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Synpunkter angående förslag till beslut av marknad 4 och konkurrenssituationen på marknad 5 
 
Colt Technology Services AB (Colt) har inom PTS andra samrådsförfarande med operatörer angående 
förslag till beslut på marknad 4 och konkurrenssituationen på marknad 5 nöjet att inkomma med 
följande yttrande och svar på PTS frågeställningar i missivet. 
 
EoI 
 
Anpassning till Telias interna processer och stödsystem 
EoI innebär att alla processer och stödsystem som skall utnyttjas av tillträdande operatörer skall vara 
identiska med de som TeliaSoneras egen slutkundverksamhet utnyttjar. TeliaSoneras processer och 
stödsystem är anpassade till en stor vertikalt integrerad operatör med stora volymer. Det är inte säkert 
att dessa passar för konkurrerande operatörers (speciellt de mindre) verksamhet. Risk finns för att det 
kan bli mycket kostsamt för en liten operatör att implementera TeliaSoneras egna processer och 
stödsystem. 
En fråga som PTS bör beakta, är om en mindre operatör inte anser att dess måttliga volymer av 
tjänster/produkter, med fiberaccess som insatsvara, kan motivera kostnaden för att utveckla eller 
anpassa sina processer och stödsystem, finns det någon fallback till en manuell hantering? I annat fall 
finns det en risk att operatören inte kan få tillgång till reglerad fiberaccess? 
 
För att möjliggöra en övergång till EoI måste TeliaSonera väl dokumentera sina gränssnitt, processer och 
stödsystem och operatörerna måste ges tillräckligt med tid för implementering och testning. Detta gör 
att PTS tidsplan, där TeliaSonera skall erbjuda full EoI efter 3 månader från beslutsdatum, ter sig som 
väldigt optimistisk. Även vid förändringar av TeliaSoneras gränssnitt, processer och stödsystem bör det 
finnas en skyldighet för TeliaSonera att samråda med marknadens operatörerna i god tid innan en 
förändring genomförs, ett år innan är rimligt. 
 
Kopparankaret 
Colt ställer sig tveksamt till om det sk kopparankaret får den återhållande effekt av prisnivån på 
fiberaccess som utmålas, då priserna för kopparaccess stiger och det verkar dröja innan BULRIC är 
implementerat, som ger ett väsentligt lägre pris på kopparaccess. I tillägg anser Colt inte att 
kopparaccess inte är ett substitut till fiberaccess för högre hastigheter (50 Mbps och uppåt). 
 
Virtuellt tillträde 
PTS konstaterar i missivet att antalet kopparaccesser stadigt minskar och härmed försämras möjligheten 
för konkurrerande operatörer (speciellt för de mindre operatörerna) att uppnå skalfördelar för fysiskt 
tillträde via xDSL. Därför vore ett alternativ, till skyldigheten till fysiskt tillträde, att ålägga TeliaSonera 
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att tillhandahålla virtuellt tillträde på transmissionsnivå för både koppar- och fiberaccess. En uppenbar 
fördel med detta är att den tillträdande operatörer slipper kostnaden för samlokalisering där det fysiska 
tillträdet erhålles och kan ansluta mot tjänsterna mer centralt i TeliaSoneras nät. Det är även viktigt att 
TeliaSonera åläggs en skyldighet att erbjuda en transporttjänst som ger en operatör möjlighet att 
ansluta sig till ett fåtal centrala punkter, för att uppnå nationell täckning. 
 
Vänta med att implementera EoI tills nästa marknadsbeslut  
EU kommissionens kommer att publicera rekommendationer till hösten avseende marknader som bör 
förhandsregleras, där marknad 4, 5 och 6 med största sannolikhet kommer att skilja sig från dagens 
marknadsavgränsningar, vilket ger andra förutsättningar för marknadsanalysen. Med hänvisning till det 
stora motståndet under det första samrådet, där många frågeställningar som identifierades fortfarande 
inte är besvarade, anser Colt sammantaget det tveksamt om marknaden och regleringen i dagsläget är 
mogen och redo för en så stor och omfattande förändring utan någon tidigare praxis. Colt 
rekommenderar därför att kvarhålla prisregleringen på tillträde till fiberaccess i vart fall till nästa 
marknadsbeslut om 3 år och på så sätt kan PTS undvika de värsta avarterna och få erfarenhet från andra 
länder inom EU sfären. 
Colt vill även upprepa och understryka det som kommunicerades i den första marknadsanalysen, dvs om 
EoI ändå införs är det viktigt att nuvarande prisregleringen inte lyfts förrän en väl fungerande EoI 
reglering finns på plats. PTS måste ha kunskap och resurser för att omgående efter införandet starta 
tillsyn av regelverket och utföra replikerbarhetstester där PTS måste beakta alla kostnaderna som en 
operatör har, dvs fiberaccessen + andra kostnader som TeliaSonera vanligtvis inte har. Vidare måste PTS 
omgående kunna gå tillbaka till en fungerande prisreglering om det visar sig att en EoI reglering inte 
fungerar. 
 
 
Kanalisation 
Colt välkomnar förslaget om att TeliaSonera, vid en rimlig begäran, har en skyldighet att ge tillträde till 
kanalisation, men tyvärr bedömer Colt att detta inte är tillräckligt för att ge avsedd effekt. I tillägg till de 
föreslagna skyldigheterna måste man pålägga ytterligare skyldigheter som att TeliaSonera skall 
medverka till att erhålla en rätt att upplåta kanalisation i andra hand, upprätta ett referenserbjudande 
samt inrätta processer och stödsystem. PTS måste även ändra gällande lagstiftning och praxis i lämpliga 
delar. 
 
Rätt att upplåta kanalisation i andra hand 
TeliaSonera har hitintills inte erbjudit marknadens aktörer tillgång till kanalisation och har enligt PTS vid 
flera tillfällen framhållit att en generell skyldighet om tillträde till kanalisation är betydligt mer 
ingripande för TeliaSonera än en skyldighet att bevilja tillträde till svart fiber, varför TeliaSonera inte har 
haft något intresse av att utverka tillstånd för att upplåta kanalisation i andra hand. De av PTS föreslagna 
skyldigheterna resulterar därför i att endast en mycket begränsad andel av TeliaSoneras bestånd av 
tillgänglig kanalisation kan bli föremål för upplåterse till andra operatörer och det i sin tur för med sig att 
andra operatörer inte kan planera för eller använda kanalisationen i större utsträckning. 
PTS konstaterar att Telia har ett stort antal ledningsrätter, nyttjanderätter samt i viss mån även servitut 
för sin kanalisation och att de flesta av dessa inte innehåller en rätt att upplåta kanalisationen i andra 
hand. För kanalisation, där det inte finns en rätt till andrahandsupplåtelse, krävs att Telia omförhandlar 
avtal med markägaren eller för det fall markägaren inte vill medge en andrahandsupplåtelse kan 
TeliaSonera ansöka om ledningsrätt. I de fall där det finns ett ledningsrättsbeslut, som inte föreskriver 
rätt till andrahandsupplåtelse, är det möjligt att genom ny lantmäteriförrättning foga en sådan rätt till 
beslutet. För att åstadkomma den nödvändiga rätten till upplåtelse i andra hand krävs det därför initialt 
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att TeliaSonera måste vara skyldigt att utverka en sådan andrahandsrätt, vid en rimlig förfrågan om 
tillgång till kanalisation, oavsett underliggande avtal eller rätt. På lite längre sikt vore en tänkbar lösning 
att den tillträdessökande parten direkt skulle kunna ta kontakt med Lantmäteriverket som genom 
omförrättning kan förordna en rätt till andrahandsupplåtelse, där ledningsrätt finnes. Vidare med stöd 
av de stora allmänintresset, skall Lantmäteriverket alltid utfärda en rätt till andrahandsupplåtelse vid 
nyförrättning av ledningsrätt för ledning avsedd för elektroniska kommunikationsnät. 
 
Ett exempel på lagligt hinder är den existerande bestämmelsen i ledningsrättslagen om 
andrahandsupplåtelse vilket endast ger rätt att dra fram ytterligare ledning, vilket för kanalisation 
innebär att andrahandshavaren inte får dra fram ledning före ledningsrättshavaren. En 
andrahandsupplåtelse av ledningsrätt kan därmed aldrig möjliggöra en dragning av ledning i tom 
kanalisation. Denna bestämmelse borde kunna undanröjas utan att större negativa konsekvenser 
uppstår varken för markägaren eller ledningsrättshavaren. 
 
Sammanfattningsvis så anser Colt att PTS grundligt bör utreda vad som krävs för att undanröja de 
existerande hinder som ej möjliggör upplåtelse kanalisation i andra hand och omgående börja verka för 
lämpliga ändringar i lag och praxis. I tillägg till detta beslut påföra ytterligare en skyldighet för 
TeliaSonera att utverka andrahandsupplåtelse vid en rimlig förfrågan avseende tillträde till kanalisation. 
 
Utvidga skyldigheten att upplåta tillgänglig kanalisation inte bara i accessnätet 
I de europeiska länder där kanalisation erbjuds, både som reglerade eller kommersiella erbjudanden, 
visar det sig att såväl nya som etablerade operatörer har ett behov av kanalisation både för access- och 
backhaulsegment, och i vissa fall delar av långdistansnät. Ett påtagligt behovet finns att bygga 
feltoleranta stadsnät i ringstruktur, vilket erbjuder ett fundament för konkurrenskraftig fiberbaserad 
kapacitet till både slut- och grossistkunder. Colt anser därför att skyldigheten bör utvidgas till att erbjuda 
tillträde till kanalisation inom Sverige där TeliaSonera har kanalisation. 
 
Prisreglering av kanalisationstillträde 
För att regleringen skall få avsedd verkan är det av yttersta vikt att PTS bestämmer till vilket pris 
tillträdet skall erhållas. Priset bör vara baserat på kommissionens rekommendationer för 
kanalisationstillträde. 
 
Process, inventarieförteckning, stödsystem och referenserbjudande 
Enligt de erfarenheter som Colt har från de europeiska länder där tillträde till kanalisation är en väl 
beprövad och fungerande grossisttjänst, är det av yttersta vikt att ett erbjudande innehåller fungerande 
gränssnitt processer och stödsystem, det är nödvändigt att tillträdessökande operatöre kan få del av 
kanalisationsägarens inventariedatabas över kanalisation och pss genom ett stödsystem få information 
om var kanalisation finns och dess aktuella tillgänglighet. Tex i Portugal är inventariedatatbasen så väl 
uppdaterad att en operatör kan börja anlägga sin fiber i kanalisationen, fem dagar efter fösta förfrågan, 
om stödsystemet visar att det finns till gänglig kanalisation för den förfrågade sträckningen. 
TeliaSonera bör därför åläggas en skyldighet att skapa fungerande gränssnitt och processer samt ett 
stödsystem med koppling till TeliaSonera inventariedatabasen över dess kanalisation. 
Då det handlar om framtagandet av en ny tjänst skall TeliaSonera åläggas en skyldighet att produktifiera 
denna. Colt anser att skapandet av ett allmänt icke-diskriminerande erbjudande lämpligaset sker genom 
att upprätta ett referenserbjudande. 
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Särredovisning och internt referenserbjudande 
För att kunna bedriva tillsyn vad gäller icke-diskrimineringsskyldigheten, granska interna intäkts- och 
kostnadsflöden, åskådliggöra eventuella korssubventioner mellan reglerade och oreglerade produkter 
eller mellan produkter i grossist- och slutkundsledet bör PTS därför behålla särredovisningsskyldigheten 
som finns i existerande beslut. Detta är en absolut nödvändigt on EoI skulle införas som bygger på en 
absolut likabehandlingsskyldighet. 
 
TeliaSonera måste tillhandahålla ett allmänt icke-diskriminerande erbjudande för sina reglerade 
produkter och tjänster, varför Colt inte ser att det skulle vara ytterligare betungande att publicera ett 
referenserbjudande. Colt anser i vart fall att det är nödvändigt att skapa ett referenserbjudande i 
samband med introduktionen av tillträde till kanalisation. 
 
 
Marknadsanalysen avseende marknaden för bitströmstillträde 
Colt hänvisar till sitt remissvar i första samrådet, och anser fortfarande att marknadsavgränsningen är 
felaktig avseende antagandet om att bitströmstillträde på kommunikationsnivå är ett substitut till 
bitströmstillträde på transmissionsnivå. Vidare att PTS i marknadsanalysen måste beakta 
konkurrenssituationen även utanför stadsnätens täckning och TeliaSoneras andel av det totala antalet 
bredbandsaccesser. 
 
Oavsett utgången av konkurrensverkets särskilda prövning av TeliaSoneras förvärv av 
Zitius/Quadracom/Riksnet så demonstrerar det trenden mot en konsolidering på marknaden för 
bitströmstillträde och därmed minskad konkurrens. I tillägg ger även detta ytterligare belägg för att 
TeliaSonera med sin storlek och ekonomiska styrka kan agera oberoende av konkurrenter och 
konsumenter. 
Mot denna bakgrund anser Colt att marknadsanalysen från 1:a samrådet bör revideras med hänsyn till 
utvecklingen av marknaden för bitströmstjänster och de ytterligare förhållanden som utpekats under 
samråden. 
 
Förslag till skyldighet om virtuellt tillträde 

1. Ja, en skyldighet att tillhandahålla virtuellt tillträde kommer att förbättra rådande 
konkurrenssituation. 

2. Skyldigheten bör inte begränsas till kopparaccesser utan gälla även fiberaccesser, framförallt då 
efterfrågan på högre bandbredder ökar kontinuerligt som i sin tur kräver fiberaccess som 
insatsvara. 
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