
 

Tele2 Sverige AB 

P O Box 62, SE-164 94  Kista, Sweden    Tel +46 8 5626 4000    Fax +46 8 5626 4200    Office Borgarfjordsgatan 16 

Head Office in Kista    Reg No 556267-5164    VAT No SE556267516401   www.tele2.se 

Post- och Telestyrelsen 

smp@pts.se 

peter.vonwowern@pts.se 

 

7 juli 2014   

 

11-9306 Remiss 2/2014; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde 

  
Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på PTS andra 

förslag till reglering av Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde och även på frågor om vissa 

aspekter av Ekonomisk replikerbarhetstest. 

 

Tele2 hänvisar till sitt yttrande daterat den 28 april 2014 över PTS förra remiss i samma 

ärende. Utöver vissa förtydliganden av vad som redan anförts kommenterar Tele2 i detta 

yttrande de förändringar som PTS genomfört eller föreslår sedan förra remissomgången. 

 

0. Inledning och Sammanfattning 
 

PTS har försenat föreliggande förslag till skyldighetsbeslut med cirka ett och ett halvt år 

jämfört med de lagstadgade tre år man haft på sig att fatta nästa generations SMP-beslut. 

Detta har enligt utsago skett i avvaktan på kommissionens rekommendation om ”consistent 

non-discrimination obligations and costing methodologies” (Rekommendationen) för att 

kunna inkorporera denna nya Rekommendation (som antogs den 9 november 2013) i 

beslutet. Det är då minst sagt uppseendeväckande att notera att PTS trots allt bara följer 

Rekommendationen till hälften. 

 

PTS väljer att öppna för att införa EoI, vilket är en del av Rekommendationen, men avstår 

från att införa den prisreglering som är en förutsättning för EoI och som utgör den andra 

delen av samma rekommendation. 

 

Tele2 konstaterar 

 

 Att PTS inte följer Rekommendationens avsnitt om prisreglering 

 Att PTS av den anledningen inte kan införa EoI 

 Att PTS omgående måste påbörja revidering av nuvarande LRIC-modell och 

framtagande av en BU LRIC+-modell i enlighet med Rekommendationens krav 

 Att PTS, om man väljer att fortsätta med nuvarande LRIC-modell, minst måste 

revidera densamma bl.a. avseende hanteringen av ”re-usable civil engineering” 

resurser och notifiera kommissionen om sitt beslut snarast. 
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Som Tele2 ser det finns nu bara två alternativ för PTS: 

 

 Antingen försena detta beslut ytterligare i avvaktan på att ta fram den 

BU LRIC+ - modell med särskild beräkning av kostnaden för re-

usable civil engineering som rekommendationen stipulerar, eller 

 

 Att omgående förbereda ett nytt SMP-beslut som måste vara färdigt 

senast december 2016. Fram till dess det beslutet gäller kan inte 

nuvarande prisreglering släppas eller EoI införas, men nuvarande 

LRIC-modell måste ändå anpassas till detta scenario. 

 

Vidare finner Tele2 det svårt att fullt ut kommentera förslaget då den bakomliggande och 

uppenbarligen reviderade marknadsanalysen ännu inte är tillgänglig. 

 

Slutligen uppmanar Tele2 PTS att åter införa kravet på tillträde till kanalisation. 

 

 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

1. Marknadsanalys 
 

Tele2 saknar marknadsanalysen i detta utkast. PTS motiv för att inte denna gång ta med 

analysen är inte helt klart. Att något torde ha ändrats i analysen framgår av att det 

remissunderlag som nu distribuerats börjar på sidan 129 medan samma avsnitt tidigare 

inleddes på sidan 115. Det saknas alltså 14 sidor text som marknaden inte haft möjlighet 

att ta del av. 

 

Mot denna bakgrund kan man med rätta ifrågasätta de förslag till reglering som nu 

remitterats, då marknaden inte har full insyn i motiven och argumenten för densamma. 

 

2. Rekommendationen 
 

Rekommendationen innehåller tre huvud-delar 

 

1. En rekommendation om att släppa prisreglering på fiberaccess och i stället införa 

EoI (Equality of Input) när vissa förutsättningar är uppfyllda 

2. Att införa en ny kostnadsberäkningsmodell (BU LRIC+) för både koppar och NGA 

(fiber-access). 

3. Att införa ett ekonomiskt och tekniskt replikerbarhetstest 
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Den nya kostnadsberäkningsmodellen är en förutsättning för införandet av EoI. Ska man 

införa EoI måste man således också först ändra beräkningsmodell och beräkna kostnaderna 

på ett för EoI anpassat sätt. Detta synes PTS helt ha missat. 

 

3. Prisreglering  
 

Tele2 har svårt att acceptera PTS förslag till prisreglering av ett antal tunga orsaker. 

 

1. Bland annat följer PTS förslag till prisreglering inte på något sätt 

Rekommendationen, som PTS i övrigt menar ligger bakom och motiverar detta 

utkast till beslut. 

 

2. Vidare föreligger enligt Tele2 inte förutsättningar för att lyfta nuvarande 

prisreglering på fiber 

 

3. De priser för kopparaccess, och den kostnadsberäkning som skall ligga till grund 

för dem enligt Rekommendationen, vid införande av EoI framgår inte av beslutet. 

 

3.1 PTS förslag strider mot Rekommendationen  

 

Den prisreglering som skall gälla framgår av Rekommendationen (rekommendationerna 

30-47). Priserna för både koppar och fiber-acccess (NGA) skall baseras på en BU LRIC+ 

modell. Modellen skall beräkna kostnaderna för en effektiv operatör, där värdet på RAB 

(Regulated Asset Base) skall sättas till återanskaffningsvärdet, men där värdet för icke 

replikerbara tillgångar (re-usable civil engineering) skall anpassas efter redan gjorda 

avskrivningar. Detta skall vara infört senast 31 december 2016 (rek 39) med undantag för 

att PTS har en möjlighet att fortsätta med nuvarande kostnadsberäkningsmetod (rek 40) 

under förutsättning att den prisregleringen svarar upp mot målen i recitals 25-28 i 

Rekommendationen.  

 

Recital 25 säger specifikt att beräkningsmetoden (d.v.s den nuvarande modellen i 

modifierad form) skall leda till “costoriented wholesale copper access prices serving as an 

anchor for NGA services, and deal appropriately and consistently with the impact of 

declining volumes caused by the transition from copper to NGA networks, i.e. avoiding an 

artificial increase in wholesale copper access prices which would otherwise be observed as 

a result of customers migrating to the NGA network of the SMP operator”.  

 

Enligt rek 40 skall modellen (d.v.s den nuvarande modellen i modifierad form) möta 

följande kriterier:  

 

i) if not modelling an NGA network, it should reflect a gradual shift from a copper 

network to an NGA network;  
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ii) it should apply an asset valuation method that takes into account that certain civil 

infrastructure assets would not be replicated in the competitive process;  

iii) it should be accompanied by documented projections of copper network prices 

showing that they will not fluctuate significantly and therefore will remain stable 

over a long time period and that the alternative methodology meets the objective of 

regulatory transparency and predictability as well as the need to ensure price 

stability; and  

iv) it should require only minimal modifications with respect to the costing 

methodology already in place in that Member State in order to meet the first three 

criteria. 

 

I exceptionella fall kan PTS senast den 31 december 2016 sätta ett pris för kopparaccess 

baserat på bench-marking (rek 45). Om PTS avser fortsätta med nuvarande modell måste 

PTS dessutom notifiera kommissionen om denna avsikt ”as soon as possible” (rek 44). 

 

Sålunda får PTS fortsätta med nuvarande metod endast under förutsättning att den 

(metoden) med enkla medel (iv ovan) kan anpassas till rekommendationens krav på 

hantering av kopparpris och icke-replikerbara resurser, att avsikten notifieras 

kommissionen snarast och att PTS anger ett pris för kopparaccess (kopparankaret) baserat 

på benchmarking som skall gälla senast den 31 december 2016. Ingen av dessa 

förutsättningar finns för handen i nuvarande förslag, varför PTS prisreglering helt saknar 

stöd i Rekommendationen. 

 

PTS startade i mars 2012 en översyn av gällande LRIC-modell. Denna översyn stoppades 

när utkastet till den nya rekommendationen blev känt. Därefter har både det arbetet och 

arbetet med framtagande av nytt skyldighetsbeslut på marknaderna 4 och 5 skjutits fram i 

väntan på att kommissionen skall fatta avgörande beslut. Detta trots marknadens ständigt 

återkommande krav på en snabb revidering av en prisreglering som slagit så fel. Nu föreslår 

PTS att denna dåliga reglering de facto och i strid med Rekommendationen som man väntat 

på skall permanentas i ytterligare (minst) 2 år. Tele2 anser inte att det är acceptabelt och att 

ett sådant beslut fullt ut strider mot Rekommendationen och därför inte kan genomföras. 

 

Tele2 föreslår i stället att PTS  

 

 omgående startar en revidering av den LRIC-modell som skall ligga till grund för det 

reglerade priset för koppar- fiberaccess så att den uppfyller de krav som 

Rekommendationen ställer till dess att prisregleringen för fiberaccess släpps, och  

 

 att en ny modell för att inkorporera de delar som enligt kommissionen skall ingå i en 

sådan BU LRIC+ - modell tas fram. Denna senare modell kan med fördel bygga på den 

ursprungliga LRIC-modellen för att spara tid och resurser, och arbetet kan bedrivas 

parallellt.  

 

Målsättningen måste vara att detta arbete skall vara avslutat till december 2014, så att ett 

slutligt skyldighetsbeslut som följer Rekommendationen kan träda i kraft till årsskiftet 
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2014/15. När väl BU LRIC+ - modellen är framtagen skall priset för kopparaccess beräknas 

i denna modell och priset måste anges i det slutliga beslutet. Samtidigt kan PTS ange från 

vilken tid det på detta sätt beräknade priset för kopparankaret skall användas och fram till 

vilken tid det enligt den ”gamla” LRIC-modellen beräknade fiberpriset kan användas. 

 

3.2 Förutsättningar för att lyfta prisregleringen på fiberaccess 

 

Tele2 håller helt med PTS i diskussionen under avsnitt 6.10.3. PTS skriver:  

 

”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. 
 
Som PTS framhållit i tidigare beslut på marknaden för nätinfrastruktur242 är prisreglering den 
enda skyldighet som fullt ut motverkar en överprissättning i grossistledet.” 

 

När det gäller tillträde till det kopparbaserade accessnätet håller PTS fast vid detta.  

 

Givet vad PTS kommer fram till ovan är det dock än mer förvånande att PTS i samma 

beslut menar att man skall kunna släppa prisregleringen till förmån för EoI under beslutets 

livstid för tillträde till det fiberbaserade accessnätet. Tele2 får det inte att gå ihop. 

 

TeliaSoneras möjligheter att korssubventionera, vinstmaximera och överprissätta minskar 

ju inte bara för att man tar bort prisregleringen eller för att produkten är fiber och inte 

koppar. Genom införande av EoI blir fenomenet tvärtom snarast legitimerat. PTS går från 

att påstå att det enda som motverkar möjligheten att överprissätta är prisreglering till att 

faktisk legitimera överprissättningen. Det är enbart ägnat att förvåna. 

 

När det gäller diskussionen i sista stycket i 6.10.3 om prisnivån och incitament för 

ekonomiskt effektiva investeringar är det Tele2s åsikt att de mest effektiva investeringarna 

som kan göras är om en nätägare investerar i infrastruktur och övriga får möjlighet att hyra 

in sig i denna till ett kostnadsorienterat pris. Tele2 har svårt att mana fram bilden av 

effektivitet i samband med att göra investeringar som är dyrare än nödvändigt och som 

leder till parallellinfrastruktur, där för eller senare minst en spelare måste lämna marknaden. 

Allra effektivast skulle vara om någon kunde investera ännu billigare än till Skanovas 

faktiska kostnad, men det är mycket osannolikt utom möjligen i få och små undantagsfall. 

 



Page 6 of 15 

 

3.3 Priser framgår inte av beslutet 

 

Rekommendationen anger att om PTS väljer att fortsätta använda nuvarande LRIC-modell 

så måste PTS genom benchmarking eller på annat sätt ange ett kopparpris för kopparankaret 

som skall gälla senast den 31 december 2016. Om nuvarande beslut skulle träda ikraft i sin 

nuvarande form så måste detta pris anges redan i beslutet. Om så inte sker måste PTS fatta 

ett nytt SMP-beslut som skall träda i kraft absolut senast den 1 januari 2017. Arbetet med 

detta nya beslut måste i så fall startas så snart föreliggande beslut trätt i kraft. 

 

 

3.4 Särskilt om ”övergångsperioden” 

 

Om PTS vidhåller sitt förslag till prisreglering i sin nuvarande utformning, vilket Tele2 

alltså i och för sig menar strider mot Rekommendationen, anser Tele2 i vart fall att det inte 

längre finns anledning till den justering av priset för FTTH som hittills under ”en 

övergångsperiod” har fått tillämpas. En övergångsperiod kan inte vara hur lång som helst 

och den har redan varit i kraft sedan maj 2011. Att dessutom tillåta att priset sätts i nivå 

med nyanläggningskostnaden i geotyp 3 när nyanläggning i vart fall ännu så länge så gott 

som enbart genomförts i geotyp 1 och 2 kan inte längre anses rimligt. Att skriva in denna 

justering i skyldighetsbeslutet och dessutom ta bort referensen till en övergångsperiod 

innebär att den ”övergångsperiod” som PTS själv benämner det i tidigare prisdokument 

kommer att vara längst till det att nästa skyldighetsbeslut fattas, troligen någon gång under 

2019, eller det tidigare datum då PTS eventuellt lyfter nuvarande prisreglering. 8 år kan 

inte betecknas som en ”övergångsperiod”. PTS anger själv i nu gällande prismetod rev g – 

2 att ”Det bör understrykas att det inte finns behov av en permanent prisjustering”. Tele2 

anser i stället att TeliaSonera nu skall åläggas att i första hand hålla de priser dom framgår 

för var geotyp, eller i vart fall i andra hand det genomsnittliga pris för hela landet som 

räknats fram (287 kr/kvartal). Tele2 menar dock att även detta pris måste sänkas i ljuset av 

den information om faktisk kostnad för nyanläggning av accessfiber som nyligen 

presenterats (se nedan).  

 

För att uppnå ökad konkurrens på slutkundsmarknaden krävs en skärpt prisreglering, inte 

ett borttagande av densamma. Tele2 har tagit del av E&Y:s rapport Framtida 

fiberinvesteringar i Sverige. Av rapporten framgår att en ytterligare utbyggnad (FTTH) från 

56 % penetration till 90 % penetration skulle kosta 40 miljarder kronor1. Denna kostnad 

avser accessnätet och inkluderar elektronik, m.m. Detta motsvarar en kostnad på cirka 27 

944 kr per hushåll fram till husväggen baserat på att totala antalet hushåll är 4,21 miljoner2 

och att det nästan uteslutande rör sig om anslutning av enfamiljshus. Men fastighetsägarna 

avkrävs en kostnad för den sista biten från fastighetsgränsen till och in i huset. Denna 

kostnad ligger för FTTH på mellan 20 000 och 30 000 kr per anslutning. Om en 

fastighetsägare i snitt betalar 20 240 kr (exklusive moms, motsvarande 25 300 kr ink moms) 

för en anslutning, blir nätägarens netto-investering 7 240 kronor. Denna investering insatt 

                                                 
1 Se E&Ys rapport Framtida fiberinvesteringar i Sverige, figur 18 
2 Källa: SCB 2013 
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i LRIC-modellen v 10.1 ger en månadskostnad inklusive drift och underhåll på c:a 75 

kronor (225 kr/kv) inklusive skälig avkastning på investerat kapital till nätägaren. Det pris 

PTS nu föreslår ligger på 137 kr/månad (411 kr/kv), medan det snittpris som modellen 

anger, och som PTS menar skall gälla för kopparaccess ligger på 96 kr/månad (287 kr/v). 

Ett sådant överpris för tillträde till fiberaccess (28 % - 90 %) är inte ägnat att utsätta 

slutkundspriserna för konkurrenstryck, något som enligt PTS är av överordnad betydelse i 

den föreslagna regleringen. 

 

4. Släppande av prisreglering 
 

Tele2 saknar en djupanalys av den för Sverige specifika marknadssituationen jämfört med 

övriga EU. PTS har en tendens att helt okritiskt anamma vad som kommer från 

kommissionen, utan att ta hänsyn till eventuella särdrag på den svenska marknaden. 

 

Tele2 är fortfarande av uppfattningen att Sverige skiljer sig markant från stora delar av 

övriga EU i den meningen att här behövs inga särskilda incitament för TeliaSonera eller 

andra aktörer att bygga ut fiberaccess till slutkunder. Fiberefterfrågan är hög liksom 

utbyggnadstakten. Kopparaccess ersätts i snabb takt av fiberaccess, när motsatsen 

fortfarande ses i övriga EU, vilket föranlett detta ”incitamentsprogram” från 

kommissionens sida. Därför faller också de motiv som kommissionen uttalat för att införa 

EoI som ersättning för en prisreglering med kostnadsorienterad prissättning på den svenska 

marknaden. Det framgår av till exempel TeliaSoneras egen årsredovisning för 2013 att 

efterfrågan till och med överstiger Telias möjligheter att bygga ut fiberaccesser, men att 

man inte desto mindre anslöt 180 000 nya hem under 2013.3 TeliaSoneras dominans på 

marknaden ökar med andra ord, vilket förstärks av bolagets nu godkända förvärv av Zitius, 

Quadracom och Riksnet vilket också direkt framgår av samma årsredovisning i samma 

stycke. 

 

PTS skriver i en rapport4 ”Vid analys av förutsättningar för parallella fiberinfrastrukturer i 

accessnätet är dessa faktorer avgörande. Då Sverige utgör ett land med relativt liten och 

geografiskt utspridd befolkning bedömer PTS att det i huvudsak saknas kommersiella  

förutsättningar för etablering av parallella fiberbaserade accessnät i Sverige. En ytterst 

begränsad parallelletablering kan möjligen ske i delar av storstadsområdena.”  Samma 

skrivning återfinns i det senaste skyldighetsbeslutet från 2010.5 Mot denna bakgrund 

förefaller PTS skrivning i nu föreliggande utkast (avsnitt 6.10.8, sid 234, första stycket) 

mycket egendomlig. PTS konstaterar å ena sidan att det saknas förutsättningar för 

utbyggnad av parallell infrastruktur och å andra sidan att utbyggnadstakten ändå är god, 

och att det viktiga nu är att kommande reglering skall skapa goda förutsättningar för en 

effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden. Och därefter drar PTS slutsatsen att man 

skall ta bort rådande prisreglering för att stimulera utbyggnaden ytterligare. Tele2 förstår 

inte logiken. Det byggs så mycket som landet har resurser till. Ökade incitament kommer 

                                                 
3 Se TeliaSonera årsredovisning 2013, sid 25 
4 Se PTS-ER 2009:2 Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation 
5 Se sid 67, Marknaden för Nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), D.nr. 07-11757, av den 24 maj 2010 
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inte att öka utbyggnadstakten helt enkelt för att det inte finns tillräckliga entreprenörs-

resurser. Även i detta avseende skiljer sig Sverige markant från större delen av EU. Och på 

vilket sätt konkurrensen på slutkundsmarknaden skulle öka bara för att PTS tar bort 

prisregleringen på grossistmarknaden förklaras inte heller. 

 

5. Införande av EoI 
 

I detta nya utkast föreslår PTS en ny och mer realistisk tidplan för införande av EoI, något 

som Tele2 i och för sig menar inte bör eller kan införas. Tidplanen baseras dock uteslutande 

på TeliaSoneras möjlighet att hinna anpassa sina systemstöd och processer med 

utgångspunkt i EoI. 

 

En av de kanske enskilt viktigaste komponenterna vid införande av EoI saknas dock. Det 

gäller myndighetens egen beredskap att påbörja en effektiv, grundlig och detaljerad tillsyn 

av hur väl TeliaSonera uppfyller kraven i skyldighetsbeslutet. Enligt beslutsutkastet kan 

TeliaSonera övergå från prisreglering till EoI när som helst, dock senast vid angivna datum, 

helt oavsett om PTS då har tillräckliga resurser och/eller kompetens att påbörja tillsyn av 

efterlevnaden av ålagda skyldigheter. Tele2 saknar en beskrivning av den process som PTS 

avser tillämpa för övergången. Tele2 önskar se en process som innebär att övergång inte 

kan ske innan PTS testat att alla komponenter finns på plats och att PTS därefter fattat ett 

formellt beslut om övergång till EOI, något som åtminstone antyds i avsnitt 6.6.10, punkt 

1. 

 

Vidare saknas en tidplan för framtagande av den BU-LRIC+-modell (se avsnitt 3 ovan) 

som är den viktigaste instrumentet för att fastställa det s.k. ”kopparankarets” prisnivå, vilket 

i sin tur är en förutsättning för införande av EoI enligt Rekommendationen (rek 49 d.). 

 

Vad gäller diskussionen om huruvida införande av EoI är proportionerligt eller ej saknar 

Tele2 en jämförelse med alternativet, som ju är ett vidmakthållande av gällande 

prisreglering. EoI kan inte under några omständigheter anses lika ingripande som att 

behålla prisregleringen. 

 

PTS menar vidare att det finns ett konkurrenstryck som verkar återhållande på TeliaSoneras 

prissättning av fiberbaserat bredband. Detta återhållande konkurrenstryck skall dels komma 

från den kvarvarande stocken av kopparanslutna kunder och dels från det konkurrenstryck 

som utövas av annan alternativ infrastruktur i form av de lokala stadsnäten. Denna slutsats 

är dock missvisande och obevisad. Som Tele2 tidigare påpekat kommer en kund som 

investerat 20 000 – 30 000 kronor i en ny fiberanslutning inte under några omständigheter 

gå tillbaka till en kopparbaserad tjänst ens vid en ganska stor prishöjning på fibertjänsten 

(här återstår för PTS att bevisa sin tes). Kopparankarets återhållande effekt minskar 

dessutom i styrka allteftersom antalet kopparaccesser minskar (se vidare avsnittet om 

kopparankaret). Dessutom tar TeliaSonera kontrollen över tillträdet även för de kommunala 

stadsnäten i samma utsträckning som man tecknar avtal om att agera KO i dessa. Detta 

minskar konkurrenstrycket och ökar TeliaSoneras kontroll över slutkundsmarknaden i 
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stället för tvärtom. Om Telias KO-agerande i eget och andras nät har PTS inte fört någon 

som helst diskussion i den marknadsanalys som hittills presenterats för marknaden. 

 

PTS kan inte införa EoI av den anledningen att den prisreglering som enligt 

Rekommendationen är en förutsättning för detta inte finns på plats. 

 

6. Särskilt om kopparankaret 
 

Ett väl fungerande kopparankare är A och O vid införande av EoI. Det anser kommissionen 

och det anser PTS. Tele2 instämmer i bedömningen. 

 

Kommissionen fäster stor vikt vid kopparankarets prisåterhållande effekt på fiberpriset. 

Detta måste återigen ses mot bakgrund av den större EU-marknaden, där fiberaccess är 

utbyggd bara till en liten del och kopparaccess fortfarande har en stor marknadsandel. I 

Sverige är situationen en annan.  

 

För att kopparankaret skall ha någon priseffekt alls måste dels priset beräknas på det sätt 

kommissionen anger (d.v.s. i en för ändamålet särskilt framtagen BU LRIC+ - modell 

byggd i enlighet med Rekommendationens krav) och dels måste marknadsförutsättningarna 

vara sådana att kopparaccess överhuvudtaget utövar något konkurrenstryck på 

fibermarknaden. 

 

Antalet grossistförsålda kopparaccesser (Wholesale copper access, LLUB) har sedan Q1 

2012 till och med Q1 2014 sjunkit från 530 000 till 389 0006 (en minskning med 27 %). 

Samtidigt rapporterar TeliaSonera 1 224 000 egna bredbandskunder i sitt nät. PTS noterar 

själv: ”Dessutom medför substitutionen från koppabaserade produkter till fiberbaserade 

produkter att en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet för kopparbaserade produkter på 

något längre sikt skulle få en begränsad nytta”7.  För att kopparankaret skall ha någon 

materiell betydelse måste antalet grossistförsålda kopparaccesser vara stort. Hur många 

kopparaccesser det finns totalt spelar ingen roll om SMP-operatören själv innehar det stora 

flertalet av dem. 

 

Man kan alltså konstatera två saker; Dels finns inte den BU-LRIC+-modell som är en 

nödvändig förutsättning och ett krav för kopparankarets funktion framtagen och dels finns 

inte längre en tillräckligt stor grossistmarknad för koppartillträde för att kopparpriset skall 

kunna utöva ett effektivt pristryck även på fiberaccesser i Sverige. 

 

Två av grundförutsättningarna som kommissionen ställer upp för en övergång till EoI finns 

alltså inte närvarande i Sverige, varför PTS rimligen måste ompröva sitt preliminära 

ställningstagande avseende införande av EoI och lyftande av prisreglering på fiber. 

 

                                                 
6 Se “Financial_and_operational_data-Q1_2014” http://www.teliasonera.com/sv/investerare/ 
7 Se avsnitt 6.6.6, näst sista st. 
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6.1  Särskilt om Skanova Access AB 

 

Som Tele2 ser det är den enda garanten för att det skall uppstå ett visst tryck på priset för 

fiberaccess att PTS, som ett villkor för övergång till EoI, ställer kravet på TeliaSonera att 

organisatoriskt flytta Skanova Access AB till koncern-nivå, så att bolaget inte rapporterar 

in och konsolideras på samma nivå som den svenska slutkundförsäljningen. Då ges även 

interna incitament genom prestationsrelaterade belöningsprogram etc. från den svenska 

slutkundorganisationen att hålla grossistpriserna på en rimlig nivå. En sådan åtgärd skulle 

vara ett effektivt medel för att åtgärda åtminstone korssubvention och delvis 

överprissättning. Åtgärden kan genomföras med stöd av 4 kap. 12 a)-c) §§ LEK. Samtidigt 

kan inte denna enskilda åtgärd anses vara vare sig betungande eller oproportionerlig för 

TeliaSonera, då den enda omedelbara konsekvensen skulle vara att TeliaSonera Sverige 

inte skulle få konsolidera Skanovas resultat i sin egen bokföring, medan resultat- och 

balansräkningen på koncern-nivå skulle förbli oförändrad. 

 

7. Operatörsbyte – Virtuella accesser 
 

En väl fungerande process för operatörsbyte för fiberaccesser är kritiskt och av avgörande 

betydelse för hur väl tillträdesregleringen kommer att fungera. Operatörsbytet måste vara 

enkelt, snabbt och billigt. Tele2 förespråkar att PTS tar fram en särskild föreskrift för hur 

operatörsbyte för fiber skall gå till. 

 

En variant, om operatörsbyte skulle visa sig alltför komplicerat eller ta alltför lång tid att ta 

fram är att föreskriva om att virtuella accesser skall tillhandahållas, åtminstone under en 

övergångstid. Virtuell access har många fördelar före fysisk access, Tele2 hänvisar här till 

vad som anfördes i den senaste remissen på samma marknad. 

 

8. Ekonomiska Replikerbarhetstester (ERT) 
 

Tele2 tycker att det är utmärkt att PTS nu tar ett allvarligt grepp om denna fråga, något som 

Tele2 tillsammans med flera andra operatörer efterlyst alltsedan 2010. Frånvaron av ERT 

har framför allt varit ett bekymmer på Marknad 5 (BIT), där Tele2 menar att 

marginalklämning förelegat med de av PTS reglerade priserna. Tele2 stödjer det förfarande 

som PTS nu uttrycker för att ett ERT måste göras innan prisregleringen lyfts, men skulle 

gärna se att ERT först görs med de reglerade priserna och först därefter med de priser som 

kan förväntas när regleringen lyfts. Ett ERT kan mycket väl göras långt innan ett eventuellt 

beslut om att lyfta nuvarande prisreglering tas. 

 

Tele2 efterlyser en mer precis beskrivning av vad begreppet ”flaggskeppsprodukt” står för. 

Det framgår inte tydligt av vare sig PTS dokument eller av rekommendationen, Annex II. 

 

När det kommer till frågan om vilka kostnader som skall ingå i beräkningen av om 

lönsamhet kan uppnås av en tillträdande operatör måste hänsyn tas till att den tillträdande 
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operatören vid tillträdestillfället inte på långa vägar har samma skalfördelar som nätägaren 

TeliaSonera. Förutsättningarna är för närvarande sådana att även om en tillträdande 

operatör i övrigt är minst lika effektiv som TeliaSonera, så har den tillträdande operatören 

högre kostnader för att producera en tjänst som är identisk med en tjänst som produceras 

av TeliaSonera. Orsaken är helt enkelt den att den tillträdande operatören inte har samma 

storskalighet eller samma antal kunder att slå ut sina fasta kostnader på. Att då göra en 

ERT-modell som utgår från att konkurrensen fungerar och att alla har samma 

marknadsandel blir fel, eftersom regleringen införs i ett skede när, och just därför att 

konkurrensen inte fungerar tillfredsställande. Tele2 föreslår att PTS i stället använder en 

marknadsandel på 15 % - 20 % i sina beräkningar. 

 

En övergång till EoI med ERT leder till en situation där TeliaSonera ges möjlighet att 

utnyttja sin styrka och den ojämlika förhandlingsposition som råder på marknaden genom 

att ”räkna ut” vilket grossistpris en produkt skall åsättas för att konkurrenterna skall kunna 

få en, ur TeliaSoneras perspektiv, ”acceptabel” vinstnivå. Detta är ett förfarande som från 

tid till annan har setts när TeliaSonera säljer icke prisreglerade produkter på 

grossistmarknaden. En sådan möjlighet och ett sådant resultat kan inte anses vara i linje 

med EoI-regleringens syfte. ERT måste därför utformas så att TeliaSonera inte kan styra 

grossistkundernas lönsamhet genom att anpassa grossistpriset till ”lämplig” nivå. 

 

9. Kanalisationstillträde 
 

Tele2 hänvisar till sina kommentarer i den förra remissomgången. Att åter ta bort denna 

skyldighet med hänvisning till det arbete som nu bedrivs inom Näringsdepartementet med 

att förbereda den lagstiftning som följer på det s.k. ”Grävdirektivet” är mycket förvånande 

mot bakgrund av att direktivet och den lagtext (om vilken vi inte vet någonting för 

närvarande) inte på långa vägar motsvarar den relativt kraftfulla reglering som PTS själva 

hade planerat och föreslog. Detta är åter ett symtom på PTS numera regelmässiga agerande 

att innan beslut fattas avvakta det arbete som utförs av andra (lagstiftaren, kommissionen 

m.fl. instanser). Detta medför ingenting positivt utan enbart ytterligare fördröjningar av 

nödvändiga justeringar i gällande skyldigheter. 

 

Av de 19 länder (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK) 

som redovisas under rubriken West Telecoms Cross-Country Analysis av Cullen 

International är det bara 4 länder som inte har en tillträdesskyldighet för kanalisation8. 

Sverige är ett av dessa 4 länder. 

 

  

                                                 
8 Se Cullen International West Telecoms Cross-Country Analysis, Duct Sharing – Regulation published on 

June 2, 2014 
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PTS önskar svar på 23 frågor i promemorian om ERT. 
 

Fråga 1. Instämmer ni i ovannämnda beskrivning av vad som karaktäriserar ett 
ekonomiskt replikerbarhetstest? 

 

Svar: Delvis. Vi ser två problem med beskrivningen: 

a) Enligt beskrivningen ska testet beräkna marginalen mellan slutkundsintäkt och 

grossistkostnaden för en genomsnittskund hos SMP-operatören. Tele2 anser att 

PTS i stället bör se till grossistkostanden hos den tillträdande operatören, eller hos 

en operatör med högst 15 % - 20 % marknadsandel  

 

b) Tele2 anser att PTS bör definiera en minimimarginal, eller ”ekonomiskt utrymme” 

för den tillträdande operatören i testet, för att minska TeliaSoneras möjlighet att 

beräkna en ”lämplig” vinstmarginal för sina konkurrenter. En operatör som 

konkurrerar på slutkundsmarknaden måste ges möjlighet att göra vinst, inte bara 

undvika förlust genom att erbjuda tjänster med tillträde till SMP-operatörens 

fiberbaserade accessnät som insatsvara. Det är just denna möjlighet som går 

förlorad när prisregleringen släpps till förmån för EoI.  

 

Fråga 2: Anser ni att en justerad EEO-modell skapar en jämn spelplan mellan SMP-
operatören och den alternativa operatören, eller bör en ”ren” EEO operatör modelleras?  

 

Svar: Se ovan. Tele2 anser inte att en EEO-modell skapar en jämn spelplan. REO är 

bättre. Men riskerar även det att missa målet. 
 
Fråga 3: Anser ni att andra justeringar än skalfördelar behöver göras i definitionen av den 
alternativa operatören? 
 

Svar: Ja. En operatör som konkurrerar på slutkundsmarknaden måste ges möjlighet att 

göra vinst, inte bara undvika förlust genom att erbjuda tjänster med tillträde till SMP-

operatörens fiberbaserade accessnät som insatsvara. I extremfallet skulle det kunna 

innebära att operatören måste vara ännu mer effektiv än den enligt LRIC-terminologi 

”effektiva” SMP-operatören, vilket kan var omöjligt. 
 
Fråga 4: Vad anser ni om att PTS tillämpar (vid exempelvis en modell med diskontering 
av kassaflöden) samma kalkylränta som används i hybridmodellen för det fasta nätet, för 
närvarande 7,5 procent?  

 

Svar: Tele2 anser att kalkylräntan bör vara högre. Orsaken är att risken, och därmed 

avkastningskravet, är större för den tillträdande operatören än för SMP-operatören, dels 

pga mindre volym och därmed sämre skalfördelar och dels beroende på just risken av att 

vara beroende av SMP-operatören, d.v.s. den störste konkurrenten på 

slutkundsmarknaden, för leverans av slutkundtjänsten. Den senare risken finns över 

huvud taget inte för SMP-operatören. Denna risk ökar ju större frihet SMP-operatören ges 

för att sätta grossistpriset för tillträdet. 
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Fråga 5: PTS avser att använda den genomsnittliga abonnenttiden för SMP-operatören 
som relaterar till den relevanta tidsperioden, eftersom det är under denna tid som 
marginalen ska kunna replikeras ekonomiskt. Håller ni med om att detta alternativ är 
ändamålsenligt? Har ni någon uppfattning om den genomsnittliga abonnenttiden för en 
kund med ett fiberbaserat bredbandsabonnemang?  

 

Svar: Tele2 förespråkar att PTS analyserar genomsnittliga abonnemangstider hos framför 

allt tillträdande operatörer för de olika flaggskeppsprodukterna.  
 
Fråga 6: PTS kommer efter den fortsatta analysen av slutkundsmarknaden att bestämma 
sig för om ett period-för-period test eller en dynamisk flerperiodanalys ska göras. Håller 
ni med om att dessa två ansatser är relevanta? Är det, i så fall, någon av dessa ansatser 
som är att föredrar eller bör de tillämpas samtidigt?  

 

Svar: Tele2 förespråkar en period-för-period analys. En sådan analys är enklare 

därmed mer transparent och förutsägbar. 

 
Fråga 7: PTS avser inte att prognostisera framtida kostnader, utan istället utgå från att de 
historiska kostnaderna utgör en approximation för kommande år. Håller ni med om att 
det är ett rimligt antagande?  

 

Svar: Det verkar rimligt. 
 
Fråga 8: För det fall PTS bestämmer sig för en modell som innebär att analysera period-
för-period så avser myndigheten att fördela engångskostnader jämt över den relevanta 
tidsperioden. Håller ni med om att det är lämpligt?  
 

Svar: Ja. 

 
Fråga 9: Rabatter är vanligt förekommande vid slutkundserbjudanden. PTS avser därför 
att beakta sådana genom att under den tid rabatten påverkar lönsamheten även göra 
motsvarande justering i beräkningen. Anser ni att det är ett rimligt tillvägagångssätt? 

 

Svar: Ja, det är viktigt att PTS beaktar både generella rabatter och tillfälliga 

marknadskampanjer i analysen 
 
Fråga 10: PTS avser använda genomsnittliga intäkter som ARPU per tjänst. Anser ni 
detta utgör ett relevant mått för intäkten hos flaggskeppsprodukten?  

 

Svar: Ja. 

 
Fråga 11: PTS avser att värdera tjänster och/eller produkter som inte utgör 
flaggskeppsprodukter såsom exempelvis musikstreamingtjänster och antivirusprogram, 
utifrån deras respektive marknadsvärde. Detta då de inte utgör ARPU. Har ni några 
synpunkter på detta val av värderingsgrund? 
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Svar: Det verkar rimligt. Dock framgår det inte tydligt hur PTS avser att hantera 

kostnader och intäkter för sådana produkter som inte är flaggskeppsprodukter. 

 
Fråga 12: Anser ni att PTS utgår från en lämplig uppställning av kostnadsposter?  

 

Svar: Enligt Tele2 ska enbart kostnader för flaggskeppsprodukter beräknas (inklusive  

samkostnader). Tilläggstjänster som levereras ovanpå en bredbandsanslutning skall 

inte ingå. 

 
Fråga 13: Anser ni att PTS saknar vissa kostnadsposter i uppställningen?  

 

Svar: Tele2 finner frågan svår att besvara. 

 
Fråga 14: PTS avser att använda genomsnittliga kostnader för en slutkund samt de 
kostnader som slutkunden genererar i genomsnitt för den eller de tjänster som ingår i 
flaggskeppsprodukten. Vad anser ni om denna metod för att identifiera kostnaden per 
slutkund?  

 

Svar: Det verkar rimligt. 

 
Fråga 15: Givet att återförsäljningskostnaden utgör en samkostnad, bör påslag göras för 
hela omkostnaden för återförsäljningskostnaden eller som ett påslag uppdelat på 
respektive delpost under omkostnaden? Hur anser ni att återförsäljningskostnaden bör 
beräknas?  
 

Svar:  

Detta behöver utredas mer. Det är t.ex. inte helt klart vad som ingår i begreppet 

”återförsäljningskostnader”. Ett påslag enligt PTS förslag är troligen både enklast och 

bäst, men påslagets storlek måste noggrant analyseras  

 
Fråga 16: Om påslaget bör vara uppdelat på återförsäljningskostnadernas delposter, är 
den ovanstående uppdelningen då lämplig? Om inte, i vilka delar bör 
återförsäljningskostnaderna delas upp? 

 

Svar: Detta måste också analyseras noga. Om det t.ex. utvecklas en 

konkurrenssituation där kundplacerad utrustning distribueras och ev. installeras utan 

kostnad för kund så måste denna ingå i begreppet återförsäljningskostnad. 

 
Fråga 17: PTS avser att använda priset/kostnaden som den tillträdande operatören får 
betala för fiberaccessen som insatsvara i grossistledet. Vad anser ni om denna 
tillämpning? 

 

Svar: Kostnaderna för fiberaccessen är bara en av flera kostnadsposter som skall 

ingå. För att kunna komma åt accessen krävs t.ex. samlokalisering, fiberportar, 

stationskablar, backhaul, m.m. Om PTS undantar vissa kostnadsposter finns all 
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anledning att befara att just den/de posterna kan komma att prishöjas och på så sätt 

minska tillträdande operatörens marginaler utan att det får genomslag i ett ERT. 

 
Fråga 18: Anser ni att LRIC+ metoden ger PTS de rätta förutsättningarna för att kunna 
bedöma ifall en alternativ operatör kan vara konkurrenskraftig på slutkundsmarknaden?  

 

Svar: För att bedöma ifall en alternativ operatör kan vara konkurrenskraftig är det 

framförallt viktigt att PTS utgår från situationen för en alternativ operatör. Tele2 

menar, vilket framgår under avsnitt 8 i remissvaret ovan att den modellerade 

operatören inte har möjlighet att vara lika (ekonomiskt) effektiv som SMP-operatören 

på grund av att man helt enkelt inte har samma skalfördelar. Detta gäller oavsett 

PTS väljer LRIC+ eller en annan metod. Dock förefaller LRIC+ vara en metod som 

kunde vara användbar. 

 
Fråga 19: Anser ni att det är rimligt att de av SMP-operatörens kostnader, som går att 
särskilja och granska på ett trovärdigt sätt, kan anses som marginalkostnader, emedan de 
i annat fall ska anses utgöra samkostnader?  

 

Svar: Ja 

 
Fråga 20: Anser ni att metoden för att beräkna ”en rimlig andel” av samkostnaden är att 
tillämpa en alternativ kostnadsdrivare eller annan proxy-metod?  

 

Svar: Vet ej, detta måste utredas ytterligare. 

 
Fråga 21: Anser ni att tjänsteplattformen som används för en flaggskeppsprodukt är en 
marginalkostnad eller en samkostnad? Om den är en samkostnad, hur bör den beräknas? 

 

Svar: Om tjänsteplattformen används för flera produkter är det en samkostnad. 

Allokeringsmetoden bör då utgå från hur mycket varje tjänst utnyttjar plattformen, 

vilket inte nödvändigtvis avspeglas i slutkundspriset för produkten i fråga. 

 
Fråga 22: Anser ni att aggregeringsnätet och corenätet är en marginalkostnad eller en 
samkostnad? Om den är en samkostnad, hur bör den beräknas?  

 

Svar: Om dessa nät används för flera produkter är det en samkostnad. Allokeringen 

kan med fördel göras på samma sätt som i fråga 21 ovan. 

 
Fråga 23: Anser ni att återförsäljningskostnaden är en marginalkostnad eller en 
samkostnad? Om den är en samkostnad, hur bör den beräknas? 

 

Svar: Detta kräver vidare utredning, och frågan kan inte enkelt besvaras här.  

 

Dag som ovan 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


