvarande tre månadsavgifter för det aktuella tillträdet. Enligt 
PTS bedömning åtgärdas majoriteten av ärenden om felavhjälpning respektive 
leveransförseningar inom en vecka, varför ett vite utan tak kan ses som alltför 
betungande.  

Avtalsvite som ska utbetalas i enlighet med förevarande skyldighet ska utbetalas 
av TeliaSonera, vid närmast följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. PTS 
finner det inte proportionerligt att avtalsvite ska utgå om försening eller dylika 
avvikelser beror på force majeure eller omständigheter som motsvarar en sådan 
situation. 

Avtalsvitesklausulen fyller delvis samma funktion som ett skadestånd enligt 7 
kap. 13 a § LEK men det finns avgörande skillnader. Skadeståndets krav på att 
visa skada finns inte i vitesklausulen. Därigenom undanröjs orsaken till tvister 
och beroende på ersättningens nivå kan påtryckningseffekten samtidigt öka. 
Den minskade bevisbördan sänker även den skadelidandes kostnader. 
TeliaSonera kan också få fördel av en vitesklausul, jämfört med skadestånd, 
genom att företaget på förhand kan uppskatta sin riskexponering av att behöva 
utge ersättning vid dröjsmål. När det gäller skadestånd är det däremot svårt att 
beräkna ersättningsnivån på förhand.  

                                                 
240 Kammarrättens i Stockholm dom 2011-10-04, mål nr 1690-10. Förvaltningsrättens i Stockholm dom 
2013-02-22, mål nr 34132-10. 
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Det är osäkert huruvida skadestånd ska kunna utgå utöver vitet för den förlust 
som inte täcks av vitet. Detta är något som får fastställas av domstolen från fall 
till fall. Oavsett detta, konstaterar PTS i likhet med kammarrätten241 att 
möjligheterna att påkalla myndighetens tillsyn samt begära skadestånd inte kan 
ersätta villkoren om avtalsvite. 

Den aktuella skyldigheten är betungande för TeliaSonera. Syftet med 
skyldigheten är dock att ge TeliaSonera ekonomiska motiv att uppfylla sina 
leveransåtaganden mot grossistkunderna, vilket ökar deras ekonomiska säkerhet 
och underlättar deras etablering på marknaden. Den bidrar således till att syftet 
med LEK och direktiven uppnås. TeliaSonera har möjlighet att påverka om och 
hur avtalsviten faller ut genom att företaget själv påverkar kvaliteten på 
tjänsterna som levereras och dessutom utformar sitt referenserbjudande. PTS 
anser därför att den fördel som det innebär för grossistkunderna att erbjudas 
reglerade tjänster på rimliga och rättvisa villkor uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför.  

6.9.12 Krav på säkerhet 

Det har förekommit att TeliaSonera har ställt krav på både ekonomisk säkerhet 
och förskottsbetalning av ersättning till TeliaSonera. Dylika krav kan vara 
rimliga och berättigade och förekommer även på marknader med fungerande 
konkurrens. TeliaSonera dock har en sådan marknadsmakt att företaget vid en 
avtalsförhandling kan uppställa krav på ekonomisk säkerhet som är orimliga 
eller endast ger grossistkunderna bristande förutsägbarhet. PTS anser därför att 
det finns en risk för att TeliaSonera avslår en grossistkunds rimliga begäran om 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster på grund av obefogade krav 
på ekonomisk säkerhet. Det finns också en risk för att TeliaSonera ställer 
sådana krav på säkerheter och riskfördelning som inte motsvaras av den risk 
som avtalssituationen medför för TeliaSonera. Alltför långtgående krav i dessa 
avseenden fördyrar grossistkundens verksamhet och minskar dess 
konkurrenskraft i relation till TeliaSonera. 

PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är nödvändigt att villkoren 
för ekonomisk säkerhet och annan riskfördelning är rimliga och avspeglar den 
risk som TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels under pågående 
avtalsperiod. TeliaSonera bör därför åläggas en skyldighet om detta. För att 
säkerställa förutsägbarhet för grossistkunden ska TeliaSoneras krav på 
ekonomisk säkerhet eller andra villkor avseende fördelning av ekonomisk risk 
mellan avtalsparterna i fråga klarläggas i förväg. Det ska tydligt framgå hur 
prövningen av en parts kreditvärdighet ska gå till och vilka steg som ska ingå i 
bedömningen, dels vid avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod. 

                                                 
241 Kammarrättens i Stockholm dom 2011-10-04, mål nr 1690-10. 
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Den part mot vilken TeliaSonera riktar krav på säkerhet ska få en redogörelse 
för de omständigheter som i det enskilda fallet motiverar ett krav på säkerhet, 
och få ta del av det underlag som läggs till grund för bedömningen. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan grossistkunderna undvika att 
drabbas av orimliga och oförutsedda krav på ekonomisk säkerhet, vilket gynnar 
deras konkurrenskraft och möjlighet att etablera sig på marknaden. I 
avtalssituationer där parterna normalt inte är jämnstarka måste det ställas högre 
krav på att den starkare parten endast uppställer objektiva, rimliga och 
förutsägbara krav på ekonomisk säkerhet, och samma syfte kan därför inte 
uppnås med mindre än att TeliaSonera åläggs de beskrivna skyldigheterna 
Åläggandet är inte betungande i den utsträckningen för TeliaSonera att 
företagets intresse skulle väga tyngre än grossistkundernas behov av rimliga 
villkor. Det bör särskilt noteras att TeliaSonera fortfarande har en möjlighet att 
kräva säkerhet, i den utsträckning det är rimligt. PTS finner därför att 
fördelarna för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som skyldigheten medför. 

6.9.13 Offert 

I vissa fall ska TeliaSonera på begäran lämna en offert till en grossistkund. 
Denna utgör då underlag för grossistkundens beslut att köpa eller inte köpa 
tillträde. Det är därför viktigt att en offert ger ett fullgott underlag för att 
grossistkunden ska kunna ta ställning i frågan.  

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin ställning försvåra för operatörerna 
genom att de inte får tillräcklig information om bl.a. nödvändiga 
stationsanpassningar eller kostnadsberäkningar, vilket minskar operatörernas 
förutsägbarhet. För att operatörerna ska vara konkurrenskraftiga krävs att de i 
tillräcklig utsträckning får tillräckliga uppgifter i offerter avseende kostnader 
eller tillhörande åtgärder. Det krävs därför att de krav en grossistkund har rätt 
att ställa på en offert fastställs genom en särskild skyldighet.  

Den begärande operatören behöver en rimlig tid att överväga offerten. 
Operatören behöver också en rimlig tid för att, baserat på offerten, i sin tur 
kunna lämna offert till slutkund med en månads giltighetstid. Operatörerna ska 
ha samma förutsättningar att offerera med samma löptid på slutkundsofferten 
som TeliaSonera. TeliaSonera ska därför tillhandahålla offerten utan dröjsmål. 
Offerten ska också en giltighetstid om två månader och vara bindande för 
TeliaSonera.  

Liksom vid avtalsslutande är det viktigt att det tydligt framgår exakt vad 
offerten avser, samt vad olika kostnader avser, för att grossistkunden ska ha en 
möjlighet att bedöma rimligheten i erbjudandet. På så vis kan grossistkunden 
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kunna avgöra om denne åläggs att betala för faciliteter som inte är nödvändiga. 
I det fall en begäran kräver en offert från TeliaSonera ska offerten således 
utformas tillräckligt specificerat för att det klart ska gå att bedöma om 
kostnaderna är skäliga och avser nödvändiga åtgärder. Allt relevant underlag, i 
form av utredningar, kostnadsberäkningar och fakturor (t.ex. fakturor från 
underleverantörer och entreprenörer) ska redovisas för berörda parter på en 
tillräckligt detaljerad nivå. Av offerten ska framgå leveranstid och den ersättning 
som beställaren har rätt till om leveranstiden inte kan uppfyllas.  

TeliaSonera gör inga reservationer av förbindelser under offerttiden, utan först 
vid en nybeställning. Genom att inte reservera en förbindelse har fler operatörer 
möjlighet att t.ex. lämna anbud vid en upphandling då de kan få en likvärdig 
offert från TeliaSonera som den första operatören. Om en reservation hade 
gjorts när den första operatören begärde offert skulle den blockera för andra 
potentiella konkurrenter som också vill erbjuda en lösning för den aktuella 
förbindelsen. 

För de fall att en fiberoptisk förbindelse som offereras tas i anspråk av någon 
annan part under offerttiden, ska TeliaSonera tillhandahålla en likvärdig 
förbindelse. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan operatörerna få offerter med 
nödvändiga uppgifter för att kunna bedöma om kostnaderna och åtgärderna är 
skäliga och nödvändiga. Den aktuella skyldigheten medför på så vis en ökad 
förutsägbarhet för operatörerna, vilket ökar grossistkundernas konkurrenskraft. 
PTS anser därför att de fördelar som skyldigheten medför, uppväger det intrång 
i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 
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6.10 Prisreglering av nätinfrastrukturtillträde och 
därtill hörande tjänster 

 

 
9. Prisreglering av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster 

 

 

1. TeliaSonera ska vid tillhandahållandet av tillträde till 

 

a. koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur,  

b. backhaulförbindelse,  

c. samlokalisering och tillhörande installationer,  

d. migrering och operatörsbyte samt  

e. information och stödsystem  

 

tillämpa högst de priser som framgår av PTS prisbilaga v.1.0. Priserna 

är beräknade enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC (Long Run 

Incremental Cost) och är baserade på PTS hybridmodell version 10.1 i 

det fasta allmänna kommunikationsnätet. Hybridmodellen är utformad 

enligt Modellreferensdokument (MRP rev c) Riktlinjer för framtagandet 

av LRIC-bottom-up och top-down modellerna. 

 

2. TeliaSonera ska vid prissättningen av tillträde till fiberbaserad 

nätinfrastruktur beakta eventuell förekomst av väsentliga 

kostnadsskillnader för sådant tillträde i olika geografiska 

anslutningsområden. 

 

3. TeliaSonera får avvika från vad som anges i punkten 1 ovan genom 

att: 

a. Ytterligare differentiera prissättningen av enskilda tillträden till 

fiberbaserad nätinfrastruktur så länge det genomsnittliga 

priset för varje tillträde högst är det som följer av punkten 1.  

 

b. Avseende prissättningen av ”svart fiber till villa – per access” 

geotyp 1 respektive geotyp 2 tillämpa ett pris som högst 

uppgår till priset för motsvarande tillträde för geotyp 3 enligt 

PTS prisbilaga v.1.0. 

 

c. Avseende ”svart fiber till flerfamiljshus – per access” tillämpa 

en prissättning som per geotyp i genomsnitt högst uppgår till 

priset enligt PTS prisbilaga v.1.0. 

 

d. Under vissa förhållanden tillämpa rabatter vid prissättningen, 

under förutsättning att dessa är i överensstämmelse med 

skyldigheterna i detta beslut, särskilt skyldighet 5. 
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4. Tillträden och därtill hörande tjänster enligt detta beslut, som inte finns 

angivna i prisbilaga v.1.0, ska av TeliaSonera prissättas baserat på 

kostnader framtagna enligt de principer som överensstämmer med PTS 

tillämpning av LRIC-metoden.  

 

5. Om PTS finner att följande förutsättningar är uppfyllda, dvs. att: 

 

a. TeliaSonera uppfyller övriga skyldigheter enligt detta beslut, 

särskilt skyldighet 5 om icke-diskriminering,  

 

b. TeliaSonera säkerställer tekniska och ekonomiska 

förutsättningar för tillträdande operatörer att replikera 

företagets relevanta slutkunderbjudanden, och    

 

c. det finns en påvisbar återhållande effekt på priset i 

detaljistledet, genom ett s.k. kopparankare eller annan 

alternativ infrastruktur   

 

ska TeliaSoneras skyldighet att tillämpa visst pris enligt punkterna 1-4 

ovan inte gälla företagets tillhandahållande av:  

i. tillträde med svart fiber till mindre flerfamiljshus och mindre 

företag och därtill hörande tjänster som ansluts med FTTH-

teknik från och med den 1 januari 2016,  

 

ii. tillträde med svart fiber till enfamiljshus och därtill hörande 

tjänster från och med den 1 juli 2016,  

 

iii. övriga tillträden till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill 

hörande tjänster från och med den 1 december 2016. 

 

6. Vid tillhandahållande av tillträde och därtill hörande tjänster ska 

TeliaSonera tillse att företagets prissättning i samtliga fall står i 

överensstämmelse med skyldighet 5 om icke-diskriminering. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4, 11 och 12 §§ 

LEK. 

 

 
6.10.1 Inledning  

PTS ålägger, på det sätt som framgår ovan, TeliaSonera skyldigheter avseende 
företagets prissättning av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster. 
Nedan motiverar PTS varför TeliaSonera åläggs dessa prisskyldigheter. 
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Inledningsvis beskriver myndigheten att det finns konkurrensproblem 
relaterade till TeliaSoneras prissättning av nätinfrastrukturtillträde. Därefter 
diskuterar myndigheten hur dessa konkurrensproblem kan lösas genom möjliga 
prisregleringsmetoder, samt varför PTS anser att TeliaSonera ska åläggas att 
tillämpa priser som är baserade på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 
Därefter behandlas PTS metod för beräkning av priser för tillhandahållande av 
tillträde till nätinfrastruktur, samt PTS beräkning av priser utifrån kostnader 
enligt LRIC-metoden. I påföljande avsnitt utreder myndigheten om åläggandet 
av skyldigheten om icke-diskriminerande prissättning av nätinfrastrukturtillträde 
tillsammans med teknisk replikerbarhet, ekonomisk replikerbarhet samt 
återhållande effekt på priset i detaljistledet genom ett s.k. kopparankare eller 
annan alternativ infrastruktur kan innebära att en prisskyldighet inte längre är 
nödvändig efter vissa tidpunkter. Slutligen bedömer PTS om de prisskyldigheter 
som myndigheten ålägger TeliaSonera är proportionerliga. 

6.10.2 Rättslig utgångspunkt 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 kap. 4 § samma lag 
förpliktas att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och 
andra former av tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § 
LEK visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut 
överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

PTS har i avsnitt 4 i detta beslut fastställt att TeliaSonera har ett betydande 
inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde såsom den avgränsats i 
detta beslut. PTS har därför ålagt TeliaSonera skyldigheter om att tillhandahålla 
tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur, tillträde till 
backhaulförbindelser, samlokalisering, migrering samt information och 
stödsystem. Hur effektiva dessa skyldigheter är för att komma till rätta med 
konkurrensproblemen på marknaden beror dock på om tjänsterna tillhandahålls 
till ett pris som närmast motsvaras av det som skulle ha rått på en 
konkurrensutsatt marknad. 

6.10.3 Konkurrensproblem relaterade till prissättningen 

Ett företag med betydande inflytande på en marknad kan ha incitament att 
utnyttja sitt marknadsinflytande för att ta ut ett högt pris och därmed maximera 
vinsten. En sådan överprissättning leder till fördelningsmässiga ineffektiviteter 
och påverkar såväl slutkunderna som den allmänna välfärden negativt. Ett 
vertikalt integrerat företag har dessutom incitament att utnyttja sin ställning på 
en marknad för att förstärka den egna marknadspositionen på andra nedströms 
liggande marknader. Detta benämns som vertikal överföring av 
marknadsinflytande och kan åstadkommas på tre olika sätt: 
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• Prisdiskriminering, som innebär att ett företag gynnar den egna 
slutkundsverksamheten och fakturerar ett högre pris till externa 
grossistkunder än till den egna slutkundsverksamheten. 

• Korssubventionering, som innebär att ett företag tar ut ett för högt 
grossistpris och i sin tur kan subventionera slutkundsverksamheten som går 
med förlust, vilket kan likställas med marginalklämning.  

• Underprissättning, som innebär att ett företag tar ut ett pris som är lägre än 
produktionskostnaden och därmed underminerar verksamheten för 
konkurrenter och förhindrar marknadsinträde, vilket försämrar 
konkurrensen.  

Korssubventionering, enligt ovan, kan också utnyttjas av ett företag med 
verksamhet på flera horisontellt näraliggande marknader. Företaget kan 
underprissätta produkter på en konkurrensutsatt marknad och sedan täcka 
förlusterna med hjälp av vinsterna från den marknad där företaget har ett 
betydande inflytande, vilket därmed medför överprissättning av produkterna. 

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som använder sin egen 
nätinfrastruktur för produktion av egna bredbandstjänster till slutkunder. 
TeliaSonera konkurrerar således i efterföljande led med sina grossistkunder, 
vilket ger företaget incitament att överprissätta tillhandahållandet av tillträde till 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster. TeliaSonera kan på så sätt 
både vinstmaximera försäljningsintäkterna för grossisttjänsterna och stärka sin 
ställning på slutkundsmarknaden. Den vertikala integrationen ger också 
TeliaSonera möjlighet att korssubventionera mellan grossist- och slutkundsled, 
vilket kan ge marginalklämningseffekter. Risken för överprissättning föreligger 
främst avseende de produkter som ingår på den relevanta produktmarknaden 
men föreligger också beträffande övriga produkter och tjänster som är 
nödvändiga för att nätinfrastrukturtillträde ska kunna användas, såsom t.ex. 
samlokalisering. 

De konkurrensproblem som finns på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
härrör från att TeliaSonera äger en övervägande del av koppar- och 
fiberaccessnäten i Sverige, samtidigt som företaget är vertikalt integrerat. Utan 
tydliga regler om hur prissättningen ska ske finns det därför risk att TeliaSonera 
genom en samhällsekonomiskt ineffektiv prissättning skadar grossistkunderna 
och orsakar en snedvridning av konkurrensförhållandena på 
slutkundsmarknaden, vilket i slutändan drabbar slutanvändarna genom högre 
priser. PTS anser därför att en prisregleringsskyldighet är nödvändig för att 
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komma tillrätta med de konkurrensproblem som härrör från TeliaSoneras 
ställning på marknaden.  

Som PTS framhållit i tidigare beslut på marknaden för nätinfrastruktur242 är 
prisreglering den enda skyldighet som fullt ut motverkar en överprissättning i 
grossistledet. PTS har i samma beslut funnit att prisreglering baserad på LRIC-
metoden varit den form av prisreglering som bäst tagit hänsyn till de 
överväganden som ska göras för att ge slutkunderna en så förmånlig situation 
som möjligt, i termer av urval och tjänster, pris och kvalitet samt för att främja 
investeringar i alternativ infrastruktur, såsom bredband via fiber.  

Prisreglering enligt 4 kap. 11 § LEK är ett av de mest ingripande verktyg PTS 
förfogar över för att förhindra att en SMP-operatör agerar på ett sätt som 
missgynnar konkurrensen. Samtidigt ger prisreglering tydliga villkor för 
tillträdande operatörer och SMP-operatören vad avser gällande prisnivåer.  

Det är dock centralt att PTS inte ålägger en prisreglering som leder till att priset 
på tillträdesprodukter blir så lågt att incitamenten att göra ekonomiskt effektiva 
investeringar minskar. Detta är särskilt viktigt eftersom SMP-operatören har 
skalfördelar. Om priset baseras på SMP-operatörens kostnader finns det risk att 
andra operatörer, som saknar skalfördelar, inte kommer att ha incitament att 
investera själva, eftersom de kan köpa tillträde av SMP-operatören till ett lägre 
pris än vad de själva kommer att kunna producera tjänsten för. En sådan 
situation riskerar att långsiktigt förstärka negativa styrkeförhållanden på 
grossistmarknaden.  

6.10.4 Möjliga prisregleringsmetoder 

PTS har enligt 4 kap. 11 § LEK möjlighet att välja den prisregleringsmetod som 
är mest lämplig i det enskilda fallet för att komma tillrätta med de 
konkurrensproblem som härrör från SMP-operatörens dominerande ställning 
på marknaden. De metoder som framhålls i LEK är kostnadsorienterad 
prissättning eller annan prissättning. 

6.10.4.1 Icke-diskriminerande prissättning 

En prisregleringsmetod som skulle kunna tillämpas som ”annan prissättning” är 
en icke-diskriminerande prissättning. En sådan innebär att SMP-operatören i 
sin prissättning inte får diskriminera mellan olika köpare där det inte är 
motiverat av objektivt godtagbara skäl, som faktiska kostnadsskillnader. En 
sådan skyldighet kan vara tillräcklig för att garantera en prissättning som 
motsvarar den som skulle ha gällt på en konkurrensutsatt marknad. 

                                                 
242 Se PTS beslut från den 24 maj 2010 med dnr 07-11757/23.  
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6.10.4.2 Kostnadsorienterad prissättning 

En kostnadsorienterad prissättning innebär att grossistpriset fastställs utifrån 
kostnaden för att producera den aktuella tjänsten. Det finns två huvudsakliga 
principer för att beräkna kostnadsbasen, nämligen återanskaffningskostnader 
och historiska kostnader. Kostnadsbasen ligger sedan till grund för att beräkna 
kostnadsresultat genom en kostnadsberäkningsmetod som ger underlag för en 
kostnadsorienterad prissättning. De två mest förekommande metoderna är 
FDC (Fully Distributed Cost)243 och långsiktig särkostnad LRIC (Long Run 
Incremental Cost). FDC innebär vanligtvis att kostnadsresultatet beräknas på 
historiska kostnader och LRIC innebär att kostnadsresultatet baseras på 
återanskaffningskostnader.244 

En beräkning enligt FDC-metoden innebär att priset beräknas utifrån fullt 
fördelade kostnader. Metoden är en efterkalkyl, eftersom den utgår från 
historiska kostnader. Utgångspunkten är SMP-operatörens bokförda värden för 
näten, vilket innebär att anskaffningskostnader justeras med gjorda 
avskrivningar. De historiska kostnaderna gör det möjligt att verifiera 
operatörens prissättning utifrån den bokförda kostnadsbasen men däremot är 
möjligheterna till insyn för grossistköparna av det aktuella tillträdet begränsade i 
och med att det rör sig om företagskänslig information. FDC-metoden ger 
täckning för faktiska kostnader enligt självkostnadsmetoden. Det medför att 
operatören har svaga incitament att minska kostnaderna genom effektivisering 
eftersom det medför en motsvarande minskning av tillträdespriserna.  

LRIC innebär en metod för beräkning av kostnadsorienterad ersättning som 
baseras på en långsiktig särkostnad för en effektiv operatör som använder sig av 
en modern teknik. LRIC-metoden har ett framåtblickande perspektiv och ger 
SMP-operatören ersättning för effektiva kostnader, inklusive avkastning på 
investerat kapital med utgångspunkt från vad det kostar att bygga ett nytt nät 
med modern teknik i dag. En strikt tillämpning av LRIC-metoden innebär att 
en operatör inte får ersättning för kostnader som delas med andra produkter 
eller tjänster, s.k. samkostnader. En annan variant är att den reglerade 
operatören även får rätt till ersättning för samkostnader genom ett extra påslag 
baserat på de samkostnader som en effektiv operatör skulle ha under 
konkurrensmässiga förhållanden. 

6.10.5 PTS val av prisregleringsmetod 

När PTS ska ta ställning till vilken form av prisreglering som ska åläggas 
beträffande tillträde till nätinfrastruktur och övriga tjänster som TeliaSonera har 
ålagts att tillhandahålla enligt detta beslut måste PTS överväga vilka effekter 
                                                 
243 FDC benämns också som Fully Allocated Cost. 
244 Det finns även andra metoder marginalkostnad, prissättning med beaktande av priselasticiteten 
(Ramsey-prissättning) och alternativkostnadsprissättning (Efficient Component Pricing Rule, ECPR).  
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prisregleringen kan få på kort och lång sikt. Vid detta övervägande ska PTS ta 
hänsyn till bl.a. slutkundernas intresse av största möjliga utbyte avseende urval, 
pris och kvalitet för elektroniska kommunikationstjänster genom konkurrens. 

6.10.5.1 Prissättning utifrån kostnader beräknade enligt LRIC-metoden  

TeliaSonera har sedan 2004 haft en skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning enligt LRIC-metoden för tillträde till konventionella 
abonnentledningar och sedan 2010 för tillträde till svart fiber i accessnätet för 
beräkning av kostnadsorienterad prissättning.  

Användandet av LRIC-metoden stöds av uttalanden i förarbetena till LEK där 
det konstateras att kostnadsorientering baserat på LRIC-metoden ger mer 
rättvisande investeringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och 
leder till en effektiv konkurrens på lång sikt.245 Även EU-kommissionen 
understryker att användningen av återanskaffningskostnaden som bas för 
beräkning av kostnadsresultatet ger bäst förutsättningar för effektiva 
investeringar.246 

På marknaden för nätinfrastrukturtillträde pågår ett teknikskifte och den 
fiberbaserade infrastrukturen rullas ut till allt fler hushåll och arbetsställen. I en 
situation där gammal infrastruktur uppgraderas och investeringar görs i 
parallella infrastrukturer är det viktigt att prisregleringen ger 
samhällsekonomiskt effektiva signaler när det gäller nyttjandet av existerande 
infrastruktur och investeringar i ny infrastruktur. En reglering baserad på 
historiska kostnader skulle exempelvis riskera att minska alternativa operatörers 
möjligheter att etablera sig som grossistleverantörer av svart fiber och generellt 
ha en negativ påverkan på utvecklingen mot infrastrukturbaserad konkurrens. 

PTS anser som framgår ovan att en prissättning baserad på 
kostnadsredovisningsmetoden LRIC är den form av prissättning som bäst tar 
hänsyn till de kortsiktiga och långsiktiga överväganden som ska göras för att ge 
slutkunderna en så förmånlig situation som möjligt i termer av urval av tjänster 
samt pris på dessa tjänster. LRIC ger förutsättningar till neutrala 
investeringsincitament och ligger i linje med målen med regleringen som 
innebär kostnadstäckning för en effektiv operatör och förutsättningar för 
infrastrukturbaserad konkurrens. I enlighet med den möjlighet, som nu följer av 
de ändringar i LEK som träder i kraft den 1 juli 2014, fastställer PTS i detta 
beslut priser som är beräknade enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för 
respektive produkt. Priserna ska tillämpas både för tillhandahållande av tillträde 
till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster.  
                                                 
245 Se prop. 2002/03:110 s. 198. 
246 European Commission, MEMO, Enhancing the broadband investment environment – policy 
statement by Vice President Kroes, 12 July 2012. 
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Mot bakgrund av ovanstående samt TeliaSoneras ställning på marknaden och 
de konkurrensproblem som finns anser PTS att TeliaSonera ska åläggas att 
tillämpa en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden, 
när företaget enligt skyldigheterna i detta beslut tillhandahåller tillträde till 
kopparbaserad nätinfrastruktur, tillträde till backhaulförbindelser, 
samlokalisering samt information och stödsystem.  

Även tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur anser PTS ska tillhandahållas 
med en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden så 
länge likabehandlingsprincipen EoI enligt skyldighet 5 inte fullt ut 
implementerats av TeliaSonera. Vidare måste förutsättningarna om teknisk 
replikerbarhet, ekonomisk replikerbarhet samt påvisbar återhållande effekt på 
detaljistpriset genom ett s.k. kopparankare eller annan alternativ infrastruktur 
vara uppfyllda innan prisregleringen på fiberbaserad nätinfrastruktur kan lyftas. 
Förutsättningarna och PTS analys och bedömning vad avser dessa följer av 
avsnitt 6.10.8 nedan. 

6.10.6 PTS metod för beräkning av kostnader för tillhandahållande av 
tillträde till nätinfrastruktur 

Den LRIC-metod som PTS tillämpar i dag modellerar ett nytt nät med modern 
teknik som drivs av en hypotetisk operatör som verkar på en fullt 
konkurrenspräglad marknad i Sverige, men med samma omfattning på 
verksamheten och efterfrågan som den befintliga SMP-operatören. Det 
säkerställer att såväl stordrifts- som skalfördelar fördelas lika mellan SMP-
operatören och tillträdande operatörer, vilket möjliggör för operatörer att 
konkurrera med SMP-operatören på lika villkor.  

PTS tillämpar LRIC-metoden för att utforma en kalkylmodell. Kalkylmodellen 
består av en s.k. bottom up-modell (BU-modellen), som innebär att PTS utformar 
en teoretisk modell av ett nät ”nedifrån och upp”. PTS efterfrågar sedan en s.k. 
top down-modell (TD-modell) från TeliaSonera, vilket är en ”uppifrån och ned” 
modell som innebär att företaget utifrån sitt befintliga nät omvärderar det till 
återanskaffningsvärdet (gross replacement cost) vilket ska motsvara kostnaden 
för att bygga upp nätet på nytt. PTS sammanväger därefter de två modellerna 
till en hybridmodell, vilket innebär att PTS stämmer av nyckeltal och kostnadsdata 
för att bedöma vilka värden som är representativa för en effektiv operatör. 
Denna kalkylmodell ger grunden för att kostnadsberäkna access- och 
samtrafiktjänster utifrån de grundantaganden som följer av PTS tillämpning av 
modellreferensdokumentet MRP rev c247 (Model Reference Paper) se bilaga 4 till 
detta beslut. 

                                                 
247 MRP rev c. Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom up och top down-modellerna, 7 maj 2010, dnr 
10-420/2.1.2.  
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Från den 1 juli 2014 träder ändringar i LEK i kraft, vilket bl.a. innebär att den 
som ålagts en skyldighet om att tillämpa kostnadsorienterad prissättning kan 
förpliktas att tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och andra 
former av tillträde som omfattas av skyldigheten (prop. 2013/14:72 ”Bättre 
prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation”). 

PTS beräknar de för prissättningen relevanta kostnaderna enligt LRIC-metoden 
i en kalkylmodell. Tidigare beskrevs myndighetens syn på LRIC-metoden i 
föreskrifter som meddelades av PTS. Med anledning av ovan nämnda 
proposition ändras LEK även på ett sätt som innebär att PTS bemyndigande att 
utfärda föreskrifter enligt 28 § förordningen om elektronisk kommunikation 
(2003:396) upphör. Myndigheten har i samband med upphävandet av 
föreskrifterna, enligt PTSFS 2014:3, föreskrivit att de upphävda föreskrifterna 
fortfarande ska vara tillämpliga för beslut som har fattats före den 1 juli 2014. I 
samband med att detta skyldighetsbeslut träder i kraft är således föreskrifterna 
inte längre tillämpliga beträffande marknad 4.  

PTS har i detta beslut tillämpat den nya möjligheten att fastställa högsta priser, 
eftersom en sådan lösning enligt myndigheten är bättre ägnad att uppnå lagens 
syfte avseende stabilitet och ökad förutsägbarhet i prissättningen än den modell 
för prisreglering som hittills tillämpats av PTS. I avsnitt 6.10.7 utvecklas detta 
vidare. I och med detta beslut fastställer således PTS de högsta priserna för 
respektive produkt utifrån de relevanta kostnaderna beräknade enligt LRIC-
metoden. TeliaSonera ska således tillämpa en prissättning där företagets priser 
högst får uppgå till de av PTS beräknade priserna.  

Priserna enligt PTS kalkylmodell baseras på en sammanvägning av kostnader 
för att återanskaffa ett nät, vilka utgår från TeliaSoneras nät, och av kostnader 
som utgår från ett effektivt nät med modern teknik. Priserna som fastställts i 
detta beslut, uppfyller därigenom kravet på att medföra neutrala 
investeringsincitament. Dessutom uppfyller priserna de mål som PTS har med 
regleringen för denna marknad såsom teknikneutralitet, vilket innebär att 
regleringen inte tar ställning för någon specifik teknik, samt att främja en 
infrastrukturbaserad konkurrens.  

Av den tidigare rekommendationen från 2013 följer vissa krav på utformningen 
av den LRIC-modell som tillämpas av regleringsmyndigheterna. Dessa ska ha 
implementerats senast den 31 december 2016. PTS kommer därför att se över 
den befintliga LRIC-modellen under de närmaste åren för att säkerställa att 
modellen uppfyller kraven i rekommendationen senast den 31 december 2016, 
se vidare i avsnitt 6.10.7. 
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Nedan beskrivs utgångspunkterna för den LRIC-modell som tagits fram av 
PTS och som legat till grund för de prisberäkningar som framgår av prisbilaga 
v.1.0. 

6.10.6.1 Sam- och särkostnader 

PTS tillämpning av LRIC-metoden innebär att kostnaderna beräknas utifrån en 
långsiktig särkostnad för en effektiv operatör som använder sig av modern 
teknik. Utöver den långsiktiga särkostnaden ska prissättningen även inkludera 
påslag för fördelade samkostnader. För att TeliaSonera inte ska erhålla 
kompensation för kostnader orsakade av t.ex. ineffektivitet ska detta påslag 
baseras på samkostnader som en effektiv operatör har under 
konkurrensmässiga förhållanden.  

6.10.6.2 Kostnader för koppar och fiber beräknas i samma modell 

I den nu gällande kalkylmodellen använder PTS en helt fiberbaserad modell, 
dvs. fiber används som den moderna likvärdiga tillgången (MEA)248 men med 
radio i vissa områden. Fiber är nämligen den typ av nätinfrastruktur som i 
första hand skulle väljas vid nyutbyggnad idag och som ger bäst förutsättningar 
för ekonomiskt effektiva investeringar. Eftersom kostnadsberäkningen ska 
göras med hjälp av en framåtblickande modell saknas anledning att behandla 
koppar och fiber olika. Kostnaderna för fiberbaserad nätinfrastruktur (dvs. 
MEA) utgör därför även underlag för beräkning av kostnaderna för 
kopparbaserad nätinfrastruktur. 

6.10.6.3 Modellen beaktar TeliaSoneras verkliga nät 

PTS har i framtagandet av gällande LRIC-modell, vid beräkningen av 
kostnaderna för att anlägga ett nytt nät, tagit hänsyn till hur TeliaSoneras nät är 
uppbyggt. Detta hänsynstagande gäller dock endast kostnader som en effektiv 
operatör skulle ha. Ett exempel på hur detta påverkar modellen är antagandet 
om s.k. scorched node, vilket innebär att man utgår ifrån de befintliga noder som 
finns i TeliaSoneras nät vid modelleringen av det nyanlagda nätet. Vidare utgår 
PTS från den verkliga utbredningen, omfattningen och volymen av 
TeliaSoneras nät. 

6.10.6.4 Principer för fördelningen av kostnader 

Kostnadsberäkningen enligt kalkylmodellen ger en samlad kostnadsmassa, som 
sedan måste fördelas på ett sätt som gör det möjligt att räkna ut kostnaderna för 
att tillhandahålla just de produkter som omfattas av PTS reglering. 

En avgörande fråga i samband med detta är vilken fördelningsnyckel som ska 
användas, dvs. vilken enhet som kostnaderna för accessnätet ytterst ska fördelas 

                                                 
248 Modern Equivalent Asset. 
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på. I kalkylmodellen fördelar PTS kostnaderna utifrån TeliaSoneras aktiva 
anslutningar, dvs. befintliga abonnemangskunder i nätet, eftersom det ligger i 
linje med vad en effektiv operatör skulle göra. Modellen är således uppbyggd av 
fiberbaserad infrastruktur ända fram till slutanvändaren (FttH). I de fall när 
SMP-operatören istället har byggt FttB-nät, dvs. fiber fram till en byggnad, där 
fibern ansluter till mer än en slutkund, beräknas kostnaderna för denna 
anslutningsform genom att kostnaderna för FttH multipliceras med 
genomsnittlig beläggningsgrad i fastigheter i den aktuella geotypen. Koppar, 
FttH och FttB behandlas därför lika i modellen. En ”aktiv anslutning” är 
således en aktiv anslutning i kostnadssammanhang oavsett om den i 
verkligheten motsvaras av en kopparledning, en FttH eller en slutkund ansluten 
via FttB. På så sätt kostar alla slutkunder i princip lika mycket i modellen. 

6.10.6.5 Kalkylmodellen avspeglar väsentliga geografiska 
kostnadsskillnader 

Kostnaden för anläggning av accessnät kan variera geografiskt beroende på 
befolkningstäthet, terrängtyp och grävunderlag. Kostnaden för exempelvis 
markavtal och grävning per meter är oftast betydligt högre i tätorter än i 
glesbygd men detta motverkas av att kostnaden fördelas på fler anslutningar. I 
glesare bebodda områden blir kostnaderna därför ändå ofta betydligt högre per 
slutanvändare.  

I PTS modell används fem olika geotyper med olika kostnader: 1) stad, 2) 
tätort, 3) landsbygd A, 4) landsbygd B och 5) glesbygd. Geotyperna delas in 
efter abonnenttäthet per km2, dvs. antalet accessförbindelser i området dividerat 
med ytan för området. Användningen av geotyper innebär att kalkylmodellen 
representerar geografiska olikheter i Sverige och undanröjer behovet av 
detaljerad analys av samtliga accessnätsområden. Fem geotyper är enligt PTS 
mening tillräckligt för att avspegla de olika förhållanden för anläggning av nät 
som finns i Sverige. 

6.10.6.6 Rimlig avkastning ingår i kostnadsunderlaget 

För att TeliaSonera ska få en rimlig avkastning på investeringar inkluderar 
prissättningen enligt LRIC-modellen en avkastning på investerat kapital. 
Kapitalbasen (investerat kapital) beräknas genom hybridmodellen. Att beräkna 
en lämplig avkastningsnivå är av central betydelse för att ge korrekta incitament 
till nya investeringar.  

En etablerad metod som används både av regulatoriska myndigheter249 och 
inom branschen för att beräkna ett avkastningskrav är WACC-metoden250 
                                                 
249 Principles of Implementation and Best Practice, PIB, framtaget av Independent Regulators Group 
(IRG). 
250 WACC är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital. 
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baserat på CAPM251, som är en modell som beskriver sambandet mellan risk 
och avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj. Metoden används 
även av PTS för att beräkna den kalkylränta som används för att beräkna ett 
pris som baseras på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden.  

Enligt PTS bedömning ger WACC-metoden en kalkylränta som återspeglar en 
adekvat riskkompensation för SMP-operatören. I beräkningen av kalkylräntan 
används ett antal parametrar som på olika sätt representerar risken och som 
ytterst säkerställer en rimlig avkastning. De faktorer som ligger till grund för 
beräkningen av kalkylräntan är: 

1. Riskfri ränta, vilket är ett genomsnitt av räntan på 10-åriga svenska 
statsobligationer under 7 år, vilket ger en ränta på 3,07 procent. 
 

2. Skuldsättningsgrad, vilket är nettoskulder i förhållande till bolagsvärde 
och mäts som ett genomsnitt under fem år för en jämförelsegrupp 
bestående av tretton europeiska integrerade operatörer vilket är 40 
procent.  
 

3. Kreditriskpremie, vilket är räntedifferensen mellan riskfri ränta och 
avkastning på företagsobligationer, och mäts på företagsobligationer 
som utfärdas av jämförelsebolagen under en femårsperiod, vilket 
resulterar i en kreditriskpremie på 2,00 procent.  
 

4. Bolagsskatten, som är 22 procent i Sverige.  
 

5. Aktiemarknadsriskpremie, vilket är den avkastning som investerare 
kräver för att investera i aktier utöver riskfri ränta, och räknas som ett 
viktat medelvärde på tre metoder: 1) implicit prissättning, vilket baseras 
på marknadspriser på handlade tillgångar, 2) historisk avkastning på 
aktier utöver riskfri ränta, och intervjuundersökning, 3) investerare eller 
företagsledares förväntningar på framtida avkastning på aktier och 
sammantaget ger det en aktiemarknadspremie på 5,50 procent. 
 

6. Beta, vilket är en akties risk i förhållande till hela aktiemarknaden, och 
baserat på aktieutvecklingen för jämförelsebolagen i förhållande till ett 
internationellt index, MSCI World Index, och räknat på ett genomsnitt 
och rensat för skuldsättning ger det ett tillgångsbeta på 0,44 procent, 
vilket med en skuldsättningsgrad på 40 procent ger en beta på 0,73. 

                                                 
251 CAPM är en förkortning för Capital Asset Pricing Model. CAPM är en modell som beskriver 
sambandet mellan risk och avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj.  
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Sammantaget ger detta en kalkylränta på 7,5 procent, vilket är nivån på 
avkastningskravet som fastställs i detta beslut.[4] 

6.10.7 PTS beräkning av priser utifrån kostnader enligt LRIC-metoden  

Enligt ovan träder ändringar i LEK i kraft den 1 juli 2014, där den som ålagts 
en skyldighet om att tillämpa kostnadsorienterad prissättning kan förpliktas att 
tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och andra former av 
tillträde som omfattas av skyldigheten.  

De nya möjligheter som anges i lagen har gjorts för att främja konkurrensen i 
syfte att uppnå målen med regleringen. För att uppnå dessa behövs tydliga och 
förutsägbara förutsättningar för samhällsekonomiskt effektiva investeringar. 
Det system för prisreglering som gällt på marknaden har visat sig vara 
ineffektivt, då det i skyldighetsbeslutet inte angivits vilket pris som ska gälla 
utan prissättningen först flera år senare har godkänts eller underkänts av 
domstol. Med hänsyn till att PTS tillsynsförelägganden ofta överklagas 
kännetecknas marknaden av viss osäkerhet.  

I propositionen (prop. 2013/14:72 ) framhåller regeringen att den nuvarande 
prisregleringen inte har skapat tillräckliga förutsättningar för konkurrens, 
exempelvis på marknaderna för bredbandsaccess. Den osäkerhet om vilka 
priser som slutligt ska gälla skapar osäkerhet och negativa effekter för 
operatörerna, vilket i sin tur medför nackdelar för slutanvändarnas elektroniska 
kommunikationstjänster samt minskade investeringar från operatörerna.  

Det finns således skäl för en prisreglering där PTS har möjlighet att i förväg 
besluta om vilka priser som ska gälla. Med en sådan ordning skulle även 
tillsynsprocessernas tidsåtgång kunna förkortas avsevärt och operatörerna ha ett 
högsta pris, eller i varje fall vissa övergripande principer, att förhålla sig till från 
början. 

PTS har i detta beslut tillämpat dessa nya möjligheter att förväg besluta om 
vilka priser som ska gälla för att skapa stabilitet och ökad förutsägbarhet i 
prissättningen. På så vis kan operatörerna på ett tidigt stadium få klarhet i vilka 
priser som ska gälla på marknaden. Från och med detta beslut fastställer således 
PTS priser beräknade enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för respektive 
produkt. Myndigheten har vidare inkluderat föreskrifter, MRP samt prismetod 
som en del av detta beslut för att skapa en tydlighet avseende prissättningen. På 
så vis kan operatörerna från beslutsdagen överblicka på vilka grunder 
myndigheten har utformat sin prissättning samt avgöra huruvida beslutet ska 
                                                 
[4] PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet, 16 december 2013, dnr 
13-1949. Se även samrådsdokumentet http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2013/Samrad-om-
forslag-till-uppdaterad-kalkylranta-for-det-fasta-natet/  
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överklagas eller ej. De mer detaljerade grunderna för prissättningen 
framkommer således inte längre i en senare tillsynsprocess utan direkt i beslutet, 
varför någon materiell prövning av vilka prisnivåer som ska gälla inte sker i 
själva tillsynsprocessen. Vidare ska frågan om vilket pris som operatörerna ska 
hålla vara slutligt avgjord när ett beslut om ett högsta eller lägsta pris har vunnit 
laga kraft. 

Det är vidare av stor vikt, i enlighet med vad som anges i propositionen, att den 
klagande operatören redan i sitt överklagande anger vilken ändring av beslutet 
som yrkas. På så vis undviks ett regulatoriskt vakuum där ett beslut från 
myndighetens sida eventuellt underkänns av domstolen med följd att 
prisregleringen för den aktuella perioden helt undanröjs. 

För att åstadkomma en stabil och förutsägbar prisreglering, i enlighet med EU-
kommissionens rekommendation från 2013, är priserna avsedda att gälla under 
hela beslutets giltighetstid. PTS har således använt kostnadsresultaten från 
hybridmodell version 10.1, utformad enligt MRP rev c252 (se bilaga 4 till detta 
beslut), för att fastställa priser att gälla tills vidare under regleringsperioden, dvs. 
utan regelbundna uppdateringar eller revideringar av modellen.  

I jämförelse med PTS tidigare tillämpning av begreppet kostnadsorientering, 
där prissättningen vid varje tidpunkt ska motsvara kostnaderna plus ett tillägg 
för samkostnader, innebär detta att begreppet kostnadsorientering nu tillämpas 
mindre strikt. Detta genom att den aktualitetsprincip som PTS tidigare tillämpat 
nu frångås. PTS anser dock att den stabilitet och förutsägbarhet som en 
frysning av modellen ger, medför större fördelar för marknaden än en fortsatt 
strikt tillämpning av aktualitetsprincipen. Det bör i detta sammanhang även 
påpekas att kommissionen i rekommendationen från 2013 framhåller att det är 
mycket viktigt att skapa förutsebarhet i regleringen för att främja effektiva 
investeringar och innovationer i ny och bättre infrastruktur. PTS anser därmed 
att fastställda priser bidrar till att uppnå stabilitet och förutsägbarhet för 
marknaden.  

Det kan dock hända att marknadsförutsättningarna ändras under beslutets 
giltighetstid på ett sådant sätt att PTS måste göra förändringar i prissättningen 
genom t.ex. ett nytt beslut eller på annat sätt. Vidare måste PTS, enligt 
rekommendationen från 2013, senast den 31 december 2016 ha implementerat 
en nedifrån-och-upp-kalkylmodell (Bulric+) som är i enlighet med de krav på 
utformning som följer av rekommendationen, vilket således leder till 
förändringar jämfört med den modell som idag tillämpas. 

                                                 
252 MRP rev c. Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom up och top down-modellerna, 7 maj 2010, dnr 
10-420/2.1.2. 
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PTS beräknar enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC de högsta priser som 
TeliaSonera har att tillämpa och som framgår av prisbilaga v.1.0. De priser som 
finns angivna i prisbilagan utgår från hybridmodellen v.10.1 och antaganden i 
MRP rev c (se bilaga 4 till detta beslut).  

TeliaSonera tillåts dock göra undantag från PTS prissättning i vissa fall, se 
skyldighet 9 punkt 3 a - d, samt skälen för detta i avsnitt 6.10.7.1 – 6.10.7.4. 

6.10.7.1 Priset för tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur ska avspegla 
geografiska kostnadsskillnader 

PTS har tidigare ansett att prissättning av tillträde till fiberbaserad 
nätinfrastruktur ska avspegla befintliga geografiska kostnadsskillnader.253 En 
prissättning baserad på nationell genomsnittskostnad ger nämligen inte neutrala 
investeringssignaler i de anslutningsområden där anläggningskostnaden för 
fiberbaserad nätinfrastruktur avviker väsentligt från den genomsnittliga 
kostnaden.  

TeliaSonera ska vid sin prissättning av nätinfrastrukturtillträde baserat på 
fiberbaserad nätinfrastruktur beakta eventuell förekomst av väsentliga 
kostnadsskillnader för sådant tillträde i olika geografiska anslutningsområden. 
Avseende nätinfrastrukturtillträde baserat på koppar har TeliaSonera möjlighet 
att ta ut ett nationellt genomsnittpris. Detta kan leda till att kopparpriset och 
fiberpriset skiljer sig åt, vilket medför att kopparpriset i vissa områden blir 
högre än fiberpriset medan fiberpriset i andra områden blir högre. PTS 
bedömer att detta inte kommer att ha en snedvridande effekt på marknaden 
eller investeringsincitamenten254. 

PTS LRIC-kalkyl beräknar som beskrivits ovan specifika kostnader för fiber i 
ett antal olika geotyper. Dessa avspeglar relevanta geografiska 
kostnadsskillnader som varierar med hänsyn till bl.a. befolkningstäthet, 
terrängtyp och grävunderlag. Kostnaden vad gäller exempelvis markavtal och 
grävning per meter är oftast betydligt högre i tätorter än i glesbygd, men detta 
motverkas av att kostnaden fördelas på fler anslutningar. I de fall operatörer har 
att välja mellan att anlägga sin egen fiberaccess eller hyra svart fiber är det 
därför extra viktigt att prisregleringen ger så effektiva investeringssignaler som 
möjligt. För att ge korrekta investeringssignaler bedömer PTS alltjämt att det är 
ändamålsenligt att tillämpa olika priser för nätinfrastrukturtillträde baserade på 
svart fiber i olika geografiska anslutningsområden. TeliaSoneras prissättning ska 
således avspegla kostnaderna per geotyp. 
 
                                                 
253 Se PTS skyldighetsbeslut den 24 maj 2014 med dnr 07-11757/23. 
254 Se promemorian Relationen mellan koppar- och fiberprissättningen – en fördjupad analys av den 24 
maj 2011. 
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Det finns dock anledning att tillåta TeliaSonera viss flexibilitet i hur de 
geografiska kostnadsskillnaderna beaktas i prissättningen. Detta kan underlätta 
såväl för TeliaSonera som för köparna genom att göra hantering och 
prisjämförelser enklare och tydligare samt därmed också bidra till 
förutsägbarhet. Exempelvis kan TeliaSonera i viss utsträckning tillåtas utforma 
en prissättning som inte direkt följer den geografiska avgränsningen av PTS 
geotyper. Detta kan ske exempelvis genom att TeliaSonera använder samma 
pris i en hel kommun baserat på de geotyper som kommunen består av, eller 
definierar underordnade geotyper. Friheten är dock inte obegränsad, utan det 
krävs att den genomsnittliga prissättningen alltjämt korrekt avspeglar de 
geografiska kostnadsskillnaderna.  
 
Oavsett den exakta utformningen ska dock det genomsnittliga priset per tjänst 
motsvara den genomsnittliga kostnaden per tjänst inom olika 
kostnadsberäknade områden (geotyper) som framgår av PTS prisbilaga v.1.0. 
Detta är en grundläggande princip som prissättningen måste följa för att den 
ska kunna anses ha beaktat eventuella väsentliga kostnadsskillnader mellan olika 
geografiska områden, om inte särskilda skäl motiverar en viss avvikelse. 
 
6.10.7.2 För villaområden får prissättningen avspegla en lägre initial 

beläggningsgrad 

Även om det pågår en omfattande utbyggnad av fiber till villor är det 
fortfarande en relativt outvecklad marknad, som är förknippad med stora risker 
i och med den höga utbyggnadskostnaden per villa och osäkerhet om förväntad 
anslutningsgrad vilket påverkar investeringsbeslut och kostnaderna per ansluten 
villa. 

PTS anser att det finns stöd för en justering av fiberpriset till villor, utifrån den 
initialt lägre beläggningsgraden eftersom det återspeglar kostnaderna vid denna 
typ av utbyggnad. Det ger, enligt PTS bedömning, en rimlig riskjustering vid 
nyutbyggnad med hänsyn till såväl geografiska som geologiska aspekter samt 
främjar utbyggnaden av fiber till villor.  

Konsekvensen av detta är att de grossistkunder som köper fibertillträde av 
SMP-operatören är med och betalar, och därmed delar på, den risk som en 
utbyggnad innebär i form av ett inte fullt utnyttjat nät. Denna kostnad överförs 
på slutkunderna som får betala ett högre pris för sina tjänster initialt. Som 
tidigare beskrivet anser PTS att den främsta drivkraften för utbyggnad av 
fiberinfrastruktur är slutkundernas efterfrågan, vilken får antas minska med 
kraftigt höjda priser.  

Vid prissättningen av den periodiska avgiften för fibertillträde till villa får priset 
för geotyp 3, enligt prisbilaga v.1.0, användas som ett högsta pris även om villan 
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ligger i geotyp 1 eller 2. Genom att denna kostnad används vid prissättningen 
får TeliaSonera ersättning för sina kostnader, inklusive riskkompensation för 
den högre risken genom att den initialt lägre beläggningsgraden får genomslag 
på priset.  

6.10.7.3 Fiber till flerfamiljshus ska prissättas utifrån kostnaderna enligt 
PTS modell 

PTS har i kalkylmodellen fördelat kostnader utifrån TeliaSoneras aktiva 
anslutningar, dvs. befintliga abonnemangskunder i nätet. En utgångspunkt är 
därför att priset för en FTTB-anslutning inte får vara högre än vad som 
motsvarar kostnaden för samtliga lägenheter med en aktiv anslutning i en 
fastighet. Om priset sattes högre skulle det annars överstiga kostnaderna i 
modellen för hela fastigheten och därmed utgöra en prissättning som inte var 
baserad på kostnadsorientering.  
 
PTS bedömer därför att det finns ett behov av att definiera en högsta nivå för 
prissättningen av FTTB-anslutningar motsvarande kostnaden för samtliga 
lägenheter med aktiv anslutning i TeliaSoneras nät (dvs. befintliga 
abonnemangskunder i nätet) i en fastighet. Utifrån denna utgångspunkt har 
PTS beräknat en genomsnittskostnad per fastighet och geotyp.  
 
För varje geotyp finns ett antagande om ett genomsnittligt antal lägenheter per 
flerfamiljshus. Likaså finns för varje geotyp även ett uppskattat genomsnitt för 
hur stor andel av abonnenterna i ett genomsnittligt flerfamiljshus som är 
anslutna till TeliaSoneras nät. För att beräkna priset för att ansluta en 
genomsnittsfastighet i en geotyp multipliceras antalet lägenheter med andelen 
som har en aktiv anslutning till TeliaSoneras nät multiplicerat med kostnaden 
per lägenhet.  

Fastigheterna kan dock i praktiken vara både avsevärt större och mindre än 
detta genomsnitt. Den genomsnittliga kostnaden i kalkylmodellen, som räknar 
på ett befintligt nät med en hög andel av fiberanslutna hus, kan därför hamna 
långt från de kostnader som verkligen finns i ett enskilt fall.  

Att endast tillämpa ett genomsnittspris kan därför medföra en prissättning som 
i ett enskilt fall inte avspeglar antalet aktiva anslutningar i fastigheten. Detta kan 
medföra att priset blir alltför högt för att tillträdande operatörer ska ha 
möjlighet att köpa tillträde till en viss fastighet, eller ett så lågt pris att 
TeliaSonera inte får kostnadstäckning.  
 
PTS anser därför att det är rimligt att TeliaSonera har möjlighet att prissätta 
FTTB-tillträde utifrån kostnadsvariationer, såsom antalet lägenheter 
anslutningen avser. Samtidigt vore det dock sannolikt alltför komplicerat, ur 
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såväl köpares som säljares synvinkel, att ha olika priser för varje fastighet 
genom att låta den verkliga fastighetens storlek gälla i varje enskilt fall. Det är 
därför rimligt att TeliaSoneras möjlighet att differentiera prissättningen av 
FTTB-tillträde görs utifrån en schematisk uppdelning eller klassning av 
fastigheter utifrån antalet anslutna kunder så att prissättningen hålls enkel och 
tydlig. Däremot saknas anledning att låta TeliaSonera differentiera priset utifrån 
andelen verkliga aktiva anslutningar i det enskilda fallet, då detta kan komma att 
variera över tiden.  
 
En differentiering av FTTB-priserna som bättre avspeglar förhållandena i det 
enskilda fallet bör således tillåtas. Genomsnittspriset får dock inte överstiga den 
genomsnittliga FTTB-kostnaden i varje geotyp, enligt PTS prisbilaga v.1.0. 
Prissättningen får inte heller till sin struktur vara sådan att den i praktiken är 
avsedd att ge fördelar för TeliaSonera eller nackdelar för konkurrenter eller 
annars få snedvridande effekter på marknaden, i enlighet med skyldighet 5 och 
avsnitt 6.6. 

6.10.7.4 Rabatter ska motsvara verkliga kostnadsreduktioner 

Vissa faktorer kan minska kostnaderna för att tillhandahålla en tjänst i ett 
enskilt fall. Dessa faktorer kan under vissa förhållanden tillåtas påverka 
prissättningen genom en rabattkonstruktion under förutsättning att särskilda 
kriterier är uppfyllda. Rabatter måste därför vara sakligt motiverade och 
utformade så att de inte diskriminerar någon part eller innebär snedvridande 
effekter i övrigt och därigenom begränsar konkurrensen.  

TeliaSoneras användning av rabatter får därför inte vara godtycklig eller gynna 
en särskild part, utan ska avspegla en verklig kostnadsreduktion och till sin 
utformning vara proportionerlig mot nivån på de sänkta kostnaderna. 

6.10.7.5 Reglerade tillträden och därtill hörande tjänster som inte 
kostnadsberäknas i PTS kalkylmodell 

Reglerade tillträden och därtill hörande tjänster som inte finns angivna i 
prisbilaga v.1.0 ska av TeliaSonera prissättas enligt de principer som 
överensstämmer med PTS tillämpning av LRIC-metoden. 

6.10.7.6 Prissättning av tillhandahållandet av tillträde och därtill hörande 
tjänster ska vara icke-diskriminerande 

TeliaSonera har enligt ovan en viss flexibilitet avseende sin prissättning av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster. TeliaSonera får dock inte 
gynna den egna slutkundsorganisationen eller missgynna vissa köpare eller på 
annat sätt agera så att konkurrensen snedvrids. Detta följer dels av den 
skyldighet om icke-diskriminering som åligger TeliaSonera (se avsnitt 6.6) dels 
av syftet med prisregleringsskyldigheten. Om TeliaSonera genom att utforma 
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sin prissättning på visst sätt i praktiken kunde kringgå regleringen, skulle detta 
leda till att konkurrensproblemen på grund av företagets ställning bestod eller 
kanske till och med förvärrades. 

Vid tillhandahållande av tillträde och därtill hörande tjänster ska TeliaSonera 
tillse att företagets prissättning i samtliga fall står i överensstämmelse med 
skyldighet 5 om icke-diskriminering.  

6.10.8 Icke-diskriminerande prissättning av fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde kan vara tillräcklig 

Syftet med LEK är att säkerställa att enskilda och myndigheter ska få tillgång till 
säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte 
vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och 
kvalitet. Syftet ska främst uppnås genom att konkurrensen främjas.255 I skäl 54 i 
ändringsdirektivet256 utvecklas frågan om hur konkurrensen bäst främjas. Där 
framgår att detta bäst görs ”genom ekonomiskt effektiva investeringar i ny och 
befintlig infrastruktur, kompletterad med lagstiftning när detta är nödvändigt 
för att få till stånd en effektiv konkurrens området för slutkundstjänster. En 
effektiv nivå av infrastrukturbaserad konkurrens är den omfattning av 
infrastrukturduplikation som skäligen kan förväntas ge investerare en rättvis 
avkastning enligt rimliga förväntningar på utvecklingen för marknadsandelar.”  

Ekonomiskt effektiva investeringar ska således främjas för att uppnå målet med 
PTS reglering enligt LEK. Goda förutsättningar för dessa investeringar ger 
ökad konsumentnytta genom att fler slutanvändare kan erbjudas tjänster med 
hög kvalitet. En situation där det finns goda förutsättningar för ekonomiskt 
effektiva investeringar och en välfungerande konkurrens bidrar också till en 
högre samlad samhällsnytta, eftersom såväl enskilda som företag och 
myndigheter kan använda elektroniska kommunikationer effektivt och 
rationellt.    

Beträffande tillträde till den kopparbaserade infrastrukturen, som i princip 
uteslutande ägs av TeliaSonera, har situationen inte förändrats, och 
TeliaSoneras ställning medför en fortsatt risk för överprissättning. Detsamma 
gäller tillhörande installationer, såsom t.ex. samlokalisering och backhaul. 
Därför är det, såsom tidigare framhållits257, PTS utgångspunkt att några större 
förändringar vad avser omfattningen av prisregleringen av kopparbaserad 
nätinfrastruktur inte bör ske.  

                                                 
255 Se 1 kap. 1 § LEK.  
256 Ändringsdirektivet.  
257 Se PTS samråd med marknaden av den 19 juni 2013.  
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PTS gör dock en annan bedömning vad avser fiberbaserat nätinfrastruktur-
tillträde.  

Det görs för närvarande omfattande fiberinvesteringar i Sverige både av 
TeliaSonera och av andra, främst kommunalt ägda stadsnät. Det är således 
viktigt att den reglering som nu åläggs beaktar detta för att skapa goda 
förutsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden på längre 
sikt. Det är framförallt viktigt att skapa goda förutsättningar för fortsatta 
investeringar i ny infrastruktur. På längre sikt är det också önskvärt att 
marknaden i möjligaste mån fungerar utan regulatoriska ingrepp från PTS sida.  

Mot bakgrund av förhållandena på den svenska marknaden ser PTS att det 
finns skäl att överväga vissa förändringar i omfattningen av prisregleringen av 
fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Framförallt anser PTS att det finns 
anledning att undersöka huruvida förändringar i regleringen i form av en 
striktare icke-diskrimineringsskyldighet, EoI, skyldighet 5 i detta beslut, i 
kombination med den pågående utbyggnaden av fiberinfrastruktur skulle kunna 
innebära att skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa visst reglerat pris inte 
längre är nödvändigt under den aktuella regleringsperioden.   

6.10.8.1 EU-kommissionens rekommendation om kostnadsberäkning och 
icke-diskriminering 

EU-kommissionens rekommendation från 2013 om kostnadsberäkning och 
icke-diskriminering258 framhåller att priserna på tillträde till passiva NGA-
resurser i grossistledet inte bör regleras under vissa angivna förutsättningar. 
Nämnda förutsättningar är att SMP-operatören åläggs att efterleva ett krav om 
strikt icke-diskriminering genom att tillämpa metoden om lika insatsvaror, EoI, 
teknisk replikerbarhet, i kombination med en garanterad ekonomisk 
replikerbarhet av produkter i efterföljande slutkundsled. Därutöver anger 
kommissionen att en ytterligare förutsättning för att prisrelaterade 
konkurrensproblem ska anses ha hanterats tillfredsställande, och prisreglering 
av tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur sålunda inte är nödvändig, är att det 
finns en påvisbar återhållande effekt på detaljistpriset. En sådan återhållande 
effekt kan antingen bestå av ett prisankare till följd av kostnadsorienterade 
grossistpriser för tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur det s.k. 
kopparankaret, eller av infrastrukturkonkurrens från annan alternativ 
infrastruktur som inte kontrolleras av SMP-operatören.  

Uppfyllandet av dessa förutsättningar beskrivs nedan.  

                                                 
258 EU-kommissionens rekommendation från 2013. 
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Principen om EoI 
 

I PTS beslut från 2010259, ålades TeliaSonera en icke-diskrimineringsskyldighet 
utifrån principen om likvärdiga resultat, dvs. EoO. Som framgår av avsnitt 6.6 
ovan har PTS nu mot bakgrund av marknadens utveckling och erfarenheterna 
från myndighetens tillsyn av tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur funnit att 
det finns anledning att ålägga TeliaSonera en förstärkt ickediskriminerings-
skyldighet enligt principen om EoI. Den första förutsättningen enligt 
kommissionens rekommendation, dvs. EoI, kommer således att vara uppfylld 
då TeliaSonera uppfyller detta krav för respektive aktuell produkt. 

Återhållande påverkan från andra infrastrukturer 
 

PTS har i definitionen av den relevanta marknaden fastslagit att koppar- och 
fiberbaserade slutkundstjänster utgör substitut och således ska ingå på samma 
marknad. Slutkunderna skulle vid en överprissättning på fiberbaserat bredband 
kunna välja kopparbaserat bredband. På samma sätt skulle en extern 
grossistkund – enligt principen att koppar och fiber är substitut – vid en 
överprissättning på tillträde till det fiberbaserade accessnätet kunna migrera till 
det kopparbaserade accessnätet. PTS anser därför att TeliaSonera inte skulle 
kunna överprissätta tillträde till fiberaccess så länge tillträde till kopparaccess 
omfattas av prisreglering och en strikt icke-diskriminering genom EoI på fiber 
säkerställs, dvs. genom att kopparankaret har en återhållande effekt på 
grossistpriset. 

Det pågår en övergång från låg- till höghastighetsabonnemang och följaktligen 
en övergång från koppar- till fiberbaserade tjänster. En stor kundbas finns dock 
fortfarande över den kopparbaserade nätinfrastrukturen, vilket torde leda till 
återhållande effekter på fiberpriserna, på såväl grossist- som slutkundsnivå. 
Från nätägarnas sida finns incitament att migrera slutkunderna från den 
kopparbaserade infrastrukturen till den fiberbaserade. Så länge en betydande 
kundbas ännu inte migrerat till fiberbaserat bredband kommer det att finnas ett 
konkurrenstryck från försäljningen av kopparbaserade tjänster, som påverkar 
prissättningen på fiberbaserade tjänster. PTS gör bedömningen att detta 
konkurrenstryck kommer att kvarstå under den kommande regleringsperioden. 
PTS bedömer därför att kopparpriset som baseras på kostnadsorientering enligt 
nuvarande LRIC-modell är tillräckligt lågt och stabilt för att verka återhållande 
på TeliaSoneras prissättning av fiberbaserat tillträde.   

Konkurrenstryck på TeliaSonera finns också från annan alternativ infrastruktur 
i form av de lokala stadsnäten. PTS anser att detta konkurrenstryck kommer att 

                                                 
259 PTS beslut från den 24 maj 2010 med dnr 07-11757/23. 
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tillta i styrka i takt med utbyggnaden av de alternativa näten, och slutkundernas 
successiva övergång till fiberbaserade tjänster. I takt med att kopparankarets 
betydelse avtar över tid kommer således konkurrenstrycket från alternativa nät 
och den följande återhållande effekten på detaljistpriset att tillta i betydelse. Det 
bör också nämnas att även om mobilt bredband i form av LTE inte i dagsläget 
utgör ett fullvärdigt substitut på slutkundsmarknaden, kan det dock i vissa 
områden i landet ha en viss återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning vad 
avser fast bredband. 

Sammanfattningsvis anser PTS att det finns ett konkurrenstryck som verkar 
återhållande på TeliaSoneras prissättning av fiberbaserat bredband från annan 
infrastruktur, däribland från sådana tjänster som levereras över företagets 
kopparinfrastruktur som alltså fortsatt omfattas av prisreglering. Därmed skulle 
denna förutsättning om återhållande påverkan från andra infrastrukturer i 
enlighet med kommissionens rekommendation från 2013 vara uppfylld. 

Tekniskt replikerbarhetstest 
 

Teknisk replikerbarhet och säkerställandet av ett tekniskt replikerbarhetstest, är 
enligt EU-kommissionens rekommendation från 2013 en förutsättning för att 
prisreglering på tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur inte ska anses 
nödvändig. För att externa grossistkunder inte ska ha sämre förutsättningar än 
TeliaSoneras slutkundsverksamhet är det viktigt att det säkerställs att externa 
grossistkunder tekniskt kan replikera TeliaSoneras slutkundserbjudande genom 
de nätinfrastrukturtillträden som TeliaSonera tillhandahåller. TeliaSonera ska 
därför genom ett s.k. tekniskt replikerbarhetstest visa att de slutkundstjänster 
TeliaSonera tillhandahåller kan produceras med de nätinfrastrukturtillträden 
och tillhörande installationer som företaget tillhandahåller externa 
grossistkunder. Eftersom i princip alla slutkundsprodukter tekniskt kan 
tillhandahållas med svart fiber som insatsvara borde detta, på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde, inte vara en särskilt komplicerad fråga. Skyldigheten för 
TeliaSonera att genom ett s.k. tekniskt replikerbarhetstest visa att de 
slutkundstjänster som TeliaSonera tillhandhåller kan produceras med de 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden och tillhörande installationer som 
företaget tillhandahåller externa grossistkunder följer av skyldighet 5 om icke-
diskriminering.  

Ekonomiskt replikerbarhetstest 
 

Ytterligare en förutsättning för att prisreglering på tillträde till fiberbaserad 
nätinfrastruktur inte ska anses nödvändig är enligt EU-kommissionens 
rekommendation från 2013 att de nationella regleringsmyndigheterna ska kunna 
genomföra ett ekonomiskt replikerbarhetstest. Genom ett sådant test ska 
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myndigheterna kunna avgöra om alternativa operatörer som ansöker om 
tillträde ekonomiskt kan replikera ett erbjudande från SMP-operatören i 
efterföljande led med den tillgängliga reglerade resursen i grossistledet.  

Det ekonomiska replikerbarhetstestet syftar till att säkerställa att TeliaSonera 
inte diskriminerar prismässigt och utgör en skyddsåtgärd som ska användas för 
att analysera marginalen mellan priset för slutkundstjänster och priset för 
grossisttillträde till nätinfrastruktur. Testet ska således bedöma om denna 
marginal är sådan att en extern grossistkund på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde har möjlighet att tillhandahålla vissa fasta 
bredbandstjänster till slutkunder med lönsamhet. 

PTS arbetar för närvarande med att utveckla en metod för hur det ekonomiska 
replikerbarhetstestet ska struktureras och genomföras. PTS arbetshypotes och 
principer för utformning av modell framgår av en separat promemoria som 
samråds tillsammans med detta beslut (dnr 14-1253). 

Det ekonomiska replikerbarhetstestet ska utföras på betydande tjänster på 
slutkundsmarknaden, s.k. flaggskeppsprodukter. Med flaggskeppsprodukter 
menas de mest relevanta produkterna i detaljistledet, däribland 
bredbandstjänster, vilket framgår av bilaga II till EU-kommissionens 
rekommendation från 2013. PTS avser att fastställa vilka tjänster som ska anses 
utgöra flaggskeppsprodukter.  

Rekommendationen tar i första hand sikte på en situation där en 
regleringsmyndighet överväger att införa reglering av NGA-produkter. I Sverige 
är dock situationen en annan. NGA-produkter, såsom svart fiber i accessnätet, 
har sålts under många år och utgjort en betydande del av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde under en längre tid. Tillträde till fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde har också omfattats av prisreglering sedan 2011. Det är 
således inte fråga om att överväga att ålägga ny reglering, utan om att lyfta 
befintlig prisreglering. Detta gör att förutsättningarna för det ekonomiska 
replikerbarhetstestet delvis blir annorlunda i Sverige. 

Det pris som idag tillämpas för insatsvaran är således reglerat, vilket medför en 
ökad komplexitet vid genomförandet av testet innan regleringen lyfts. Samtidigt 
är det av avgörande betydelse att testet genomförts innan prisregleringen lyfts 
för att säkerställa att det är möjligt att ekonomiskt replikera tjänsten eller 
tjänsterna. Det gör att PTS måste kunna genomföra det ekonomiska 
replikerbarhetstestet innan prisregleringen lyfts, men med användande av de 
priser som skulle råda i frånvaron av prisreglering. PTS måste därför kunna 
göra en bedömning av vilka priser som skulle tillämpas ifall prisregleringen 
skulle lyftas bort, och genomföra det ekonomiska replikerbarhetstestet utifrån 
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dessa förhållanden. En sådan bedömning förutsätter att PTS kan inhämta 
uppgifter om vilka eventuella planerande prisförändringar som frånvaron av 
prisreglering kan komma att innebära. Därmed kan PTS avgöra om det finns en 
risk för att ett borttagande av prisregleringen skulle kunna innebära att 
alternativa operatörer får svårigheter med att ekonomiskt replikera TeliaSoneras 
slutkundserbjudanden. 

Det är emellertid inte bara förhållanden vid ett lyftande av prisregleringen som 
PTS ska undersöka med hjälp av det ekonomiska replikerbarhetstestet. Utöver 
att göra testet inledningsvis, så ska PTS även genomföra ett sådant test vid 
nylansering eller förändring av flaggskepps- eller grossistprodukter. 

PTS kommer således att genomföra ett ekonomiskt replikerbarhetstest i 
följande situationer. 

1. Inför ett eventuellt beslut om att inte upprätthålla prisregleringen av 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden.  
 

2. Då TeliaSonera lanserar en ny flaggskeppsprodukt i slutkundsledet 
vilken baseras på ett i detta beslut reglerat fibertillträde eller en ny 
fiberbaserad grossistprodukt som innefattar sådant tillträde som regleras 
inom ramen för regleringen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde.     
 

3. Då TeliaSonera gör väsentliga förändringar vad gäller utformning eller 
villkor, såsom pris eller produktpaketering, av redan lanserade 
flaggskeppsprodukter eller fiberbaserade grossistprodukter som 
innefattar sådant tillträde som regleras inom ramen för regleringen på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde. 

För det fall att PTS vid ett initialt genomfört ekonomiskt replikerbarhetstest 
upptäcker att tillträdande operatörer sannolikt inte kommer kunna ekonomiskt 
replikera TeliaSoneras slutkundserbjudanden i form av s.k. 
flaggskeppsprodukter, saknas förutsättningar att lyfta prisregleringen. Om PTS 
efter att prisregleringen tagits bort tillämpar det ekonomiska 
replikerbarhetstestet och upptäcker att problem med marginalen mellan en 
grossist- och en flaggskeppsprodukt uppstått, får PTS agera på lämpligt sätt 
utifrån omständigheterna för att komma till rätta med problemet. 

Tidpunkt för lyft prisreglering 
 

PTS anser mot bakgrund av ovanstående följande. När TeliaSonera uppfyller 
kravet på likabehandling, EoI, och har tagit fram ett test vilket ska säkerställa 
möjligheten för externa grossistkunder att tekniskt replikera nya erbjudanden i 
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detaljistledet samt när PTS har genomfört ett ekonomiskt replikerbarhetstest 
vilket säkerställer ekonomisk replikerbarhet är det inte längre nödvändigt att 
ålägga TeliaSonera, vad avser fiberbaserad nätinfrastruktur, en skyldighet att 
tillämpa priser som baseras på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 
Denna tidpunkt förutser PTS kommer att skilja sig åt mellan olika fiberbaserade 
tillträdesprodukter, exempelvis för fiberbaserat tillträde till enfamiljshus och för 
fiberbaserat tillträde till flerfamiljshus. PTS kommer således att pröva om 
förutsättningarna för att lyfta gällande prisreglering är uppfyllda, vid de 
tidpunkter som här anges, i enlighet med följande.     

Om PTS finner att följande förutsättningar är uppfyllda, dvs. att   

a. TeliaSonera uppfyller övriga skyldigheter enligt detta beslut, särskilt 
skyldighet 5 om icke-diskriminering,  
 

b. TeliaSonera säkerställer tekniska och ekonomiska förutsättningar för 
tillträdande operatörer att replikera företagets relevanta 
slutkundserbjudanden, och 
 

c. det finns en påvisbar återhållande effekt på priset i detaljistledet, genom 
ett s.k. kopparankare eller annan alternativ infrastruktur  

 
ska TeliaSoneras skyldighet att tillämpa visst pris enligt punkterna 1-4 ovan inte 
gälla företagets tillhandahållande av:  

 
i. tillträde med svart fiber till mindre flerfamiljshus och mindre företag 

och därtill hörande tjänster som ansluts med FTTH-teknik från och 
med den 1 januari 2016,  
 

ii. tillträde med svart fiber till enfamiljshus och därtill hörande tjänster från 
och med den 1 juli 2016,    

 
iii. övriga tillträden till fiberbaserad nätinfrastruktur och därtill hörande 

tjänster från och med den 1 december 2016.   

Detta innebär t.ex. att om TeliaSonera vid de angivna tidpunkterna inte 
uppfyller kraven på förstärkt icke-diskriminering, s.k. EoI, eller om PTS finner 
att det ekonomiska replikerbarhetstestet ger vid handen att förutsättningar för 
övriga operatörer att replikera TeliaSoneras s.k. flaggskeppsprodukter inte 
föreligger, kommer prisregleringen att bibehållas. Om PTS vid en senare 
tidpunkt finner att aktuella förutsättningar inte längre föreligger, såsom 
exempelvis avseende det ekonomiska replikerbarhetstestet får PTS vidta de 
åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problemen på den aktuella 
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marknaden såsom t.ex. återinförandet av prisreglering. Det bör i sammanhanget 
noteras att PTS enligt 8 kap. 13 § LEK har möjlighet att, om så anses 
nödvändigt, omedelbart fatta beslut om åtgärd som inte kan skjutas upp utan 
samrådsskyldighet. 

6.10.9 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

6.10.9.1 Skyldigheten är ägnad att tillgodose ändamålet 

TeliaSonera har i detta beslut ålagts skyldigheter att tillhandahålla tillträde till 
nätinfrastruktur och tillhörande tjänster. För att dessa skyldigheter ska vara 
ändamålsenliga kan det vara nödvändigt att kombinera skyldigheterna med krav 
på vilket pris TeliaSonera får ta ut. Effektiviteten i tillträdesskyldigheten är 
således beroende av att det aktuella tillträdet tillhandahålls till ett pris som är 
lämpligt i förhållande till konkurrensproblemen på marknaden.  

PTS anser att TeliaSoneras starka ställning på den aktuella marknaden och 
faktumet att TeliaSonera är vertikalt och horisontellt integrerat innebär att det 
finns en betydande risk att företaget, i sin strävan efter vinstmaximering, kan 
tillämpa överprissättning eller marginalklämning, vilket missgynnar andra 
operatörer på marknaden och även, i sista hand, slutkunderna. Således finns en 
risk att TeliaSonera, som har betydande inflytande på marknaden, kan utnyttja 
sin marknadsmakt med följd att framväxten av effektiv konkurrens hämmas. 
Genom den ålagda prisskyldigheten kan konkurrensen på marknaden gynnas, 
vilket också är syftet med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella 
skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet och det allmänna syftet 
med LEK. 

6.10.9.2 Det finns inte något mindre ingripande alternativ för att tillgodose 
målet 

Från och med den tidpunkt när TeliaSonera uppfyller kravet på 
likabehandlingsprincipen EoI enligt skyldighet 5, samt förutsättningarna om 
teknisk och ekonomisk replikerbarhet samt påvisbar återhållande effekt på 
detaljistpriset genom ett s.k. kopparankare eller annan alternativ infrastruktur är 
uppfyllda, anser PTS att prisregleringen på fiberbaserad nätinfrastruktur inte 
längre är nödvändig. Av EU-kommissionens rekommendation från 2013 
framgår också att den nationella regleringsmyndigheten inte bör upprätthålla 
reglerade tillträdespriser på fiberbaserad nätinfrastruktur om dessa faktorer är 
uppfyllda. 

Före det att dessa förutsättningar är uppfyllda anser PTS dock att 
tillträdesskyldigheten riskerar att bli verkningslös om den inte kombineras med 
en prisreglering. Konsekvensen av att inte ålägga en prisreglering skulle vara att 
de tillträdande operatörerna blir beroende av TeliaSonera när det gäller 
prissättning av tillträdet, vilket ökar risken för marginalklämning. Därmed 
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försämras förutsättningarna för konkurrens på slutkundsmarknaderna, vilket får 
en negativ inverkan på konsumentnyttan. Ett tillhandahållande utan en 
prisreglering skulle, innan förutsättningarna för att lyfta prisregleringen är 
uppfyllda, inte fullt ut undanröja de negativa effekterna av TeliaSoneras 
ställning på marknaden. 
 
PTS anser att en prissättning baserad på kostnadsredovisningsmetoden LRIC är 
den form av prissättning som bäst tar hänsyn till de kortsiktiga och långsiktiga 
överväganden som ska göras för att ge slutkunderna en så förmånlig situation 
som möjligt i termer av urval av tjänster samt pris på dessa tjänster. LRIC ger 
förutsättningar till neutrala investeringsincitament och ligger i linje med målen 
med regleringen som innebär kostnadstäckning för en effektiv operatör och 
förutsättningar för infrastrukturbaserad konkurrens.  

I detta beslut har PTS använt den nya möjligheten i LEK att ange vissa högsta 
priser som TeliaSonera får ta ut. De priser som PTS fastställer är beräknade 
enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för respektive produkt. PTS anser 
att angivandet av priser i beslutet skapar ökad tydlighet och minskar 
osäkerheten när det gäller prisnivåer. Såsom regeringen framhåller i förarbetena 
har den nuvarande prisregleringen inte skapat tillräckliga förutsättningar för 
konkurrens, exempelvis på marknaden för bredbandsaccess (prop. 2013/14:72). 
Den osäkerhet om vilka priser som slutligt ska gälla skapar osäkerhet och 
negativa effekter för operatörerna, vilket i sin tur medför nackdelar för 
slutanvändarnas elektroniska kommunikationstjänster samt minskade 
investeringar från operatörerna. PTS bedömer att fastställandet av priser i detta 
beslut skapar ökad stabilitet och förutsägbarhet i prissättningen, på ett mer 
effektivt sätt än tidigare reglering. Med tydligare och mer förutsägbara 
förutsättningar för effektiva investeringar kan konkurrensen främjas i syfte att 
få största möjliga utbyte när det gäller urvalet av tjänster och tjänsternas pris 
och kvalitet.  

Sammantaget anser PTS att ett tillhandahållande utan en prisreglering som 
innebär att PTS fastställer vilka högsta priser som TeliaSonera får ta ut, inte 
skulle tillgodose konkurrensmålen lika effektivt, varför PTS anser det inte finns 
något mindre ingripande alternativ för att uppnå målet.  

6.10.9.3 Den fördel som åtgärden medför står i rimlig proportion till den 
skada som åtgärden kan orsaka 

Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till nätinfrastruktur och därtill hörande 
tjänster till högst de priser som PTS fastställer och som framgår av prisbilagan, 
är ingripande för TeliaSonera. Skyldigheten motiveras dock av att tillgången till 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster till ett pris som möjliggör 
konkurrens i efterföljande led är avgörande för att en operatör ska kunna 



 

  

Post- och telestyrelsen 242 
 

 

 

 

 

tillhandahålla fasta bredbandstjänster till slutanvändare. Generellt finns det en 
risk att ett företag med betydande inflytande tillämpar överprissättning, eller 
prisklämning i ett marknadsled för att försvåra för sina konkurrenter i 
nästkommande marknadsled och/eller genom att korssubventionera. 
TeliaSoneras betydande inflytande medför, såsom PTS konstaterat ovan, en risk 
för att företaget tillämpar överprissättning eller prisklämning, vilket missgynnar 
andra operatörer på marknaderna och även, i sista hand, slutanvändarna. PTS 
anser därför att den fördel som det innebär för begärande operatörer att kunna 
erhålla nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster till 
konkurrenskraftiga villkor uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
en prisreglering medför.  

Sammanfattningsvis anser PTS således att det är proportionerligt att ålägga 
TeliaSonera en prisskyldighet i enlighet med vad som följer av detta avsnitt. 
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6.11 Det behövs ingen skyldighet om särredovisning 
Enligt PTS beslut den 24 maj 2010 ålades TeliaSonera en skyldighet att 
särredovisa. Syftet med att ålägga ett företag att särredovisa sin verksamhet är 
att en sådan redovisning tvingar företaget att redovisa viss verksamhet skild 
från annan, för att på så sätt kunna spåra oskäliga prisöverföringar mellan 
företagets olika verksamheter, s.k. korssubventionering samt att identifiera 
konkurrensbegränsande prissättning.  

Ett eventuellt behov av en specifik skyldighet för TeliaSonera att särredovisa 
och rapportera specificerad verksamhet med anknytning till skyldigheter om 
tillträde, är relaterat till PTS behov av att erhålla sådan information som 
möjliggör: 

• Bedömningar av effekter av en prisreglering 
• Tillsyn av att företagets prissättning är baserad på kostnaderna 
• Tillsyn av att likvärdiga villkor tillämpas för tillträde 
• Förebyggande av eventuell förekomst av oskäliga interna 

prisöverföringar 

6.11.1 Bedömningar av effekter av en prisreglering 

En särredovisning som är tillräckligt omfattande och detaljerad med en adekvat 
uppdelning av produkter och tjänster ger information om ett företags 
verksamhet i såväl grossist- som detaljistled. Sådan information kan vara 
nödvändig som underlag för bedömningar av effekter av en prisreglering. PTS 
har emellertid möjlighet att begära in den här typen av information genom 7 
kap. 3 § (inom ramen för tillsyn) och 8 kap. 1 § LEK (inom ramen för prövning 
av ett ärende, exempelvis ett SMP-beslut) varför en skyldighet om 
särredovisning inte behövs för detta syfte. 

6.11.2 Tillsyn av att företagets prissättning är baserad på 
kostnaderna 

Utgångspunkten vid en beräkning av kostnadsorienterade priser för det fasta 
nätet enligt LRIC-metoden är att tillträdespriserna sätts på basis av en effektiv 
operatörs kostnadsstruktur snarare än utifrån en operatörs faktiska bokförda 
kostnader. För att kunna beräkna kostnadsorienterade priser enligt LRIC-
metoden har PTS föreskrivit att TeliaSonera till myndigheten ska inge vissa data 
samt ålagt företaget en skyldighet att ha en kostnadsredovisningsmetod i 
enlighet med 4 kap. 11 § LEK (kostnadsorienterad prissättning). Skyldigheten 
att hålla en sådan kostnadsredovisningsmetod innebär bl.a. att företaget på PTS 
begäran (inom ramen för tillsyn enligt 7 kap. 3 § LEK) ska kunna redovisa en 
nedbrytning av kostnader på ett tillträdes olika delar samt hur kostnader har 
fördelats mellan produkter och tjänster där samutnyttjande av resurser 
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föreligger. Ytterligare redovisningsdata förefaller således inte vara nödvändiga 
för att PTS ska kunna bedriva tillsyn över att TeliaSonera tillämpar 
kostnadsorienterad prissättning. 

6.11.3 Tillsyn av att likvärdiga villkor tillämpas för tillträde 

Ett lämpligt tillvägagångssätt för att kontrollera att likvärdiga villkor i fråga om 
exempelvis pris faktiskt tillämpas är att granska leveransavtal som slutits mellan 
TeliaSonera och externa kunder respektive internt inom TeliaSonera. PTS har i 
så fall möjlighet att ad hoc infordra sådana handlingar från företaget i samband 
med tillsyn i enlighet med 7 kap. 3 § LEK. En kontroll av att avtalade priser 
verkligen tillämpas görs lämpligen genom att granska de relevanta fakturorna 
och bokföringsposterna. Detta kan antingen göras av det reglerade företagets 
externa revisorer eller av PTS. Den faktiska efterlevnaden av övriga relevanta 
leveransvillkor i form av beställningsprecision, felavhjälpningstider mm. 
granskas lämpligast genom uppföljning av nyckeltal. Någon skyldighet om 
särredovisning behövs därför inte i detta avseende. 

6.11.4 Förebyggande av eventuell förekomst av oskäliga interna 
prisöverföringar 

Den främsta nyttan av en särredovisningsskyldighet är att den ger möjlighet att 
se interna transaktioner eller kostnadsfördelningar mellan ett företags olika 
verksamhetsgrenar och för att kunna identifiera eventuellt 
konkurrensbegränsande prissättning. 

PTS har beslutat att tillträdet på ett flertal marknader som avser det fasta nätet 
ska tillhandahållas till kostnadsorienterade priser enligt LRIC-metoden varpå 
myndighetens kalkylmodeller inkluderar de flesta produktionsleden för 
TeliaSoneras grossistprodukter. Tillgång till TeliaSoneras bokföring är därför 
huvudsakligen av intresse för en granskning av företagets kostnader i 
slutkundsledet i förhållande till prissättningen av slutkundsprodukterna, och om 
marginalklämning föreligger, något som utreds och beivras av 
Konkurrensverket. TeliaSonera har inte ålagts att tillämpa prisreglering på 
någon slutkundsmarknad och prissättningen där är således fri, och PTS bedriver 
därför inte någon tillsyn över denna. Det åligger inte PTS att i efterhand, ex 
post, granska om marginalklämning eller underprissättning har skett då detta 
åvilar KKV. PTS har därför inte skäl att begära in särredovisning i detta syfte. 

Frågan om bedömning av marginalklämning ex ante kommer dock att vara en 
del av den förstärkta icke-diskrimineringsskyldighet för fiberbaserat tillträde 
byggd på principen om EoI som nu föreslås införas. Med hjälp av det s.k. 
ekonomiska replikerbarhetstestet kommer det att vara möjligt att bedöma om 
marginalen mellan priset för grossistprodukten tillträde till fiberbaserat 
accessnät och slutkundsprodukten fast bredband är tillräcklig för att en 
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grossistkund på marknaden för nätinfrastrukturtillträde ska kunna tillhandahålla 
fast bredband till slutkunder med lönsamhet. De uppgifter PTS behöver för att 
kunna utföra det ekonomiska replikerbarhetstestet kan hämtas in med stöd av 7 
kap. 3 § LEK.  

6.11.5 Slutsats 

När det gäller behov av information för bedömningar av effekter av 
prisreglering, tillsyn av att prissättning är baserad på kostnaderna samt tillsyn av 
att likvärdiga villkor tillämpas för tillträde kan den information som behövs 
framför allt hämtas in med stöd av 7 kap. 3 § LEK. inom ramen för tillsyn. 

När det gäller frågan om förebyggande av eventuell förekomst av oskäliga 
interna prisöverföringar åligger det inte PTS att i efterhand (ex post) granska 
om exempelvis marginalklämning eller underprissättning har förekommit i 
slutkundsledet. Den data PTS behöver för att kunna utföra det ekonomiska 
replikerbarhetstestet kan hämtas in med stöd av 7 kap. 3 § LEK, inom ramen 
för tillsyn. 

PTS finner därför att TeliaSonera inte längre ska åläggas en skyldighet om 
särredovisning.  
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6.12 Insyn 
Syftet med skyldigheterna avseende insyn är i stora drag att ge aktörerna på en 
marknad, och den myndighet som ska utöva tillsyn över densamma, inblick i de 
nätkontrollerande företagens verksamheter för att kunna avgöra om dessa 
missbrukar sin dominerande ställning för att påverka marknaden och dess 
aktörer på ett konkurrenshämmande sätt. Insyn innebär att operatörer måste 
offentliggöra specificerade uppgifter om sin verksamhet – bl.a. villkor och krav 
– när det gäller samtrafik eller andra former av tillträde. 

Insyn är den minst långtgående skyldigheten som kan åläggas med stöd av 
LEK. En insynsskyldighet beskriver inte hur SMP-företaget ska agera, utan 
endast att företaget i vissa fall öppet måste redovisa hur företaget faktiskt 
agerar. En insynsskyldighet kan således inte i sig hindra ett diskriminerande eller 
otillbörligt beteende, men den kan bidra till att ett företag är mindre benäget att 
bete sig på ett sådant sätt eftersom det genom åläggandet att offentliggöra vissa 
uppgifter blir tydligt för alla. Det underlättar även för andra att få viss 
information, t.ex. om utformningen av produkter och annan viktig information, 
vilket delvis kan undanröja SMP-företagets informationsövertag. En 
insynsskyldighet har även en mycket stor betydelse som kontrollmekanism när 
företaget ålagts andra skyldigheter. I dessa fall kan en insynsskyldighet skapa 
möjlighet att kontrollera i vilken mån SMP-företaget följer t.ex. en skyldighet 
om att behandla interna och externa kunder lika. 

Genom att möjliggöra insyn i villkor och krav för tillträde, inbegripet 
prissättning, skapas ett öppnare förfarande, vilket i sin tur kan leda till att 
TeliaSoneras möjlighet att agera på ett konkurrenssnedvridande sätt minskar 
och att aktörerna får förtroende för att en tjänst inte erbjuds eller tillhandahålls 
dem på diskriminerande villkor. En på detta sätt ökad kännedom om tillämpade 
villkor och krav bidrar även till snabbare förhandlingar och till undvikande av 
tvister. Det är särskilt viktigt med öppenhet och insyn för att säkerställa 
samverkan när det gäller tekniska gränssnitt. Uppgifterna kan offentliggöras 
genom ett referenserbjudande där vissa angivna uppgifter ska ingå och som en 
potentiell avtalspart kan utgå ifrån. 

Insynsskyldigheten syftar också till att säkerställa att de skyldigheter om 
tillträde, skyldighet att tillämpa icke-diskriminerande villkor m.m. som ålagts en 
SMP-operatör verkligen följs. Genom att SMP-operatören tvingas offentliggöra 
villkoren kan såväl tillsynsmyndigheten som marknadsaktörerna bedöma i 
vilken mån SMP-operatören lever upp till skyldigheterna. Skyldigheter om insyn 
är således nödvändiga för att övriga skyldigheter, såsom t.ex. skyldigheten om 
icke-diskriminering, ska ha avsedd effekt.  
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6.12.1 Rättsliga förutsättningar 

Enligt 4 kap. 5 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att i ett 
referenserbjudande eller på annat sätt offentliggöra specificerade uppgifter om 

1. redovisning 

2. tekniska specifikationer 

3. nätegenskaper 

4. villkor för tillhandahållande och användning 

5. prissättning, eller 

6. andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och 
andra former av tillträde. 

Ett beslut om förpliktelse enligt första stycket ska innehålla besked om vilka 
uppgifter som ska tillhandahållas, hur detaljerade dessa ska vara samt på vilket 
sätt de ska offentliggöras. Operatören får förpliktas att ändra en uppgift, om det 
är nödvändigt för att den ska stämma överens med en skyldighet som har 
beslutats enligt detta kapitel. 

I 4 kap. 9 § LEK anges dessutom att en förpliktelse enligt 8 § som avser 
tillträde till ett allmänt kommunikationsnät mellan en korskoppling eller 
likvärdig anslutningspunkt och abonnentens fasta nätanslutningspunkt ska 
förenas med skyldighet att offentliggöra ett sådant referenserbjudande som 
anges i 5 §. Erbjudandet ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 9.4 i 
tillträdesdirektivet.260  

En insynsskyldighet kan vara utformad på flera sätt. Den kan som framgår av 
lagtexten innefatta en skyldighet att offentliggöra ett externt 
referenserbjudande, dvs. på vilka villkor tjänster erbjuds externa kunder. Ett 
externt referenserbjudande kan behöva kompletteras med en skyldighet om ett 
internt referenserbjudande, dvs. på vilka villkor tjänster erbjuds internt inom 
företaget. 261 För att lättare kunna upptäcka diskriminerande beteenden, kan det 
även finnas behov av att SMP-operatören ska offentliggöra vissa nyckeltal 
avseende processteg, tjänstenivåer och ledtider för nätinfrastrukturtillträde.  

  

                                                 
260 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet). 
261 ERG (06) 33, Revised ERG Common Position on the Appropriate remedies in the ECNS regulatory 
framework, final version May 2006. 
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6.13 Skyldighet att offentliggöra externt 
referenserbjudande 

 
10. Skyldighet att offentliggöra externt referenserbjudande 

 

 

1. TeliaSonera ska i externt referenserbjudande specificera och 
offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhandahållande av tillträde 
enligt skyldigheterna i detta beslut. Referenserbjudandet ska innehålla 
alla uppgifter och villkor som krävs för att grossistkunder ska kunna 
tillgodogöra sig nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster på 
avsett sätt. Av referenserbjudandet ska också framgå vilka produkter 
eller tjänster som avses uppfylla reglerade tillträden och därtill hörande 
tjänster enligt detta beslut. 

2. De uppgifter om och villkor för tillhandahållande av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster som TeliaSonera ska 
specificera och offentliggöra utgörs bl.a. av alla de villkor som 
TeliaSonera ska tillämpa för tillträde enligt detta beslut. Om TeliaSonera 
tillämpar villkor därutöver eller om andra uppgifter behövs för nämnda 
syfte ska TeliaSonera specificera och offentliggöra dessa på samma sätt. 
 

3. TeliaSonera ska specificera och offentliggöra minst följande information i 
externt referenserbjudande avseende TeliaSoneras tillhandahållande av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster:  

a. Beskrivning av vad TeliaSonera tillhandahåller för att efterleva 
skyldigheterna enligt detta beslut. Denna beskrivning ska bl.a. 
innehålla en komplett redogörelse för vilka tillträden som 
TeliaSonera tillhandahåller i enlighet med 
tillträdesskyldigheten, med uppgift om vad tillhandahållandet 
består av, uppdelat i komponenter i enlighet med marknadens 
behov och skyldighetens utformning. 

b. Beskrivning av alla relevanta uppgifter om de tekniska 
specifikationerna och nätegenskaperna för det tillträde som 
TeliaSonera tillhandahåller.  

c. Beskrivning av villkoren för tillhandahållande och användning, 
bl.a. beskrivning av orderförfarande och leveranstider, frister 
för svar på begäran om leverans, parametrar för tjänsternas 
kvalitet, beskrivning av serviceåtaganden samt 
tjänstenivåavtal i enlighet med skyldigheten om generella 
villkor för tillhandahållandet, rutiner för åtgärdande av fel och 
tillvägagångssätt vid byte av operatör. 

d. Beskrivning av regler för reservation av tillhörande 
installationer, inspektion av platser för samlokalisering samt 
frekvensplanering i parkablar. 

e. Beskrivning av villkor för tillgång till information samt övrig 
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relevant information som är nödvändig för att avtal ska kunna 
slutas.  

f. Beskrivning av villkor för tillhandahållande av stödsystem för 
tillträde och dokumentation för stödsystem.  

g. Beskrivning av villkor för prissättning och andra ersättningar 
som operatören ska betala med anledning av tillträdet samt 
villkor för fakturering och betalning av tillträdet. Prissättningen 
ska vara uppdelad på de olika komponenter som ingår i 
tillträdet, inklusive förekommande rabatter och rabattens 
beräkningsgrund. Ansvarsfördelningen för uppkomna 
kostnader för exempelvis felavhjälpning och underhåll och 
support ska vara tydligt angiven. 

h. Beskrivning av villkor för krav på ekonomisk säkerhet för 
fördelning av ekonomisk risk mellan TeliaSonera och 
grossistkund. 

i. Beskrivning av villkor för avtalsvite vid avvikelse från avtal 
inklusive rutin för hur avtalsvitet utbetalas enligt skyldigheten 
om generella villkor för tillhandahållandet.     

j. Beskrivning av rutiner för samråd vid förändringar i befintligt 
tillträde och förändringar i stödsystem.  

k. Beskrivning av villkor för ändring i och omförhandling av 
avtalet om tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och 
därtill hörande tjänster.  

l. Beskrivning av villkor för giltighetstid och uppsägning samt 
vilka väsentliga avtalsbrott som kan leda till uppsägning. 
 

4. TeliaSonera ska hålla referenserbjudande enligt punkt 1 offentligt på sin 
webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt sätt utan 
kostnad. Skyldigheten att offentliggöra ett referenserbjudande innefattar 
också att, vid eventuell revidering av referenserbjudandet, tillhandahålla 
ett arkiv över tidigare gällande referenserbjudanden i sin helhet. Av 
arkivet ska framgå under vilken tidsperiod referenserbjudandet var 
giltigt, samt vilka förändringar som genomförts i jämförelse med tidigare 
versioner. 

5. TeliaSonera ska på sin webbplats, i nära anslutning till respektive 
referenserbjudande, offentliggöra förändringar av referenserbjudandets 
villkor senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. 
Förändringar av referenserbjudande får inte gälla förrän 90 dagar från 
det att förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller dock 
inte sänkning av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när 
TeliaSonera ändrar referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller beslut 
eller efter uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen eller till 
följd av domstols avgörande.  
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6. TeliaSonera ska offentliggöra externt referenserbjudande senast tre 
månader från och med dagen för detta beslut. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4, 5, 8 och 9 
§§ LEK. 

   

 

6.13.1 En skyldighet att offentliggöra ett externt referenserbjudande 
skapar gynnsammare förutsättningar för tillträdet 

Ett referenserbjudande underlättar för nya grossistkunder att erhålla tillträde till 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster på det sätt som avses med detta 
beslut som helhet. Därmed förbättras konkurrensförutsättningarna på 
marknaden och tiden för avtalsförhandlingar förkortas genom att ett bättre 
underlag finns tillgängligt för grossistkunderna. Den insyn som ett 
referenserbjudande innebär, underlättar även för marknadens aktörer att 
säkerställa att SMP-operatören tillhandahåller produkter och tjänster på icke-
diskriminerande villkor. Därmed ökar konkurrensförutsättningarna och risken 
minskar att tvister uppkommer.  

Skyldigheten att publicera ett referenserbjudande är nödvändig för att 
grossistkunderna inför köpbeslut och under avtalstiden ska kunna få den 
förutsägbarhet i avtalsförhållandet som de behöver för att kunna tillgängliggöra 
sig de tillträden som TeliaSonera erbjuder på den reglerade marknaden. Enligt 
PTS uppfattning ska det således vara möjligt att säkerställa att TeliaSonera 
uppfyller bl.a. tillträdesskyldigheterna via det externa referenserbjudandet. PTS 
bedömer att ett externt offentliggjort referenserbjudande är absolut nödvändigt 
för att övriga skyldigheter ska få avsedd effekt. 

Sedan år 2001 har det funnits reglering avseende tillträde till TeliaSoneras 
kopparaccessnät, inklusive en skyldighet att tillhandahålla ett externt 
referenserbjudande.262 Marknaden för nätinfrastrukturtillträde har präglats av 
betydande konkurrensproblem med svåra konsekvenser för andra operatörer 
vilket även drabbar slutkunderna. TeliaSoneras referenserbjudande och 
agerande på marknaden har under många år varit föremål för en omfattande 
tillsyn och ett flertal tvister.  Såväl avtals- och villkorsproblematik som tillgång 
till information av olika slag har således varit föremål för PTS tillsyn.  

PTS har i februari 2011 förelagt TeliaSonera vid vite, att bl.a. vid begäran 
tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet på samtliga de sätt som anges i 
SMP-beslutet. TeliaSonera förelades också att justera sitt externa 

                                                 
262 Sedan 2001 genom LLUB-förordningen och sedan 2004 genom PTS skyldighetsbeslut. 
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referenserbjudande så att det framgår att tillträde tillhandahålls enligt 
föreläggandet. TeliaSonera hävdade inledningsvis att de fiberprodukter som 
omfattades av det då gällande referenserbjudandet uppfyllde 
skyldighetsbeslutet. För det fall att referenserbjudandet263 inte uppfyllde 
beslutet, ansåg företaget att den produkt som då tillhandahölls på kommersiella 
villkor, Skanova Fiber 2009, uppfyllde tillträdesskyldigheterna. PTS beslut om 
föreläggande överklagades till förvaltningsrätten, som i dom den 22 maj 2013264 
konstaterade att PTS har haft fog för sitt föreläggande i den del som rör frågan 
om skyldigheten för TeliaSonera att hålla referenserbjudandet offentligt på ett 
för övriga operatörer och PTS lättillgängligt sätt. Förvaltningsrättens dom 
överklagades till kammarrätten, som beslutade att inte meddela 
prövningstillstånd.265 

Utifrån PTS erfarenheter är ett externt referenserbjudande nödvändigt för att 
övriga skyldigheter ska få avsedd effekt. Det är också nödvändigt att det av 
referenserbjudandet framgår vilka produkter eller tjänster som avses uppfylla 
reglerade tillträden och därtill hörande tjänster enligt detta beslut. TeliaSonera 
åläggs därför en skyldighet att tillhandahålla ett externt referenserbjudande. 

Referenserbjudandet ska vara tillräckligt specificerat för att säkerställa att 
grossistkunder endast behöver betala för installationer som är nödvändiga för 
den begärda tjänsten, vilket inkluderar en beskrivning av erbjudandet som 
redovisas uppdelade på olika komponenter i enlighet med marknadens behov, 
samt därmed förbundna villkor. 

Det externa referenserbjudandet ska offentliggöras på TeliaSoneras webbplats 
och hållas tillgängligt utan kostnad för den som önskar ta del av det. För att 
förenkla förhandlingsprocessen ska referenserbjudandet, i största möjliga 
utsträckning, utgöra underlag för att parterna ska kunna träffa ett komplett 
avtal.  

6.13.2 Innehåll i externt referenserbjudande 

Det externa referenserbjudandet ska minst innehålla beskrivningar av följande: 

• produkter- och tjänster, 
• tekniska specifikationer och nätegenskaper, 
• villkor för tillhandahållande och användning - inklusive tjänstenivåavtal, 
• regler för reservation och frekvensplanering i parkablar av metall, 

                                                 
263 Referenserbjudandet innehöll då bla produkterna Skanova Reglerad Fiberaccess Företag, Skanova 
Reglerad Fiberaccess Privat, Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber och Skanova Reglerad Backhaul Kanal. 
264 Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 22 maj 2013 mål nr 4717-11. 
265 Kammarrättens i Stockholm den 31 januari 2014 i mål nr 3871-13.  
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• villkor för tillgång till information och övrig information som behövs 
för att avtal ska kunna ingås,  

• villkor för tillhandahållande av stödsystem för tillträde och 
dokumentation för stödsystem, 

• villkor för prissättning, fakturering och betalning, 
• villkor för ekonomisk säkerhet, 
• villkor avseende avtalsvite,  
• rutiner för samråd vid förändringar, 
• villkor för ändring i och omförhandling av avtalet, och 
• villkor för giltighetstid och uppsägning av avtalet. 
 

6.13.2.1 Produkt- och tjänstebeskrivning 

Referenserbjudandet ska utgöra en uttömmande katalog över samtliga 
produkter och tjänster som TeliaSonera tillhandahåller inom ramen för 
skyldigheterna enligt detta beslut. I denna beskrivning ska tjänsterna redovisas 
uppdelade i komponenter i enlighet med marknadens behov och 
skyldigheternas utformning. TeliaSonera ska också redogöra för vilka produkter 
eller tjänster som avses uppfylla vilka reglerade tillträden enligt detta beslut. 

6.13.2.2 Tekniska specifikationer och nätegenskaper 

Av referenserbjudandet ska framgå sådana uppgifter om tekniska 
specifikationer och nätegenskaper avseende samtliga produkter och tjänster 
(inklusive ev. tilläggstjänster) som grossistkunden behöver för att kunna utnyttja 
tillträdet.  

6.13.2.3 Villkor för tillhandahållande och användning inklusive 
tjänstenivåavtal 

Referenserbjudandet ska innehålla uppgifter om villkor för tillhandahållande 
och användning, bl.a. beskrivning av orderförfarande och leveranstider, frister 
för svar på begäran om leverans, parametrar för tjänsternas kvalitet, beskrivning 
av serviceåtaganden, rutiner för åtgärdande av fel och tillvägagångssätt vid byte 
av operatör. 

6.13.2.4 Regler för reservation och frekvensplanering i parkablar av metall 

Referenserbjudandet ska innehålla regler för hur utrymme för samlokalisering 
och andra installationer får reserveras samt regler för frekvensplanering i 
parkablar. Rutinerna för reservation ska särskilt säkerställa att kravet på icke-
diskriminering upprätthålls. 

Referenserbjudandet ska innehålla regler för inspektion av platser där 
samlokalisering är tillgänglig eller platser där samlokalisering har nekats. 
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6.13.2.5 Villkor för tillgång till information. 

Referenserbjudandet ska innehålla villkor för tillgång till information som avser 
befintligt och planerat tillträde. Referenserbjudandet ska därutöver innehålla 
övrig relevant information som är nödvändig för att avtal ska kunna ingås. 

6.13.2.6 Villkor för tillhandahållande av stödsystem för tillträde och 
dokumentation för stödsystem 

Referenserbjudandet ska innehålla villkor för tillträde till stödsystem för 
tillträde. Relevant dokumentation om stödsystemen t.ex. manualer och 
gränssnittsbeskrivningar ska redovisas. 

6.13.2.7 Villkor för prissättning, fakturering och betalning 

Villkoren för prissättning och andra ersättningar, fakturering samt betalning av 
nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster ska anges. Villkoren ska 
vara klara och tydliga och inkludera eventuella rabatter och deras 
beräkningsgrund. Prissättningen ska vara uppdelad på de olika komponenter 
som ingår i respektive tjänst/produkt. Ansvarsfördelningen för uppkomna 
kostnader för exempelvis felavhjälpning, underhåll och support ska vara tydligt 
angiven. 

6.13.2.8 Villkor för ekonomisk säkerhet 

Av referenserbjudandet ska framgå vilka krav TeliaSonera ställer beträffande 
ekonomisk säkerhet, dels vid avtalets ingående, dels under pågående 
avtalsperiod. Eventuella villkor för fördelning av ekonomisk risk ska framgå. 
Därutöver ska TeliaSonera redogöra för hur en bedömning av motpartens 
kreditvärdighet går till och vilka steg som ingår i bedömningen. 

6.13.2.9 Villkor avseende avtalsvite 

TeliaSonera har i tillträdesskyldigheten ålagts att utge avtalsvite om företaget 
avviker från utfäst kvalitetsnivå, leveransvillkor eller servicenivå för tillträdet. 
TeliaSonera åläggs därför att i referenserbjudandet beskriva villkoren för 
avtalsvitet vid avvikelse från avtal, inklusive rutin för hur avtalsvitet ska 
utbetalas. 

6.13.2.10 Rutiner för samråd vid förändringar 

TeliaSonera ska beskriva rutiner för samråd vid förändringar i befintligt tillträde 
och förändringar i stödsystem.  

6.13.2.11 Villkor för ändring i och omförhandling av avtalet 

TeliaSonera ska beskriva villkoren för ändring av avtalet och formerna för 
omförhandling av gällande avtal. 
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6.13.2.12 Villkor för giltighetstid och uppsägning av avtalet 

Referenserbjudandet ska innehålla uppgifter om avtalets giltighetstid och 
uppsägning av avtalet. TeliaSonera ska ange vilken typ av avtalsbrott som kan 
leda till uppsägning. 

6.13.3 Förändringar i referenserbjudande och arkivering av tidigare 
gällande referenserbjudanden 

TeliaSonera kan av olika anledningar behöva förändra referenserbjudandet över 
tiden.  Med hänsyn till behovet av förutsägbarhet på marknaden får inte 
TeliaSonera förändra referenserbjudandet utan att övriga parter får möjlighet att 
reagera på ändringen. Det är också viktigt att PTS har möjlighet att se till att 
förändringar inte sker som kan vara i strid med skyldigheterna i detta beslut.  

TeliaSonera ska därför informera PTS och sina grossistkunder om förändringar 
i referenserbjudandets villkor senast 90 dagar innan förändringen är avsedd att 
gälla. I detta ingår att TeliaSonera ska offentliggöra förändringarna på sin 
webbplats i nära anslutning till referenserbjudandet och utan krav på 
föregående inloggning. Fristen om 90 dagar gäller inte sänkning av pris. Fristen 
om 90 dagar gäller inte heller när TeliaSonera ändrar sitt referenserbjudande till 
följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av 
LRIC-modellen eller till följd av domstols avgörande.  

Det är viktigt att man kan se hur referenserbjudandet sett ut vid olika 
tidpunkter, och hur det har förändrats över tiden. Skyldigheten att offentliggöra 
ett referenserbjudande innefattar därför också att TeliaSonera, vid eventuell 
revidering av referenserbjudandet, ska tillhandahålla ett arkiv över tidigare 
gällande referenserbjudanden i sin helhet. Av arkivet ska framgå under vilken 
tidsperiod referenserbjudandet var giltigt, samt vilka förändringar som 
genomförts i jämförelse med tidigare versioner.  

6.13.4 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten är att möjliggöra insyn i villkor 
och krav för tillträde till nätinfrastruktur samt underlättar detta tillträde. Genom 
en ökad insyn kan grossistkunderna ges ökat förtroende för att en efterfrågad 
produkt/tjänst erbjuds till rimliga och icke-diskriminerande villkor, vilket kan 
leda till mindre tidskrävande förhandlingar och underlätta etablering på 
marknaden. På så vis främjas konkurrensen, vilket är ett av syftena med LEK. 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ett informationsövertag gentemot grossistkunderna avseende 
de tjänster och produkter som företaget tillhandahåller. Genom att utnyttja sin 
ställning kan företaget öka grossistkundernas kostnader vid bl.a. förhandlingar, 
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vilket leder till ökade transaktionskostnader på marknaden och höjer 
inträdeshindren på marknaden samt försvårar en effektiv konkurrens. PTS 
finner att de möjligheter till insyn som möjliggörs genom skyldigheten, samt det 
behov av förutsägbarhet som grossistkunderna får av sådan insyn, överväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför. 
Det finns således inte någon annan mindre ingripande skyldighet som på ett 
motsvarande sätt tillgodoser det konstaterade behovet av insyn i TeliaSoneras 
verksamhet. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten tillgodoses grossistkundernas behov 
av insyn och förutsägbarhet. Grossistkunderna efterfrågar nämligen möjligheter 
att köpa standardiserade tjänster/produkter, vilket referenserbjudanden 
möjliggör. Redovisningen av specificerade uppgifter ger även insyn i fråga om 
TeliaSonera tillhandahåller tjänsterna och produkterna på icke-diskriminerande 
villkor samt om företaget efterlever övriga skyldigheter. PTS bedömer således 
att skyldigheten ger effektiva verktyg för att kunna analysera situationen på 
marknaden och är utifrån PTS erfarenheter nödvändigt för att övriga 
skyldigheter ska få avsedd effekt. På så vis tillgodoses grossistkundernas behov 
av en fungerande konkurrenssituation på marknaden. PTS finner därför att 
fördelarna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten 
medför.  
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6.14 Det behövs ingen skyldighet att offentliggöra 
internt referenserbjudande 

Enligt PTS beslut den 24 maj 2010 ålades TeliaSonera en skyldighet att 
offentliggöra ett internt referenserbjudande. Som framgått ovan så föreslår PTS 
en förstärkt skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 
nätinfrastrukturtillträde till fiberaccessnät. Skyldigheten innebär bl.a. att 
TeliaSonera ska ge externa grossistkunder samma kvalitet och villkor som 
TeliaSoneras interna slutkundsverksamhet vad gäller exempelvis pris, tekniska 
parametrar och beställningsprocess. Denna icke-diskrimineringsskyldighet 
bygger på principen om EoI (Equivalence of Input) och innebär en fullständig 
likabehandling på alla punkter mellan interna och externa grossistköpare. 
Införandet av denna skyldighet innebär enligt PTS bedömning att det inte 
längre behövs någon särskild skyldighet om att offentliggöra ett internt 
referenserbjudande när det gäller tillträde till fiberaccess. 

PTS bedömer därför att det inte heller när det gäller kopparbaserad 
nätinfrastruktur är nödvändigt med en särskild skyldighet om internt 
referenserbjudande, då motsvarande information kan hämtas in inom ramen för 
tillsyn enligt den icke-diskrimineringsskyldighet som alltjämt föreslås gälla för 
kopparaccess. Det ger PTS möjlighet att agera om det finns skäl att misstänka 
att TeliaSoneras slutkundsverksamhet har orättmätiga fördelar framför externa 
operatörer vad gäller exempelvis kvalitet eller villkor.  

PTS föreslår sålunda att TeliaSonera inte längre ska åläggas en skyldighet om 
internt referenserbjudande, vare sig vad gäller fiberaccess eller kopparaccess.   
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6.15 Skyldighet att offentliggöra nyckeltal 

 
11. Skyldighet att offentliggöra nyckeltal 

 

 

1. TeliaSonera ska sammanställa och offentliggöra nyckeltal för 
hanteringen av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster i 
enlighet med punkt 3 (a -f) nedan. Respektive nyckeltal ska dels ange 
det sammanlagda utfallet av hanteringen ifråga gentemot samtliga 
grossistkunder, dels utfallet av TeliaSoneras koncerninterna hantering 
av motsvarande insatsvaror och tjänster gentemot den egna 
slutkundsverksamheten.  

2. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalen på en webbplats som PTS 
anvisar och som är tillgänglig kostnadsfritt för alla, eller göra nyckeltalen 
tillgängliga på det sätt som PTS annars anvisar. Offentliggörandet ska 
ske månadsvis för föregående månad. Nyckeltalen ska tydligt och 
begripligt visa utfallet per kalendermånad, utan att ytterligare stöd-
information behövs.  

TeliaSonera ska redovisa processflöden och mätpunkter för respektive 
nyckeltal.  

3. TeliaSonera ska i enlighet med punkt 1-2 ovan redovisa åtminstone 
följande nyckeltal: 

a. beställningsprecision 

b. leveranstid 

c. leveransprecision 

d. felavhjälpningstid 

e. felavhjälpningsprecision 

f. enkla installationer 
 

4. TeliaSonera ska i nyckeltalen enligt punkt 3 ovan redovisa följande. 

a. Nyckeltalet beställningsprecision ska sammanställas och 
offentliggöras för nybeställning av tillträde. Nyckeltalet 
beställningsprecision ska visa andel beställningar som nekas trots 
komplett och korrekt beställning. Med komplett och korrekt 
beställning avses beställning som gjorts enligt TeliaSoneras 
offentliggjorda rutinbeskrivningar. 

b. Nyckeltalet leveranstid ska sammanställas och offentliggöras för 
nybeställning av tillträde. Nyckeltalet leveranstid ska visa den tid 
som löper från tidpunkten vid vilken grossistkund lämnat beställning 
och fram till tidpunkten då TeliaSonera skickat klarrapport om att 
det som beställts har levererats felfritt. När det som har beställts 
inte fungerar i enlighet med vad som utfästs av TeliaSonera, ska 
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tiden räknas fram till den tidpunkt då det beställda fungerar på 
avsett sätt. TeliaSonera ska för detta nyckeltal redovisa 
genomsnittliga värden, maximi-, minimi- och medianvärden samt 
histogram. 

c. Nyckeltalet leveransprecision ska sammanställas och offentliggöras 
för nybeställning av tillträde. Nyckeltalet leveransprecision ska visa 
andelen felfria leveranser som sker inom överenskommen leverans-
tid. Om klarrapport om slutleverans har skickats men tjänsten inte 
fungerar på avsett sätt, ska leveransen ifråga inte ingå i andelen 
felfria leveranser. 

d. Nyckeltalet felavhjälpningstid för åtgärdande av avbrott i 
grossistkundens möjlighet att tillgodogöra sig tillträdet ifråga på 
avsett sätt ska sammanställas och offentliggöras. Nyckeltalet ska 
visa den tid som löper från det att fel först anmälts till TeliaSonera 
till det att felet har åtgärdats och TeliaSonera har skickat 
klarrapport så att grossistkunden åter kan tillgodogöra sig tillträdet 
på avsett sätt. TeliaSonera ska för detta nyckeltal redovisa 
genomsnittliga värden, maximi-, minimi- och medianvärden samt 
histogram.  

e. Nyckeltalet felavhjälpningsprecision ska sammanställas och 
offentliggöras, och visa andelen anmälda fel avseende tillträdet 
ifråga som åtgärdats av TeliaSonera inom avtalad tid så att 
grossistkunden åter kan tillgodogöra sig tillträdet på avsett sätt. 

f. Nyckeltalet enkla installationer ska sammanställas och 
offentliggöras, och visa andel beställningar av hel ledning (LLUB) 
levererade med enkel installation.  

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 4 och 5 §§ 
LEK. 

   

 

6.15.1 En skyldighet att offentliggöra nyckeltal är nödvändig 

Det finns särskilda svårigheter att bedriva tillsyn över detta beslut eftersom 
TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet i praktiken alltid har en annan 
affärsmässig relation till TeliaSoneras nätsäljande verksamhet än vad övriga 
grossistkunder har. Kombinationen av att TeliaSonera i vissa fall tillämpar olika 
rutiner, stödsystem etc. för den externa och den interna verksamheten och 
dessutom har ett informationsövertag jämfört med PTS medför att det är svårt 
att kartlägga TeliaSoneras rutiner och egentliga tillgång till information. Det är 
också svårt att jämföra kvaliteten i den produkt som TeliaSonera erbjuder sig 
själv och kvaliteten på den produkt som erbjuds tillträdande operatörer.  



 

  

Post- och telestyrelsen 259 
 

 

 

 

 

PTS anser att offentliggörandet av mätbara resultatutfall och jämförbara 
nyckeltal, s.k. key performance indicators (KPI), för de olika processteg och 
ledtider som affärsrelationen för nätinfrastrukturtillträde omfattar, från 
beställning till slutleverans är nödvändiga för att myndigheten ska kunna 
bedöma om TeliaSonera efterlever skyldigheterna i detta beslut. Nyckeltal är det 
bästa verktyget för att upptäcka potentiellt diskriminerande beteende och öka 
insynen i leveransen av och kvaliteten hos TeliaSoneras produkter för 
nätinfrastrukturtillträde. Det finns således ett behov av en skyldighet att 
offentliggöra nyckeltal. 

I den gemensamma ståndpunkt som Berec har tagit fram om vilka skyldigheter 
som bör åläggas vid olika typer av potentiella konkurrensproblem, 
rekommenderas särskilt ett åläggande om att redovisa nyckeltal för att 
säkerställa att icke-diskrimineringsskyldigheten efterlevs.266 

Även efter det att TeliaSonera börjar tillhandahålla samma stödsystem och 
processer för fiberbaserade tillträden och därtill hörande tjänster enligt detta 
beslut kvarstår behovet att redovisa nyckeltal. EU-kommissionen 
rekommenderar att även efter att principen om EoI är genomförd bör de 
nationella regleringsmyndigheterna ålägga SMP-operatören att använda 
nyckeltal för att effektivt kunna övervaka att kravet på icke-diskriminering 
uppfylls.267 

6.15.2 Nyckeltal möjliggör insyn  

Det finns ett behov av att bibehålla god insyn avseende TeliaSoneras hantering 
av nätinfrastrukturtillträde gentemot grossistkunder och TeliaSoneras 
koncerninterna hantering av motsvarande insatsvaror gentemot den egna 
slutkundsverksamheten på åtminstone följande områden.  

• beställningsprecision 
• leveranstid 
• leveransprecision 
• felavhjälpningstid 
• felavhjälpningsprecision 
• enkla installationer  

 

                                                 
266 BEREC (12) 127 BP34, Revised common position on the market for wholesale (physical) network 
infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a 
consequence of a position of significant market power in the relevant market, 121208. 
267 Kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-diskriminering 
och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
bredbandsinvesteringar, p19, 2013/466/EU. 
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PTS anser dock att behovet av insyn i TeliaSoneras verksamhet vad gäller 
nätinfrastrukturtillträde inte är sådant att det krävs att TeliaSonera offentliggör 
nyckeltal uppdelade per grossistkund. TeliaSonera ska därför åläggas att enligt 
skyldigheten sammanställa och offentliggöra nyckeltalen för den totala 
hanteringen av nätinfrastrukturtillträde uppdelad på den egna organisationen 
och det sammanlagda utfallet för samtliga övriga grossistkunder. Om det 
behövs kan dock PTS i ett enskilt fall med stöd av 7 kap. 3 § LEK komma att 
begära in utfallen av nyckeltalen för vissa enskilda grossistkunder. 

Genom att utfallet av nyckeltalen redovisas uppdelat i TeliaSoneras externa 
verksamhet och företagets interna verksamhet bibehålls transparens och insyn 
kring hanteringen av nätinfrastrukturtillträde. En sådan redovisning av 
nyckeltalen möjliggör för såväl grossistkunderna som PTS att jämföra det 
tillhandahållande och den servicenivå som grossistkunderna erbjuds, med det 
som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet får.  

PTS tillsyn av utfallet år 2011-13 av de nyckeltal TeliaSonera är ålagda att 
rapportera har inte visat på några signifikanta, varaktiga skillnader mellan de 
externa grossistkunderna och TeliaSoneras slutkundsverksamhet som direkt 
tyder på diskriminering. I de fall skillnader har konstaterats har TeliaSonera 
angivit sakliga orsaker till utfallet och i förekommande fall även upprättat 
handlingsplaner för att avhjälpa dessa.268 PTS bedömer likväl att nyckeltalen 
utgör ett viktigt signalsystem för att identifiera eventuella förekomster av 
diskriminerande beteende. Skyldigheten bidrar till att förutsättningarna för en 
effektiv tillsyn förbättras. Den ökade insynen för både faktiska och potentiella 
grossistkunder och PTS skapar ett öppnare förfarande kring 
nätinfrastrukturtillträde, vilket i sin tur kan leda till att grossistkunderna får ökat 
förtroende för att tillträdet inte erbjuds eller tillhandahålls dem på 
diskriminerande villkor. Ett ökat förtroende ökar i sin tur förutsättningarna för 
konkurrens och ett ökat utbud för slutkunderna. 

6.15.3 Nyckeltal ska offentliggöras för både intern och extern 
verksamhet 

TeliaSonera ska sammanställa och offentliggöra nyckeltal för produkter som 
tillhandahålls såväl externa grossistkunder som TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet. För att följa upp icke-diskrimineringsskyldigheten ska 
nyckeltalen åtminstone mäta beställningsprecision, leveranstid, 
leveransprecision, felavhjälpningstid, felavhjälpningsprecision och enkla 
installationer. Nyckeltalen ska definieras i detalj för att säkerställa ett jämförbart 
underlag mellan TeliaSonera och grossistkunderna. TeliaSonera ska fastställa 

                                                 
268 PTS tillsynsärenden dnr 11-12008 och 10-8069 
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mätpunkterna med hjälp av processflöden för att minimera risken för att inte 
jämförbara aktiviteter omfattas av måtten.  

6.15.4   Nyckeltal för beställningsprecision 

Om det visar sig att andelen nekade beställningar är hög eller andelen i något 
avseende avviker mellan grossistkunderna kan det vara ett tecken på att 
funktionalitet eller information i beställningssystemen är utformat på olika sätt 
för olika grossistkunder vilket kan utgöra diskriminering. PTS ser därför ett 
behov av att även fortsättningsvis kunna kontrollera hur skyldigheten om icke-
diskriminering efterlevs vid nybeställning. TeliaSonera ska därför sammanställa 
och offentliggöra nyckeltal avseende beställningsprecision som visar andel 
nekade beställningar trots komplett och korrekt beställning. Med komplett och 
korrekt beställning avses beställning som gjorts enligt TeliaSoneras officiella 
rutinbeskrivningar. 

6.15.5 Nyckeltal för leveranstid 

Leveranstiderna för olika grossisttjänster är en av de mest väsentliga faktorerna 
för att en operatör som köper nätinfrastrukturtillträde ska kunna erbjuda 
slutanvändare samma service och kvalitet som TeliaSonera. Om TeliaSonera 
erbjuder olika leveranstider externt och internt kan det medföra att andra 
operatörer inte kan konkurrera med TeliaSonera på slutkundsmarknaden. Det 
finns således ett incitament för TeliaSonera att diskriminera genom att ha längre 
leveranstider för externa grossistkunder. Det är därför synnerligen viktigt att 
granska leveranstiderna vid nybeställning för att komma tillrätta med eventuellt 
diskriminerande beteende.  

PTS ser särskilt ett behov av ökad insyn vad gäller tiden mellan tidpunkten då 
en grossistkund gjort en beställning och tidpunkten då TeliaSonera skickat 
klarrapport om att beställd produkt levererats, eller om produkten inte 
fungerade i enlighet med vad som utfästs av TeliaSonera, tidpunkten då tjänsten 
fungerar på avsett sätt.  

Genom ökad insyn för hanteringen av leveranstider ökar förutsättningarna att 
kontrollera om TeliaSonera efterlever skyldigheten att erbjuda grossistkunder 
samma villkor som ges den egna slutkundsverksamheten i fråga om 
leveranstider. TeliaSonera har ålagts att tillämpa vissa tjänstenivåer för bl.a. 
leveranstider. Genom nyckeltal för leveranstid kan PTS och operatörerna följa 
upp om TeliaSonera uppfyller de nivåer företaget är skyldigt att hålla. PTS anser 
därför att en insyn i form av offentliggjorda nyckeltal i detta avseende är 
synnerligen viktig. 
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6.15.6 Nyckeltal för leveransprecision 

Med leveransprecision avses andelen korrekta leveranser som sker inom 
överenskommen leveranstid. Uppgifter om leveransprecision ger PTS underlag 
för att kunna bedöma hur stor andel av leveranserna som håller sig inom de 
utfästa leveranstiderna. Även i det fall TeliaSonera och en grossistkund har 
ingått avtal om att tolerera viss avvikelsenivå för leveranstiden, ska de försenade 
leveranserna ingå i resultatet. För det fall klarrapport om slutleverans skickats 
men det senare visar sig att tjänsten inte fungerar, och att grossistkunden 
reklamerar produkten, ska leveransen ifråga inte ingå i detta resultat.  

PTS behöver tillgång till uppgifter för leveransprecision som ett komplement 
till nyckeltalen för leveranstid. Ett nyckeltal om leveransprecision möjliggör för 
PTS att skapa sig en uppfattning om andelen leveranser som håller sig inom 
den leveranstid som nyckeltalet avser. Även nyckeltalen för leveransprecision 
ska avse nybeställning. 

6.15.7 Nyckeltal för felavhjälpningstid 

För att behålla slutkunder är det mycket viktigt för grossistkunden att kunna 
erbjuda likvärdig service och åtgärda eventuella fel på produkten/tjänsten på ett 
effektivt sätt. Felavhjälpningstiderna måste därför vara desamma för 
TeliaSoneras egen verksamhet som för grossistkunderna.  

TeliaSonera har ålagts att tillämpa vissa tjänstenivåer för bl.a. felavhjälpningstid. 
Genom nyckeltal för felavhjälpningstid kan PTS och grossistkunderna följa upp 
om TeliaSonera uppfyller de utlovade nivåerna.   

Med felavhjälpningstid avses tiden från att grossistkunden gjort felanmälan till 
dess att TeliaSonera har skickat klarrapport om att felet är avhjälpt. Om det 
anmälda felet inte avhjälpts, trots att klarrapport skickats, ska tiden räknas fram 
till den tidpunkt då felet faktiskt avhjälpts och ny klarrapport skickats så att 
grossistkunden åter kan tillgodogöra sig tillträdet på avsett sätt.  

6.15.8 Nyckeltal för felavhjälpningsprecision 

Med felavhjälpningsprecision avses andelen fel avklarade inom avtalad tid enligt 
överenskommet serviceavtal. Uppgifter om felavhjälpningsprecision ger PTS 
underlag för att kunna bedöma hur stor andel av felavhjälpningsärendena som 
håller sig inom de utfästa servicetiderna. Ett nyckeltal om 
felavhjälpningsprecision möjliggör för PTS att skapa sig en uppfattning om 
andelen fel som håller sig inom den felavhjälpningstid som nyckeltalet avser. 
Tillgång till uppgifter för felavhjälpningsprecision är ett viktigt komplement till 
nyckeltalen för felavhjälpningstid.  
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6.15.9 Nyckeltal för enkla installationer 

Nyckeltalet avser installationer av kopparaccess hel ledning. Med enkel 
installation avses en inkoppling som görs endast genom arbete i telestationen. 
Med komplex installation avses en inkoppling som också kräver arbete i 
accessnätet. TeliaSonera ska redovisa det totala antalet enkla installationer, 
liksom andelen enkla installationer i förhållande till totalt genomförda 
installationer av kopparaccess hel ledning. Enligt skyldigheten om tillträde till 
koppar ska TeliaSoneras leverans av tillträde som huvudregel komma till stånd 
genom enbart kopplingsarbete i telestation, primärskåp eller SP, s.k. enkel 
installation. TeliaSonera tar redan idag fram nyckeltalet och redovisar detta 
månatligen till PTS. Nyckeltalet har sedan det tagits fram konsekvent visat att 
TeliaSonera har en högre andel enkla installationer i förhållande till övriga 
grossistkunder. Enligt TeliaSoneras prissättning är kostnaden för en enkel 
installation avsevärt lägre än kostnaden för en komplex installation. PTS anser 
därför att myndigheten även fortsättningsvis behöver följa upp andelen enkla 
installationer för att säkerställa att övriga grossistkunder har samma möjligheter 
att uppnå en lika hög andel enkla, och därmed billigare, installationer.  

6.15.10 Offentliggörandet av nyckeltalen ska ske månadsvis 

Redan en kort tids diskriminering kan få stora konsekvenser för operatörerna 
varför det är viktigt att redovisning inte sker för sällan. PTS finner att 
TeliaSonera ska mäta och rapportera nyckeltal månatligen. Vilket är samma 
intervall som gällt enligt PTS beslut den 24 maj 2010. Uppföljning veckovis 
skulle bli allt för tidskrävande och kostsamt och redovisning mer sällan skulle 
inte ge tillräcklig information. 

Även offentliggörandet ska ske månatligen. Offentliggörande kvartalsvis eller 
tertialvis skulle göra att det tar alltför lång tid att upptäcka eventuellt 
diskriminerande beteende. Resultatet för respektive nyckeltal ska sammanställas 
och offentliggöras för det månatliga utfallet per kalendermånad, uppdelat på 
dels det sammanlagda utfallet av hanteringen mot samtliga grossistkunder, dels 
utfallet av TeliaSoneras koncerninterna hantering av motsvarande insatsvaror 
och tjänster gentemot den egna slutkundsverksamheten.  

För att säkerställa att jämförbara aktiviteter omfattas av måtten ska TeliaSonera 
redovisa processflöden och mätpunkter för respektive nyckeltal.  Eftersom 
föreslagna nyckeltal inte innebär några utökade skyldigheter i jämförelse med 
PTS beslut från den 24 maj 2010 ska mätning och rapportering påbörjas utan 
avbrott från befintlig rapportering.  PTS kommer även som en del av tillsynen 
att kontinuerligt följa upp hur nyckeltalen mäts så att processflöden och 
mätpunkter är fortsatt relevanta och mäter det de är avsedda att mäta. 
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För att informationen ska nås av alla berörda på ett enkelt och effektivt sätt 
finner PTS det lämpligast att TeliaSonera offentliggör nyckeltalen på en 
webbplats som PTS anvisar och som är tillgänglig för alla utan kostnad. För det 
fall att det av olika omständigheter inte är möjligt eller att det finns andra skäl 
som gör att detta är olämpligt, kan PTS istället anvisa TeliaSonera att göra 
uppgifterna tillgängliga på annat sätt, t.ex. genom att ge in dem till PTS för 
offentliggörande i annan ordning. 

Offentliggörandet ska ske varje månad för föregående månad. Nyckeltalen ska, 
utan att ytterligare stödinformation behövs, tydligt och begripligt visa utfallet 
per kalendermånad. 

6.15.11 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten är att ge nödvändig insyn för att 
kunna bedöma om TeliaSonera efterlever skyldigheten om icke-diskriminering 
mellan grossistkunder och den egna slutkundsorganisationen. Vidare kan ett 
offentliggörande av nyckeltalen bidra till ett öppnare förfarande kring 
nätinfrastrukturtillträde, vilket i sin tur kan leda till ökat förtroende och 
förbättrade förutsättningar för konkurrens och ett ökat utbud för slutkunderna. 
Därigenom uppfylls syftet med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det 
allmänna syftet med LEK. Det finns inte heller någon mindre långtgående 
skyldighet som på ett motsvarande sätt tillgodoser behovet av att ge såväl 
faktiska och potentiella grossistkunder som PTS ökade förutsättningar att 
kunna kontrollera om TeliaSonera följer skyldigheterna vad avser tillträde till 
nätinfrastrukturtillträde till grossistkunder. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan PTS kontrollera att övriga 
skyldigheter efterlevs, vilket är ett effektivt sätt för att kunna analysera 
situationen på marknaden. På så vis tillgodoses grossistkunders behov av en 
fungerande konkurrenssituation på marknaden. Vid en avvägning mellan de 
kostnader som uppkommer för TeliaSonera till följd av denna 
publiceringsskyldighet och nyttan av ökad insyn och transparens anser PTS att 
skyldigheten är proportionerlig. 

PTS finner att de möjligheter till insyn som möjliggörs genom skyldigheten om, 
samt det behov som finns av sådan insyn för att tillse att TeliaSonera efterlever 
andra skyldigheter i detta beslut, överväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. PTS finner därför att fördelarna för 
grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 
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Bilaga 2 

EU-rättsliga källor samt de förkortningar 
som används i detta beslut 

EUF-fördraget  Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, EUF-fördraget. (Eng: 
Treaty on the Functioning of the 
European Union) 

Ramdirektivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 
2002 om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

Tillträdesdirektivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 
2002 om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande 
faciliteter  

Ändringsdirektivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/140/EG av den 25 
november 2009 om ändring av 
direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 
2002/19/EG om tillträde till och 
samtrafik mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande 
faciliteter och direktiv 2002/20/EG 
om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

 

 



 

  

Post- och telestyrelsen 275 
 

 

 

 

 

 

 

EU-kommissionens 
rekommendation från 2003 

Kommissionens rekommendation av 
den 11 februari 2003 om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader inom 
området elektronisk kommunikation 
vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, 
2003/311/EG 

EU-kommissionens 
rekommendation från 2007   

Kommissionens rekommendation av 
den 17 december 2007 om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader inom 
området elektronisk kommunikation 
vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(2007/879/EG) 

EU-kommissionens 
rekommendation från 2010 

Kommissionens rekommendation av 
den 20 september 2010 om reglerat 
tillträde till nästa generations 
accessnät (2010/572/EU) 

 

EU-kommissionens 
rekommendation från 2013 

Kommissionens rekommendation av 
den 11 september 2013  

om enhetliga krav på icke-
diskriminering och 
kostnadsberäkningsmetoder för att 
främja konkurrensen och förbättra 
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klimatet för bredbandsinvesteringar  

(2013/466/EU) 

EU-kommissionens 
förklaringsdokument från 2003 

Förklaringsdokument till 
kommissionens rekommendation av 
den 11 februari 2003 om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader inom 
området elektronisk kommunikation 
vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

 

EU-kommissionens 
förklaringsdokument från 2007 

Commission Staff Working 
Document Explanatory Note 
accompanying the Commission 
Recommendation on Relevant 
Products and Service Markets within 
the electronic communications sector 
susceptible to ex ante regulation in 
accordance with Directive 
2002/21/EC of the European 
Parliament and of the Council on a 
common regulatory framework for 
electronic communications networks 
and services {(C(2007) 5406)} 

EU-kommissionens riktlinjer  Kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalyser och bedömning av 
betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster (2002/C 
165/03). 

EU-kommissionens Kommissionens tillkännagivande om 
definitionen av relevant marknad i 
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tillkännagivande gemenskapens konkurrenslagstiftning 
(EGT C 372) 

 

 

 

 

Övriga källor samt de förkortningar som 
används i detta beslut 

BEREC Common position 
marknad 4  

BEREC Common position on best 
practice in remedies on the market for 
wholesale (physical) network 
infrastructure access (including shared 
or fully unbundled access) at a fixed 
location imposed as a consequence of 
a position of significant market power 
in the relevant market, BoR (12)127, 
08.12.2012 
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Prisbilaga v.1.0 

PTS högsta priser för nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster som 
är beräknade enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC (Long Run 
Incremental Cost) och är baserade på hybridmodellen v.10.1 och de riktlinjer 
som anges i Model Reference Paper (MRP) rev c, se bilaga 4 till detta beslut.280 

 

                                                 
280 Modellreferensdokument (MRP rev c), Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom-up och top-down 
modellerna, 7 maj 2010. 

1 LLUB och svart fiber (inkl. backhaul)

1,1 Leveransavgift LLUB Engångsavgift
Hel ledning - enkel 514
Hel ledning - medium 1 128
Hel ledning - medium (två accesser till samma kundställe och tillfälle) 1 300
Hel ledning - komplex 1 085
Delad ledning 514
Hel ledning från kopplingsskåp - enkel 514
Hel ledning från kopplingsskåp - medium 1 021
Hel ledning från kopplingsskåp - komplex 978
Delad ledning från kopplingsskåp 514
Två Kopparaccesser med sammankoppling - enkel + enkel 625
Två Kopparaccesser med sammankoppling - enkel + medium 1 240
Två Kopparaccesser med sammankoppling - enkel + komplex 1 175
Två Kopparaccesser med sammankoppling - medium + medium 1 734
Två Kopparaccesser med sammankoppling - medium + komplex 1 648
Två Kopparaccesser med sammankoppling - komplex + komplex 1 605

1,2 Leveransavgift svart fiber (befintlig fiber) Engångsavgift
Svart fiber - typ 1 514
Svart fiber - typ 2 3 348

1,3 Kvartalshyra per kopparaccess Kvartalsavgift
Hel ledning 287
Delad ledning 112
Hel ledning från kopplingsskåp 233
Delad ledning från kopplingsskåp 93
Två Kopparaccesser med sammankoppling 573

1,4 Kvartalshyra - fiberaccess Geotyp 1 Geotyp 2 Geotyp 3 Geotyp 4 Nationellt 
Svart fiber till villa - per access 165 248 411 556 287
Svart fiber till villa - per meter 0,12 0,16 0,20 0,25 0,17
Svart fiber till flerfamiljshus - per access 3411 3811 3843 4428 3750
Svart fiber till flerfamiljshus - per lägenhet 165 248 411 556 287
Svart fiber till flerfamiljshus - per meter 2,5 2,4 1,8 2,0 2,2
Svart fiber backhaul - från kopplingsskåp 2,6 1,8 1,8 1,2 2,0

1,5 Ny fiberacces i befintlig kanalisation Geotyp 1 Geotyp 2 Geotyp 3 Geotyp 4 Nationellt 
Svart fiber till villa - installationsavgift
Svart fiber till flerfamiljshus - installationsavgift
Svart fiber till villa - per access och kvartal 154 232 400 546 274
Svart fiber flerfamiljshus - per access och kvartal 3 173 3 568 3 734 4 346 3 553

1,6 Svart fiber backhaul Kvartalsavgift
Backhaul från telestation - per meter 2,0
Backhaul från telestation - per ledning 13 246

1,7 Backhaul kanal Kvartalsavgift
Backhaul kanal 2,5 Gbit 9 400
Backhaul kanal 10 Gbit 10 826

Kostnadsorienterad offert för fiberdragning
Kostnadsorienterad offert för fiberdragning
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2 Samlokalisering

2,1 Offertavgifter Engångsavgift Kvartalsavgift
Offert för samlokalisering 6 448                  
Offert för anslutning av operatörsägd kabel 4 266                  
Utökning inom befintligt skåp - ny stationskabel koppar 2 481                  
Utökning inom befintligt skåp - ny kraft och stationskabel 4 266                  
Utökning med nytt skåp - ny stationskabel koppar 4 266                  
Utökning med nytt skåp - ny kraft och stationskabel 6 448                  
Ny kraftmatning 2 481                  
Ny stationskabel 2 481                  
Utökning med indragning av operatörsägd kabel 4 266                  

2,2 Etablering av operatörsägd utrustning Engångsavgift Kvartalsavgift
Etableringsavgift 2 342
Uppsättning, TeliaSonera ETSI-skåp 9 548
Uppsättning av kundägt ETSI-skåp 3 355

2,3 Stationskabel Engångsavgift Kvartalsavgift
Första kabel per leveranstillfälle, (<= 50m) 13 551
Första kabel per leveranstillfälle, (51-100m) 15 671
Tillkommande kabel (<= 50m) 6 161
Tillkommande kabel (51-100m) 8 282

2,4 Skåphyra m.m. Engångsavgift Kvartalsavgift
¼ skåp 121
½ skåp 243
¾ skåp 364
Helt skåp 485
Operatörsägd kopparkabel per 100 par 188
Operatörsägd optokabel per 6 par 188

2,5 Energi, kyla och ventilation Engångsavgift Kvartalsavgift
1-250 watt 989
251-500 watt 1 979
501-750 watt 2 968
751-1000 watt 3 958

3 Övriga engångsavgifter LLUB

3,1 Informationstjänster Engångsavgift Kvartalsavgift
Ledningsdata per kopparpar 463                     
Skåptillhörighet: Upp till 10 kundadresser. 526                     
Skåptillhörighet: Ytterligare 1-10 kundadresser. 68                       
Noddata: kopplingsskåp och slutkundadresser per nod 526                     
Förfrågan inkl. nätutredning för Kopparaccess VDSL 135                     

3,2 Borttagning av BF-system och pupinspolar Engångsavgift Kvartalsavgift
Förfrågan om bortagning av Bf-system 523                     
Avgift borttagning av Bf-system 2 146                  
Förfrågan om borttagning av pupinspolar 5 635                  

3,3 Produktbyten Engångsavgift Kvartalsavgift
Begäran om omkoppling för VDSL 840                     
Operatörsbyte eller produktbyte - från telestation till kopplingsskåp 561                     
Operatörsbyte/produktbyte/portbyte: i telestation 454                     
Operatörsbyte/produktbyte/portbyte: i kopplingskåp 475                     
Byte från delad ledning till hel ledning 95                       
Förändring eller annullering av leverans 220                     

3,4 Bortkoppling/återinkoppling delad ledning Engångsavgift Kvartalsavgift
Bortkoppling 730                     
Återinkoppling 730                     


