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Yttrande över PTS remiss angående 
prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest m.m. 
avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

1 Sammanfattning 
Stokab välkomnar att PTS föreslår att prisregleringen på svart fiber ska hävas och att 

EOI
1
 ska införas för fiberbaserad nätinfrastruktur inom marknad 4.  

 

Stokab kan dock konstatera att tidsplanen för införandet av EOI är kraftigt förlängd i 

förhållande till föregående samråd. Vidare har inte PTS förslag om prisregleringens 

hävande utformats som ett skyldighetsbeslut som tydligt anger att prisregleringen 

ska tas bort och när detta ska ske, utan som en redogörelse för den process som ska 

föregå ett upphävande.  Tidsplanen för avskaffandet blir därmed i praktiken 

”flytande”. 

 

PTS förslag skapar en regulatorisk osäkerhet då händelseutvecklingen inte blir 

förutsebar och sannolikheten för rättsliga efterspel med domstolsprövningar får 

betecknas som stor. Med en lång och osäker genomförandeprocess kan Sverige 

riskera ha kvar en prisreglering på svart fiber när arbetet med nästa regleringsperiod 

påbörjas. Detta skulle kraftigt försämra förutsättningarna för den svenska marknaden 

med försvagad konkurrenskraft för stadsnäten gentemot TeliaSonera och därmed en 

stor risk för återmonopolisering av fibermarknaden. Detta skulle allvarligt äventyra 

Sveriges unika position med stadsnäten som erbjuder ett mångfacetterat utbud av 

svartfiber och möjliggör såväl stärkt konkurrens på tjänstenivån som ökad valfrihet 

för konsumenterna. 

 

Förslaget, med en lång utdragen och osäker process inför avskaffandet, står 

dessutom inte i överenstämmelse med EU:s intentioner och avsikten med den nya 

rekommendationen. EU-kommissionen rekommenderar regulatoriska lättnader för 

grossistprodukter i NGA-nät däribland svart fiber med avsikt att stärka incitamenten 

för fortsatta investeringar i fibernät. Skyldighetsbesluten för införande av EOI och 

avskaffande av prisregleringen ska ses som en helhet d.v.s. en sammanhållen 

regulatorisk modell utformad för att kunna förhindra den hämmande effekt som 
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prisregleringen ger upphov till för investeringar i fibernät. De skärpta kraven på den 

dominerande aktören motiveras med att någon prisreglering inte införs alternativt att 

den hävs. Gällande prisreglering för svart fiberprodukter i Sverige skulle dessutom 

inte ha införts om prövningen skett utifrån den regleringsmodell som EU-

kommissionen nu rekommenderar för grossistprodukter i NGA-nät.  

 

PTS måste mot denna bakgrund fatta ett tydligt beslut om hävande av 

prisregleringen d.v.s. att:   

 

 Prisregleringen hävs redan när skyldighetsbeslutet fattas, alternativt att PTS 

utformar skyldighetsbeslutet så att det klart och tydligt framgår att 

prisregleringen hävs och att det ska ske vid de tidsangivelser beslutet 

fastställer d.v.s. en tidsplan som ligger fast efter fattat beslut.  

 

PTS har de verktyg som krävs för att såväl förbereda ett hävande av prisregleringen 

och ett införande av EOI, som att framdeles säkerställa en efterlevnad av modellen. 

Stokab kan därför inte finna något hållbart motiv till att skyldighetsbeslutet ska 

utformas som en processuell metod, då det leder till oklarheter i beslutet och 

förlängd regulatorisk osäkerhet. I stället bör beslutet utformas så att PTS fastställer 

att prisregleringen på svart fiber hävs och anger ett definitivt datum för detta. Den 

regulatoriska säkerheten kan vidare stärkas genom att de analyser och prövningar 

som åvilar PTS utförs i de marknadsanalyser som föregår skyldighetsbeslutet. PTS 

har dessutom, efter det att beslutet fattats, möjlighet att vid utövandet av tillsynen 

vidta rättsliga sanktionsåtgärder och vid avvikelser från besluten döma ut viten 

utformade så att de får avsedd effekt beträffande efterlevnad. På så sätt kan en 

regulatorisk modell utformas som är långsiktigt hållbar och därmed undviks framtida 

införande av prisregleringar vilka oundvikligen skulle skada infrastrukturmarknaden 

långsiktigt. 

2 Bakgrund 
Stokab ägs av Stockholms stad och verkar främst inom Stockholms kommun. Stokab 

tillhandahåller endast svart fiber och yttrandet över prisreglering m.m. på marknaden 

för nätinfrastrukturtillträde berör endast frågeställningar som är relevanta utifrån 

bolagets verksamhetsområde. Bolaget hänvisar även till tidigare ingivna yttrande i 

detta ärende. 

 

Tillgången till grundläggande IT-infrastruktur är en förutsättning för en väl 

fungerande försörjning av bredbandsnät och skapar förutsättningar för konkurrens på 

tjänstenivån. Väl utbyggda fibernät skapar dessutom goda förutsättningar för en 

teknikutveckling med nya affärsmodeller som underlättar för nya aktörer att träda in 

på marknaden i takt med den allt bredare användningen av mobila och fasta 

bredbandstjänster. Nya användningsmönster skapar i sin tur allt bättre förutsättningar 

för såväl utbyggnad av fibernät som uppgradering av de fasta- och mobila 

bredbandsnäten.  
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3 Stokabs synpunkter på PTS förslag till 
skyldighetsbeslut 

3.1 Införande av EOI och hävande av 
prisregleringen 

Stokab välkomnar att PTS föreslår att prisregleringen på svart fiber ska hävas och att 

EOI
2
 ska införas för fiberbaserad nätinfrastruktur inom marknad 4.  

Utformingen av skyldighetsbeslutet för hävande av prisregleringen öppnar dock upp 

för en regulatorisk osäkerhet som skapar osäkerhet för fortsatta investeringar i 

fibernät. Utmaningen för PTS är att skapa en regulatorisk modell som skapar goda 

förutsättningar för fortsatta investeringar i fibernät även för andra än SMP-

operatören och som främjar konkurrensen på tjänstenivån. 

 

EU´s regulatoriska ramverk är på väg att reformeras i syfte att balansera de 

konkurrensfrämjande åtgärderna med åtgärder som stärker incitamenten för 

investeringar i NGA
3
-nät. Otillräckligt utbyggda fibernät är ett grundläggande 

problem i hela EU och utgör ett hot mot Europas tillväxt och globala 

konkurrenskraft. Medlemsstaterna inom EU har kommit olika långt i 

fiberutbyggnaden och det föreligger också skilda förutsättningar för hur 

fiberutbyggnaden bäst kan stimuleras i olika länder. Det är mot denna bakgrund EU- 

kommissionen utfärdat en ny rekommendation om icke-diskriminerande villkor och 

kostnadsberäkningsmetoder
4
. Vikten av att främja investeringar betonas och detta 

ska ske genom att tillåta en flexiblare prissättning på NGA-nät. Med avsikt att 

balansera denna regulatoriska lättnad mot behovet av konkurrensfrämjande åtgärder 

skärps kraven beträffande icke-diskriminering genom införande av EOI. Åtgärderna 

ska således ses i ett sammanhang, som en sammanhållen regulatorisk modell avsedd 

för grossistprodukter i NGA-nät. De skärpta kraven på SMP-operatören motiveras 

således av att det inte införs någon prisreglering, alternativt att den ska upphävas. 

Detta i avsikt att förhindra den hämmande effekt som prisregleringen har på 

utbyggnaden av fibernät.   

3.2 Regleringen får inte äventyra stadsnätens 
fortsatta fiberutbyggnad och ett mångfacetterat 
utbud av svart fiber 

Stadsnätens utbyggnad av fibernät har haft en avgörande inverkan på den svenska 

marknadens utveckling och har i takt med att näten byggts ut möjliggjort en allt mer 

ökande valfrihet för konsumenterna. Stokab har anslutit i princip alla flerfamiljshus i 

Stockholms stad med mångfiber i en nodstruktur och tillhandahåller FttH
5
-

anslutningar på marknaden. Cirka 90 procent av Stockholms hushåll bereds på så vis 

                                                      
2
 Equivalence of Input 

3
 Nästa Generations Accessnät 

4
  EU-KOMMISSIONENS REKOMMENDATION, av den 11 september 2013 om enhetliga 

krav på icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och 

förbättra klimatet för bredbandsinvesteringar (2013/466/EU) . 
5
 Fiber to the Home 



 
Sida 4(7) 

Datum 2014-06-18 

Versionsnr 1.0 

 

möjlighet att ansluta sig till Stokabs operatörsneutrala fibernät. Detta skapar 

förutsättningar för en effektiv konkurrens på tjänstenivån, vilket också visar sig 

genom att allt fler aktörer etablerar sig på marknaden. Stokabs och stadsnätens 

fiberutbyggnad är en starkt bidragande orsak till att svenskarna är ledande i 

användningen av bredband med höga hastigheter.  

 

De öppna och konkurrensneutrala stadsnäten är i grunden byggda för att så många 

som möjligt ska kunna samutnyttja och konkurrera på fibernäten. Genom att svart 

fiber hyrs ut på likvärdiga villkor stimuleras konkurrensen på tjänstenivån. 

 

En vertikalt integrerad operatör bygger näten främst för egen användning och 

tillhandahåller ofta svart fiber utifrån regulatoriska beslut. Följden blir att de alltid 

konkurrerar med sina egna kunder i ett eller flera lager av värdekedjan. Det finns 

således få incitament att utforma svart fiberprodukterna så att de stimulerar till 

effektiv konkurrens på tjänstenivån. En regulatorisk modell präglas oundvikligen av 

denna grundläggande intressekonflikt. Det är därför ytterst angeläget att PTS 

skyldighetsbeslut är klara, tydliga och säkerställer att:  

 Regleringen inte äventyrar förutsättningarna för stadsnäten att fortsatt kunna 

investera i fibernät. Detta genom ett PTS fattar ett skyldighetsbeslut med en 

absolut tidsangivelse om avskaffandet av prisregleringen för svart fiber. 

 Produktutvecklingen av svart fiber kan fortgå på marknaden och att denna 

inte begränsas till TeliaSoneras egna behov. Detta genom att säkerställa att 

den tekniska och ekonomiska replikerbarhetstesten utformas på ett sådant 

sätt att de främjar konkurrensen på tjänstenivån.  

 

Produktutvecklingen inom svart fibermarknaden är strategisk då den på ett helt nytt 

sätt möjliggör att allt fler kundsegment kan skapa egna affärsmodeller och nischade 

erbjudanden på den passiva nätinfrastrukturen. Stokabmodellen främjar 

samutnyttjande av så många som möjligt vilket innebär att allt fler kan dela på de 

tunga investeringarna. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för fortsatt 

fiberutbyggnad och underlättar för operatörer att träda in på marknaden utan att 

själva behöva bekosta den tunga investeringen i den grundläggande fysiska 

nätinfrastrukturen eller behöva hyra av sina konkurrenter. Detta förutsätter dock att 

spelreglerna på marknaden, exv. genom prisreglering, inte missgynnar de alternativa 

operatörer som endast erbjuder svart fiber. En utdragen process för avskaffandet av 

prisregleringen försämrar förutsättningarna för stadsnätens utveckling och svart 

fibermarknaden riskerar därför att återmonopoliseras med behov av evig 

sektorsreglering som följd.  Detta måste beaktas vid utformningen av 

skyldighetsbeslutet för hävandet av prisregleringen.  

3.3 Särskilt om PTS förslag på skyldighetsbeslut 
för hävande av prisregleringen 

PTS bedömer att det finns skäl att införa EOI och likaså att det föreligger 

återhållande krafter på TeliaSoneras prisbildningen för svart fiber. TeliaSonera 

ställer sig också positiva till införande av EOI. Trots detta föreslår PTS ett 

”skyldighetsbeslut” för prisregleringen som innebär att det är ytterst oklart vad som 

faktiskt kommer att gälla när EOI införs, den 1 januari 2016. Förslaget kan i 
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praktiken liknas vid en regleringsmodell som ”dubbelreglerar” de fiberbaserade 

nätinfrastrukturtjänsterna, d.v.s. EOI införs och prisregleringen kan ändå komma att 

bibehållas. Om prisregleringen inte avskaffas senast vid införande av EOI kan en rad 

rättsliga frågor uppstå som i förlängningen skulle skada trovärdigheten för 

sektorsregleringen i Sverige.  

 

Stokab kan konstatera att PTS kraftigt förlängt tidsplanen för införande av EOI 

jämfört med tidigare samråd och får därför förutsätta att PTS säkerställer att denna 

långt utdragna tidsplan hålls. Stokabs uppfattning är att tidsplanen förefaller väl 

tilltagen. 

 

PTS förslag innebär att avskaffande av prisregleringen ska föregås av en prövning. 

Denna prövning omfattar inte bara om EOI är uppfylld bl.a. genom utförande av 

replikerbarhetstester utan PTS prövning ska omfatta alla skyldighetsbeslut. Vid tre 

tillfällen under 2016 ska således PTS analysera om besluten uppfylls och därutöver 

bedöma andra infrastrukturers återhållande effekt på TeliaSoneras prisbildning. 

Proceduren kan, enligt PTS, tidigast vara klar om ca två år efter NIT beslutet, d.v.s. i 

anslutning till den 31 december 2016. Sannolikheten för rättsliga efterspel med 

domstolsprövningar får betecknas som stor. Sverige kan alltså, som enda 

medlemsstat i EU, riskera att fortfarande ha kvar en prisreglering på svart fiber när 

arbetet med nästa regleringsperiod påbörjas. Detta skulle kraftigt försämra 

förutsättningarna för den svenska marknaden med försvagad konkurrenskraft för 

stadsnäten gentemot TeliaSonera och därmed en stor risk för återmonopolisering av 

fibermarknaden som följd. Detta skulle äventyra Sveriges unika position med 

stadsnäten som erbjuder ett mångfacetterat utbud av svartfiber och möjliggör såväl 

stärkt konkurrens på tjänstenivån som ökad valfrihet för konsumenterna. 

 

PTS förslag rörande prisregleringen har alltså utformats som en redogörelse för den 

process som ska föregå ett upphävande, inte som ett skyldighetsbeslut. Tidplanen 

blir därför i praktiken ”flytande”. Ett sådant införande skulle skapa en regulatorisk 

osäkerhet då händelseutvecklingen inte blir förutsebar. PTS har de verktyg som 

krävs för att såväl förbereda ett hävande av prisregleringen och ett införande av EOI 

som att framdeles säkerställa en efterlevnad av modellen. Stokab kan därför inte 

finna något hållbart motiv till att skyldighetsbeslutet ska utformas som en 

processuell metod, då det leder till oklarheter i beslutet och förlängd regulatorisk 

osäkerhet. I stället bör beslutet utformas så att PTS fastställer att prisregleringen på 

svart fiber hävs och anger ett definitivt datum för detta. Den regulatoriska säkerheten 

skulle vidare stärkas genom att de analyser och prövningar som åvilar PTS utförs i 

de marknadsanalyser som ska föregå skyldighetsbeslutet. PTS har dessutom, efter 

det att beslutet fattats, möjlighet att vid utövandet av tillsynen vidta rättsliga 

sanktionsåtgärder och vid avvikelser från besluten döma ut viten utformade så att de 

får avsedd effekt beträffande efterlevnad. På så sätt kan en regulatorisk modell 

utformas som är långsiktigt hållbar och därmed undviks framtida införande av 

prisregleringar vilka oundvikligen skulle skada infrastrukturmarknaden långsiktigt.  

 

Gällande prisreglering för svart fiberprodukter i Sverige skulle dessutom inte ha 

införts om prövningen skett utifrån den regleringsmodell som EU-kommissionen nu 

rekommenderar för grossistprodukter i NGA-nät. Detta bör vara utgångspunkten när 
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PTS som första regleringsmyndighet har att ta ställning till ett hävande av 

prisregleringen på svart fiber. Att Sverige var först ut med att prisreglera svart fiber 

borde rimligtvis inte leda till att prisregleringen bibehålls över längre tid än 

nödvändigt utan den bör avskaffas snarast då den äventyrar förutsättningarna för 

andra svart fiberleverantörer än SMP-operatören att fortsatt kunna investera i 

fibernät. PTS förslag står, enligt Stokab, inte i överensstämmelse med EU´s 

intentioner och avsikter med den nya rekommendationen. Prisregleringen borde 

därför hävas snarast d.v.s. redan när skyldighetsbeslutet träder i kraft, detta mot 

bakgrund av de positiva särdrag den svenska marknaden uppvisar 

4 Övriga synpunkter  

4.1 Införande av BU LRIC +  

PTS har föreslagit ett etappvist avskaffande av prisregleringen där den sista etappen 

beräknas till december 2016. Tidpunkten sammanfaller med den tidsangivelse EU-

kommissionen angivet för införande av den nya kostnadsberäkningsmetoden BU 

LRIC+. En tillämpning av den nya kostnadsredovisningsmetoden på grossistpriser 

för fiberprodukter i Sverige skulle oundvikligen leda till en återmonopolisering av 

nätinfrastrukturmarknaden. Kostnadsberäkningsmetoden är helt enkelt inte tänkt att 

tillämpas på marknader där det finns konkurrenter till SMP-operatören, utan har sin 

grund i de länder där ”Incumbent” som enda aktör förutsätts investera i fibernät och 

inte utifrån de förhållanden som råder på den svenska marknaden. En sådan 

prisreglering på svart fiber i Sverige skulle omintetgöra ett långsiktigt hållbart 

konkurrenstryck på nätinfrastrukturmarknaden och göra det omöjligt att på sikt fasa 

ut den sektorsspecifika regleringen. Prisreglering på svart fiber måste därför hävas i 

Sverige i god tid före den 31 december 2016 för att förhindra ytterligare osäkerhet 

för stadsnätens fortsatta investeringar i fibernät. 

 

Mot bakgrund av den osäkerhet regleringen av marknad 4 skapar och därmed det 

oklara läget för framtida investeringar vore det ytterst olyckligt om PTS skulle 

offentliggöra nya bedömningar om prisbildningen på svart fiber i det ekonomiska 

replikerbarhetstestet. Stokab föreslår därför att PTS använder sig av priserna från 

kostnadsresultaten i Hybridmodell 10.1 eller den kommande versionen för att inte 

skapa ytterligare osäkerhet för investerare på marknaden.  

4.2 Sanktioner om de ekonomiska 
replikerbarhetstesterna inte uppfylls 

Sveriges goda position när det gäller tillgång till bredband med höga hastigheter 

grundar sig på att det finns ett flertal infrastrukturella konkurrenter till TeliaSonera, 

främst stadsnäten. Detta är ett starkt särdrag, unikt för den svenska marknaden. Det 

är angeläget att regleringen på intet sätt försämrar de goda förutsättningar detta 

innebär för bredbandsmarknaden och för framtida utveckling av 

konkurrenssituationen. Det innebär att ett skyldighetsbeslut om hävande av 

prisregleringen på svart fiber måste ligga fast. De sanktioner som faller ut om de 
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ekonomiska replikerbarhetstesterna måste därför utformas med viten som får avsedd 

effekt för TeliaSonera.  

 


