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Telenors synpunkter i PTS remiss angående prisreglering, 
ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för 
infrastrukturtillträde. 
 

1. Inledning och sammanfattning 
 

Telenor Sverige AB, med berörda dotterbolagen (”Telenor”) har tagit del av Post- och 

telestyrelsens (PTS) senaste utkast till skyldighetsbeslut avseende marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (”marknad 4”) samt PTS promemoria angående det ekonomiska 

replikerbarhetstestet (”ERT”). Detta dokument innehåller Telenors kommentarer på de 

remitterade förslagen.  

 

Telenors viktigaste synpunkter sammanfattas enligt följande: 

 Situationen på den svenska marknaden för fast bredband skiljer sig markant från de 

flesta andra länderna i Europa. Fiberbaserat bredband har erbjudits länge, främst till 

större flerfamiljshus genom fiber to the building (FttB). Fiberpenetrationen är 

mycket hög i detta segment och konkurrenssituationen är bra idag, tack vara en 

fungerande grossistmarknad för marknad 4-tillträde till FttB, i en situation med ett 

reglerat tillträde till Telias marknad 4 FttB, där båda stadsnät och Telia erbjuder 

tillträde. På marknaden för fiberbaserat bredband till småhus och mindre 

flerfamiljshus används fiber to the home (FttH). På denna marknad är det främst 

Telia som erbjuder fiberanslutningar, genom en uppgradering av kopparnätet. 

Penetrationen i detta segment är låg och det finns enligt Telenor konkurrensproblem 

på grund av ett dåligt fungerande marknad 4-tillträde. En annan skillnad mellan den 

svenska marknaden och de flesta andra länderna i Europa är att det finns 

kostnadsbaserad prisreglering för marknad 4-tillträde till Telias fiberaccessnät, att 

det har investerats mycket i fiberbaserad infrastruktur, och att det fortfarande 

investeras mycket i ytterligare utbyggnad av fiberinfrastruktur, i en situation med 

prisreglering. Telenors remissvar har tagits fram med hänsyn till de unika 

omständigheterna på den svenska marknaden. Det är viktigt att PTS i större 

utsträckning än hittills tar hänsyn till de unika förutsättningarna på den svenska 

marknaden i arbetet med framtagandet av ett nytt SMP-beslut för marknad 4.  

 Telenor anser att det finns allvarliga konkurrensproblem på marknaden för fysiskt 

tillträde till FttH i Telias accessnät som inte kommer att lösas genom det senaste 



 

 

2 

förslaget till reglering på marknad 4. Telenor förespråkar därför ett reglerat virtuellt 

marknad 4-tillträde för FttH. 

 Telenor har tidigare framfört att det behövs en förstärkt icke-

diskrimineringsskyldighet. Rätt utformade ex ante replikerbarhetstester är en sådan 

förstärkning, men EoI främjar enligt Telenor inte konkurrensen i Sverige. PTS har 

gjort vissa justeringar i avsnittet om icke-diskriminering i det senaste utkastet till 

SMP-beslut, men Telenor ser efter dessa justeringar fortfarande mycket stora 

problem och utmaningar med ett införande av EoI, givet den unika situationen på 

den svenska marknaden..  

 Av kapitlet om prisreglering i utkastet till skyldighetsbeslut framgår att PTS 

fortfarande har en ambition att ta bort kostnadsbaserad prisreglering för 

fiberbaserat tillträde. Telenor saknar övertygande argument för detta. PTS 

konstaterar att det går bra med utvecklingen på den svenska marknaden för 

fiberbaserat bredband. Det har investerats i en uppgradering av det kopparbaserade 

accessnätet till fiber i en situation med prisreglering de senaste åren. Ett 

borttagande av prisregleringen riskerar enligt Telenor att leda till nya 

konkurrensproblem på slutkundskundsmarknaden i Sverige, främst på marknaden 

för FttH-baserat bredband. 

 Av kapitlet om prisreglering i utkastet till skyldighetsbeslut framgår det att PTS inte 

avser att anpassa LRIC-kalkylen för marknad 4-tillträdet till kommissionens förslag 

avseende kostnadsmetoder, förrän under 2016. Denna sena revidering av kalkylen 

får som resultat att förutsättningarna för ett fungerande kopparankare försämras 

ytterligare. 

 Av kapitlet om prisreglering i utkastet till skyldighetsbeslut framgår det att PTS 

lyftar in nu gällande prismetod för LRIC-kostnadsresultaten i skyldighetsbeslutet. 

Telenor förespråkar ett antal ändringar i den delen av prisskyldigheten. 

 När det gäller metoden för det ekonomiska replikerbarhetstestet anser Telenor att 

det finns ett antal unika omständigheter på den svenska marknaden som gör att det 

krävs en hög detaljnivå i testet. Telenor anser att 

o PTS bör utgå från flaggskeppsprodukterna bredband över FttH till småhus, 

bredband över FttH till flerfamiljshus, bredband över FttH till företag, 

bredband över FttB till flerfamiljshus, bredband över FttB till företagskunder. 

Telefoni och tv ska betraktas som tilläggstjänster. 

o PTS förslag om storleken på den modellerade operatören kommer att leda till 

ett ERT som inte mäter om det finns marginaler för faktiska tillträdande 

operatörer för viktiga flaggskeppsprodukter, t.ex. bredband över FttH. Med 

ett sådant upplägg finns det stor risk för situationer där ERT ger grönt ljus, 

medan ingen extern operatör i praktiken har förutsättning att använda sig av 

grossisttillträdet. Telenor föreslår att PTS modellerar en operatör med 25% 

marknadsandel, samt att PTS gör ytterligare justeringar för 

flaggskeppsprodukter där tillträdande operatörer har mycket låga 

marknadsandelar, som t.ex. bredband över FttH. 

o Det ekonomiska replikerbarhetstestet behöver utformas enligt principerna 

ovan för att lösa de specifika konkurrensproblemen på den svenska 

marknaden. Ett test som utformas enligt dessa principer ska enligt Telenor 

inte påverka Telias investeringsincitament negativt. En mycket stor andel av 

hushållen i flerfamiljshus i Sverige har redan tillgång till fiberbaserat 

bredband. Utmaningen när det gäller utrullning av NGA i Sverige ligger som 

bekant i småhussegmentet. I detta segment är Telia i full fart med att rulla 
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ut fiber. Telia tar enligt Telenor mycket begränsade risker med sin FttH-

utrullning. En mycket stor del av kostnaderna för uppgradering av Telias 

kopparaccessnät till fiber finansieras med höga engångsavgifter (inte minst i 

ett internationellt perspektiv) som betalas av fastighetsägare. 

 PTS har lyft ut tillträdesskyldigheten avseende kanalisation ur beslutet med 

hänvisning till det planerade införandet av det europeiska grävdirektivet i svensk 

lagstiftning. Telenor anser att det behövs en kanalisationsskyldighet i SMP-beslutet. 

 Denna remiss omfattar enbart ändringar i utkastet till SMP-beslut om icke-

diskriminering- respektive prisskyldigheten, jämfört med versionen från februari 

2014. Telenor lämnade flertalet kommentarer på de övriga delarna av beslutet samt 

på utkastet på marknad 5-beslutet. Telenor ser framemot återkoppling från PTS 

avseende dessa kommentarer, t.ex. i form av en remissammanställning. 

 

I avsnitt 2 förklaras behovet av virtuellt M4-tillträde till FttH närmare. Avsnitt 3 

behandlar icke-diskrimineringsskyldigheten. Utkastet till prisskyldigheter kommenteras i 

avsnitt 4 och i avsnitt 5 finns Telenors kommentarer på metoden för ERT, inklusive svar 

på PTS frågor. I avsnitt 6 förklarar Telenor sin inställning avseende 

kanalisationsskyldigheten närmare. De tre frågor som PTS ställer i missivet besvaras i 

tydligt markerade boxar i respektive avsnitt. 

 

2. För fungerande konkurrens på slutkundsmarknaden för 

bredband över FttH behövs virtuellt marknad 4-tillträde 
 

Telenor anser att det finns allvarliga konkurrensproblem på marknaden för fysiskt 

tillträde till fiber to the home (FttH) i Telias accessnät som inte kommer att lösas genom 

det senaste förslaget till reglering på marknad 4. Telenor förespråkar därför ett reglerat 

virtuellt marknad 4-tillträde för FttH. 

 

Telenor konstaterar att Telia genom en s.k. first mover advantage tar höga 

marknadsandelar i områden där bolaget uppgraderar accessnätet med FttH. Det har 

också blivit klart för Telenor att PTS inte har avsikt att reglera fiberaccesser i Telias nät 

för vilka det finns slutkundsavtal om anslutning, men som inte har byggts färdigt ännu. 

Telias first mover advantage kommer alltså att ge Telia bestående fördelar, och Telia 

(inkl Telia Öppen Fiber, Telias kommunikationsoperatörslösning, KO) kommer högst 

sannolikt att ha en stor initial marknadsandel i alla område där bolaget rullar ut FttH. 

 

I en sådan situation är det mycket viktigt att regleringen säkerställer att det finns 

förutsättningar för ett fungerande operatörsbyte. Detta kan PTS delvis göra genom att 

ålägga Telia en skyldighet att tillhandahålla rutiner och gränssnitt för operatörsbyte som 

t.ex. möjliggör one stop shopping och som minimerar avbrott vid byte från tjänster som 

Telia eller tjänstetillhandahållare inom Telia Öppen Fiber tillhandahåller till tjänster 

genom marknad 4-tillträde. Upplägg med KO som Telia Öppen Fiber, som är unik för 

den svenska marknaden, gör operatörsbytesfrågan ännu mer komplex. Det är viktigt att 

PTS hanterar denna komplexitet i beslutet.  

 

Det räcker dock inte med en skyldighet att tillhandahålla rutiner och gränssnitt för 

operatörsbyte. Telenor konstaterar att det finns höga transaktionskostnader förenade 
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vid byte från tjänster som Telia eller tjänstetillhandahållare inom Telia Öppen Fiber 

tillhandahåller till tjänster genom fysiskt marknad 4 FttH-tillträde. Dessa höga 

transaktionskostnader är ett ytterligare hinder för ett fungerande operatörsbyte som 

behöver åtgärdas. 

 

Operatörsbyte på privatmarknaden är vanlig när en slutkund flyttar till en annan adress. 

Det är vanligt att ett hushåll som flyttar in till exempelvis en villa undersöker vilka 

former av fast bredband som är möjliga till adressen och välja en 

tjänstetillhandahållare. När en tillträdande operatör, som redan har investerat i en 

etablering med kapacitet att anluta ytterligare en slutkund vill använda sig av fysiskt 

marknad 4-tillträde för att ta över en adress som är ansluten med Telia Öppen Fiber 

finns det bl.a. kostnader för: 

 arbete på telestation eller motsvarande nod 

 arbete för att ta bort Telias mediakonverterare ute hos kunden 

 anskaffning av en egen mediakonverterare och modem 

 installation av den egna mediakonverterare ute hos kunden 

 

Dessa kostnader riskerar att hamna på flera tusen kronor per kund. Det är 

problematiskt i den situation som nu håller på att uppstå i och med Telias first mover 

advantage, där de flesta kunder initialt kommer vara anslutna med Telia slutna lösning, 

eller med Telia Öppen Fiber. Trösklarna för att ta kunna ta sig in på marknaden för 

bredband över FttH genom fysiskt marknad 4-tillträde blir helt enkelt för höga. 

 

Kommissionens utkast till rekommendation avseende relevanta marknader från januari 

2014 öppnar upp för en ex ante reglering av ett transparent virtuellt tillträde på lokal 

nivå, i de fall där fysiskt tillträde inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt.  Telenor har 

hittills förespråkat reglering av fysiskt tillträde. När det gäller tillträde till FttH finns det 

dock sådana ekonomiska hinder att ett virtuellt marknad 4-tillträde är mer effektivt.  

 

Med ett virtuellt marknad 4-tillträde undviker en tillträdande operatör de kostnader som 

beskrivs ovan, när man tar över en Telia FttH kund (inkl Telia Öppen Fiber). Samtidigt 

ger ett transparent virtuellt tillträde på lokal nivå (det vill säga anslutning på 

telestationsnivå) tillträdande operatörer bra möjligheter att utveckla och hantera egna 

tjänster. För att ett virtuellt tillträde ska kunna fungera som en ersättare till fysiskt 

tillträde måste det vara transparent. Det innebär att tillträdet ska utformas så att det 

ger tillträdande operatör tillgång till hela accessens överföringskapacitet samtidigt som 

Telia fortsatt har drift och underhåll för mediakonverterare placerad hos slutkund. Det 

innebär också att det virtuella tillträdet ska ge tillträdande operatör möjlighet att 

utveckla och erbjuda bredbandstjänst och tilläggsapplikationer som t ex TV i olika 

former och voice.  

 

 

3. Utkastet till icke-diskrimineringsskyldighet 
 

Telenor konstaterar att PTS har genomfört justeringar i icke-

diskrimineringsskyldigheten som innebär vissa förbättringar jämfört med utkastet från 

februari 2014. Tidplanen för ett införande av EoI är mindre aggressiv, samtidigt som 
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PTS har förtydligat att Telias slutkundsverksamhet ska använda sig av de gränssnitt och 

rutiner som Telia tillhandahåller externt idag. Detta är viktiga förbättringar, men tyvärr 

innebär anpassningarna ingen lösning för flertalet av de problem med den föreslagna 

icke-diskrimineringsskyldigheten som Telenor påpekade i sitt förra remissvar. 

 

Att PTS nu föreslår att Telias egen slutkundsverksamhet ska använda sig av de 

gränssnitt och rutiner som bolaget tillhandahåller till sina externa grossistkunder 

innebär att de befintliga grossistkunderna inte behöver anpassa sina system och rutiner 

till Telias verksamhet vid ett införande av EoI. Den risk för mycket betungande åtgärder 

hos tillträdande operatörer i direkt samband med att EoI införs för en viss existerande 

grossistprodukt är därmed inte lika stor som med det utkast som PTS publicerade i 

februari 2014. Efter införandet av EoI för en existerande grossistprodukt är 

problematiken dock densamma som med förra utkastet till beslut. När Telia gör 

anpassningar i gränssnitten mot grossistkunderna (rutiner/processer och stödsystem), 

eller när Telia lanserar nya grossisttjänster för vilka det behövs nya gränssnitt, finns det 

fortfarande risk att dessa gränssnitt i första hand passar Telias egen 

slutkundsverksamhet. Som Telenor påpekat i remissvaret från mars 2014 finns det få 

incitament för en vertikal integrerad SMP-operatör som Telia att optimera gränssnitt 

som används båda av den egna slutkundsverksamheten, så väl som av externa 

grossistkunder, till de särskilda behoven som de externa operatörerna har. 

 

Dessutom kvarstår de övriga problem med icke-diskriminering enligt EoI som Telenor 

påpekat i remissvaret från mars1. Telenor påpekade då bl.a. att EoI kräver en tydlig 

rollfördelning mellan SMP-operatörens slutkundsverksamhet respektive 

grossistverksamheten, och att denna rollfördelning i många fall är diffus hos Telia.  

 

”Telias slutkundsverksamhet bestämmer var och när det rullas ut fiber till småhus i Sverige. 

Telias grossistverksamhet (Skanova) styrs helt i hållet utifrån Telias slutkundsverksamhets 

behov, inte utifrån externa grossistkunders behov. Den information som tillträdande operatörer 

behöver för att kunna planera sitt tillträde till Telias fiberinfrastruktur är ofta inte tillgänglig hos 

Telias grossistverksamhet och därmed inte för tillträdande operatörer. Informationen finns i 

stället hos Telias slutkundsverksamhet. Kommer en icke-diskrimineringsskyldighet genom EoI att 

lösa denna problematik? Enligt Telenor finns det en uppenbar risk att den diffusa rollfördelningen 

mellan Telias slutkundsverksamhet och Telias grossistverksamhet är en komplicerande faktor vid 

ett eventuellt införande av EoI.”  

 

PTS berör denna problematik i en ny text i avsnitt 6.6.2: 

 

” 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 

                                                 
1
 S. 4 i Telenors remissvar daterat den 7 mars 2014, avsnitt 2.1.1.1 Införandet av EoI 



 

 

6 

slutkundsverksamheten och TeliaSonera Skanova Access AB, dels TeliaSoneras Equality of Access 

Board (EAB) har goda förutsättningar att åstadkomma detta utan stora kostnader.” 

 

Här drar PTS fel slutsats enligt Telenor. Uppdelningen mellan slutkundsverksamheten 

och TeliaSonera Skanova Access AB har funnits under en längre tid. EAB har också 

funnits under en längre tid. Trots det har de problem som Telenor beskrivit i 

remissvaret från mars funnits. Det är enligt Telenor en indikation på att EAB och 

uppdelningen på Skanova och Telia inte har varit särskilt effektiva sätt för att uppnå 

icke-diskriminering. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fråga 1 i missivet 

 

”En del i EoI är att effektivt kunna övervaka att kravet på icke-diskriminering uppfylls. PTS 

har sedan år 2010 ålagt TeliaSonera skyldigheter om att mäta och följa upp vissa 

nyckeltal. TeliaSonera har därutöver inom ramen för sitt likabehandlingsarbete från 

Equality of Access Board (EAB) rapporterat utfall av ett antal nyckeltal (KPIer). PTS ber 

därför om marknadens synpunkter på:  

 

1. Är de i utkastet föreslagna nyckeltalen ändamålsenliga för att följa upp och övervaka 

om icke diskriminering enligt principen om EoI råder eller bör de anpassas på något sätt?” 

 

Telenors svar: Trots de ändringar som PTS har gjort i det senaste utkast till icke-

diskrimineringsskyldighet, har Telenor fortfarande åsikten att EoI inte är en effektiv form 

av icke-diskriminering i en marknad med en vertikal integrerad SMP-operatör som har en 

mycket större marknadsandel än de tillträdande operatörerna. Telenor väljer därför att 

svara på den justerade frågan: Är de i utkastet föreslagna nyckeltalen ändamålsenliga för 

att följa upp och övervaka icke-diskriminering eller bör de anpassas på något sätt? 

 

Nyckeltal är verktyg för uppföljning och de kan i dessa sammanhang sällan eller aldrig 

definieras och implementeras på ett sådant sätt att de ensamt ger svar på frågan om icke-

diskriminering råder. Det är ofta resurskrävande att på ett ordentligt sätt definiera, 

implementera och följa upp nyckeltal. Nyckeltal ska med andra ord användas vid rätt 

tillfälle. Givet att det vid jämförelser mellan en vertikalt integrerad verksamhet och 

externt tillträde är fundamentalt olika processer som ska jämföras så är erfarenheten att 

ett enskilt nyckeltal inte ger ett korrekt besked om det råder icke-diskriminering eller inte. 

Detta gäller även om ett flertal nyckeltal ställs bredvid varandra. För att verifiera icke-

diskriminering krävs breda och djupgående analyser och uppföljningar. I dessa är 

nyckeltal ett av flera möjliga verktyg. Att enbart analysera nyckeltal leder inte till korrekta 

slutsatser om ickediskriminering. 
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4. Kommentarer på utkastet till prisskyldighet 
 

 

PTS motiv för att lyfta bort befintlig prisreglering för fiberbaserat tillträde. 

 

PTS uttrycker fortfarande en ambition att ta bort prisreglering för fiberbaserat tillträde i 

det nu remitterade förslaget. Telenor saknar övertygande argument för detta. PTS 

konstaterar att det går bra med utvecklingen på den svenska marknaden för 

fiberbaserat bredband. Det har investerats i en uppgradering av det kopparbaserade 

accessnätet till fiber i en situation med prisreglering de senaste åren. Den enda 

anledningen till PTS ambition att ta bort prisreglering för fiberbaserat marknad 4-

tillträde tycks vara kommissionens rekommendation om icke-diskriminering och 

kostnadsmetoder, som fokuserar mycket på frågan om incitament för investeringar i 

next generation access infrastruktur. 

 

Även när det gäller denna fråga är det viktigt att närmare analysera situationen på den 

svenska marknaden, och inte bara utgå från kommissionens rekommendation. En 

operatör som Telenor har investerat mycket i fastnätsinfrastruktur i Sverige sedan 

början av 2000-talet. Telenor har exempelvis genom dotterbolaget B2 Bredband AB 

(Bredbandsbolaget) haft en stor andel i utrullningen av fiber till flerfamiljshus. Detta har 

bidragit till den, i ett europeiskt perspektiv, höga fiberpenetrationen i Sverige. I de 

flesta länderna i Europa är fiberpenetrationen mycket lägre än i Sverige och finns det 

inga indikationer att de fastnätsoperatörerna med rikstäckande accessnät har planer att 

öka den in någon större utsträckning. I en sådan situation finns det anledning att väga 

in investeringsincitament som en sådan viktig faktor som kommissionen gör i sin 

rekommendation. I Sverige däremot har vi förutom en mycket hög penetration på FttB 

en operatör med ett rikstäckande accessnät som framgångsrikt har börjat uppgradera 

accessnätet med FttH i småhusområden. Det framgår bland annat av TeliaSoneras 

årsredovisning för 2013, s 25: 

 

” Kundefterfrågan pa fiber ar högre i Sverige än möjligheten att leverera, vilket utgör 

56 procent av Bredbandstjänsters nettoomsättning, och detta leder till att möjligheten 

att bygga ut fibernatet effektivt blir än viktigare. Under året har fiber dragits till fler än 

60 000 villor inom ramen for ansträngningarna att bygga ut fibernatet i Sverige. 

Andelen som tackar ja vid en offertforfragan ökar vilket leder till en effektivare 

process.”  

 

Efterfrågan på fiberbaserat bredband, inkl FttH, är hög, jämfört med många andra 

länder i Europa. Betalningsviljan hos svenska hushåll är också stor, såvitt Telenor kan 

bedöma mycket större än i de flesta andra länder i Europa. Villaägare som ansluter sig 

till Telias nät är beredda att betala mycket höga anslutningsavgifter, sett i ett 

internationellt perspektiv, från 15 000 kr till över 30 000 kr. Enligt Telenors uppfattning 

står slutkunderna i Sverige för i princip hela kostnaden av FttH-utrullningen. Telia rullar 

endast ut FttH i ett område när tillräckligt många hushåll skriver avtal om anslutning. 

Telias risker i den pågående FttH-utrullningen bör därmed vara ytterst begränsade, inte 

minst jämfört med situationen i de flesta andra europeiska länderna, där operatörerna 

är mer beroende av osäkra framtida abonnemangsintäkter för att täcka investeringen.  

 

Telenor ställer sig frågande när det gäller PTS resonemang på s. 219. ”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, 
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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.” Samhällsekonomiskt bör 

det vara mest optimalt att den mest effektiva spelare bygger infrastruktur och att andra 

spelare ges tillträde till denna infrastruktur på rimliga villkor. Med PTS resonemang 

finns det risk för att SMP-operatören tillämpar överprissättning, med onödigt höga 

slutkundspriser som följd. Telenor ifrågasätter även PTS resonemang avseende 

påverkan av det reglerade priset för tillträde till SMP-operatörens nät och 

investeringsincitamenten för alternativa operatörer. Det har hittills varit främst 

kommunalägda stadsnät som, vid sidan av Telia, har investerat i fiberinfrastruktur. 

Dessa spelare (kommunalägda stadsnät) gör inga build or buy-avvägningar, utan de 

agerar antingen som infrastrukturägare (build) eller de agerar inte alls som operatör. 

Dessutom bör alternativ tillhandahållare av fiberaccessinfrastruktur kunna sätta sina 

egna grossistpriser, oberoende av SMP-operatörens (reglerade) grossistpriser, så länge 

det inte finns parallella accessnät. Det är samhällsekonomiskt ineffektivt att ha 

parallella fiberaccesser till en och samma adress. 

 

Av dessa anledningar är det lämpligt att, precis som idag, basera prisreglering av SMP-

operatören (dvs operatören med skalfördelar) på SMP-operatörens kostnader. 

 

 

Den påstådde återhållande effekten av alternativ infrastruktur 

 

PTS skriver på s. 235 att det finns ett tillräckligt stort konkurrenstryck från alternativ 

infrastruktur för att ha en återhållande effekt på priserna för fiberbaserade tjänster: ”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 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.” 

 

Telenor anser att PTS överskattar den återhållande effekten av kopparbaserat 

infrastruktur. Telenor utvecklade detta i svaren på de tidigare remissförförfarande. 

Antalet LLUB-accesser minskar snabbt (mer än 20% minskning från början av 2012 till 

början av 2014), samtidigt som grossistpriserna för LLUB har stigit med 24% sedan 

2008. Av det nu remitterade förslaget framgår det dessutom att PTS inte avser att 

anpassa LRIC-kalkylen för marknad 4-tillträdet till kommissionens förslag avseende 

kostnadsmetoder, förrän under 2016. Denna sena revidering av kalkylen får som 
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resultat att förutsättningarna för ett fungerande kopparankare försämras ytterligare. 

Telenor uppmanar PTS därför att omvärdera det preliminära beslutet att inte revidera 

LRIC-kalkylen förrän under 2016. 

 

Telenor anser vidare att PTS överskattar den förväntade återhållande effekten från 

alternativa fiberaccessnät. Konkurrensproblemen är enligt Telenor störst på marknaden 

för fiberbaserat bredband till småhus och mindre flerfamiljshus (FttH). PTS har inte 

presenterat några belägg för att alternativa tillhandahållare av fiberaccessinfrastruktur 

kommer att ha en återhållande effekt på Telias prissättning i detta viktiga segment. 

Enligt Telenors uppfattning är det främst Telia som bygger FttH. Stadsnäten har främst 

byggt FttB och det finns enligt Telenor inget som tyder på att stadsnäten eller andra 

spelare kommer att vara stora i detta segment. 

 

Telenor saknar också en kvantitativ underbyggnad för PTS påstående att LTE kan ha en 

viss återhållande effekt på Telias prissättning vad avser fast bredband. Enligt Telenors 

mening kan LTE inte förväntas ha någon återhållande effekt av betydelse på 

prissättningen av fiberbaserade bredbandstjänster, både på grund av tekniska 

begränsningar i mobila nät, och på grund av begränsningar i abonnemangsvillkoren för 

mobilt bredband (begränsad dataförbrukning).  

 

 

Villkor som ska vara uppfyllda för att upphäva prisreglering  

 

Enligt skyldighet 9.5c krävs det bl.a. att ”det finns en påvisbar återhållande effekt på 

priset i detaljistledet, genom ett s.k. kopparankare eller annan alternativ infrastruktur”. 

Hur kommer PTS att påvisa om det finns en återhållande effekt? PTS har hittills under 

processen med framtagandet av det nya SMP-beslutet antytt vid flera tillfällen att det 

finns ett fungerande kopparankare. Enligt Telenor har PTS dock inte visat att det finns 

en påvisbar återhållande effekt. Det behövs enligt Telenor avsevärt bättre underbyggda 

och kvantifierade analyser än de som PTS hittills har presenterat. 

 

Telenor efterlyser också en tydligare beskrivning av de åtgärder som PTS kan ta för det 

fall kopparankaret inte visar sig fungera, alternativt att icke-diskriminering genom EoI 

inte visar sig vara effektiv. PTS skriver kort om detta i avsnittet om icke-diskriminering: 

”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.” Telenor uppmanar PTS att 

tydligare beskriva i SMP-beslutet hur PTS kommer att agera i detta scenario. 

 

 

Telias möjligheter att avvika från LRIC-kostnadsresultaten 

 

PTS föreslår att förlänga dagens tillfälliga övergångsbestämmelse avseende 

kostnadsbaserade priser för FttH som ger Telia möjlighet att tillämpa månadsavgifter 

för FttH i hela landet som baseras på geotyp 3 kostnadsresultaten. Telenor ifrågasätter 

detta. Telia finansierar uppgraderingen av accessnätet till villaområde i hög utsträckning 

genom att ta ut höga engångsavgifter från slutkunder. Affärsmodellen verkar fungera 

bra. Telia uppnår höga penetrationssiffror vid utrullning av fiber i villaområde. 
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Affärsrisken torde därmed vara begränsad. Det finns enligt Telenor ingen anledning att 

ha kvar övergångsbestämmelsen.   

 

Telia har enligt utkastet fortfarande vissa friheter att översätta LRIC-kostnadsresultat 

till en egen prisstruktur. Det är positivt att PTS i utkastet förbjuder Telia att använda sin 

frihet i prissättning till att snedvrida konkurrensen genom att gynna den egna 

slutkundsverksamheten. Formuleringen i dagens prismetod kring detta är något mindre 

skarpt och PTS har hittills inte använd formuleringen i prismetoden i sin tillsyn, trots att 

det enligt Telenor har funnits anledning till detta, t.ex. i ärende 11-11943. Telenor 

anser dock att PTS bör bli ännu mer konkret genom att specificera att Telia får avvika 

från kostnadsresultaten så länge det genomsnittliga priset för extern försäljning av 

varje tillträde inte överstiger LRIC-kostnadsresultaten. 

5. Metoden för det ekonomiska replikerbarhetstestet 
 

Definition av flaggskeppsprodukter 

 

 

 

Fråga 2 i missivet 

 

Vilken eller vilka flaggskeppsprodukter ska fastställas och hur bör dessa definieras? 

 

Telenors svar: Det är viktigt att PTS definierar flaggskeppsprodukter på en tillräckligt detaljerad 

nivå. Annars finns det risk att testet mäter genomsnittsvärden som inte säger något om 

marginalen för tjänster med olika underliggande kostnadsstrukturer och olika intäktsmodeller 

och att testet därmed inte får avsedd effekt. Triple-play erbjudande får allt mindre genomslag på 

slutkundsmarknaden i Sverige, bland annat genom en minskande marknad för fasta 

telefonitjänster och en allt större användning av over the top-tjänster. Telenor anser därför att 

PTS ska utgå från flaggskeppsprodukten ”bredband” till olika kundsegment. TV-paket och 

telefonitjänster ska betraktas som tilläggsprodukter. Situationen i Sverige skiljer sig från många 

andra europeiska länder, vilket kan vara en anledning att definiera fler flaggskeppsprodukter än 

på andra marknader. Fiberbaserat bredband till flerfamiljshus genom FttB är exempelvis mycket 

vanligt i Sverige, antingen med en KO-lösning eller med en sluten lösning. Marknadsdynamiken 

för vissa av dessa Sverige-unika lösningar skiljer sig markant från mer traditionella FttH-

lösningar som är vanligare i andra europeiska länder.   

 

Telenor föreslår följande flaggskeppsprodukter:  

 Bredband över FttH till småhus, uppdelad på 

o avtal om anslutning med enskilda fastighetsägare 

o avtal om anslutning med bostadsrättsföreningar och samfälligheter 

 Bredband över FttH till flerfamiljshus 

 Bredband över FttH till företag 

 Bredband över FttB till flerfamiljshus 

 Bredband över FttB till företag 

 Bredband över FttB till småhus (bostadsrättsföreningar och samfälligheter) 
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Den modellerade operatören 

 

PTS föreslår att modellera en equally efficient operator (EEO) med en viss justering av 

skaleffekter. PTS föreslår att modellera Telias kostnader och intäkter, justerad för ett 

något lägre marknadsandel än Telias. Justeringen av marknadsandelen görs utifrån en 

fiktiv situation med tre lika stora spelare på marknaden som tillsammans har 100% 

marknadsandel. Telenor ser följande problem med de av PTS angivna skäl att välja en 

EEO med 33% marknadsandel. 

 

PTS hänvisning till europeiska regleringsmyndigheters val av storlek av mobilnät i 

kostnadsberäkningen för mobil samtrafik är inte relevant enligt Telenor. Det finns stora 

skillnader mellan marknaderna för mobiltelefoni respektive fasta bredbandstjänster, 

t.ex. finns det på mobilmarknaden inte en spelare som förfogar över den viktigaste 

delen av infrastrukturen (det nationella fasta accessnätet). I stället finns det ett fåtal 

spelare (typiskt 3 eller 4) som förfogar över flaskhalsinfrastruktur (spektrum och 

nationella radioaccessnät). 

 

Resonemanget att det finns tre stora operatörer på den svenska marknaden för fast 

bredband och att ERT därför ska utgå från en operatör med 33% marknadsandel haltar 

betänkligt. Vi har haft tillträdesreglering i Sverige sedan sekelskiftet. Under dessa 14 år 

har det inte uppstått en situation med tre lika stora operatörer på slutkundsmarknaden 

för fast bredband. Telia har legat på stabil marknadsandel runt 38% - 39% under 

perioden 2007 – 2013 enligt PTS statistik. Den näst största spelaren har under denna 

period aldrig haft mer än 23,7% marknadsandel. Det finns alltså ingen empiri från den 

svenska marknaden som tyder på att marknaden på sikt ska utvecklas med enbart tre 

spelare. Tvärtom, PTS statistik visar att marknadsandelen för övriga spelare (utöver de 

fyra stora) har vuxit från 15,3% under 2007 till 19,1% under 2013. Om PTS ska utgå 

från en utveckling mot en marknad där det agerar tre lika stora spelare bör man i alla 

fall ta hänsyn till de mindre spelarna som hittills alltid har funnits. Det skulle innebära 

tre lika stora spelare som delar på en marknadsandel på 74% (100% m minus Tele2:s 

marknadsandel på 7% och minus övriga spelares marknadsandel på 19%), det vill säga  

en marknadsandel för den modellerade operatören runt 25%. 

 

Telenor anser dock att det är problematiskt att utgå från denna marknadsandel för alla 

de av Telenor föreslagna flaggskeppsprodukterna. Idag har Telenor till exempel en 

marknadsandel på mindre än en promille på den allt viktigare marknaden för fast 

bredband över FttH till småhus. Samtidigt har Telenor substantiella särkostnader för 

denna flaggskeppsprodukt. I en sådan situation kommer ett ERT som utgår från en EEO 

med 25% marknadsandel inte att säga särskild mycket om Telenors marginaler för 

denna viktiga flaggskeppsprodukt. Det finns då en uppenbar risk för grossist- och 

slutkundspriser som gör att ingen tillträdande operatör har möjlighet att erbjuda 

flaggskeppsprodukten. Telenor förespråkar därför ytterligare justeringar av volymerna 

på flaggskeppsproduktnivå, så att dessa bättre matchar tillträdande operatörers 

faktiska volymer för viktiga flaggskeppsprodukter. 
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När ska testet genomföras och vad händer om ERT visar att det inte finns 

ekonomisk replikerbarhet? 

 

Telenor håller med PTS att det finns utmaningar med ett ERT i samband med att 

prisregleringen lyfts. Situationen i Sverige skiljer sig från de flesta andra länder i Europa 

i och med att vi har en befintlig kostnadsbaserad prisreglering för fiberbaserat bredband 

som föreslås tas bort. I den situationen blir ERT ett test med hypotetiska grossist- och 

slutkundspriser. Testet kan bara vara effektiv om dessa hypotetiska priser är ”riktiga”. 

Telenor tolkar det nu remitterade förslaget som att PTS föreslår att lösa detta genom 

att fråga Telia vilka priser bolaget kommer att tillämpa i en sådan situation. Det kan 

vara en framkomlig väg. Telia bör då vara bunden att tillämpa dessa priser också. I 

annat fall finns de incitament för Telia att uppge priser som säkerställer att 

prisregleringen lyfts, för att sedan tillämpa priser som maximerar bolagets egna 

intäkter. 

 

Sedan måste testet genomföras när Telia lanserar nya slutkundsprodukter och när Telia 

gör ändringar i slutkunds- eller grossistvillkoren för befintliga flaggskeppsprodukter, 

inklusive tilläggsprodukter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 3 i missivet 

 

Vilka sanktionsmöjligheter bör finnas om det ekonomiska replikerbarhetstestet inte uppfylls, i 

de olika situationer som framgår av beslutsutkastet?  

 

Telenors svar: 

Om ERT inte uppfylls när PTS genomför testet i samband med ett beslut att lyfta prisreglering 

ska PTS besluta att inte lyfta prisregleringen. 

 

Om ERT inte uppfylls efter att PTS har lyft prisregleringen och i samband med att Telia 

lanserar nya slutkundserbjudande ska PTS ha möjlighet att förelägga Telia att stoppa 

lanseringen tillfälligt, till PTS har säkerställt att det finns ekonomisk replikerbarhet, antingen 

genom anpassningar i villkoren för slutkundserbjudandet eller genom anpassningar i villkoren 

för grossisterbjudandet. 

 

Om ERT inte uppfylls efter att PTS har lyft prisregleringen och i samband med att Telia ändrar 

villkoren för befintliga slutkundserbjudanden eller grossistprodukter ska PTS ha möjlighet att 

förelägga Telia att stoppa de planerade ändringarna tillfälligt, tills PTS har säkerställt det finns 

ekonomisk replikerbarhet. 
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Kommer PTS beskrivning av metoden för ERT att bli del av SMP-beslutet? 

 

Det framgår inte av det remitterade materialet huruvida den slutliga 

metodbeskrivningen för ERT kommer att bli del av SMP-beslutet. Telenor anser att PTS 

bör förtydliga detta. Fastslås metoden i samband med att SMP-beslutet publiceras 

måste det också göras klart om den gäller under samma tid som SMP-beslutet gäller. 

Eller kommer SMP-beslutet att hänvisa till vid var tid gällande metod för ERT och 

kommer det att då finnas möjlighet för PTS att justera metoden för ERT under tiden då 

SMP-beslutet gäller? 

 

 

PTS frågor avseende metoden för ERT 

 

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: 

I. Enligt beskrivningen ska testet beräkna marginalen mellan slutkundsintäkt och 

grossistkostnaden för en genomsnittskund hos SMP-operatören. Ett sådant test 

tar inte hänsyn till en tillträdande operatörs situation (kostnader, 

marknadsandel, intäkter för viktiga flaggskeppsprodukter). Tillträdande 

operatörer på den svenska marknaden för fiberbaserat bredband har lägre 

marknadsandelar än Telia för viktiga flaggskeppsprodukter (se avsnittet om den 

modellerade operatören ovan) och kan dessutom ha kostnader som SMP-

operatören kan undvika (utvecklas närmare under svaret på fråga 3).  

II. Telenor tolkar PTS beskrivning som att PTS anser att testet resulterar i ett 

”godkänt” så länge marginalen inte är negativ. Inget rationellt företag skulle 

dock välja att investera i en tjänst som ger noll marginal. PTS bör även definiera 

ett ekonomiskt utrymme i testet. 

 

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: En kalkyl som modellerar en ”ren” EEO skapar inte en jämn spelplan på den 

svenska marknaden för fast bredband. Även med en justerad EEO-modell finns det stor 

risk att det inte skapas en jämn spelplan. Se avsnittet om den modellerade operatören 

ovan. 

 
Fråga 3: Anser ni att andra justeringar än skalfördelar behöver göras i definitionen av den 
alternativa operatören? 

Svar: Ja. Telenor hänvisar till det svar som lämnades under förra remissrundan. I 

avsnitt 2.1.1.2 om utformningen av det ekonomiska replikerbarhetstestet beskrivs 

exempel på olika tekniska förutsättningar för SMP-operatören respektive tillträdande 

operatörer. 

 
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: Det är rimligt. 
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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: Telenor förespråkar att PTS analyserar genomsnittliga abonnemangstider hos 

SMP-operatören respektive tillträdande operatörer för de olika flaggskeppsprodukterna. 

Telenor föreslår ett flertal flaggskeppsprodukter i avsnittet ”definition av 

flaggskeppsprodukter” ovan. Det är möjligt att det finns betydande skillnader i 

genomsnittliga abonnenttider för olika flaggskeppsprodukter. Det är också sannolikt att 

tillträdande operatörer för vissa flaggskeppsprodukter (t.ex. FttH) börjar med väldigt 

låga marknadsandelar och därmed främst kan få marknadsandel genom operatörsbyte. 

De kunder som alternativa operatörer då lyckas ta över av SMP-operatören är sannolikt 

kunder som är mer benägna att byta leverantör, medan de kunder som stannar kvar 

hos SMP-operatören är mindre benägna att byta leverantör. Det tyder på att det kan 

komma att finnas längre genomsnittliga abonnenttider för SMP-operatören än för 

tillträdande operatörer för t.ex. bredband över FttH. 

 
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: Telenor förespråkar en period-för-period analys. En sådan analys är enklare och 

omfattar färre hypotetiska antagande om framtida kostnader och intäkter. 

 
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 är ett rimligt antagande. Ett sådant tillvägagångssätt ger mindre utrymme för 

subjektiva bedömningar. Det förutsätter dock att det finns information om alla 

relevanta kostnader tillgänglig, även för flaggskeppsprodukter som inte har funnits 

länge. 

 
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, Telenor håller med om att det är lämpligt. 

 
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 rabatter 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: Telenor stödjer detta val av värderingsgrund. 

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

Svar: Uppställningen av kostnadsposter i figur 3 innehåller kostnader för tjänster som 

enligt Telenor ska betraktas som tilläggstjänster, t.ex. produktionskostnader för IMS 

(VoIP) och play-out tv är då inte relevanta. Enligt Telenor ska enbart kostnader för 

flaggskeppsprodukter beräknas (plus en andel samkostnader). Med andra ord: priset för 

paketeringen av slutkundstjänsten – marknadsvärdet av tilläggstjänsterna = kostnaden 

för att producera flaggskeppsprodukten + marginal. 

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

Svar: Kostnadsposternas anges på en mycket hög nivå. Telenor skulle behöva se en 

mer detaljerad beskrivning av kostnaderna i modellen för att kunna bedöma om allt 

finns med. Telenor hänvisar också till svaret på fråga 3 ovan. Det kan finnas 

kostnadsposter för tillträdande operatörer som SMP-operatören inte har. 

 
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: Kostnader som kan direkt härledas till en produkt, ska allokeras till produkten 

(matchningsprincipen eller kostnadskausalitet). Den andel av samkostnader som inte 

kan härledas till en produkt efter en analys avseende kostnadskausalitet ska för 

fördelas helt i hållet till de olika produkterna, baserad på en fördelningsnyckel. Enligt 

Telenor är en fördelningsnyckel baserat på den omsättning som en produkt genererar 

rimlig i ERT. 

 

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: För att kunna tillämpa matchningsprincipen (eller kostnadskausalitet) behövs en 

djupare analys av återförsäljningskostnaderna än på nivån i figur 3. Vissa komponenter 

inom de delposter som redovisas i figur 3 kan vara särkostnader. 

 
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 alla grossistprodukter som den tillträdande operatören behöver 

för att kunna använda tillträdet bör finnas med i analysen. Dvs inte bara fiberaccessen, 

utan även kringprodukter som samlokalisering, stationskablar, backhaul osv. Det är 

också viktigt att testet inkluderar kostnader för anslutningsavgifter. Här finns det 

möjlighet för SMP-operatören att marginalklämma tillträdande operatörer genom att ta 

ut låga priser i slutkundsledet och höga i grossistledet. 

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

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

att modellera en justerad Equally Efficient Operator. Som Telenor har påpekat i 

avsnittet om den modellerade operatören ovan riskerar ett sådant upplägg att inte ta 

tillräckligt mycket hänseende till de faktiska förutsättningarna för en alternativ operatör 

på den svenska marknaden. Detta gäller oavsett PTS väljer LRIC+ eller FAC. Telenor 

håller dock med PTS bedömning att pure LRIC i alla fall inte är en lämplig metod för att 

säkerställa att en effektiv alternativ operatör får kostnadstäckning. 

 
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: Det låter rimligt, men frågan är vad PTS menar med ”som går att särskilja och 

granska på ett trovärdigt sätt”. 

 
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: Se svaret på fråga 15. 

 
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: Det beror på huruvida en tjänsteplattform enbart används för en 

flaggskeppsprodukt, eller om det används för flera produkter. 

 
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 än en flaggskeppsprodukt ska dessa 

kostnader nog betraktas som samkostnad. Samkostnaden kan allokeras till 

flaggskeppsprodukterna genom att antingen tillämpa flaggskeppsproduktens andel i 

intäkten, eller genom att beräkna flaggskeppsproduktens utnyttjande av dessa nät. 

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

Svar: Enligt figur 3 omfattar ”omkostnader” (= återförsäljningskostnader, ”omkostnader 

utgör som helhet återförsäljningskostnader” enligt punkt 4.1.1. på sida 21): business 

management, product management & utveckling, marknadsföring, försäljning, 

fakturering, kundsupport. Vissa av dessa övergripande kostnadskategorier kan säkert 

betraktas som särkostnader för en viss flaggskeppsprodukt, medan andra utgör 

samkostnader.  

 

 

6. Skyldighet avseende tillträde till kanalisation 
 

PTS föreslog i det första SMP-samrådet för Marknad 4 att TeliaSonera ska åläggas en 

skyldighet att lämna tillträde till kanalisation. I det andra samrådet har PTS dock tagit 

bort denna skyldighet med hänvisning till att kanalisationstillträde kommer att bli 

möjligt enligt EU:s nyligen beslutade direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna 

för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (Grävdirektivet). 
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Telenor kan inte tillstyrka att PTS drar tillbaka kanalisationsskyldigheten. Enligt Telenors 

mening fyller inte Grävdirektivets bestämmelser samma syfte som reglering av en SMP-

operatör, och åtgärderna är därmed varken likvärdiga eller utbytbara. Därtill kommer 

Grävdirektivets bestämmelser att få genomslag tidigast om drygt två år, vilket är en 

alldeles för lång period utan kanalisationstillträde mot bakgrund av Telias inställning att 

inte frivilligt upplåta sin kanalisation till andra samt med beaktande av den snabba takt 

som Telia tar marknadsandelar från andra bredbandsaktörer genom att utnyttja sin 

kanalisation vid den pågående uppgraderingen av accessnätet.  

 

Syftet med att reglera tillträde till passiva nätdelar i SMP-operatörens accessnät enligt 

LEK är att skapa förutsättningar för effektiv och hållbar konkurrens på 

slutkundsmarknaderna för bredband. Genom Telias kontroll över ett rikstäckande 

accessnät, har Telia i avsaknad av verksam ex ante-reglering en enorm 

konkurrensfördel när det gäller möjligheten att rulla ut fiber i accessnätet. Det är 

kanalisationen som är nyckelresursen i accessnätet. Genom ett reglerat transparent 

tillträde till Telias kanalisation ges andra aktörer tillgång till denna centrala resurs på 

förutsägbara villkor, vilket är en förutsättning för att alternativa aktörer ska kunna fatta 

rationella beslut om investeringar. I många fall kan det även finnas annan kanalisation 

på vissa delsträckor till eller i närheten av hushållen, ofta då i kommunal ägo, men det 

finns ingen aktör vare sig på nationell eller på lokal nivå som har en accessinfrastruktur 

som är så väl anpassad för fiberbaserat bredband, som Telias. Konkurrensproblemet 

åskådliggörs av det s.k. trekriterie-testet, där marknader som karakteriseras av höga 

och bestående inträdeshinder och bristande dynamik ska kunna bli föremål för ex ante-

reglering om inte annan lagstiftning ex post (inkl. tillämpning av konkurrensrätten) är 

effektiv för att ta hand om marknadsmisslyckandet. Både EU-kommissionen och PTS 

anser i grunden att Marknad 4 har egenskaper som gör ex ante-reglering befogad, och 

kanalisationstillträde är det mest grundläggande tillträdet som kan komma till rätta med 

marknadens inneboende konkurrensproblem.  

 

Syftet med Grävdirektivet är ett annat. Här är motivet inte att skapa ett jämnt spelfält 

mellan dominerande nätägare och utmanande tillträdessökare. Det finns inget tal om 

att möjliggöra en effektiv och hållbar konkurrens eller att åtgärda 

marknadsmisslyckanden. Syftet är istället att sänka kostnader vid utbyggnad av 

bredbandsnät med hög överföringshastighet. Tanken är att det är både dyrt och 

ineffektivt att gräva för egen infrastruktur om det redan finns infrastruktur som skulle 

kunna nyttjas.  

 

PTS tycks mena att det inte behövs någon SMP-skyldighet om kanalisationstillträde då 

alternativa operatörer från 1 juli 2016 ska kunna få ett liknande tillträde från Telia med 

stöd av den svenska implementeringen av Grävdirektivet. Telenor ser dock att 

Grävdirektivet inte alls kan ge samma förutsättningar eller resultat.  Grävdirektivet är 

fullt av undantag och öppnar för avslagsmöjligheter som inte utgår från att ett 

konkurrensproblem måste adresseras. Grävdirektivet tillåter exempelvis 

infrastrukturägaren att hänvisa till alternativ till ett fysiskt tillträde, vilket kan tolkas 

som att Telia vid en begäran om kanalisationstillträde skulle kunna hänvisa till en 

kapacitetstjänst. Villkoren för tillträde enligt Grävdirektivet är vaga och bjuder in till 

tvister och långdragna domstolsprocesser. Det finns inga krav på detaljerade 

referenserbjudanden eller på icke-diskriminering mellan egen och extern verksamhet. 
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Det finns ingen koppling till effektiva kostnader vid prissättningen enligt Grävdirektivet 

utan istället finns långtgående hänsyn till infrastrukturägarens egna kostnader, dennes 

affärsplan och investeringar.  

 

Det är tydligt att Grävdirektivet inte är avsett för att korrigera faktiska eller potentiella 

konkurrensproblem på marknaden. Därför kan Grävdirektivet inte adressera Telias 

marknadsmakt och de konkurrensfördelar som Telias kontroll över kanalisationen i det 

rikstäckande accessnätet medför. Telenor vill därför betona att Grävdirektivet inte kan 

ersätta en skyldighet för Telia enligt LEK att lämna tillträde till kanalisation på rimlig 

begäran. 

 

 

 

Telenor står till PTS förfogande om det uppstår frågor med anledning av de lämnade 

synpunkterna. 

 

 

Telenor Sverige AB 
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