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Synpunkter angående PTS 3:e samråd på marknad 4 
 
Colt Technology Services AB (Colt) har inom PTS tredje samrådsförfarande med operatörer angående 
förslag till beslut på marknaden för infrastrukturtillträde nöjet att inkomma med nedanstående 
synpunkter. Colt hänvisar även till sina yttranden i de två tidigare samråden. 
 
Inledning och sammanfattning 
 
Colt beklagar att PTS valt att inte längre föreslå en skyldighet för TeliaSonera att ge tillträde till 
kanalisation vid en rimlig begäran. PTS motivering är att skyldigheten ändå kommer att komma på plats i 
och med implementeringen av grävdirektivet. 
 
Colt anser att en effektiv fiberreglering är en delkomponent för att främja konkurrensen på marknaden 
för höghastighetskommunikationstjänster, men anser inte att det är tillräckligt, utan det behövs även 
omgående en skyldighet för infrastrukturinnehavare att upplåta sin kanalisation där det är möjligt. 
Att förlita sig på grävdirektivet kommer att försena ett beslut om tillgång till kanalisation med ca 1,5 år 
och dessutom är grävdirektivet otillräckligt för att marknadens aktörer skall kunna få tillträde till 
kanalisation på icke diskriminerande villkor och till kostnadsorienterade avgifter. 
Implementeringen av grävdirektivet bryter ny mark och påverkar många aktörer, ny som gamla på 
markanden för elektroniska kommunikationstjänster. Erfarenhetsmässigt vet vi att införande av nya 
regleringar initialt resulterar i osäkerhet för marknadens aktörer, och det kommer att ta tid innan 
grävdirektivet är helt implementerat och vi har en fungerande praxis på plats. Detta riskerar att försena 
tillgången till kanalisation ytterligare. Genom ett SMP skyldighetsbeslut kan PTS koncentrera sig på de 
aktörer som har betydande marknadsinflytande, d.v.s. TeliaSonera i detta fall, och därför göra 
skyldigheterna mer effektiva (med hjälp av vedertagna regler, verktyg och rutiner) till skillnad mot det 
betydligt mjukare grävdirektivet. 
 
PTS har skjutit upp föreliggande förslag till skyldighetsbeslut i över ett år, för att vara i linje med EUs 
senaste rekommendationer, särskilt för 2013 års rekommendation om icke-diskriminering och metoder 
för kostnadsberäkning. Trots detta kan Colt konstatera att PTS bara delvis följer rekommendationen. 
 
PTS föreslår nu att avstå från att påföra en skyldighet om tillträde till kanalisation trots att EUs 
rekommendationer från 2010 och 2013 innehåller tillträde till kanalisation, som PTS är skyldig att ta 
största möjliga hänsyn till. 
Vidare avser PTS att införa EOI och (villkorlig) borttagande av prisreglering för det fiberbaserade 
tillträdet, men väljer att inte samtidigt anpassa LRIC-modellen för kostnadsberäkningsmetoden som är 
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en förutsättning för EOI enligt 2013 års rekommendation. Colt anser därför att det inte går att införa EOI 
under rådande förutsättningar. 
 
Mot ovanstående anser Colt därför att PTS snarast bör ta fram ett nytt beslutsutkast som följer 
kommissionens rekommendationer i alla delar, även om detta kommer att försena förestående beslut 
ytterligare. Alternativt genomdriva förestående beslut med en skyldighet att tillhandahålla kanalisation 
men utan EOI och kvarhållen prisreglering på fiber. Därefter jobba vidare på ett beslutsunderlag som 
uppfyller kommissionens rekommendationer då det bara är ca 1,5 år kvar till nästa skyldighetsbeslut 
enligt kommissionens regler om att dessa skall uppdateras vart 3:e år. 
 
 
Borttagande av skyldigheten om tillträde till kanalisation 
 
1) PTS har skjutit upp M4/M5 analyserna under en längre tid, uttryckligen för att vara i linje med EU: s 
rekommendationer, särskilt för rekommendationen från 2013 om icke-diskriminering och metoder för 
kostnadsberäkning och den kommande översynen under 2014 av EU-rekommendationen om relevanta 
marknader. Detta har lett till att PTS föreslår införandet av en EOI reglering, och (villkorlig) borttagande 
av prisreglering för fiberaccess, som är några av grundstenarna i 2013 års rekommendation. 
 
2) PTS föreslår nu att inte ålägga TeliaSonera en SMP skyldighet avseende tillträde till kanalisation, på 
grund av den kommande implementeringen av det s.k. grävdirektivet, 2014/61/EU (Direktivet). 
 
3) EU Rekommendationerna, från 2010 och 2013, innehåller skrivningar om tillträde till kanalisation, 
som PTS är skyldig att ta största möjliga hänsyn till. Dessa rekommendationer återges inte i Direktivet, 
som har ett annat syfte, vilket är att främja en gemensam användning av befintlig fysisk infrastruktur 
och genom att möjliggöra en effektivare utbyggnad av ny fysisk infrastruktur så att höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation kan byggas till lägre kostnad. 
 
4) Tillgång till fysisk infrastruktur som en SMP skyldighet, å ena sidan, och genomförandet av Direktivet, 
å andra sidan, ger inte alls samma resultat. De två olika metoderna ger radikala skillnader inom 
regleringen, enligt följande som anges nedan. 
 
4a) I 2010 års EU-rekommendation om reglerat tillträde till nästa generations accessnät anges tydligt att 
där kanalisation är tillgänglig, bör de nationella regleringsmyndigheterna föreskriva om tillträde till 
fysiskt infrastruktur för SMP-operatören, till icke diskriminerande villkor (Rekommendation 13) och till 
kostnadsorienterade priser (Rekommendation 14). Och möjliggöra, framtagande av ett 
referenserbjudande från SMP-operatören (Rekommendation 15). 
 
4b) I 2013 års EG-rekommendation om icke-diskriminering och metoder för kostnadsberäkning (som PTS 
är så angelägna om att följa att beslutsprocessen därför skjutits upp) ger faktiskt en kostnadsorienterad 
metodik för återanvändbara anläggningstillgångar (inklusive). kanalisation) (Rekommendation 34) och 
konstaterar att livslängden på kanalisation är inte mindre än 40 år (Rekommendation 36). 
 
4c) EU rekommendationerna från 2010 och 2013 är i kraft i dag, medan Direktivet skall vara I kraft först 
från den 1 juli 2016, vilket skulle vara runt mittpunkten av giltighetstiden för PTS kommande 
marknadsbeslut. Det kan därför konstateras att Direktivet varken ger omedelbar verkan, eller samma 
effekter som ett SMP skyldighets beslut. 
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(i) Direktivet (artikel 3) tillhandahåller ett system där tillträde till kanalisation förhandlas mellan parterna 
(med tvistlösningsförfarandet), som är helt annorlunda från SMP baserade skyldigheter. Direktivet 
möjliggör att avisa tillträde (som måste vara motiverat), exempelvis kan infrastrukturägaren hänvisa till 
alternativ till fysiskt tillträde, vilket skulle kunna tolkas som att man kan erbjuda en kapacitetstjänst 
istället. Tvister om laglig rätt och tillgången till kanalisation, kommer sannolikt att behöva lösas av den 
utsedda tillsynsmyndigheten (med största sannolikhet PTS), vilket orsakar förseningar, och vars utgång 
är oviss. 
 
ii) I Direktivet (artikel 3) krävs inte heller icke-diskriminering (och i synnerhet inte intern-extern icke-
diskriminering) för tillträde till kanalisation, för att inte tala om EOI. Därför kan innehavaren av 
kanalisation ge privilegier till sin egen organisation och ge tillgång på olika villkor till olika tredje parter. 
Detta avviker högst väsentligt från icke-diskrimineringsskyldigheten som fastställts i 2010 års EU-
rekommendation. 
 
(iii) I Direktivet (artikel 3) anges att tillgång till kanalisation ska vara enligt rättvisa och rimliga villkor, 
inklusive prisvillkor. Detta är helt annorlunda än den kostnadsorienterade skyldigheten i 2010 års EG-
rekommendation, och från kostnadsmetoden i 2013 års rekommendation. Avgiften för tillgång till 
kanalisation kommer därför sannolikt att vara väsentligt högre i jämförelse med en kostnadsbaserad 
avgift enligt 2010 och 2013 års rekommendationer. 
 
iv) Direktivet (artikel 4) föreskriver vissa informationskrav, men ställer inga krav på ett 
referenserbjudande för tillträde till kanalisation, även detta står i skarp kontrast med 2010 års EU-
rekommendation, där offentliggörande av ett referenserbjudande krävs. Colts erfarenhet av 
telekomreglering visar att referenserbjudanden är nödvändigt för att göra allmänna erbjudande om 
tillgång till infrastruktur praktiskt användbara. 
 
v) Direktivet berör många parter (alla infrastrukturägare och berörda myndigheter), till skillnad mot 
förestående SMP skyldighetsbeslut, som bara berör TeliSonera. Det kommer att vara mycket 
komplicerat och tidsödande att implementera grävdirektivet, och det är i dagsläget svårt att förutse hur 
effektiva skyldigheterna slutligen kommer att bli.  
 
5) På grundval av ovanstående, uppmanar Colt PTS att ta full hänsyn till EUs rekommendationer, vilket 
gör det möjligt för PTS att säkerställa att regleringen av tillträde till kanalisation ger önskat resultat, 
snarare än att spekulera om möjliga effekter av en framtida åtgärd som Colt anser inte sannolikt skulle 
producera önskad effekt inom giltighetstiden (3 år) för PTS kommande beslut på marknaden för 
infrastruktur. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ulf Wahllöf 
Regulatory Specialist 
Colt Technology Services AB 
 
 


