
Stockholm 2014-03-07 

1 

 

  
 
 
 
 
 

 
Post- och telestyrelsen  
Konkurrensavdelningen 
Att: Peter von Wowern  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Insänt via e-post till:  
smp@pts.se 

 
 
Yttrande över Utkast till analys och reglering på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde (Marknad 4) samt gällande 
konkurrenssituationen på marknaden för bitströmstillträde 
(marknad 5) 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av rapporten Utkast till analys och reglering på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde (Marknad 4) samt gällande konkurrenssituationen på 
marknaden för bitströmstillträde (Marknad 5), som tagits fram och remitterats av Post- och 
telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får härmed lämna följande yttrande.  
 

1. Inledning 
 
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och kompletta 
konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76 miljoner anslutna 
hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom att tillhandahålla  
500 Mbit/s-tjänster till över en miljon hushåll lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och 
företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.  
 
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till TeliaSonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 20 procent av företagets omsättning i 
utvecklingen av nät och tjänster. Därmed bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade 
konkurrensen, som långsiktigt skapar förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling 
på både tv-, telefoni- och bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som 
samhälle.  
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2. Synpunkter på Marknad 4 
 
Som framgår av PTS missiv Inhämtande av synpunkter på utkast till analys och reglering på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituationen på marknaden för 
bitströmstillträde (nedan ”Missiv”) har PTS i sitt Utkast till beslut om fastställande av företag med 
betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde - marknad 4 (nedan Utkast), valt 
att föreslå en skärpt icke-diskrimineringsskyldighet (EOI) vad gäller tillträde till fiberbaserad 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster samt att prisregleringen på fiberbaserade tjänster 
ska lyftas när den skärpta icke-diskrimineringsprincipen har implementerats av TeliaSonera. 
Com Hem sammanfattar här sina synpunkter på PTS förslag. 
 

2.1 Bibehållen prisreglering på fiberbaserade tjänster 
 
Com Hem hänvisar i första hand till sitt Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1), inlämnat till PTS den 20 september 2013 
(Bilaga 1), men vill för tydlighetens skull i korthet återge de bedömningar som framfördes i 
yttrandet. 

 
 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen på ett 

prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde har en tillräcklig återhållande 
effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde.  
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som tillämpas 
av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande stadsnät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde. 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som tillämpas 
av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande kabel-tv-nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde. 

 
 Com Hem avstyrker PTS föreslag att lyfta prisregleringen på fiberbaserade tjänster 

när en skärpt icke-diskrimineringsprincipen har implementerats av TeliaSonera. 
 

 Com Hem föreslår istället en bibehållen prisreglering på fiberbaserat 
infrastrukturtillträde 

 
 
Com Hem anser vidare att det inte råder någon tvekan om att ett borttagande av prisreglering på 
Marknad 4 med största sannolikhet leder till höjda grossistpriser, samt att en sådan höjning i sin 
tur leder till antingen (1) höjda priser i konsumentledet, eller (2) prisklämningseffekter och 
minskad konkurrens i konsumentledet. Enligt Com Hems bedömning präglas rådande 
marknadsutveckling snarast av konsolidering och minskad konkurrens, än av motsatsen (såsom 
utmålats av PTS i Utkastet). Inte minst är detta fallet inom villasegmentet där TeliaSonera för 
närvarande genomför en mycket kraftig utbyggnad och gradvis fastställer en allt mer 
dominerande ställning. Denna utveckling riskerar i förlängningen leda till att ett nytt de facto 
monopol etableras inom accessnätsmarknaden. Föreslaget att ta bort prisregleringen på 
fiberbaserade tjänster torde därmed stå i direkt strid med det grundläggande syftet med 
LEK. 
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 PTS anger att såväl TeliaSonera som vissa andra innehavare av fiberinfrastruktur 
har uttryckt att en slopad prisreglering skulle underlätta anläggandet av 
fiberbaserad infrastruktur”

1
. Enligt Com Hems är den enda möjliga slutsatsen av 

detta att grossistpriset på fiberbaserad infrastruktur höjs om prisregleringen 
slopas.  

 
 I PTS analys av effekterna av ett ökat grossistpris konstateras att det är sannolikt 

att grossistkunderna skulle tvingas vältra över i vart fall en del av en prishöjning 
på slutanvändarna

2
, alternativt att slutkunderna skulle byta till slutkundstjänster 

som levereras av TeliaSoneras slutkundsverksamhet om TeliaSonera inte höjer 
sina egna slutkundspriser

3
. 

  
 

2.2 Synpunkter på marknadsanalysen 
 
Com Hem anser att PTS genomför en illa underbyggd och i vissa delar direkt felaktig analys av 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde över fiber. 

 
 Enligt PTS analys har TeliaSonera ett fiberbaserat accessnät som når totalt 

omkring 775 000 av landets totalt ca 5,5 miljoner hushåll och arbetsställen
4
.  

Samtidigt uppgick det totala antalet hushåll anslutna till stadsnät via fiberoptiska 
nät, enligt Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), till uppskattningsvis 750 000

5
. 

Med detta bakgrundsmaterial konstaterar PTS att TeliaSonera äger endast en 
mindre del av den fiberbaserade infrastrukturen i accessnät. Förutsättningarna för 
konkurrens har därför förbättrats

6
. Com Hem finner detta påstående 

anmärkningsvärt. 
 

 PTS fastställer vidare att TeliaSoneras marknadsandel inom 
nätinfrastrukturtillträde uppgår till 71 procent samt att 95 procent av landets totalt 
ca 180 stadsnät tillhandahåller tillträde till passiva fiberbaserade nät (svartfiber) till 
grossistkunder år 2012

7
. 

 
Enligt vad Com Hem erfar tillhandahåller emellertid inte ett enda stadsnät 
svartfiber mot privatkundsmarknaden. TeliaSoneras marknadsandel inom detta 
segment uppgår därmed till 100 procent, både vad gäller fiber- och 
kopparaccess. Det är i sammanhanget också viktigt att poängtera att 
privatkundsmarknaden med utbyggnad av fiber till villakunder, utgör det största 
kvarvarande tillväxtområdet för anslutning av fiber. 
 

Com Hem konstaterar också att mot bakgrund av den mycket stora effekt som en slopad 
prisreglering kan förväntas ge är PTS motiveringen i avsnitt 5.3.2 illa underbyggd.  
 

                                                      
1
 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014, s. 113 
2
 Ibid. s. 99 

3
 Ibid. s. 100 

4
 Ibid. s. 65 

5
 SSNfs marknadsrapport 2012, s. 3 

6
 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014, s. 108 
7
 Ibid. s. 100 
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 PTS konstaterar att det finns ett stort antal aktörer som tillhandahåller 
fiberinfrastruktur på såväl infrastruktur- som tjänstenivå och förutsättningarna för 
konkurrens i efterföljande led har stärkts under de senaste tre åren. PTS anser 
det vara av stor vikt att inte ålägga en alltför ingripande reglering och därigenom 
skada den konkurrenssituation som har uppnåtts

8
.  

 
På vilket sätt prisregleringen skulle skada konkurrenssituationen redovisas 
emellertid inte. Utkastet pekar i övrigt snarare på att prisregleringen inte påverkar 
stadsnätens fiberprissättning, bland annat hänvisar PTS till en undersökning

9
 av 

stadsnätens prissättning som genomfört där man konstaterar att resultaten från 
intervjuerna och prisjämförelsen tyder på att TeliaSoneras reglerade prissättning 
har en relativt låg påverkansgrad på stadsnätens prissättning. 

 
 

2.3 Införande av en skärpt icke-diskrimineringsskyldighet på fiberbaserade 
tjänster (EOI) 

 
För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem anför ovan och i nämnda yttrande – 
att gå vidare och besluta i enlighet med sitt Utkast till beslut, har Com Hem följande övergripande 
synpunkter: 
 
 

 Com Hem föreslår i första hand att PTS avvaktar med sin slutliga analys och 
reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (Marknad 4) till dess att de 
osäkerhetsfaktorer som PTS anger i sitt Missiv har undanröjts.  
 

 Beslut avseende Rekommendation om relevanta marknader kommer tidigast i 
september 2014 

 Rådsförhandlingar avseende förslag till Förordning om åtgärder för att 
fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och 
upprätta en uppkopplad kontinent kommer tidigast att inledas i september 
2014. 

 Dom i målet rörande överklagan från Teliasonera på skyldighetsbeslutet på 
marknad 4 från 2010 avseende bland annat skyldigheten om tillträde till fiber 
som inte når hela vägen fram till kundens bostad eller arbetsställe och 
skyldigheten om nyanläggning av fiber kommer förmodligen att meddelas av 
KR under februari eller mars 2014. Dessutom kommer med största 
sannolikhet den del som handlar om tillträde vilandeförklaras till dess att 
prejudicerande mål i EU-domstolen är avgjort. 
  

 Com Hem föreslår att PTS inte presenterar några ytterligare utkast på beslut på 
Marknad 4 förrän nytt utkast på beslut på Marknad 5 presenteras. Com Hem anser 
att det är omöjligt att ge fullständigt övervägda synpunkter utan tillgång till PTS syn 
på både Marknad 4 och 5 vid samma tillfälle, bland annat mot bakgrund av nedan. 
 

 EU-kommissionens utkast till rekommendation om relevanta marknader 
innehåller delvis nya definitioner av marknaderna, vilket också innebär en 
förändrad gränsdragning mellan desamma. 

                                                      
8
 Ibid. s. 113 

9
 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014, s. 74 
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 Förslag till Förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre 
marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad 
kontinent innehåller bland annat bestämmelser för att på europeisk nivå 
harmonisera bredbandstjänster på grossistnivå och skyldigheter att erbjuda 
virtuell bredbandsaccess.  

 
 Prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska kunna tas bort först när 

PTS har kunnat konstateras att TeliaSonera på ett trovärdigt och långsiktigt hållbart 
sätt i praktiken uppfyller EOI-skyldigheten i fråga om samtliga grossisttjänst-
kategorier. PTS måste bland annat säkerställa att ex ante tekniska- och ekonomiska 
replikerbarhetstester fungerar, nya rutiner och processer är godkända av tillträdande 
operatör som också har fått tillräckligt med tid på sig för anpassning av sådana nya 
rutiner och processer. 

 
 Mot bakgrund av TeliaSoneras egna bedömningar i TeliaSonera-inlagan

10
 av den 

sannolika tidsåtgången för en omställning, föreslår Com Hem att prisregleringen först 
tas bort tidigast i  samband med nästa regleringsperiod 2017/2018 alternativt som 
tidigast enligt en tidplan som är anpassad till rekommendationens

11
 plan på slutlig 

genomförande senast 31 december 2016. 
 

 PTS måste presentera, som en del i beslutet på Marknad 4, en tillsynsplan som 
redovisar hur myndigheten avser att avgöra om TeliaSonera uppfyller kraven om 
EOI. En sådan plan saknas idag i sin helhet. 
 

 Com Hem saknar en tydlig beskrivning i Utkastet om hur PTS avser att hantera 
beslut om prisreglering. PTS har bifogat dokumentet Prisreglering av i detta beslut 
reglerat tillträde och andra tjänster utan att beskriva hur det dokumentet ska relatera 
till själva beslutet.  
 

 Com Hem saknar PTS beskrivning om hur myndigheten skyndsamt kommer att 
återinföra en skyldighet om prisreglering om det efter ett beslut om borttagande av 
prisreglering visar sig att TeliaSonera inte uppfyller EOI. Com Hem föreslår att PTS, 
som en del i beslutet på Marknad 4, redovisar hur prisreglering skyndsamt ska 
återinföras om EOI inte uppfylls utan ett nytt skyldighetsbeslut måste fattas eller att 
beslut eller dom enligt nedan måste vara fattade. 
 
Com Hem ser en mycket stor risk att det med utgångspunkt i dagens regelverk 
kommer att bli mycket svårt att skyndsamt återinföra en skyldighet om prisreglering. 
PTS kommer att, dock oklart om hur (se ovan), genomföra löpande tillsyn på 
TeliaSoneras uppfyllande av EOI. Om PTS vid sådan tillsyn konstaterar att EOI inte 
uppfylls kommer myndigheten att underrätta och därefter förelägga TeliaSonera om 
att rätta sig. Detta beslut kan (och kommer med största sannolikhet) att överklagas 
av TeliaSonera till förvaltningsrätt och därefter kammarrätt. Erfarenhetsmässigt 
kommer denna process att ta mycket lång tid, under vilken TeliaSonera fortsatt kan 
agera diskriminerande.  

  

                                                      
10

 Bilaga 1 till PTS Promemoria Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, daterad 

2013-06-19 
11

 Kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-diskriminering och 

kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för bredbandsinvesteringar  

(2013/466/EU), paragraf 60 
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2.4 Detaljerade synpunkter på föreslag till skyldigheter i Utkast till beslut om 
fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde - marknad 4 

 
För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem anför ovan och i nämnda yttrande – 
att gå vidare och besluta i enlighet med sitt Utkast till beslut, har Com Hem följande detaljerade 
synpunkter på förslag till skyldigheter. 
 

 Skyldigheten att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur
12

 ska 
tydliggöras att gälla även där TeliaSonera anlägger fiber och agerar 
kommunikationsoperatör (KO) med produkten Telia Öppen Fiber. 
 

 Com Hem tillstyrker PTS föreslag att skyldighet om nyanläggning av fiberbaserad 
nätinfrastruktur ska ersättas av skyldighet att ge tillträde till sin kanalisation

13
, i de 

fall TeliaSonera inte har möjlighet att ge tillträde till svart fiber i accessnät. 
Com Hem föreslår dock att 
 

 PTS förtydligar skyldigheten då den i mycket stor utsträckning är 
utformad med samma villkor som nuvarande skyldighet om nyanläggning 
av fiber, exempelvis: 

 ska en begäran, enligt de nuvarande och föreslagna 
skyldigheterna om att få anlägga en fiber i TeliaSoneras 
kanalisation, anses rimlig om TeliaSonera har tillgänglig 
kanalisation. Tillgänglig kanalisation inkluderar enligt skyldigheten 
även de fall där den aktuella kanalisationen behöver 
iordningställas för att fiber ska kunna anläggas och där det är 
nödvändigt att göra markarbeten eller skarva med ny kanalisation. 

 denna bestämmelse har inte fungerat inom ramen för nuvarande 
reglering, vilket inte minst har framkommit i det tillsynsärende som 
Com Hem drivit under 2012 och 2013 avseende nyanläggning av 
fiber 

 otydligheten i skyldigheten förstärks också av det faktum, som 
även nämns ovan i pkt 2.2, att TeliaSonera överklagat 
skyldighetsbeslutet från 2010 avseende skyldigheten om 
nyanläggning av fiber. 
 

 PTS i beslutet säkerställer att det finns möjlighet att skyndsamt återinföra 
skyldigheten om nyanläggning av fiberbaserad nätinfrastruktur om denna 
skyldighet avseende tillträde till kanalisation inte visar sig fungera 

 
 Skyldighet att tillhandahålla migrering

14
 måste inkludera migrering från 

tjänsteleverantör i TeliaSoneras KO-tjänst Telia Öppen Fiber” till ren fiberaccess till 
berörd slutkund. 
 

                                                      
12

 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014, s. 120 
13

 Ibid. s. 128 
14

 Ibid. s. 148 
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 Com Hem föreslår att PTS omformulerar skyldighet att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av nätinfrastruktur

15
 

 
 Punkt 2a ska ha följande lydelse 

 
tillämpa principen om lika insatsresurser, dvs. ett tillhandahållande av 
samma tjänster och information till TeliaSoneras interna 
slutkundsverksamhet och externa operatörer, inbegripet bland annat 
tjänsternas pris- och kvalitetsnivå, inom samma tidsramar och med 
samma system och processer, samt med samma grad av 
tillförlitlighet och prestanda. 
 

 Punkt 2 sista stycket ska ha följande lydelse 
 
Alternativ 1 
TeliaSonera ska tillämpa icke-diskriminerande villkor enligt denna 
skyldighet senast i samband med utgången av denna regleringsperiod 
under 2017. Om PTS under perioden fram till utgången, genom tillsyn 
enligt tillsynsplan i detta beslut, har konstaterat att TeliaSonera 
tillämpar icke-diskriminering kan prisreglering på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde lyftas i samband med att ny regleringsperiod 
inleds. tre månader från och med dagen för detta beslut beträffande 
nätinfrastrukturtillträde till enfamiljshus och därtill hörande tjänster, 
samt så snart som möjligt dock senast 12 månader från och med 
dagen för detta beslut till övriga nätinfrastrukturtillträden till 
fiberaccessnät och därtill hörande tjänster. 
 
Alternativ 2 
TeliaSonera ska tillämpa icke-diskriminerande villkor enligt denna 
skyldighet senast den 31 december 2016. Om PTS under perioden 
fram till den 31 december 2016, genom tillsyn enligt tillsynsplan i detta 
beslut, har konstaterat att TeliaSonera tillämpar icke-diskriminering kan 
prisreglering på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde lyftas först från den 
1 januari 2017. tre månader från och med dagen för detta beslut 
beträffande nätinfrastrukturtillträde till enfamiljshus och därtill hörande 
tjänster, samt så snart som möjligt dock senast 12 månader från och 
med dagen för detta beslut till övriga nätinfrastrukturtillträden till 
fiberaccessnät och därtill hörande tjänster.. 
 

 Com Hem föreslår att PTS förtydligar skyldighet att tillhandahålla information
16

. 
 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och 
utomstående grossistkunder, ska få information om vilka områden som 
befinner sig i förberedelsefas och därmed ha möjlighet att lägga 
beställningar före TeliaSoneras första investeringsbeslut. 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och 
utomstående grossistkunder, ska kunna göra tilläggsbeställningar under 
den så kallade byggfasen och att tilläggsbeställningarna ska levereras 
under samma byggfas. 

                                                      
15

 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014 s.152 
16

 Ibid. s.164 
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 Information enligt ovan krävs också för att grossistkunder ska kunna 
utnyttja skyldigheten tillträde till kanalisation enligt beslutet 
 

 Com Hem föreslår att PTS ser över och omformulerar skyldighet att tillhandahålla 
stödsystem

17
. Com Hem tycker att det är anmärkningsvärt att PTS i ett utkast till 

skyldighetsbeslut, där den viktigaste komponenten att uppfylla är icke-diskriminering, 
författar skyldigheter som står i direkt motsats till icke diskriminering. Punkt 8 i 
skyldighet att tillhandahålla stödsystem lyder exempelvis 

 
när TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som 
företaget använder internt och som motsvarar de 
stödsystem som ska tillhandahållas grossistkunden, ska 
TeliaSonera samtidigt genomföra motsvarande 
förbättringar i de system som TeliaSonera tillhandahåller 
för grossistkundernas hantering 

 
Det får inte förekomma några som helst tveksamheter att skyldigheten om icke-
diskriminering innebär att TeliaSonera ska använda exakt samma stödsystem till alla 
kunder inklusive TeliaSoneras slutkundsverksamhet. 

 
 

 Com Hem föreslår att PTS ser över och omformulerar skyldighet om generella 
villkor

18
. Com Hem tycker att det är anmärkningsvärt att PTS i ett utkast till 

skyldighetsbeslut, där den viktigaste komponenten att uppfylla är icke-diskriminering, 
författar skyldigheter som står i direkt motsats till icke diskriminering. Punkt 6 i 
skyldighet om generella villkor lyder exempelvis 
 

6a. Villkoren ska säkerställa att grossistkunderna ges 
samma kvalitet, leveransvillkor och service som 
TeliaSonera ger sin egen slutkundsverksamhet för 
närmast jämförbara slutkundserbjudande, åtminstone vad 
gäller leveranstid och felavhjälpningstid. 
 
6d. Vid tillhandahållande av felavhjälpning ska TeliaSonera 
tillämpa minst två servicenivåer, som är samma som dem 
som tillämpas gentemot TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet. 

 
Det får inte förekomma några som helst tveksamheter att skyldigheten om icke-
diskriminering innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla exakt samma villkor till alla 
kunder inklusive TeliaSoneras slutkundsverksamhet. 
 
 

 Com Hem avstyrker PTS förslag om borttagande av skyldigheter avseende 
särredovisning

19
. Com Hem är övertygade om att särredovisning behövs för att 

säkerställa skyldigheter för den dominerande operatören, inte minst om en EOI-
skyldighet införs.  

                                                      
17

 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014 s.171 
18

 Ibid. s. 179 
19

 Ibid. s. 198 
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 Com Hem tillstyrker PTS förslag om borttagande av skyldigheter avseende internt 
referenserbjudande

20
. De icke-diskriminerings skyldigheter som finns oaktat om EOI 

införs eller ej kan endast uppfyllas om alla kunder inklusive TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet hanteras på samma sätt. Detta kan endast uppnås om det bara 
finns ett referenserbjudande med samma villkor för alla. 

 
 

3. Synpunkter på konkurrenssituationen på marknaden för 
bitströmstillträde (marknad 5) 

 

3.1 Bibehållen reglering på Marknad 5. 
 
I det samråd 1 på marknaden för bitströmstillträde som genomfördes september-oktober 2013 
föreslog PTS att marknaden inte längre skulle vara föremål för reglering. PTS konstaterade i 
beslutsutkastet bl.a. att det finns tecken på viss marknadsdynamik samt att TeliaSonera inte 
längre har status av dominerande aktör. 
 
I Com Hems yttrande, daterat den 14 oktober 2013, på PTS promemoria Utkast till 
marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
avseende marknaden för bitströmstillträde - marknad 5 (Bilaga 2) framförde Com Hem nedan 
slutsatser efter analys av PTS underlag för ovan bedömning. 
 

 Com Hems slutsatser: 
 Com Hem avstyrker PTS:s förslag på ny produktmässig marknadsavgränsning 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 

marknadsandel 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala 

integration 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll av 

infrastrukturen 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- 

och samproduktionsfördelar 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 

köparmakt 
 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen 

 
Com Hem ger vidare i sitt yttrande följande förslag. 
 

 Com Hems förslag: 
 Com Hem föreslår att PTS står fast vid den produktmässiga marknads-

avgränsning om vilken myndigheten fattade beslut i 2010 års reglering av 
Marknad 5.  

 Com Hem föreslår att PTS beslutar att TeliaSonera är ett företag med ett sådant 
betydande inflytande på Marknad 5 som avses i 8 kap. 7 § LEK.  

 

                                                      
20

 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr: 11-9306, 2014 s.208 
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I PTS Missiv konstaterar myndigheten nu att: 
 

 TeliaSonera under december 2013 förvärvat kommunikationsoperatören Zitius, 
nätoperatören Quadracom Networks samt tjänsteleverantören Riksnet. 

 förvärvet av Zitius och Quadracom innebär att TeliaSoneras andel av totalt producerade 
bitströmsförbindelser ökar från 50 procent till 54 procent. 

 förvärvet också medför att TeliaSoneras andel av den externa försäljningen av 
bitströmsförbindelser ökar från 7 procent till cirka 25 procent (beräkningarna baserar sig 
på 2012 års data) 

 
Enligt PTS bedömning innebär detta således att TeliaSonera går från att vara en av de mindre till 
att vara den största marknadsaktören vad avser extern försäljning av bitströmsförbindelser. 
 
PTS beskrivning ovan av förändringar förstärker de slutsatser med efterföljande förslag som 
Com Hem framförde i Samråd 1 som innebär att den produktmässiga marknadsavgränsningen 
från 2010 års beslut ska kvarstå samt att TeliaSonera fortsatt ska bedömas ha betydande 
inflytande på marknaden. 
 
 

3.2 Synpunkter på konkurrenssituation på Marknad 5. 
 
PTS anger i sitt utkast på marknadsanalys i samråd 1 att det finns 590 000 aktiva kunder i öppna 
nät. Det ska jämföras med de 750 000 portar som enligt samma underlag finns tillgängliga. Enligt 
Com Hem är inte aktiveringsgraden i öppna nät så kraftig. Antal aktiva kunder i PTS utkast avser 
dessutom portar i alla stadsnät, även icke kommunikationsoperatörer såsom Stokab är 
medräknade. Detta innebär att PTS, i sin marknadsanalys, kraftigt överskattat andelen kunder i 
öppna nät  
 
Som Com Hem visar i Bilaga 2 tillhör inte Bitström och KO-tjänster samma marknad då det finns 
stora skillnader dels avseende kommersiell hantering och dels de tekniska förutsättningarna. De 
tekniska skillnaderna mellan olika aktörer är i sig så pass stora att Com Hem väljer att inte 
ansluta till ett stort antal kommunikationsoperatörer.  
 
PTS definition av Bitström är att tjänsten ska erbjuda dubbelriktad överföring av data över en 
anslutning från en anslutningspunkt där slutkunden har sin utrustning till vilken punkt som helst i 
den köpande operatörens nät där denne vill få bitströmmen överlämnad till sig. Vidare ska 
förbindelsen vara logiskt eller fysiskt separerad från andra förbindelser. 
 
Ett stort antal stadsnät och fristående kommunikationsoperatörer har en teknisk lösning som 
innebär att trafikavverkning hanteras deras lokala nät. Om två slutkunder, anslutna till 
kommunikationsoperatören, kommunicerar med varandra routas trafiken direkt mellan dessa två 
kunder i det lokala nätet, oavsett vilken grossistkund/tjänsteleverantör slutkunderna tillhör. I ett 
sådant KO-nät levererar Tjänsteleverantören tjänster fram till en avlämningspunkt i 
kommunikationsoperatörens nät, som därefter tar vid och distribuerar tjänsterna till kunderna. 
Den tjänst som dessa typer av kommunikationsoperatörer tillhandahåller är funktionellt mer att 
likna vid en återförsäljartjänst, även om tjänsteleverantören äger slutkundens IP-adress. 
 
Denna typ av grossisttjänst överensstämmer definitivt inte med PTS grundläggande definition av 
bitström. Det är i vart fall inte en logiskt separerad förbindelse från A (slutkund) till B 
(grossistkund) som tillhandahålls.  
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Dessutom finns det stora kommersiella skillnader inom kommunikationsoperatörsmarknaden. Ett 
stort antal stadsnät tillämpar en affärsmodell där slutkunden betalar en nätavgift till 
nätägaren/kommunikationsoperatören. Tjänsteleverantören fakturerar slutkunden för de egna 
tjänsterna. Slutkunden köper således två olika kommunikationstjänster av två olika aktörer – där 
den ena kommunikationstjänsten förutsätter den andra. Det tillhandahålls ingen grossisttjänst av 
nätägare till tjänsteleverantör/operatörskund. Modellen kan svårligen likställas med bitström 
eftersom det inte ens existerar någon grossisttjänst. 
 

3.3 Virtuell access 
 
PTS konstaterar i sitt Missiv att flera operatörer i samråd 1 har angett att behovet av reglering på 
marknaden för bitströmstillträde är större än någonsin. Vidare anger PTS att en situation som 
operatörerna särskilt pekat på har med utrullningen av fiber till småhus i TeliaSoneras fasta nät 
att göra. 
 
I takt med att TeliaSonera bygger ut sitt fibernät minskar antalet användbara kopparaccesser per 
station. Detta beror bl.a. på att många villaägare som investerat i en fiberanslutning inte längre 
kommer att vara intresserade av xDSL-baserat bredband. Antalet kvarvarande xDSL-kunder per 
telestation sjunker därför. Härigenom försämras möjligheten för konkurrerande operatörer att 
uppnå skalfördelar, och det ekonomiska underlaget för att samlokalisera utrustning för 
nätinfrastrukturtillträde minskar successivt. En sådan utveckling kan komma att drabba 
slutkunderna negativt, i form av minskad konkurrens på slutkundsmarknaden och risk för högre 
priser. 
 
Mot bakgrund av ovan överväger PTS därför om det kan vara lämpligt att införa en skyldighet i 
Marknad 4 att ålägga TeliaSonera att tillhandahålla virtuellt tillträde till företagets kopparbaserade 
nätinfrastruktur. 
 
Com Hem vill här återupprepa att vi anser att den produktmässiga marknadsavgränsningen 
avseende Marknad 5 från 2010 ska stå fast samt att TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
denna marknad, vilket i grunden innebär att något virtuellt tillträde i Marknad 4 inte behövs. 
 
För det fall PTS trots allt kommer fram till att en avreglering ska genomföras på marknaden för 
bitströmstillträde bedömer vi att ett virtuellt tillträde kommer att vara till fördel för 
konkurrenssituationen på marknaden. 
 

 Com Hem föreslår att PTS inför nästa samråd på marknad 4 och Marknad 5 
återkommer med en detaljerad beskrivning av hur ett sådant virtuellt tillträde ska 
fungera. 

 

 
 
 

* * * 
 
Kontaktperson på Com Hem: 
Bosse Bredby 
Head of Carrier Relation & Regulatory Affairs 
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs 
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Post- och telestyrelsen  
Konkurrensavdelningen 
Att: Susanna Mattsson  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Insänt via e-post till:  
smp@pts.se 

 
 
 
 
Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden 
för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av promemorian Två förslag till reglering av marknaden 
för nätinfrastrukturtillträde (”Promemorian”), som tagits fram och remitterats av Post- och 
telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får härmed lämna följande yttrande.  
 

1. Inledning 
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och kompletta 
konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76 miljoner anslutna 
hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom att tillhandahålla  
500 Mbit/s-tjänster till över en miljon hushåll lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och 
företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.  
 
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till TeliaSonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 20 procent av företagets omsättning i 
utvecklingen av nät och tjänster. Därmed bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade 
konkurrensen, som långsiktigt skapar förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling 
på både tv-, telefoni- och bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som 
samhälle.  
 

2. Sammanfattning av Com Hems synpunkter och förslag 
Com Hem välkomnar och delar PTS:s grundläggande inställning att den reglering som åläggs 
avseende tillträde till fiberinfrastruktur ska vara väl ägnad att skapa goda förutsättningar för 
hållbar konkurrens på slutkundsmarknaden på längre sikt såväl som för fortsatta investeringar i 
infrastruktur, aktiv utrustning och innovativa tjänster. 
 
Com Hem delar också PTS:s iakttagelse att den svenska grossistmarknaden för nätinfrastruktur-
tillträde är stadd i förändring. Såsom noteras av PTS i Promemorian har det sedan en tid tillbaka 
gjorts omfattande investeringar i fiberinfrastruktur i Sverige. Mycket tack vare dessa investeringar 

mailto:smp@pts
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kunde 65 procent av Sveriges hushåll och företag i oktober 2012 beräknas bo i, eller i närheten 
av, en fiberansluten fastighet.

1
  

 
Ur ett europeiskt perspektiv torde tillgången på fiberaccessinfrastruktur i Sverige vara närmast 
unik. Att det dessutom finns flera aktörer som erbjuder fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde är på 
lång sikt positivt för såväl konkurrenstrycket som utrymmet för innovationer.  
 
Mot bakgrund av denna marknadsutveckling är det välkommet att PTS – med utgångspunkt i 
myndighetens bedömning att TeliaSonera har ett betydande inflytande på den nationella grossist-
marknaden för nätinfrastrukturtillträde, vilken bedöms omfatta kopparbaserade och fiberbaserade 
accessnät

2
 – noga vill överväga vilka skyldigheter för TeliaSonera som på ett proportionerligt sätt 

bör införas och som kan antas skapa förutsättningar för effektiv konkurrens. Såsom konstateras 
av PTS ska endast sådan reglering som verkligen är nödvändig införas.

3
  

 
I Promemorian föreslår PTS två olika alternativ för hur och på vilka grunder som prisregleringen 
av tillträdet till TeliaSoneras fiberbaserade accessnät skulle kunna kan tas bort. I båda 
alternativen är PTS:s bärande tanke att dagens marknadssituation bedöms minska risken för att 
TeliaSonera – trots bolagets dominerande ställning på grossistmarknaden för nätinfrastruktur-
tillträde – ska kunna ta ut överpriser eller använda prispress på annat sätt på grossistmarknaden 
som missgynnar slutanvändarna.

4
 I båda alternativen kombineras denna bedömning av 

marknadssituationen med åtgärder från PTS:s sida som tillsammans ska motivera ett 
borttagande av fiberprisregleringen på antingen nationell (Alternativ 1) eller kommunal (Alternativ 
2) nivå. Beståndsdelarna i PTS:s två alternativ beskrivs nedan: 
 
Grundläggande villkor för att båda alternativen för ett borttagande av prisreglering på 
fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska övervägas (”Grundvillkoren”):

5
 

i. Det finns ett prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde vars prissättning kan 
antas ha en återhållande effekt på TeliaSoneras pris på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet (”Grundvillkor 1”);  
 
eller;  
 

ii. Det finns operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande infrastrukturer vars prissättning kan antas ha en återhållande effekt på 
TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (”Grundvillkor 2”).   

 
Alternativ 1:

6
 

i. Om något av eller båda Grundvillkoren kan konstateras vara uppfyllda i hela landet, 
 

och   
 

ii. om en skyldighet för TeliaSonera att tillämpa Equivalence of Input (”EOI-skyldighet”) 
införs; 

 
ska 

                                                      
1
 PTS, Bredbandskartläggning 2012 (PTS-ER 2013:7), 2013, s. 7.  

2
 Se PTS, Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr. 11-9306, 2013, s. 58; 72; 97. 
3
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 4. 

4
 Ibid., s. 12. 

5
 Ibid., s. 12-13. 

6
 Ibid., s. 14. 
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iii. skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa kostnadsbaserade priser avvecklas i hela landet.  

 
 
Alternativ 2:

7
 

i. Om något av eller båda Grundvillkoren kan konstateras vara uppfyllda i en eller flera 
kommuner, 
 
och 
 

ii. om en eller flera särskilda och fördjupade undersökningar på kommunal nivå bekräftar att 
detta är korrekt i det enskilda fallet, 
 
ska 
 

iii. skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa kostnadsbaserade priser avvecklas i den eller de 
relevanta kommunerna. 

 
Härvidlag bör det upprepas att både Alternativ 1 och Alternativ 2 bygger på en kombination av 
dels en bedömning av vissa marknadsförhållandens effekter på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det vill säga bedömningen av om Grundvillkoren uppfyllts), 
dels att PTS vidtar vissa åtgärder (det vill säga att EOI-skyldigheten införs eller att kommunala 
marknadsanalyser genomförs). 
 
En analys och bedömning av PTS:s förslag måste av denna anledning ske i två steg. 
 
I ett första steg bör ställning tas till om PTS har visat att något av eller båda Grundvillkoren är 
uppfyllda. Om så inte är fallet blir en vidare utredning egentligen inte relevant, eftersom ett 
borttagande av fiberprisregleringen förutsätter att TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet hålls tillbaka av antingen kopparprisregleringen eller marknadskrafterna – 
oavsett om det eventuella borttagandet av fiberprisregleringen ska ske på nationell eller 
kommunal nivå.        
 
Om PTS inte har visat att prissättningen på ett prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastruktur-
tillträde har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras pris på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet, eller om PTS inte har visat att prissättningen som tillämpas av operatörer 
som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och konkurrerande infrastrukturer har en 
tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet, 
blir det med andra ord föga relevant att överväga ett införande av en EOI-skyldighet eller ett 
genomförande av en eller flera fördjupade kommunala konkurrens- och marknadsanalyser. 
 
I ett andra steg bör ställning sedan tas till om de PTS-åtgärder som föreslås kan antas vara 
genomförbara över huvud taget och om de i så fall kan antas få förväntad effekt.  
 
Först om PTS:s argumentation i båda stegen kan godtas kan något av eller båda förslagen på 
borttagande av fiberprisregleringen tillstyrkas.    
 
Såsom utvecklas nedan ställer sig Com Hem kritiskt till båda förslagen på borttagande av 
prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Anledningarna till detta är dels att 
PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att Grundvillkoren är uppfyllda, dels 
att Com Hem gör bedömningen att det i dagsläget inte är relevant att införa en EOI-

                                                      
7
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 22. 
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skyldighet, dels att Com Hem gör bedömningen att genomförandet av ett flertal detaljerade 
kommunala konkurrens- och marknadsanalyser skulle innebära en mycket svårhanterlig 
arbetsbörda för PTS.       
 
Mer utvecklat anser Com Hem för det första att PTS överskattar konsekvenserna av de 
strukturella förändringar som de senaste åren har präglat marknaden för nätinfrastrukturtillträde. I 
Com Hems mening överskattas bland annat effekterna av stadsnätens utbyggnad av fiberaccess-
infrastruktur till framför allt flerfamiljshus i tätorter på TeliaSoneras faktiska agerande på hela 
marknaden.  
 
Det tillsynsärende som Com Hem drivit under 2012 och 2013 i fråga om tillträde till 
fiberinfrastruktur till villa (”Villafiber”) visar exempelvis att den stadsnätverksamhet som de 
kommunala stadsnätsbolagen AB Stokab och Botkyrka stadsnät AB bedriver i tätortsområden 
inom Stockholms Stad respektive Botkyrka kommun har mycket begränsad – om ens någon – 
disciplinerande verkan på TeliaSoneras agerande i andra områden i samma kommun (i fallet med 
Botkyrka) och i angränsande kommuner (exempelvis Huddinge och Lidingö) där något stadsnät 
inte har någon verksamhet.  
 
För det andra är det Com Hems uppfattning att PTS inte i tillräcklig utsträckning har tagit i 
beaktande de praktiska erfarenheter som TeliaSoneras grossistkunder har av TeliaSoneras 
likabehandlingsarbete. Köpare av såväl kopparbaserat som fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde 
har under flera år mött betydande hinder för att på motsvarande villkor som TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet få tillgång till information och infrastrukturresurser – trots förekomsten av 
tillträdes- och icke-diskrimineringsskyldigheter. Av den anledningen får förtroendet för 
TeliaSoneras likabehandlingsarbete anses vara lågt.  
 
Mot denna bakgrund bör det – för att grossistkunderna över huvud taget ska ta ställning till en ny 
EOI-skyldighet – först säkerställas att nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter 
formuleras på ett sådant sätt att de får avsedd effekt på TeliaSoneras faktiska likabehandlings-
arbete. För det fall detta har skett skulle ett förslag på en EOI-skyldighet dessutom behöva visa 
såväl vad skyldigheten i praktiken skulle innebära som att den skulle medföra märkbart hårdare 
krav på likabehandling. Något sådant framförs emellertid inte i Promemorian. 
 
För det tredje konstaterar Com Hem att PTS idag är fullt sysselsatt med att genomföra en 
nationell konkurrens- och marknadsanalys i fråga om fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Ett 
upphävande av fiberprisregleringen på kommunal nivå skulle ställa krav på PTS att genomföra en 
stor mängd – i värsta fall upp till 166 stycken – detaljerade kommunala konkurrens- och 
marknadsanalyser. Enligt Com Hem skulle en sådan ordning leda till en mycket svårhanterlig 
arbetsbörda för PTS.    
 
Com Hems överväganden och synpunkter sammanfattas nedan och utvecklas i större detalj i 
avsnitt 3 och 4. 
 

 Com Hems bedömningar: 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen på ett 
prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde har en tillräcklig 
återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat 
infrastrukturtillträde (Grundvillkor 1).  
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som 
tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
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konkurrerande stadsnät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(a)). 

 
 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som 

tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande kabel-tv-nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(b)). 

 
 De redan idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är 

otillräckliga för att säkerställa den likabehandling som dagens reglering av 
TeliaSonera, inklusive fiberprisregleringen, syftar till. Innan något införande av 
EOI-skyldigheten och borttagande av fiberprisregleringen övervägs bör det 
säkerställas att nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter formuleras 
på ett sådant sätt att de får avsedd effekt på TeliaSoneras faktiska 
likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-skyldigheten är i nuläget därför 
inte relevant. 
 

 Även om de idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna skulle 
anses tillfyllest i förhållande till övrig reglering, inklusive fiberprisreglering, har 
PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat varken vad den föreslagna EOI-
skyldigheten i praktiken skulle innebära eller att den skulle medföra märkbart 
hårdare krav på likabehandling. Utan dylika tydliggöranden kan förslaget på ett 
införande av EOI-skyldigheten inte tillstyrkas på goda grunder. 

 
 För det fall det vore relevant att införa en EOI-skyldighet och överväga ett 

borttagande av fiberprisregleringen, skulle ett stegvist införande av en EOI-
skyldighet och ett stegvist borttagande av prisregleringen leda till försämrad 
konkurrens på slutkundsmarknaden, och då inte minst på villamarknads-
segmentet, och till att TeliaSonera skulle kunna ta ut överpriser eller tillämpa 
annan för slutanvändarna ogynnsam prissättning, även för det fall bolaget 
befanns bryta mot EOI-skyldigheterna. 

 
 Det praktiska genomförandet av de kommunala konkurrens- och 

marknadsanalyserna, med syfte att möjliggöra en kommunalt differentierad 
prisreglering, skulle medföra en mycket svårhanterlig arbetsbörda för PTS. Mot 
bakgrund av att det idag finns cirka 70 kabel-tv-nät och omkring 165 stadsnät, 
skulle PTS i ett worst-case-scenario behöva genomföra mellan 71 och 166 
stycken marknadsanalyser inför varje regleringsperiod, vilka dessutom skulle 
behöva notifieras EU-kommissionen. Enligt Com Hem är det inte rimligt att PTS 
skulle genomföra en sådan stor mängd marknadsanalyser. 
 

 Com Hems slutsatser: 
 

 Com Hem avstyrker både Alternativ 1 och Alternativ 2 och föreslår en 
bibehållen prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde med ett antal 
förtydliganden av och tillägg till tillträdes- och icke-diskrimineringsskyldigheterna 
(se Com Hems detaljerade förslag nedan). 

 
 Com Hems förslag: 

 
 Förtydliganden av och tillägg till tillträdesskyldigheterna: 

 PTS fastställer att en fiber är driftsatt och tillgänglig i direkt anslutning till 
att den är indragen oberoende av om övriga fastigheter i området är 
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anslutna, oberoende av om den är registrerad i TeliaSoneras system och 
oberoende av om en konsumenttjänst har bokats av slutkunden. 

 PTS förtydligar vad som menas med att kanalisation behöver ”iordning-
ställas” i fråga om vad som ska anses utgöra en rimlig begäran. 

 PTS förtydligar vad som menas med ”markarbeten” i fråga om vad som 
ska anses utgöra en rimlig begäran. 

 PTS utökar antalet exempel på vad som menas med att ”skarva mot ny 
kanalisation”, och inkluderar bland annat anslutning från kopplingsskåp till 
villa i detta begrepp. 

 PTS inkluderar stolplinjer i definitionen av ”befintlig kanalisation”. 
 PTS fastställer att och på vilka sätt som ett nekande till begärt tillträde ska 

styrkas av TeliaSonera, t ex genom undersökning av befintlig kanalisation, 
styrkande av att en fiber inte är indragen och styrkande av att slutkunds-
tjänster inte levereras. 

 
 Förtydliganden av och tillägg till icke-diskrimineringsskyldigheten: 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och 
utomstående grossistkunder, ska få information om vilka områden som 
befinner sig i förberedelsefas och därmed ha möjlighet att lägga 
beställningar före TeliaSoneras första investeringsbeslut. 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och 
utomstående grossistkunder, ska kunna göra tilläggsbeställningar under 
den så kallade byggfasen och att tilläggsbeställningarna ska levereras 
under samma byggfas. 

 
För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem anför i avsnitt 3.2-3.6 – att gå 
vidare med Alternativ 1, föreslår Com Hem det följande i fråga om processen för borttagande av 
prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde: 
 

 Prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska kunna tas bort 
först när det har kunnat konstateras att TeliaSonera på ett trovärdigt och 
långsiktigt hållbart sätt i praktiken uppfyller EOI-skyldigheten i fråga om 
samtliga grossisttjänstkategorier. Förslaget på ett stegvis införande av 
EOI-skyligheten och ett stegvis borttagande av prisregleringen avstyrks 
därmed. Mot bakgrund av bedömningarna i TeliaSonera-inlagan av den 
sannolika tidsåtgången för en omställning, skulle prisregleringen först 
kunna tas bort i samband med nästa regleringsperiod 2017/2018. 

  

3. Detaljerade synpunkter 
 

3.1 Utgångspunkter 
En enligt Com Hem viktig utgångspunkt för analysen av PTS:s två förslag till reglering av 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde, är de slutsatser som PTS drar i myndighetens utkast till 
beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastruktur-
tillträde (”SMP-utkastet”). I SMP-utkastet konstaterar PTS det följande: 
 

i. Produktmarknaden för nätinfrastrukturtillträde i grossistledet omfattar fysiskt (fullt och 
delat) tillträde till kopparbaserade accessnät samt fysiskt tillträde till fiberbaserade 
accessnät, mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande nätanslutnings-
punkt, och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning 
i närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt. 

ii. Marknaden för nätinfrastrukturtillträde är nationell. 
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iii. TeliaSonera har ett sådant betydande inflytande som avses i 8 kap. 7 § LEK på 

grossistmarknaden för nätinfrastrukturtillträde i Sverige. Skälen för detta är 
sammanfattningsvis att: 

 TeliaSonera har en marknadsandel på 71 procent av den totala försäljningen på 
den relevanta marknaden; 

 TeliaSonera är det största företaget på marknaden för elektronisk 
kommunikation både vad gäller omsättning, antal anställda och bredd i 
produktsortiment, och har därmed möjlighet att agera friare på marknaden än 
konkurrenterna; 

 TeliaSonera kontrollerar infrastruktur som är svår att replikera i och med att 
företaget äger det kopparbaserade accessnätet, kontrollerar en stor andel av 
kanalisationen samt kontrollerar annan nätinfrastruktur i en utsträckning som 
andra operatörer saknar; 

 TeliaSonera har betydande stordriftsfördelar och även en viss grad av 
samproduktionsfördelar jämfört med andra operatörer; 

 TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag med stora möjligheter att 
kontrollera tillgången av insatsvaror för tillhandahållande av bredbandtjänster till 
slutkunder och har dessutom en mycket stark ställning på slutkundsmarknaden; 

 TeliaSonera möter inte någon högre grad av motverkande köparmakt som kan 
minska företagets starka ställning på marknaden; 

 Det finns inte en sådan grad av potentiell konkurrens att det påverkar 
TeliaSoneras starka ställning på marknaden; 

 TeliaSoneras möjligheter att utöva marknadsinflytande påverkas endast i 
begränsad utsträckning av ett indirekt konkurrenstryck från slutkundsmarknaden; 

 TeliaSonera är verksamt på flera horisontella marknader och har därigenom 
möjlighet att stärka sin ställning på slutkundsmarknaden i en utsträckning som 
andra operatörer saknar.

8
 

 
3.2 Steg 1: Analys av Grundvillkor 1 – ”kopparankarets” återhållande effekt 
Som nämns ovan är det en förutsättning för både Alternativ 1 och Alternativ 2 att dagens 
marknadssituation kan bedömas minska risken för att TeliaSonera – trots bolagets dominerande 
ställning på grossistmarknaden för nätinfrastrukturtillträde – ska kunna ta ut överpriser eller 
använda prispress på annat sätt på grossistmarknaden som missgynnar slutanvändarna. Att 
risken för överprissättning eller annan för slutanvändarna ogynnsam prispress bedöms som 
begränsad antas av PTS kunna bero på två olika förhållanden: att det antingen finns ett 
prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde vars prissättning verkar återhållande på 
TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det som ovan kallas för 
Grundvillkor 1), eller att det finns operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella 
och konkurrerande infrastrukturer vars prissättning verkar återhållande på TeliaSoneras pris på 
det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det som ovan kallas för Grundvillkor 2). 
 
En första fråga att utreda är därför huruvida det prisreglerade och kopparbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet kan antas ha en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning 
på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet – det vill säga huruvida Grundvillkor 1 kan anses 
uppfyllt eller inte. 
 
I Promemorian anför PTS att slutkunderna vid en överprissättning av fiberbaserade bredbands-
tjänster skulle kunna gå över till kopparbaserade bredbandstjänster.  
 

                                                      
8
 PTS, Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr. 11-9306, 2013, s. 58; 72; 97. 
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På samma sätt skulle, menar PTS, en operatör – enligt principen att koppar och fiber är substitut 
– vid en överprissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet kunna migrera till ett 
kopparbaserat nätinfrastruktur-tillträde och på så sätt bibehålla sin marknadsandel på 
slutkundsmarknaden. PTS:s slutsats är härvid att TeliaSonera inte skulle kunna överprissätta 
tillträdet till fiberaccessinfrastrukturen utan att förlora såväl grossist- som slutkunder.

9
 

 
Com Hem konstaterar härvidlag att PTS i Promemorian tycks bortse från en av slutsatserna i 
SMP-utkastet (se ovan), närmare bestämt att TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag och att 
möjligheter till korssubventionering mellan TeliaSoneras slutkundsverksamhet och de 
verksamheter som avser nätinfrastrukturtillträde därmed föreligger. Det innebär att om 
TeliaSonera skulle höja priserna på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde för alla grossistkunder, 
inklusive TeliaSoneras slutkundsverksamhet (i linje med likabehandlingsprincipen), skulle alla 
grossistkunder förutom TeliaSoneras slutkundverksamhet behöva kompensera sig för denna 
prishöjning på en väsentlig insatsvara genom att i sin tur höja slutkundspriserna. Detta eftersom 
TeliaSoneras slutkundsverksamhet skulle kunna bibehålla sina slutkundspriser på fiberbaserade 
bredbandstjänster trots prisökningen på den väsentliga insatsvaran, då eventuella förluster på 
slutkundsmarknaden skulle kunna kompenseras med vinster på grossistmarknaden.  
 
I ett sådant läge skulle en slutkund mycket väl kunna reagera på en leverantörs prishöjning på 
den fiberbaserade slutkundstjänsten genom att byta fiberleverantör till TeliaSonera – vars pris på 
de fiberbaserade slutkundstjänsterna skulle sjunka relativt de fiberbaserade konkurrenterna – 
istället för att välja en kopparbaserad slutkundstjänst från sin gamla operatör. Därmed vore det 
enligt Com Hem ekonomiskt rationellt för TeliaSonera att söka överprissätta det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet trots förekomsten av ett prisreglerat kopparsubstitut. I detta sammanhang 
bör det uppmärksammas att just ett sådant korssubventioneringsscenario förutsågs av PTS i 
myndighetens beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknaden för nätinfrastrukturtillträde år 
2010.

10
  

 
Därtill bör frågan ställas på vilka grunder som PTS kan anta att ett reglerat pris på det koppar-
baserade nätinfrastrukturtillträdet kommer att ha en återhållande effekt på priset på det fiber-
baserade nätinfrastrukturtillträdet under perioden 2014-2018, när PTS – vilket framkommer av 
myndighetens skyldighetsbeslut år 2010 – inte ansåg att motsvarande effekt kunde förväntas 
under perioden 2010-2014. Vad som skiljer den återhållande funktion som det kopparbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet kan antas ha under perioden 2014-1018 jämfört med perioden 2010-2014 
utvecklas inte av PTS. Här bör det också påminnas om att TeliaSonera var föremål för en icke-
diskrimineringsskyldighet även under perioden 2010-2014, som bland annat innebar att 
TeliaSonera skulle tillämpa likvärdiga villkor under likvärdiga förhållanden, exempelvis vad gäller 
prissättning.

11
 

 
Ytterligare ett förhållande som är relevant i detta sammanhang är att PTS i Promemorian betonar 
att kopparnätets betydelse på sikt sannolikt kommer att minska.

12
 Därmed måste det antas att 

PTS anser att kopparnätet hade större betydelse under perioden 2010-2014 än vad det kommer 
att ha under perioden 2014-2018. Mot bakgrund av PTS:s skyldighetsbeslut år 2010, i vilket det 
kopparbaserade nätinfrastrukturtillträdet inte ansågs ha en återhållande effekt på dess fiber-
baserade motsvarighet, pekar även detta förhållande på att det prisreglerade och koppar-
baserade nätinfrastrukturtillträdets återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet under perioden 2014-2018 måste antas bli begränsat. 

                                                      
9
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 12. 

10
 PTS, Beslut: Marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), Dnr: 07-11757/23, 2010, s. 272-273. 

11
 Ibid., s. 292. 

12
 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 2. 
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Sammanfattningsvis anser Com Hem att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 
prissättningen på det prisreglerade och kopparbaserade nätinfrastrukturtillträdet har en tillräcklig 
återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. PTS har 
således inte visat att Grundvillkor 1 är uppfyllt.    
   

3.3 Steg 1: Analys av Grundvillkor 2(a) – stadsnätens återhållande effekt 
Som nämns ovan i avsnitt 3.2 utgår PTS från att risken för överprissättning eller annan för 
slutanvändarna ogynnsam prispress kan bedömas vara begränsad inte bara för att det finns ett 
prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde vars prissättning verkar återhållande på 
TeliaSoneras pris på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det vill säga Grundvillkor 1), utan 
också för att det finns operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och 
konkurrerande infrastrukturer vars prissättning verkar återhållande på TeliaSoneras pris på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet (det vill säga Grundvillkor 2).  
 
Med begreppet ”parallella och konkurrerande infrastrukturer” avser PTS lokala stadsnät och 
kabel-tv-nät. Med andra ord finns det två varianter av Grundvillkor 2 – att lokala stadsnät antas ha 
en återhållande effekt på TeliaSoneras grossistfiberprissättning (Grundvillkor 2(a)), och/eller att 
kabel-tv-nät antas ha en återhållande effekt på TeliaSoneras grossistfiberprissättning 
(Grundvillkor 2(b)).   
 
Nedan utreds huruvida de slutkundsprodukter som tillhandahålls över de lokala stadsnäten kan 
antas ha den återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträdet som krävs för att Grundvillkor 2(a) ska kunna anses uppfyllt. 
 
I Promemorian anför PTS att en överprissättning av det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet inte 
skulle kunna överföras på slutkundsmarknaden eftersom det skulle kunna leda till att slut-
kunderna (och därmed grossistkunderna) gick över till en bredbandslösning över ett fiberbaserat 
stadsnät. PTS menar att det därför vore ekonomiskt irrationellt av TeliaSonera att söka 
överprissätta det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet.

13
 

 
Härvidlag uppmärksammar Com Hem att PTS:s argumentation förutsätter att TeliaSoneras och 
stadsnätens fiberaccessnät antingen är parallella eller att det kan förutsättas att ett stadsnät inom 
en relativt kort tid skulle kunna anlägga ett fiberaccessnät parallellt med TeliaSoneras fiber-
accessnät.    
 
Det är allmänt känt att parallella fiberaccessnät förekommer inom tätortsområden inom många 
kommuner. Det är emellertid lika känt att detta förhållande inte torde vara relevant i de allra flesta 
svenska villaområden, i vilka TeliaSonera normalt sett är den enda operatör som antingen kan 
tillhandahålla fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde eller som planerar att bygga ut fiberinfrastruktur.  
 
Om TeliaSonera fiberanslutit en villa och en extern grossistkund erhållit nätinfrastrukturtillträde till 
hela eller delar av fiberanslutningen, skulle således varken grossistkunden eller slutkonsumenten 
– för det fall TeliaSonera valde att överprissätta det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet – 
kunna välja någon alternativ bredbandslösning över ett fiberbaserat stadsnät. Mot bakgrund av 
att mycket få stadsnät – om ens något – har visat sig intresserade av att anlägga fiberaccessnät i 
villaområden parallellt med TeliaSonera, skulle varken grossistkunden eller slutkonsumenten i 
detta fall trovärdigt kunna hota med att välja grossist- och slutkonsumenttjänster över ett parallellt 
fiberaccessnät. Någon direkt återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet skulle ett stadsnät inte ha i detta fall. 
 

                                                      
13

 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 13. 
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Det skulle härvidlag förvisso kunna anföras att den konkurrens, som kan antas uppstå i 
tätortsområden i vilka ett stadsnäts och TeliaSoneras fiberaccessnät är parallella, skulle kunna 
påverka TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet även i villa-
områden i vilka alternativa accessnät helt saknas. Några indikationer på att så vore fallet finns 
emellertid inte. Com Hems erfarenheter från tillsynen av tillträdet till Villafiber pekar snarare i 
motsatt riktning.  
 
Exempelvis kunde TeliaSonera på oklara grunder vägra att lämna offert på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde i Tullinge-området i Botkyrka kommun, trots att Botkyrka Stadsnät AB 
tillhandahöll fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde till flerfamiljshus i kommunens centrala delar. I 
Tullinge-området var TeliaSonera däremot ensam om att bygga och tillhandahålla fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde. Att en konkurrerande aktör tillhandahåller ett fiberbaserat nätinfrastruktur-
tillträde i vissa delar av en kommun tycks således inte behöva påverka TeliaSoneras agerande i 
de delar av kommunen där detta alternativ saknas. 
 
Ytterligare ett förhållande som indikerar att stadsnätens påstått återhållande effekt på 
TeliaSoneras prissättning starkt kan ifrågasättas är det faktum att stadsnäten själva förväntar sig 
högre – inte lägre – priser på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde för det fall prisregleringen på 
fiber tas bort.  
 
I den rapport som revisions- och rådgivningsbolaget Deloitte publicerade i oktober 2011 på 
uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges kommuner och landsting, och som 
syftade till att utreda de kommunala stadsnätens syn på prisregleringens effekter, konstateras det 
att ”det reglerade priset för svartfiberprodukter ligger under stadsnätens nuvarande prisnivå” och 
att en ”möjlig sänkning av priserna för svartfiberprodukter och allmän osäkerhet kring effekter och 
konsekvenser kan komma att leda till minskade investeringar från stadsnätens sida”.

14
 Dessa 

iakttagelser upprepades i Deloittes uppföljande rapport, som togs fram på uppdrag av Sveriges 
kommuner och landsting och som publicerades i september 2012, vari slutsatsen drogs att 
prisregleringen på marknaden för fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde har lett till ”stärkt prispress” 
och risker för en ”intäktsnedgång för svartfiber”.

15
 Detta sägs i sin tur leda till minskad 

investeringsvilja från stadsnätens sida, särskilt när det gäller villa- och glesbygdsområden.
16

  
 
Företrädare för stadsnäten har med Deloittes rapporter som grund därför argumenterat för ett 
borttagande av reglering av TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastruktur-
tillträdet. Motsatsvis kan således slutsatsen dras att stadsnäten förväntar sig märkbart höjda 
priser på fiberbaserade nätinfrastrukturtillträden för det fall fiberprisregleringen tas bort. 
 
Med andra ord ser just de aktörer som i PTS:s Promemoria förväntas ha en återhållande effekt 
på TeliaSoneras prissättning själva framför sig den motsatta effekten av en borttagen fiberpris-
reglering.  
 
Sammanfattningsvis anser Com Hem att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 
prissättningen som tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över stadsnät 
har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat nätinfrastruktur-
tillträde. PTS har således inte visat att Grundvillkor 2(a) är uppfyllt.       
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 Deloitte, Rapport avseende konsekvenserna av regleringen av marknad 4, 2011, s. 2. 
15

 Deloitte, Rapport avseende konsekvenserna av regleringen av marknad 4 – rapport 2, 2012, s. 4; 26. 
16

 Ibid., s. 25.  
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3.4 Steg 1: Analys av Grundvillkor 2(b) – kabel-tv-nätens återhållande effekt 
En tredje fråga att utreda är huruvida PTS har visat att de slutkundsprodukter som tillhandahålls 
över kabel-tv-nät kan antas ha den återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det 
fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet som krävs för att Grundvillkor 2(b) ska kunna anses 
uppfyllt. 
 
I Promemorian anför PTS att en överprissättning av det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet inte 
skulle kunna överföras på slutkundsmarknaden eftersom det skulle kunna leda till att 
slutkunderna (och därmed grossistkunderna) gick över till en bredbandslösning över ett kabel-tv-
nät. PTS menar att det därför vore ekonomiskt irrationellt av TeliaSonera att söka överprissätta 
det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet.

17
 

 
Com Hem konstaterar härvidlag att PTS i Promemorian tycks bortse från en av slutsatserna i 
SMP-utkastet, nämligen att även kabel-tv-näten till stora delar bygger på fiberbaserade 
nätinfrastrukturtillträden som huvudsakligen tillhandahålls av TeliaSonera.

18
 Av detta förhållande 

följer att om TeliaSonera skulle höja priserna på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde, skulle kabel-
tv-operatörerna behöva kompensera sig för denna kostnadsökning genom att höja slutkunds-
priserna. Detta innebär i sin tur att den möjlighet för slutkunderna att gå över till kabel-tv-
baserade bredbandstjänster vid en prishöjning på fiberbaserade bredbandstjänster inte skulle 
föreligga i den utsträckning som PTS förutser.  
 
I SMP-utkastet noterar PTS att det i en sådan situation istället vore troligt att slutkunderna skulle 
byta till slutkundstjänster som levererades av TeliaSoneras slutkundsverksamhet, förutsatt att 
företaget inte höjde sina egna slutkundspriser (vilket TeliaSonera inte skulle behöva göra 
eftersom bolaget kan korssubventionera eventuella förluster på slutkundsmarknaden med vinster 
på grossistmarknaden). Med andra ord har PTS självt avstyrkt kabel-tv-nätens återhållande effekt 
på TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet.

19
 

 
I tillägg bör det uppmärksammas att fiber- och kabel-tv-nät i mycket stor utsträckning är parallell-
etablerade i tätorter, men att sådan parallelletablering är sällsynt i villaområden i vilka endast 
fiberbaserade accessnät normalt sett byggs ut. Om TeliaSonera fiberanslutit en villa och en 
extern grossistkund erhållit nätinfrastrukturtillträde till hela eller delar av fiberanslutningen, skulle 
således varken grossistkunden eller slutkonsumenten – för det fall TeliaSonera valde att överpris-
sätta det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet – kunna välja någon alternativ bredbandslösning 
över ett kabel-tv-nät. Inom villaområden kan således kabel-tv-näten inte förväntas ha någon åter-
hållande effekt på TeliaSoneras prissättning på det fiberbaserade nätinfrastrukturtillträdet. 
 
Sammanfattningsvis anser Com Hem att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 
prissättningen som tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över kabel-tv-
nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde. PTS har således inte visat att Grundvillkor 2(b) är uppfyllt.       
 
Com Hem kan därmed dra slutsatsen att PTS inte har visat att något av Grundvillkoren är 
uppfyllt. I enlighet med vad som anförs i avsnitt 2 bör såväl Alternativ 1 som Alternativ 2 
redan av denna anledning avstyrkas i sin helhet.   
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 PTS, Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dnr. 11-9306, 2013, s. 13. 
18

 PTS, Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), dnr. 11-9306, 2013, s. 96. 
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3.5 Steg 2: Analys av förslaget på införande av EOI-skyldigheten 
Även om PTS skulle visa – vilket som ovan nämnts Com Hem anser att PTS inte gör – att något 
av Grundvillkoren skulle kunna anses uppfyllt, ska det i ett andra steg utredas dels huruvida den 
föreslagna EOI-skyldigheten skulle kunna anses leda till en tillräcklig grad av likabehandling, dels 
huruvida den praktiska implementeringen av EOI-skyldigheten skulle kunna anses genomförbar 
och lämplig. Först efter ett sådant andra steg i analysen kan ställning tas till PTS:s hela förslag på 
Alternativ 1. Nedan analyseras EOI-skyldighetens förväntade effekter, medan den föreslagna 
praktiska implementeringen kommenteras i avsnitt 3.6. 
 
Inledningsvis bör det noteras att PTS har valt att inte lägga fram fullständiga förslag på 
skyldigheter. Även om Com Hem har full förståelse för PTS:s ambition att först inhämta 
marknadens synpunkter på det övergripande förslaget, kan Com Hem konstaterar att 
avsaknaden av en detaljerad redogörelse för EOI-skyldighetens innehåll försvårar bedömningen 
av och ett välgrundat ställningstagande till huruvida EOI-skyldigheten skulle leda till en tillräcklig 
grad av likabehandling.  
 
Än viktigare är att Com Hems grundläggande uppfattning i detta sammanhang är att de redan nu 
gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är otillräckliga för att säkerställa 
den likabehandling som dagens reglering av TeliaSonera, inklusive fiberprisregleringen, 
syftar till. Innan något införande av EOI-skyldigheten bör övervägas måste det säkerställas att 
nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter formuleras på ett sådant sätt att de får 
avsedd effekt på TeliaSoneras faktiska likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-
skyldigheten är i nuläget därför inte relevant, varför Alternativ 1 även av denna anledning 
bör avstyrkas. 
 
Även om det skulle konstateras – vilket Com Hem anser att det idag inte finns fog för – att 
de redan nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är tillfyllest i 
förhållande till övrig reglering (inklusive prisreglering), skulle ett förslag på en EOI-
skyldighet behöva visa att och på vilka konkreta sätt en eventuell EOI-skyldighet skulle 
leda till märkbart hårdare krav på likabehandling. Eftersom dylika förtydliganden inte 
framförs i Promemorian kan inte Alternativ 1 tillstyrkas på goda grunder.  
 
I Promemorian uppmärksammar PTS att EOI-skyldigheten innebär att SMP-operatören åläggs att 
tillhandahålla exakt samma tillträdesprodukter externt som internt, över samma beställnings- och 
informationssystem, och på samma villkor. PTS hänvisar också till EU-kommissionens och 
BEREC:s uppfattning att EOI-skyldigheten innebär fullständig likabehandling på alla punkter.

20
 

Denna beskrivning av EOI-skyldigheten bör jämföras med den EOI-skyldighet som TeliaSonera 
skisserar i inlagan TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of 
Input (”TeliaSonera-inlagan”). Häri konstaterar TeliaSonera det följande: 
 

”Utöver den likabehandling som Skanova redan idag tillämpar, och som löpande granskas 
och följs upp av EAB, innebär ett åtagande om EOI även att kunden Telia och externa 
kunder använder samma gränssnitt vid förfrågningar och beställningar till Skanova. 
Övergången till EOI uppnås genom att samtliga aktörer på marknaden har tillgång till: 

 Samma produkt – samma avtal, kvalitet, support  
 Samma pris – samma prislista, samma rabattsystem 
 Samma information – samma gränssnitt för förfrågan med information från 

samma källa 
 Samma orderflöde – samma gränssnitt och process fram till leverans  
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 Samma leverans – samma villkor för leverans från samma leverantör  
 Samma fakturering – fakturor som genereras från samma system”

21
 

 
Com Hem drar härvid slutsatsen att den enda nya skyldighet som enligt TeliaSoneras uppfattning 
följer av ett införande av EOI är att grossistkunderna ska kunna ställa förfrågningar och göra 
beställningar via samma gränssnitt som TeliaSoneras slutkundsverksamhet. I övrigt är det 
samma likabehandlingsskyldighet som har gällt sedan 2010. 
 
Com Hem ställer sig mycket frågande till att det är en sådan likabehandling som EU-
kommissionen och BEREC har haft i åtanke när de beskrivit EOI-skyldigheten som fullständig 
likabehandling på alla punkter. Com Hem ställer sig också tveksamt till att externa grossistkunder 
– såsom PTS uttrycker det i Promemorian – skulle ”kunna vara säkra på att de inte diskrimineras” 
på exempelvis den grunden att de får fakturor från samma system som TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet. 
 
Com Hems erfarenhet av att försöka få tillträde till Villafiber ger vid handen att det är helt andra 
faktorer som är avgörande för att någon risk för diskriminering inte ska uppstå. Precis som PTS 
uttrycker det i Promemorian behöver en eventuell EOI-skyldighet – likväl som en ”traditionell” 
icke-diskrimineringsskyldighet – koncentreras på när, var och hur tillträde ska tillhandahållas. 
Enligt Com Hem är det också helt avgörande att såväl en ”traditionell” icke-diskriminerings-
skyldighet som en EOI-skyldighet är detaljerad, att den enkelt kan implementeras inom ramen för 
TeliaSoneras befintliga arbetsprocesser, att den är konkret i förhållande till den terminologi som 
TeliaSonera använder och att den kan förväntas lösa de konkurrensproblem som är orsaken till 
att skyldigheten har införts. 
 
Ett bra exempel är den icke-diskrimineringsskyldighet som redan idag gäller för TeliaSonera. I 
2010 års beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
konstaterar PTS att en likabehandlingsskyldighet är nödvändig bland annat eftersom TeliaSonera 
– för det fall en likabehandlingsskyldighet saknas – kan undanhålla information för grossist-
kunderna som exempelvis är ”nödvändig för grossistkundens investeringsbeslut såsom planer för 
nyinvestering, teknikskiften (…)”.

22
  

 
Av denna anledning har TeliaSonera bland annat ålagts att tillhandahålla ”den information som 
företaget erbjuder andra på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för TeliaSoneras 
egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners tjänster”

23
 och att ”lämna ut all sådan 

relevant information till grossistkunderna som också är tillgänglig för dess slutkunds-
verksamhet.”

24
 

 
Trots denna skyldighet att tillhandahålla samma information på samma villkor till grossist-
kunderna som till den egna verksamheten har TeliaSonera infört en process för nyanläggning av 
Villafiber som i praktiken leder till att TeliaSoneras egen verksamhet ges ett grundläggande 
informationsövertag, vilket i sin tur leder till en grundläggande konkurrensfördel på 
slutkundsmarknaden.  
 
I dagsläget får grossistkunderna nämligen information om TeliaSoneras planerade utbyggnader 
av nätet först efter en så kallad förberedelsefas.  
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 TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of Input, 2013, s. 2.  
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 PTS, Beslut: Marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), Dnr: 07-11757/23, 2010, s. 291. 
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Under förberedelsefasen är det endast TeliaSonera som vet om att ett visst geografiskt område 
kan komma att byggas ut, och det är därför endast TeliaSonera som kan bedriva marknads-
bearbetning inom detta område under förberedelsefasen. När TeliaSonera har lyckats uppnå en 
tillräckligt hög penetration (i form av ingångna avtal med slutkunder för anslutning med fiber), 
fattar TeliaSoneras grossistverksamhet ett investeringsbeslut. I samband med investerings-
beslutet får grossistkunderna information om att området de facto ska fiberanslutas.  
 
Därefter inträder den så kallade eftermarknadsfasen, under vilken TeliaSonera ansluter de 
kunder som lagt beställningar under den exklusiva förberedelsefasen (denna del av 
eftermarknadsfasen kallas för byggfasen) samtidigt som grossistkunderna kan påbörja sin 
marknadsbearbetning och TeliaSonera kan fortsätta den marknadsbearbetning som inleddes 
under förberedelsefasen. De beställningar som en grossistkund arbetar upp under 
eftermarknadsfasen realiseras därefter i en andra byggfas, som kallas för leveransperiod i figur 1 
nedan.  
 
Processens praktiska följder är framför allt två: dels kan TeliaSonera utnyttja att ett first mover 
advantage och under obestämd tid ostört marknadsföra sig i ett område som koncernen ansett 
relevant för fiberanslutning, dels tar det – givet de ledtider som TeliaSonera idag tillämpar – 
omkring två år mellan den tidpunkt då grossistkunderna får information om att ett område är 
bearbetningsbart och den tidpunkt då TeliaSonera kan ansluta de hushåll som grossistkunderna 
har slutit avtal med. Denna tidsutdräkt kan beräknas vara dubbelt så lång som den tidsutdräkt 
som gäller för TeliaSoneras egen verksamhet i förberedelsefasen och den första byggfasen (se 
figuren 1 nedan). 
 
Figur 1: TeliaSoneras process för nyanläggning av fiber i dagsläget 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om grossistkunderna skulle få – såsom PTS uttrycker det i 2010 års beslut – all sådan relevant 
information som också är tillgänglig för dess egen verksamhet, torde de få informationen om 
vilket område som är bearbetningsbart redan i förberedelsefasen (se figur 2 nedan). Om grossist-
kunderna skulle få informationen i förberedelsefasen skulle de dels ha samma möjligheter som 
TeliaSonera att marknadsföra sig i det relevanta området, dels skulle anslutningen av grossist-
kundernas slutkunder sannolikt kunna ske vid ett tidigare skede, vilket sammantaget skulle leda 
till en märkbart högre grad av likabehandling jämfört med förhållandena i dagsläget.  
 
Härvidlag kan noteras att TeliaSonera fortfarande skulle kunna anlägga ”sina egna” anslutningar 
före grossistkundernas anslutningar – detta i syfte att undvika att TeliaSonera skulle åläggas 
skyldigheter att bereda tillträde till en infrastuktur som inte är tillgänglig.

25
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 Jfr TeliaSoneras skyldighet att tillgodose en ”rimlig begäran”, dvs. en begäran som avser ett område där 

TeliaSonera antingen har tillgänglig fiber eller har tillgänglig kanalisation – då inbegripet fallet i vilket 

kanalisationen behöver ”skarvas”.   
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Att grossistkunderna skulle få tillgång till information om planerad utbyggnad vid samma tidpunkt 
som TeliaSonera skulle däremot få konkret och positiv effekt på konkurrensvillkoren och sannolikt 
också på den totala fiberpenetrationen.  
 
Figur 2: Alternativ för TeliaSoneras process för nyanläggning av fiber 

 
Såsom noterats ovan är det givet PTS:s allmänt hållna beskrivning av EOI-skyldigheten närmast 
omöjligt att på goda grunder tillstyrka förslaget. Den EOI-skyldighet som skisseras i TeliaSonera-
inlagan är i Com Hems ögon dessutom otillräcklig, dels på den grunden att den inte skulle 
innebära en tillräckligt stor och relevant ambitionshöjning i fråga om likabehandling, dels på den 
grunden att den utgår från att nu gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter fungerar 
tillfredsställande. Såsom uttryckts ovan är det Com Hems uppfattning att så inte är fallet.  
 

Sammanfattningsvis konstaterar Com Hem att de redan nu gällande tillträdes- och 
likabehandlingsskyldigheterna är otillräckliga för att säkerställa den likabehandling som dagens 
reglering av TeliaSonera, inklusive fiberprisregleringen, syftar till. Innan något införande av EOI 
och borttagande av fiberprisregleringen övervägs bör det säkerställas att nu gällande tillträdes- 
och likabehandlingsskyldigheter formuleras på ett sådant sätt att de får avsedd effekt på 
TeliaSoneras faktiska likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-skyldigheten är i nuläget 
därför inte relevant. 
 
Com Hem konstaterar också, för det fall de nu gällande tillträdes- och likabehandlings-
skyldigheterna skulle anses tillfyllest i förhållande till övrig reglering (inklusive prisreglering), att 
PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt har visat varken vad den föreslagna EOI-skyldigheten 
i praktiken skulle innebära eller att den skulle medföra märkbart hårdare krav på likabehandling. 
Något tillstyrkande av förslaget på EOI-skyldigheten kan även av denna anledning inte lämnas.  
 
I avsnitt 4 redovisar Com Hem ett antal förslag på förtydliganden av och tillägg till de nu gällande 
tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna som enligt Com Hem skulle leda till en högre grad 
av likabehandling.           
 

3.6 Steg 2: Analys av förslaget på praktisk implementering av EOI 
I fråga om det praktiska genomförandet av EOI-skyldigheten hänvisar PTS i Promemorian till EU-
kommissionen som föreslagit att EOI-skyldigheten ska införas stegvis. Vidare anför PTS att ett 
införande av EOI-skyldigheten endast kan medföra eventuella lättnader i prisregleringen först när 
TeliaSonera kan visa att nödvändiga steg uppnåtts, t.ex. genom att gemensamma system för 
information och beställning är i drift. PTS menar också att det kan vara skäligt att prisregleringen 
tas bort successivt för en produkt i taget.  
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PTS:s förslag på praktisk implementering av EOI-skyldigheten hänger således ihop med PTS:s 
förslag på det praktiska borttagandet av fiberprisregleringen, varför dessa två förslag nedan 
analyseras tillsammans.

26
 

 
Com Hem noterar att PTS:s bedömningar stämmer väl överens med det förslag som presenteras 
i TeliaSonera-inlagan. TeliaSonera konstaterar att en EOI-skyldighet skulle kunna införas stegvis 
för fyra olika produktområden, och att ett sådant införande skulle ta minst tre år. Det produkt-
område på vilket TeliaSonera snabbast skulle kunna tillämpa EOI – och därmed det 
produktområde för vilket fiberprisregleringen först skulle kunna tas bort – är enligt TeliaSonera 
Villafiber. Enligt TeliaSonera skulle EOI kunna börja tillämpas för Villafiber redan 2014. 
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Som anförts ovan i avsnitt 3.5 är det enligt Com Hem i dagsläget inte relevant att införa EOI. 
Därtill är det Com Hems uppfattning - för det fall det skulle anses relevant att införa en EOI-
skyldighet - att ett stegvist införande av EOI-skyldigheten och ett stegvist borttagande av 
fiberprisregleringen skulle få olyckliga konsekvenser. Skälen för denna bedömning redovisas i det 
följande.  
 
För det första visar erfarenheterna från tillträdet till såväl kopparbaserad som fiberbaserad 
nätinfrastruktur att det tar lång tid innan tillträdet fungerar i praktiken. Det tar med andra ord viss 
tid innan grossistkunderna – trots förekomsten av tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter för 
TeliaSonera – på ett fungerande och icke-diskriminerande sätt får tillträde till nätinfrastrukturen. 
Därmed tar det också viss tid innan tillträdena får avsedd effekt på konkurrensen. Att ta bort 
prisregleringen när TeliaSonera – såsom PTS uttrycker det – ”kan visa att nödvändiga steg har 
uppnåtts” är således inte detsamma som att ta bort prisregleringen när det kan visas att de 
nödvändiga stegen i praktiken medger det tillträde för grossistkunderna som regleringen syftar till. 
 
Annorlunda uttryckt skulle den modell som PTS föreslagit kunna leda till att prisreglering togs bort 
innan EOI-skyldigheterna fått praktiskt genomslag och därmed innan konkurrensen hunnit börja 
fungera tillfredsställande. I ett sådant läge skulle TeliaSonera – under perioden mellan det att 
prisregleringen tagits bort och det att EOI-skyldigheterna fått praktiskt genomslag – ha möjlighet 
att överprissätta eller tillämpa annan prissättning på grossistmarknaden som skulle missgynna 
slutanvändarna. Risken för en sådan utveckling skulle vara särskilt stor inom de marknads-
segment på vilka konkurrensen i utgångsläget är som minst utvecklad. Det kan här noteras att 
Villafiber, det vill säga det marknadssegment på vilket TeliaSonera snabbast säger sig kunna 
tillämpa EOI – och därmed det marknadssegment för vilket fiberprisregleringen först skulle tas 
bort – är just ett sådant outvecklat marknadssegment. 
 
För det andra konstaterar Com Hem att ett stegvist införande av EOI-skyldigheten och ett stegvist 
borttagande av fiberprisregleringen skulle leda till större komplexitet för grossistkunderna på 
marknaden för fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde. Vissa villkor skulle gälla för vissa produkt-
kategorier, medan andra villkor skulle gälla för andra produktkategorier. En sådan ökad 
komplexitet skulle kunna leda till att grossistkunderna skulle avstå från eller minska sina inköp av 
de grossistproduktkategorier för vilka nya och oprövade villkor tillämpades. Detta skulle i sin tur få 
till följd att konkurrensen på både grossist- och slutkundsnivå inom dessa marknadssegment 
skulle minska. Mot bakgrund av TeliaSoneras förslag att först börja tillämpa EOI på 
produktkategorin Villafiber – vilken också skulle bli den produktkategori för vilken prisregleringen 
först togs bort – kan slutsatsen återigen dras att ett stegvist praktiskt genomförande av EOI i 
enlighet med PTS:s och TeliaSoneras förslag skulle riskera att leda till minskad konkurrens på 
marknadssegmentet för Villafiber.   
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För det tredje uppmärksammar Com Hem att den modell som PTS föreslår, det vill säga en 
modell i vilket prisregleringen på en viss produktkategori ska upphävas när TeliaSonera kan visa 
att nödvändiga steg har genomförts och inte när det kan visas att de nödvändiga stegen i 
praktiken medger det tillträde för grossistkunderna som regleringen syftar till, medför en ökad risk 
för felbeslut (se ovan) och därmed ett ökat behov av att kunna återinföra prisreglering. Vad som i 
detta sammanhang är viktigt att notera är att ett eventuellt beslut om återinförd prisreglering för 
en viss produktkategori skulle kunna överklagas – precis som alla andra motsvarande beslut som 
PTS fattar. Mot bakgrund av den tid som det idag tar för ett överklagat PTS-beslut att vinna laga 
kraft, skulle TeliaSonera under flera år kunna ta ut överpriser eller tillämpa annan prissättning på 
grossistmarknaden som skulle missgynna slutanvändarna – även för det fall TeliaSonera inte 
tillämpade EOI-skyldigheten på avsett sätt. 
 
Sammanfattningsvis anser Com Hem, vilket anförts ovan i avsnitt 3.5, att det inte är relevant att 
införa en EOI-skyldighet. För det fall det skulle anses relevant att införa en EOI-skyldighet och 
överväga ett borttagande av fiberprisregleringen, avstyrker Com Hem PTS:s förslag på praktisk 
implementering som innebär ett stegvist införande av EOI-skyldigheten och ett stegvist 
borttagande av fiberprisregleringen. För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem 
anför i avsnitt 3.2-3.6 – att gå vidare med Alternativ 1 bör prisregleringen på fiberbaserat 
nätinfrastrukturtillträde istället kunna tas bort först när det har kunnat konstateras att 
TeliaSoneras genomförande av EOI-skyldigheten får det praktiska genomslag som avsetts. I ett 
sådant fall borde dessutom borttagandet av prisregleringen ske samtidigt för samtliga grossist-
produktkategorier, i syfte att undvika ökad komplexitet för grossistkunderna. Mot bakgrund av 
bedömningarna i TeliaSonera-inlagan av den sannolika tidsåtgången för en omställning, skulle 
prisregleringen i ett sådant fall först kunna tas bort i samband med nästa regleringsperiod 
2017/2018.    

 
3.7 Steg 2: Analys av förslaget på kommunala konkurrens- och marknadsanalyser 
med syfte att möjliggöra en kommunalt differentierad prisreglering 
Såsom konstaterats ovan förutsätter Alternativ 2 (liksom Alternativ 1) att PTS har visat att något 
av Grundvillkoren kan anses uppfyllt. Om så är fallet ska, enligt PTS:s förslag, lokala konkurrens- 
och marknadsanalyser genomföras på kommunal nivå i syfte att utreda om en lättnad av 
prisregleringen på tillträde till TeliaSoneras fiberbaserade nätinfrastruktur i vissa kommuner vore 
lämplig.

28
  

 
Såsom redogörs för i avsnitt 3.2-3.4 är det Com Hems uppfattning att PTS inte har visat att något 
av Grundvillkoren kan anses uppfyllt. Enligt Com Hem har PTS inte på ett fullt ut tillfreds-
ställande sätt visat att vare sig ett prisreglerat och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde eller 
prissättningen som tillämpas av operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella 
och konkurrerande infrastrukturer har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras 
prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde. Redan av denna anledning bör Alternativ 2 
avstyrkas i sin helhet.    
 
Även om PTS skulle kunna visa att något av Grundvillkoren kan anses uppfyllt, måste ställning 
tas till huruvida PTS:s förslag på kommunala konkurrens- och marknadsanalyser, med syfte att 
möjliggöra en kommunalt differentierad prisreglering, är genomförbart över huvud taget. Först 
efter ett sådant andra steg i analysen kan ställning tas till PTS:s hela förslag på Alternativ 2.    
 
Com Hems uppfattning är att det praktiska genomförandet av kommunala konkurrens- och 
marknadsanalyser och en kommunalt differentierad prisreglering skulle leda till en mycket 
svårhanterlig arbetsbörda för PTS.  
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Såsom anförs av PTS i Promemorian skulle Alternativ 2 innebära att PTS under en och samma 
regleringsperiod systematiskt skulle analysera konkurrensvillkoren på kommunnivå och 
kontinuerligt göra bedömningar av om prisregleringen på tillträde till fiberaccess mot bakgrund av 
en sådan bedömning skulle hävas alternativt återinföras.

29
 Eftersom fokus för de kommunala 

marknadsanalyserna framför allt skulle ligga på effekterna på konkurrensen av parallella stadsnät 
eller kabel-tv-nät (se avsnitt 3.3 och 3.4)

30
, och mot bakgrund av att det idag finns cirka 165 

stadsnät
31

 och omkring 70 kabel-tv-operatörer
32

, skulle PTS således vid varje regleringsperiod – i 
ett worst case-scenario – behöva genomföra mellan 71 och 166 konkurrens- och 
marknadsanalyser. 
 
Givet att PTS idag är fullt sysselsatt med att genomföra en marknadsanalys, tycks det enkelt 
uttryckt inte rimligt att PTS skulle genomföra en sådan stor mängd lokala analyser, som därtill 
skulle behöva samrådas med såväl marknadens parter som EU-kommissionen. 
 
Ytterligare ett förhållande som förstärker denna bedömning är att EU-kommissionen, i fråga om 
grunder för geografiska marknadsavgränsningar, har lagt stor vikt vid beteendemässig data. EU-
kommissionen har noga analyserat exempelvis förekomsten av differentierade slutkundspriser, 
differentierade marknadsstrategier, differentierade säljkanaler och funktionella skillnader mellan 
produkter.

33
 I varje analys av de lokala konkurrensvillkoren skulle PTS således noga och 

detaljerat behöva granska TeliaSoneras agerande på marknaden, vilket skulle öka 
arbetsbelastningen på PTS än mer.  
 
Härvid skulle det förvisso kunna anför as att PTS förhållandevis snabbt och enkelt skulle kunna 
skala ner antalet kommuner för vilka geografiska marknadsanalyser skulle vara relevanta. Mot 
detta kan emellertid invändas att även om antalet relevanta kommuner skulle reduceras till mellan 
fem och tio stycken, skulle PTS:s utredningsbörda mångfaldigas mellan fem och tio gånger i 
jämförelse med dagsläget.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar Com Hem att även om endast ett mycket begränsat antal 
kommuner skulle komma i fråga för lokala konkurrens- och marknadsanalyser, skulle det 
praktiska genomförandet av de kommunala analyserna medföra en mycket svårhanterlig 
arbetsbörda för PTS. Alternativ 2 bör även av denna anledning avstyrkas.        
 

4. Slutsatser och förslag 
I avsnitt 3.2-3.4 har Com Hem gjort följande bedömningar i fråga om huruvida PTS har visat att 
något av Grundvillkoren kan anses uppfyllt: 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen på ett prisreglerat 
och kopparbaserat nätinfrastrukturtillträde har en tillräcklig återhållande effekt på 
TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 1). 
 

 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som tillämpas av 
operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och konkurrerande 
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stadsnät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på fiberbaserat 
infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(a)). 

 
 PTS har inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt visat att prissättningen som tillämpas av 

operatörer som tillhandahåller slutkundsprodukter över parallella och konkurrerande 
kabel-tv-nät har en tillräcklig återhållande effekt på TeliaSoneras prissättning på 
fiberbaserat infrastrukturtillträde (Grundvillkor 2(b)). 

 
Com Hem har därmed dragit slutsatsen att PTS inte har visat att något av Grundvillkoren är 
uppfyllt. I enlighet med vad som anförs i avsnitt 2 bör såväl Alternativ 1 som Alternativ 2 redan av 
denna anledning avstyrkas i sin helhet. 
 
I avsnitt 3.5 och 3.6 har Com Hem också gjort följande bedömningar i fråga om PTS:s förslag på 
införande och praktisk implementering av EOI-skyldigheten inom ramen för Alternativ 1:  

 
 De redan idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna är otillräckliga för att 

säkerställa den likabehandling som dagens reglering av TeliaSonera, inklusive 
fiberprisregleringen, syftar till. Innan något införande av EOI-skyldigheten och 
borttagande av fiberprisregleringen övervägs bör det säkerställas att nu gällande 
tillträdes- och likabehandlingsskyldigheter formuleras på ett sådant sätt att de får avsedd 
effekt på TeliaSoneras faktiska likabehandlingsarbete. Något införande av EOI-
skyldigheten är i nuläget därför inte relevant. 
 

 Även om de idag gällande tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna skulle anses 
tillfyllest i förhållande till övrig reglering (inklusive fiberprisreglering), har PTS inte på ett 
fullt ut tillfredsställande sätt visat varken vad den föreslagna EOI-skyldigheten i praktiken 
skulle innebära eller att den skulle medföra märkbart hårdare krav på likabehandling. 
Utan dylika tydliggörande kan förslaget på ett införande av EOI-skyldigheten inte 
tillstyrkas på goda grunder. 
 

 För det fall det vore relevant att införa en EOI-skyldighet och överväga ett borttagande av 
fiberprisregleringen, skulle ett stegvist införande av en EOI-skyldighet och ett stegvist 
borttagande av prisregleringen leda till försämrad konkurrens på slutkundsmarknaden, 
och då inte minst på villamarknadssegmentet, och till att TeliaSonera skulle kunna ta ut 
överpriser eller tillämpa annan för slutanvändarna ogynnsam prissättning, även för det fall 
bolaget befanns bryta mot EOI-skyldigheterna.       

 
I avsnitt 3.7 har Com Hem slutligen gjort följande bedömning i fråga om PTS:s förslag på 
kommunala konkurrens- och marknadsanalyser inom ramen för Alternativ 2: 

 
 Det praktiska genomförandet av de kommunala konkurrens- och marknadsanalyserna, 

med syfte att möjliggöra en kommunalt differentierad prisreglering, skulle medföra en 
mycket svårhanterlig arbetsbörda för PTS. Mot bakgrund av att det idag finns cirka 70 
kabel-tv-nät och omkring 165 stadsnät, skulle PTS i ett worst-case-scenario behöva 
genomföra mellan 71 och 166 stycken marknadsanalyser inför varje regleringsperiod, 
vilka dessutom skulle behöva notifieras EU-kommissionen. Enligt Com Hem är det inte 
rimligt att PTS skulle genomföra en sådan stor mängd marknadsanalyser.     

 
Med grund i ovan nämnda bedömningar drar Com Hem följande slutsats: 
 

 Com Hem avstyrker både Alternativ 1 och Alternativ 2 och föreslår en bibehållen 
prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde med ett antal förtydliganden av och 
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tillägg till tillträdes- och icke-diskrimineringsskyldigheterna (se Com Hems detaljerade 
förslag nedan). 
 

 
I syfte att göra nu gällande skyldigheter så praktiskt relevanta som möjligt, vill Com Hem framföra 
följande förslag på förtydligande av och tillägg till tillträdes- och likabehandlingsskyldigheterna: 
 

 Förtydliganden av och tillägg till tillträdesskyldigheterna: 
 PTS fastställer att en fiber är driftsatt och tillgänglig i direkt anslutning till att den 

är indragen oberoende av om övriga fastigheter i området är anslutna, oberoende 
av om den är registrerad i TeliaSoneras system och oberoende av om en 
konsumenttjänst har bokats av slutkunden. 

 PTS förtydligar vad som menas med att kanalisation behöver ”iordningställas” i 
fråga om vad som ska anses utgöra en rimlig begäran. 

 PTS förtydligar vad som menas med ”markarbeten” i fråga om vad som ska anses 
utgöra en rimlig begäran. 

 PTS utökar antalet exempel på vad som menas med att ”skarva mot ny 
kanalisation”, och inkluderar bland annat anslutning från kopplingsskåp till villa i 
detta begrepp. 

 PTS inkluderar stolplinjer i definitionen av ”befintlig kanalisation”. 
 PTS fastställer att och på vilka sätt som ett nekande till begärt tillträde ska styrkas 

av TeliaSonera, t ex genom undersökning av befintlig kanalisation, styrkande av 
att en fiber inte är indragen och styrkande av att slutkundstjänster inte levereras. 

 
 Förtydligande av och tillägg till icke-diskrimineringsskyldigheten: 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och utomstående 
grossistkunder, ska få information om vilka områden som befinner sig i 
förberedelsefas och därmed ha möjlighet att lägga beställningar före 
TeliaSoneras första investeringsbeslut. 

 PTS förtydligar att samtliga operatörer, dvs. både TeliaSonera och utomstående 
grossistkunder, ska kunna göra tilläggsbeställningar under den så kallade 
byggfasen och att tilläggsbeställningarna ska levereras under samma byggfas. 

 
För det fall PTS väljer – trots de invändningar som Com Hem anför i avsnitt 3.2-3.6 – att gå 
vidare med Alternativ 1, föreslår Com Hem det följande i fråga om processen för borttagande av 
prisreglering på fiberbaserat infrastrukturtillträde: 
 

 Prisregleringen på fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde ska kunna tas bort först när 
det har kunnat konstateras att TeliaSonera på ett trovärdigt och långsiktigt hållbart 
sätt i praktiken uppfyller EOI-skyldigheten i fråga om samtliga grossisttjänst-
kategorier. Förslaget på ett stegvis införande av EOI-skyligheten och ett stegvis 
borttagande av prisregleringen avstyrks därmed. Mot bakgrund av 
bedömningarna i TeliaSonera-inlagan av den sannolika tidsåtgången för en 
omställning, skulle prisregleringen först kunna tas bort i samband med nästa 
regleringsperiod 2017/2018. 

             

 
 

* * * 
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Kontaktperson på Com Hem: 
Carl-Johan Rydén 
Head of Public & Regulatory Affairs 
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs 
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Post- och telestyrelsen  
Konkurrensavdelningen 
Att: Emilie Fridensköld  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Insänt via e-post till:  
smp@pts.se 

 
 
 
 
Yttrande över promemorian Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 
5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5) 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av promemorian Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 
5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende marknaden för 
bitströmstillträde (marknad 5) (”Beslutsutkastet”), som tagits fram och remitterats av Post- och 
telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får härmed lämna följande yttrande.  
 

1. Inledning 
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och kompletta 
konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76 miljoner anslutna 
hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom att tillhandahålla  
500 Mbit/s-tjänster till över en miljon hushåll lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till 
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och 
företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.  
 
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till TeliaSonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 20 procent av företagets omsättning i 
utvecklingen av nät och tjänster. Därmed bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade 
konkurrensen, som långsiktigt skapar förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling 
på både tv-, telefoni- och bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som 
samhälle.  
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2. Sammanfattning av Com Hems synpunkter och förslag 
Com Hems överväganden och synpunkter på PTS:s förslag på beslut avseende marknaden för 
bitströmstillträde (”Marknad 5”) sammanfattas nedan och utvecklas i större detalj i avsnitt 3 och 
avsnitt 4. 
 

 Com Hems bedömningar i fråga om PTS:s produktmässiga marknadsavgränsning  
 Com Hem konstaterar att PTS inte har motiverat den nya produktmässiga 

marknadsavgränsningen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. 
 

 Com Hem noterar dels att PTS inte har genomfört någon analys av 
substituerbarheten mellan Bitströmstillträde och KO-tillträde över huvud taget, 
dels att en sådan substitutionsanalys skulle ge vid handen att Bitströmstillträde 
och KO-tillträde skiljer sig åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför 
allt – i tilltänkt användning, både utifrån ett efterfråge- och utbudsperspektiv. De 
båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma 
produktmarknad. 
 

 Com Hems bedömningar i fråga om PTS:s fastställande av aktör med dominerande 
inflytande 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har beräknat TeliaSoneras 
marknadsandel på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är 
avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat bakgrunden till TeliaSoneras begränsade 
marknadsandel. PTS tycks bortse från att de största köparna av TeliaSoneras 
grossistprodukter enhälligt framfört att det idag inte är möjligt – till följd av det 
reglerade pris som PTS har fastställt för Bitströmstillträde – att köpa tillträde till 
och bygga en lönsam slutkundsaffär baserat på Bitströmstillträde. Enligt Com 
Hem är det anmärkningsvärt att PTS söker motivera ett borttagande av en 
skyldighet med att den part som tidigare har träffats av skyldigheten till följd av 
PTS:s prisreglering inte har behövt tillhandahålla den reglerade produkten i någon 
nämnvärd utsträckning. TeliaSoneras begränsade marknadsandel på den av PTS 
definierade marknaden kan av dessa anledningar inte ligga till grund för 
slutsatsen att TeliaSonera inte har en dominerande ställning.   
 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration på en produktmarknad som i Com Hems 
mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att 
även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat TeliaSoneras möjligheter att begränsa tillgången 
till slutkundsmarknaden. PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de 
tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via KO-tillträden 
som tillhandahålls på de kommunala stadsnätens nätinfrastruktur, kan i dagsläget 
antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 

Com Hems konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen på en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt.  
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För det andra noterar Com Hem att även om produktmarknaden vore korrekt 
avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat de effekter 
som TeliaSoneras ägande av infrastrukturen får på inträdes- och expansions-
möjligheterna för alternativa leverantörer av virtuella accessförbindelser. PTS:s 
antagande om alternativa möjligheter för konkurrerande leverantörerna av 
virtuella accessförbindelser att nå slutkundsmarknaden via infrastrukturer som 
står utanför TeliaSoneras kontroll, kan i dagsläget antas vara giltigt för mindre än 
en femtedel av marknaden. 
 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- och 
samproduktionsfördelar 
Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
stordrifts- och samproduktionsfördelar tar sin utgångspunkt i en produktmarknad 
som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 

 
 PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande köparmakt 

Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 
köparmakt tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 
 

 PTS:s bedömning av potentiell konkurrens 
Com Hem konstaterar för det första att PTS har bedömt den potentiella 
konkurrensen med utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Com Hem noterar för det andra att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfreds-
ställande sätt analyserat den potentiella konkurrensens sannolika genomslag. 
PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät kan i dagsläget antas 
vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. PTS tycks dessutom, i sitt 
antagande om potentiell konkurrens från operatörer som idag köper 
nätinfrastrukturtillträde från TeliaSonera för att tillhandahålla slutkundsprodukter, 
bortse från det faktum att något inträde på KO-marknaden med utgångspunkt i ett 
sådant nätinfrastrukturtillträde hittills inte har skett.  

 
 Com Hems slutsatser: 

 Com Hem avstyrker PTS:s förslag på ny produktmässig marknadsavgränsning. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
marknadsandel. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala 
integration. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll av 
infrastrukturen. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- 
och samproduktionsfördelar. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 
köparmakt. 
 

 Com Hem avstyrker PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen. 
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 Com Hems förslag: 

 Com Hem föreslår att PTS står fast vid den produktmässiga marknads-
avgränsning om vilken myndigheten fattade beslut i 2010 års reglering av 
Marknad 5. 
  

 Com Hem föreslår att PTS beslutar att TeliaSonera är ett företag med ett sådant 
betydande inflytande på Marknad 5 som avses i 8 kap. 7 § LEK.  

 

3. Detaljerade synpunkter 
 

3.1 PTS:s förslag på marknadsavgränsning  
I Beslutsutkastets avsnitt 3 anför PTS att den produktmässiga avgränsningen av den relevanta 
marknaden bör utvidgas i förhållande till 2010 års reglering. Enligt PTS:s förslag bör Marknad 5 
omfatta inte endast virtuella accessförbindelser på transmissionsnivå (”Bitströmstillträde”), som 
i 2010 års beslut var den enda produktkategori som enligt PTS:s dåvarande bedömning 
tillhandahölls på den relevanta marknaden

1
, utan också virtuella accessförbindelser på 

kommunikationsnivå (”KO-tillträde”).
2
 I fråga om den tekniska och infrastrukturella 

avgränsningen bedömer PTS – i linje med 2010 års reglering – att virtuella accessförbindelser 
över kopparnät och fibernät ska inkluderas, medan virtuella accessförbindelser över kabel-tv-nät 
och radiospektrum ska exkluderas.

3
 Avseende den geografiska avgränsningen föreslår PTS – 

också i linje med 2010 års reglering – att den relevanta marknaden är nationell.
4
 

 
Den skillnad som föreligger mellan marknadsavgränsningen i 2010 års reglering av Marknad 5 
och PTS:s nu aktuella förslag är således den produktmässiga avgränsningen.    
 
Den nya produktmässiga marknadsavgränsning innebär i sin tur, vilket bland annat framkommer i 
PTS:s analys av den relevanta marknadens geografiska omfattning, att en rad nya produkter 
anses vara tillgängliga och en rad nya operatörer anses agera på den relevanta marknaden. 
Såsom tidigare anses TeliaSonera tillhandahålla produkter på den relevanta marknaden, men då 
inte endast det sedan tidigare reglerade Bitströmstillträdet utan också produkten Öppen Fiber, 
som är TeliaSoneras oreglerade KO-tillträde. Jämte TeliaSonera anses ett stort antal så kallade 
kommunikationsoperatörer, såsom exempelvis iTUX, Telenor, Zitius och Quadracom, 
tillhandahålla olika typer av KO-tillträden.

5
 PTS bedömer att 62 operatörer, inklusive TeliaSonera, 

tillhandahåller produkter – det reglerade Bitströmstillträdet och/eller ett oreglerat KO-tillträde – på 
den relevanta marknaden.

6
  

 
PTS:s nya produktmässiga marknadsavgränsning har en avgörande betydelse för myndighetens 
slutsats att det saknas företag med ett sådant betydande inflytande som avses i 8 kap. 7 § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”), och därmed för myndighetens slutsats att de 
sedan tidigare gällande skyldigheterna för TeliaSonera på Marknad 5 bör upphävas. Avgörande 
för Com Hems bedömning av PTS:s utkast på beslut är därför analysen av PTS:s förslag på 
produktmässig marknadsavgränsning.  
 

                                                      
1
 PTS, Beslut - Marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), dnr 07-11741/23, 2010, s. 114. 

2
 PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013, s. 51. 
3
 Ibid., s. 57. 

4
 Ibid., s. 70. 

5
 Ibid., s. 64. 

6
 Ibid., s. 88. 
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Com Hems analys av och synpunkter på PTS:s nya produktmässiga marknadsavgränsning följer 
nedan.  
 
För det första uppmärksammar Com Hem att PTS föreslår en utvidgning av den produktmässiga 
marknadsavgränsningen utan att göra någon analys av utbytbarheten mellan Bitströmstillträde 
och KO-tillträde. PTS utför inte någon substitutionsanalys vare sig utifrån ett efterfråge- eller 
utbudsperspektiv. Mot bakgrund av den produktmässiga marknadsavgränsningens avgörande 
betydelse för det övriga beslutsutkastet är denna avsaknad av en noggrann substitutionsanalys 
förvånande. 
 
Den enda egentliga motivering till den nya produktmässiga marknadsavgränsningen som anförs 
av PTS är att efterfrågan på och utbudet av KO-tillträde har ökat sedan 2010, och att KO-tillträde 
därför ska inkluderas i den relevanta marknaden.

7
  

 
Härvidlag noterar Com Hem att PTS inte hänvisar till några nya rekommendationer eller nya 
kommunikationer från vare sig Europeiska kommissionen (”EU-kommissionen”), Body of 
European Regulators for Electronic Communications (”BEREC”) eller förutvarande European 
Regulators Group (”ERG”) som ska tas i beaktande idag men som inte var i kraft vid 2010 års 
beslut avseende Marknad 5. Snarare har det bekräftats, bland annat vid den hearing som PTS 
anordnade den 2 oktober 2013, att PTS vid den produktmässiga marknadsavgränsningen har 
tagit sin utgångspunkt i samma rekommendation från EU-kommissionen som var vägledande vid 
PTS:s produktmässiga avgränsning av Marknad 5 år 2010.  
 
Den enda omständighet som således – även enligt myndigheten självt – har förändrats mellan 
2010 och idag är, såsom noterats ovan, att efterfrågan på och utbudet av KO-tillträde i nuläget är 
större. 
 
Com Hem konstaterar härvid att en bedömning av volymförändringar i efterfrågan på och utbudet 
av produkter som i tidigare marknadsavgränsningar har ansetts ligga utanför den relevanta 
marknaden inte utgör en substitutionsanalys – hur stora dessa förändringar än må vara.  
 
För det andra uppmärksammar Com Hem att för att PTS:s nya produktmässiga marknads-
avgränsning ska vara korrekt, ska det kunna konstateras att utbytbarhet (eller så kallad 
substituerbarhet) mellan Bitströmstillträdet och de olika KO-tillträden som enligt PTS 
tillhandahålls på den relevanta marknaden föreligger. Såsom noteras av PTS i inledningen av 
avsnitt 3 ska både efterfrågesubstitution och utbudssubstitution kunna anses föreligga. Avseende 
efterfrågesubstitution ska kunderna (i detta fall operatörer som är grossistkunder) på grund av 
produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning, vara beredda att ersätta den ena 
produkten (Bitströmstillträde) men den andra produkten (KO-tillträde). Avseende utbuds-
substitution ska tillhandahållarna (i detta fall TeliaSonera och kommunikationsoperatörerna) på 
grund av produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning, lätt och på kort sikt kunna 
ställa om sin produktion från den ena (Bitströmstillträde) till den andra produkten (KO-tillträde) 
eller börja saluföra den andra produkten (Bitströmstillträde eller KO-tillträde) utan betydande 
ytterligare kostnader eller kommersiella risker.

8
  

 
Härvidlag konstaterar Com Hem att Bitströmstillträde och KO-tillträde i dagsläget skiljer sig 
väsentligt åt i fråga om både egenskaper, pris och – framför allt – tilltänkt användning.  
 

                                                      
7
 PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013, s. 51, fotnot 92. 
8
 Ibid., s. 20. 
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I fråga om egenskaper är det utifrån ett efterfrågeperspektiv relevant att exempelvis jämföra 
TeliaSoneras reglerade produkt Bitströmstillträde och TeliaSoneras oreglerade produkt Öppen 
Fiber, som båda enligt PTS:s bedömning ska ingå i den relevanta marknaden.  
 
I den förra produkten står den tillträdesköpande grossistkunden för tilldelning av IP-adresser till 
slutkunderna, medan TeliaSonera omhändertar IP-adresstilldelningen i den senare produkten.  
 
För en tillträdesköpande grossistkund innebär detta exempelvis att operatören – när den 
använder ett Bitströmstillträde – själv kan säkerställa att de krav som LEK ställer på lagring av 
trafikuppgifter uppfylls, medan operatören – när den använder KO-tillträde – måste förlita sig på 
att TeliaSonera uppfyller lagens krav. Därtill utgör IP-adresshantering en central del i 
provisionering och kundaktivering. Många operatörer vill själva kunna övervaka adresstilldelning, 
fritt dimensionera hur stora adresspooler som ska läggas upp i olika delar av nätet och på egen 
hand kunna ändra hur och på vilka grunder som adresser tilldelas. Detta är normalt sett inte 
möjligt i ett KO-tillträde, såsom exempelvis i TeliaSoneras produkt Öppen Fiber.       
 
Än viktigare är emellertid skillnaderna mellan Bitströmstillträde och KO-tillträde när det gäller 
tilltänkt användning. I detta sammanhang måste det uppmärksammas att Bitströmstillträde och 
KO-tillträde, inklusive TeliaSoneras Öppen Fiber, bygger på helt olika affärsmodeller – såväl 
utifrån ett efterfråge- som utbudsperspektiv.  
 
Utifrån ett efterfrågeperspektiv kan det konstateras att en grossistkund – genom att köpa ett 
Bitströmstillträde – når specifika slutkunder som grossistkunden utifrån sin egen affärsstrategi har 
valt att adressera och på egen hand och med egen marknadsföring har lyckats ingå avtal med. 
När Bitströmstillträde används är det alltså den tillträdesköpande grossistkunden som i ett första 
steg fattar beslut om vilka specifika slutkunder som operatören har som mål att tillhandahålla 
tjänster till, och Bitströmstillträdet är i ett andra steg ett genom reglering garanterat tillgängligt 
medel för att nå det målet. Den tillträdesköpande grossistkundens handlingsfrihet och 
bestämmanderätt är i Biströmstillträdet på detta sätt stor.  
 
Utifrån ett utbudsperspektiv kan det konstateras att den tillträdesgivande operatören, det vill säga 
i dagsläget TeliaSonera, i fallet med Bitströmstillträde inte kan styra eller påverka den 
tillträdesköpande grossistkundens val av slutkunder – självklart förutsatt att slutkunderna i ett 
första skede har anslutits till den tillträdesgivande operatörens infrastruktur. Den tillträdesgivande 
operatören är istället skyldig att tillhandahålla en virtuell accessförbindelse till den eller de 
slutkunder till vilka den tillträdesköpande grossistkunden vill kunna tillhandahålla 
slutkundstjänster.  
 
Den tillträdesgivande operatören bidrar i fallet med Bitströmtillträde dessutom inte och – måste 
det förutsättas – har heller inte något intresse av att bidra till att den tillträdesköpande 
grossistkunden vinner och kan tillhandahålla tjänster till de berörda slutkunderna. Snarare gäller 
det omvända. Det bör här uppmärksammas att om någon reglering på Marknad 5 inte skulle 
finnas, skulle TeliaSonera inte tillhandahålla något Bitströmstillträde. Bitströmstillträde är en 
produkt som TeliaSonera inte väljer att tillhandahålla; det är produkt som TeliaSonera åläggs att 
tillhandahålla.  
 
Utifrån ett efterfrågeperspektiv kan det samtidigt konstateras att den tillträdesköpande 
grossistkunden – i fallet med ett KO-tillträde – inte begär tillträde till en virtuell accessförbindelse 
till en specifik slutkund som den tillträdesköpande grossistkunden utifrån sin egen affärsstrategi 
har valt att adressera och lyckats ingå avtal med. I ett KO-tillträde blir grossistkunden snarare 
valbar för de slutkunder som antingen själva (i fallet med villor) eller via fastighetsägare (i fallet 
med flerfamiljshus) har anslutits sig till en specifik tillträdesgivande operatör, det vill säga en 
kommunikationsoperatör. I ett KO-tillträde är det således inte den tillträdesköpande grossist-
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kunden som på egen hand väljer vilka kunder som den ska adressera; den tillträdesköpande 
grossistkunden blir erbjuden att få tillgång till ett univers av potentiella kunder.  
 
I en KO-modell är det helt enkelt inte möjligt för en tillträdesköpande grossistkund att i linje med 
sin egen affärsstrategi välja ut ett visst segment av marknaden (t ex ett visst villaområde), 
marknadsföra sig där och till de slutkunder som valt att beställa en tjänst av operatören begära 
virtuella accessförbindelser från den infrastrukturägande operatören. För att nå just slutkunderna i 
detta exempel måste den tillträdesköpande grossistkunden istället gå in i kommunikations-
operatörens hela nät – till de villkor som gäller för tillträdet till hela nätet – och på så sätt bli valbar 
för samtliga slutkunder till vilka kommunikationsoperatören tillhandahåller 
kommunikationsoperatörstjänster.  
 
I KO-tillträde förekommer det också att den tillträdesgivande operatören ställer krav på vilka 
tjänster som samtliga tillträdesköpande grossistkunder minst måste tillhandahålla. Ett bra 
exempel är den kommunala bostadsbolagskoncernen AB Framtiden i Göteborg, som ställer krav 
på kommunikationsoperatören iTUX att alla hushåll måste kunna välja en viss TV-tjänst (utan att 
behöva erlägga någon abonnemangskostnad). Detta innebär i sin tur att iTUX ställer krav på 
samtliga tjänsteleverantörer (det vill säga de tillträdesköpande grossistkunderna) att tillhandahålla 
en viss TV-tjänst. Några sådana krav kan inte den tillträdesgivande operatören TeliaSonera ställa 
på de operatörer till vilka TeliaSonera tillhandahåller produkten Bitströmstillträde. 
  
Utifrån ett utbudsperspektiv kan det också konstateras att den tillträdesgivande operatören – i ett 
KO-tillträde – använder de tillträdesköpande grossistkunderna som en del av sitt erbjudande mot 
villaägare och fastighetsägare. När en kommunikationsoperatör i konkurrens med andra 
kommunikationsoperatörer söker vinna exempelvis en fastighetsägares tjänstekoncession, är de 
deltagande tjänsteleverantörerna en viktig komponent i kommunikationsoperatörens 
konkurrenskraft. Utan välkända tjänsteleverantörer med attraktiva slutkunderbjudanden blir en 
kommunikationsoperatör sannolikt föga framgångsrik. Att den tillträdesgivande operatören i ett 
KO-tillträde till delar är beroende av de tillträdesköpande grossistkunderna betonas av PTS, som i 
Beslutsutkastet uppmärksammar att TeliaSonera, i arbetet med produkten Öppen Fiber, gett 
uttryck för att vara beroende av att ha med köpande operatörer i erbjudandet till slutkund.

9
 Enligt 

PTS är dock detta förhållande en indikation på att de tillträdesköpande grossistkunderna innehar 
motverkande köparmakt på den av PTS:s definierade marknaden. I Com Hems mening är detta 
förhållande snarare en tydlig indikation på att KO-tillträde och Bitströmstillträde skiljer sig åt i 
fråga om tilltänkt användning utifrån ett utbudsperspektiv.  
 
Utifrån ett efterfrågeperspektiv kan det – i fråga om prissättning på Bitströmstillträde respektive 
KO-tillträde – därtill noteras att prisstabiliteten normalt sett är mindre i KO-tillträde än i 
Bitströmstillträde. Anledningen till detta är framför allt – frånsett att Bitströmstillträde i dagsläget är 
prisreglerat – att prissättningen i KO-tillträde inte endast beror på den prissättning som tillämpas 
av accessnätägaren och den operatör som tillhandahåller det virtuella tillträdet, utan också, i de 
fall det handlar om flerfamiljshus, på den prissättning som tillämpas av fastighetsägaren.  
 
Eftersom kommunikationsoperatörer normalt sett tilldelas tjänstekoncessioner efter anbuds-
förfaranden, varierar de så kallade kickbacks till fastighetsägarna från affär till affär, vilket i sin tur 
leder till att de priser som kommunikationsoperatörerna tillämpar gentemot de tillträdesköpande 
grossistkunderna varierar från affär till affär. Detta ska jämföras med Bitströmstillträdet, som även 
om det inte vore prisreglerat sannolikt skulle uppvisa en större prisstabilitet än ett KO-tillträde.         
 

                                                      
9
 PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013, s. 94. 
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En substitutionsanalys ger således vid handen att Bitströmstillträde och de olika formerna av KO-
tillträde skiljer sig åt i fråga om såväl egenskaper som pris och – framför allt – tilltänkt 
användning, både från ett efterfråge- och utbudsperspektiv.  
 
Det kan bland annat konstateras att den tillträdesgivande operatörens inflytande är långt större 
och de tillträdesköpande grossistkundernas handlingsfrihet är långt mindre i fallet med KO-
tillträde än i fallet med Bitströmstillträde. I ett KO-tillträde är det den tillträdesgivande operatören 
som bestämmer både marknaden – det vill säga för vilka slutkunder som de tillträdande 
operatörerna ska vara valbara – och i vissa fall även vilka tjänster som de tillträdande 
operatörerna ska tillhandahålla. Det kan också konstateras att villkoren i ett KO-tillträde varierar i 
högre grad än i ett Bitströmstillträde. 
 
Avslutningsvis bör det noteras att det enkla faktum att TeliaSonera tillhandahåller ett reglerat 
Bitströmstillträde, som TeliaSonera inte vill tillhandahålla, parallellt med ett oreglerat KO-tillträde, 
som TeliaSonera vill tillhandahålla, pekar på att Bitströmstillträde och KO-tillträde inte bör anses 
tillhöra samma produktmarknad. Det är enkelt uttryckt svårt att förstå hur en och samma operatör 
på en och samma produktmarknad skulle agera både frivilligt och ofrivilligt – samtidigt.                
 

Com Hems slutsats är att PTS inte har motiverat den nya produktmässiga marknads-
avgränsningen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. Det är Com Hems uppfattning att 
Bitströmstillträde och KO-tillträde inte tillhör samma produktmarknad.  
 
Com Hem avstyrker därför PTS:s förslag på ny produktmässig marknadsavgränsning. 

 
3.2 PTS:s förslag på fastställande av aktör med dominerande inflytande 
I Beslutsutkastets avsnitt 4 bedömer PTS att det inte kan uteslutas att marknad 5 – sådan den 
avgränsats av PTS – uppfyller de kriterier som krävs för att förhandsreglering av en marknad ska 
vara motiverad. Mot denna bakgrund fastställer PTS, enligt 8 kap. 5 § LEK, att marknad 5 har 
sådana särdrag att den kan vara relevant för förhandsreglering.

10
 

 
I avsnitt 5 gör PTS emellertid bedömningen att TeliaSonera saknar möjligheter att agera 
oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter, och finner därmed att det på marknad 5 
saknas företag med ett sådant betydande inflytande som avses i 8 kap. 7 § LEK.

11
 

Konsekvensen av denna bedömning är att den tidigare skyldigheten för TeliaSonera att 
tillhandahålla Bitströmstillträde enligt PTS bör upphävas. 
 
De främsta grunderna för PTS:s bedömning av TeliaSoneras inflytande på marknaden är de 
följande: 
 

i. PTS konstaterar att TeliaSoneras marknadsandel på den del av den relevanta marknaden 
som avser grossistprodukter till externa parter endast är 7 procent.

12
 Enligt PTS skulle det 

knappt märkas om TeliaSonera helt slutade tillhandahålla Bitströmstillträde.
13

  
 

ii. Enligt PTS finns det lokala kommunikationsoperatörer som tillhandahåller KO-tillträde. 
Därmed finns det i PTS:s mening alternativ till TeliaSoneras Bitströmstillträde och 
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TeliaSoneras möjligheter att utnyttja sin vertikala integration för att stänga ute sina 
konkurrenter från slutkundsmarknaden är därmed begränsade.

14
  

 
iii. Enligt PTS finns det lokala stadsnät som tillhandahåller nätinfrasturkturtillträde. Därmed 

finns det ett alternativ till TeliaSoneras nätinfrasturkturtillträde för de operatörer som 
önskar tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller KO-tillträde, och TeliaSonera kan av 
denna anledning inte missbruka sin kontroll över infrastrukturen. TeliaSonera träffas 
dessutom av skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, vilket innebär att en 
operatör som vill tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller KO-tillträde kan använda 
TeliaSoneras nätinfrastruktur för att tillhandahålla dessa grossisttjänster. Att TeliaSonera 
kontrollerar nätinfrastrukturen är därför enligt PTS inget hinder för vare sig 
marknadsinträde eller expansion.

15
 

 
iv. Lokala kommunikationsoperatörers inträde på marknaden visar enligt PTS att 

TeliaSoneras stordriftsfördelar och samproduktionsfördelar inte utgör några hinder för 
marknadsinträde eller expansion.

16
 

 
v. Enligt PTS har presumtiva köpare av TeliaSoneras produkt Öppen Fiber angett att 

TeliaSonera har gått de presumtiva köparna till mötes på vissa punkter i förhandlingar. 
PTS menar på denna grund att grossistkunderna på den relevanta marknaden har 
motverkande köparmakt.

17
  

 
vi. PTS bedömer att det finns potentiell konkurrens, i form både av stadsnät som idag 

tillhandahåller slutkundstjänster och operatörer som idag köper nätinfrastrukturtillträde 
och som snabbt skulle kunna ställa om och börja tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller 
KO-tillträde.

18
  

 
Com Hems analys av respektive argument följer nedan. 
 
3.2.1 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar 
Com Hem konstaterar att TeliaSoneras begränsade andel på den del av den relevanta 
marknaden som avser grossistprodukter till externa parter om 7 procent, utgör en väsentlig grund 
för PTS:s slutsats att TeliaSonera inte är dominerande på den relevanta marknaden. 
 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att TeliaSonera har beräknats ha en 7-
procentig andel på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt 
sätt. Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i 
fråga om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda 
produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. Hade 
den produktmässiga avgränsning som tillämpades i 2010 års reglering av Marknad 5 bibehållits, 
torde TeliaSonera kunna konstateras ha en 100-procentig marknadsandel. Redan av denna 
anledning måste PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar avstyrkas.   
 
Även för det fall den produktmässiga avgränsning som PTS föreslår vore korrekt, konstaterar 
Com Hem att PTS:s analys av TeliaSoneras marknadsandelar är ofullständig. I synnerhet vill 
Com Hem uppmärksamma att PTS varken ställer eller svarar på frågan varför TeliaSonera har en 
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7-procentig marknadsandel på den av PTS avgränsade marknaden. Denna fråga är särskilt 
relevant eftersom PTS anför att efterfrågan på virtuella accessförbindelser – som enligt PTS:s 
uppfattning omfattar såväl Bitströmstillträde som KO-tillträde – är mycket stor.  
 
Då frågan besvaras måste utgångspunkten därför vara att efterfrågan även på TeliaSoneras 
reglerade produkt Bitströmstillträde är betydande.  
 
PTS:s marknadsavgränsning förutsätter härvid att svaret är att närmast samtliga grossistkunder 
väljer KO-tillträde istället för Bitströmstillträde till följd av att KO-tillträde upplevs som väsentligt 
bättre än Bitströmstillträde.   
 
Denna verklighetsbeskrivning stämmer emellertid inte överens med den bild som enhälligt 
framförts, bland annat vid PTS:s hearing den 2 oktober 2013, av de största köparna av 
TeliaSoneras grossistprodukter, nämligen Tele2 och Telenor. Enligt dessa två operatörer är det 
inte möjligt – till följd av det reglerade pris som PTS i dagsläget fastställt för Bitströmstillträde – att 
köpa tillträde till och bygga en lönsam slutkundsaffär baserat på Bitströmstillträde. TeliaSoneras 
begränsade andel på den relevanta marknaden – även om den marknadsdefinition som PTS 
förespråkar vore korrekt – tycks alltså inte ha att göra med att de olika typerna av KO-tillträde 
som tillhandahålls på marknaden är överlägsna Bitströmstillträdet, utan snarare på att 
TeliaSoneras Bitströmstillträde i praktiken inte är möjligt att köpa till följd av den prisreglering som 
PTS fattat beslut om. Med andra ord tycks grossistkunderna inte ha ersatt Bitströmstillträde med 
KO-tillträde; de tycks snarare ha valt den enda typ av virtuella accessförbindelser som i praktiken 
är valbar.    
 
Utifrån Com Hems perspektiv är det anmärkningsvärt att PTS söker motivera ett borttagande av 
en skyldighet med att den part som tidigare har träffats av skyldigheten till följd av PTS:s 
prisreglering inte har behövt tillhandahålla den reglerade produkten i någon nämnvärd 
utsträckning. Det bör här återigen påminnas om att Bitströmstillträde är en produkt som 
TeliaSonera inte väljer att tillhandahålla; det är en produkt som TeliaSonera åläggs att 
tillhandahålla. 
 
Com Hems slutsats är att PTS har beräknat TeliaSoneras marknadsandel på en produktmarknad 
som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Redan av denna anledning måste 
PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte 
på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat bakgrunden till TeliaSoneras begränsade 
marknadsandel.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
marknadsandel. 
 
3.2.2 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration 
I Beslutsutkastet anför PTS att förekomsten av ett stort antal lokala, regionala och nationella 
leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur 
minskar TeliaSoneras möjligheter att stänga ute konkurrerande operatörer från slutkunds-
marknaden. Enligt PTS bidrar TeliaSoneras vertikala integration därför endast i begränsad 
utsträckning till företagets möjligheter att utöva inflytande på Marknad 5.

19
 

 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems 
mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig 
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Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför allt – i 
tilltänkt användning, och de båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra 
samma produktmarknad.  
 
Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden 
oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur ska därmed i detta sammanhang inte tas i 
beaktande. Redan av denna anledning måste PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
vertikala integration avstyrkas.   
 
Även för det fall den produktmässiga avgränsning som PTS föreslår vore korrekt, konstaterar 
Com Hem att PTS:s analys av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration är ofullständig. 
Såsom uppmärksammats ovan leder förekomsten av kommunikationsoperatörer som tillhanda-
håller KO-tillträde via kommunala stadsnät enligt PTS till en inskränkning av TeliaSoneras 
möjligheter att begränsa tillgången till nödvändiga grossistprodukter. Detta sägs i sin tur begränsa 
TeliaSoneras möjligheter att stänga ute konkurrenter från slutkundsmarknaden.

20
  

 
Det som här får antas ligga till grund för PTS:s bedömning är att kommunikationsoperatörerna 
antas kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser till samma slutkundsmarknad, som av de 
tillträdesköpande grossistkunderna därmed kan nås inte bara via TeliaSoneras Bitströmstillträde 
utan också via kommunikationsoperatörernas KO-tillträden. Huruvida detta för PTS:s bedömning 
avgörande antagande är korrekt eller inte beror på vilken del av den relevanta marknaden som 
betraktas.   
 
I fråga om de fall då TeliaSonera tillhandahåller Bitströmstillträde via kopparnät och någon annan 
kommunikationsoperatör antas tillhandahålla KO-tillträde via fibernät, torde PTS:s antagande om 
alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden vara 
korrekt – förutsatt att slutkunderna bor i tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt 
stadsnät. I dagsläget är fastigheter i tätortsområden normalt sett anslutna med både ett 
kopparaccessnät och ett fiberaccessnät (och dessutom ett kabel-tv-nät).    
 
PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå 
slutkundsmarknaden torde emellertid i de flesta fall inte vara korrekt om slutkunderna bor i 
villaområden och/eller utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. 
Detta eftersom många kommunala stadsnät inte ansluter villor eller fastigheter utanför 
tätorterna.

21
 PTS:s antagande torde inte heller vara korrekt oavsett i vilken hustyp som 

slutkunderna bor om de bor i en kommun utan ett kommunalt stadsnät. Någon möjlighet för 
kommunikationsoperatörer att tillhandahålla KO-tillträden baserat på kommunala stadsnät saknas 
i dessa fall helt.    
 
I fråga om de fall då TeliaSonera tillhandahåller Bitströmstillträde via fibernät och någon annan 
kommunikationsoperatör antas tillhandahålla KO-tillträde också via fibernät, torde PTS:s 
antagande om alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå 
slutkundsmarknaden vara korrekt i viss utsträckning – förutsatt att slutkunderna bor i 
tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. Att en och samma fastighet 
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ansluts med två parallella fiberaccessnät är emellertid mindre vanligt än att en fastighet ansluts 
med ett fiberaccessnät och ett kopparaccessnät (och ett kabel-tv-nät) – även i tätortsområden. 
 
PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de tillträdesköpande grossistkunderna att nå 
slutkundsmarknaden torde i de flesta fall inte, i linje med vad som anförs ovan, vara korrekt om 
slutkunderna bor i villaområden och/eller utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett 
kommunalt stadsnät. Detta eftersom många kommunala stadsnät, olikt TeliaSonera, inte ansluter 
villor eller fastigheter utanför tätorterna. PTS:s antagande torde inte heller vara korrekt – oavsett 
hustyp – om slutkunderna bor i en kommun utan ett kommunalt stadsnät. Någon möjlighet för 
kommunikationsoperatörer att tillhandahålla KO-tillträden baserat på kommunala stadsnät saknas 
i dessa fall helt.      
 
Mot bakgrund av att de kommunala stadsnäten år 2012 beräknades ansluta cirka 765 000 
hushåll

22
, och med utgångspunkt i att det totala antalet svenska hushåll uppskattas till 4,5 

miljoner
23

, kan slutsatsen dras att PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de 
tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via KO-tillträden som baseras på 
kommunala stadsnät i dagsläget är korrekt för 17 procent av de svenska hushållen. Det betyder i 
sin tur att trots förekomsten av lokala och regionala leverantörer av KO-tillträden har TeliaSonera 
– i avsaknad av en skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla Bitströmstillträde – möjlighet att 
begränsa tillgången till virtuella accessförbindelser som når mer än 80 procent av marknaden.

24
  

 
Com Hems slutsats är att PTS har analyserat effekterna av TeliaSoneras vertikala integration på 
en produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Redan av 
denna anledning måste PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden vore korrekt 
avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat TeliaSoneras möjligheter 
att begränsa tillgången till slutkundsmarknaden. PTS:s antagande om alternativa möjligheter för 
de tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via virtuella accessförbindelser 
som är oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur, kan i dagsläget antas vara giltigt för 
mindre än en femtedel av marknaden.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala 
integration. 
 
3.2.3 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 
Avseende TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen anför PTS att tillträde till TeliaSoneras 
kopparbaserade accessnät har varit reglerat i många år, och att regleringen sedan 2010 även 
gäller TeliaSoneras fiberbaserade nätinfrastruktur. PTS anför också att alternativa bredbands-
leverantörer, till följd av regleringen på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, har möjlighet att 
tillhandahålla virtuella accessförbindelser via TeliaSoneras nätinfrastruktur. Vidare menar PTS att 
virtuella accessförbindelser även kan tillhandahållas genom fysiskt tillträde till de lokala 
stadsnäten, och att framväxten av denna lokalt utbredda fiberbaserade nätinfrastruktur innebär 
att det numera finns alternativ till TeliaSoneras nätinfrastruktur för en operatör som önskar 
tillhandahålla virtuella accessnätförbindelser.  
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PTS:s slutsats är att TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen endast i begränsad utsträckning 
bidrar till inträdes- och/eller expansionshinder för alternativa leverantörer av virtuella 
accessförbindelser.

25
 

 
Com Hem upprepar härvidlag att PTS:s analys av effekterna av TeliaSoneras kontroll över 
infrastrukturen baseras dels på antagandet att alternativa tillhandahållare av virtuella access-
förbindelser kan nå slutkundsmarknaden via tillgång till kommunala stadsnät, dels på antagandet 
att alternativa tillhandahållare av virtuella accessförbindelser kan nå slutkundsmarknaden via 
tillgång till TeliaSoneras infrastruktur genom ett reglerat nätinfrastrukturtillträde. 
 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt.  
 
Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga 
om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda 
produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. 
Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden 
oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur ska därmed i detta sammanhang inte tas i 
beaktande. Redan av denna anledning måste PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
kontroll över infrastrukturen avstyrkas.   
 
Com Hem kan vidare – i fråga om PTS:s första antagande om stadsnätens infrastruktur och i linje 
med vad som anförs ovan i avsnitt 3.2.2 – konstatera att PTS:s antagande torde vara korrekt 
förutsatt att de slutkunder som de alternativa tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser vill 
nå bor i tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. I dagsläget är 
fastigheter i tätortsområden normalt sett anslutna av kommunala stadsnät, självklart förutsatt att 
det över huvud taget finns ett stadsnät i den aktuella kommunen.    
 
PTS:s första antagande torde emellertid i de flesta fall inte vara korrekt om de slutkunder som de 
alternativa tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser vill nå bor i villaområden och/eller 
utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. Detta eftersom många 
kommunala stadsnät inte ansluter villor eller fastigheter utanför tätorterna.

26
 PTS:s antagande 

torde inte heller vara korrekt – oavsett hustyp – om de slutkunder som de alternativa 
tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser vill nå bor i en kommun utan ett kommunalt 
stadsnät. Någon möjlighet för kommunikationsoperatörer att tillhandahålla KO-tillträden som 
baseras på kommunala stadsnät saknas i dessa fall helt.    
   
Mot bakgrund av att de kommunala stadsnäten år 2012 beräknades ansluta cirka 765 000 
hushåll

27
, och med utgångspunkt i att det totala antalet svenska hushåll uppskattas till 4,5 

miljoner
28

, kan slutsatsen dras att PTS:s första antagande om möjligheter för de alternativa 
tillhandahållarna av virtuella accessförbindelser att nå slutkundsmarknaden via tillträden till 
kommunala stadsnät i dagsläget är korrekt för 17 procent av de svenska hushållen. Det betyder i 
sin tur att trots förekomsten av kommunala stadsnät är presumtiva leverantörer av virtuella 
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accessförbindelser beroende av tillgång till nätinfrastruktur som kontrolleras av TeliaSonera och 
som når mer än 80 procent av marknaden.

29
 

 
I fråga om PTS:s andra antagande kan Com Hem konstatera att det åtminstone i teorin är korrekt 
att en alternativ tillhandahållare av virtuella accessförbindelser skulle kunna köpa tillgång till 
TeliaSoneras koppar- såväl som fiberinfrastruktur för att i sin tur tillhandahålla ett 
Bitströmstillträde och/eller KO-tillträde.  
 
Härvidlag måste det emellertid uppmärksammas att denna möjlighet har funnits under flera år, 
och att möjligheten – åtminstone såvitt Com Hem är informerat – inte har utnyttjats av någon 
alternativ tillhandahållare av virtuella accessförbindelser i någon nämnvärd utasträckning. Detta 
bekräftas också av PTS, som i Beslutsutkastet noterar att närmast samtliga alternativa 
leverantörer av virtuella accessförbindelser tillhandahåller dessa produkter oberoende av 
TeliaSoneras accessnätinfrastruktur.

30
  

 
Att detta inte har skett är särskilt anmärkningsvärt eftersom det skulle kunna förväntas att 
kommunikationsoperatörerna skulle kunna få tillträde till TeliaSoneras reglerade nätinfrastruktur 
till en lägre kostnad än vad som gäller för de kommunala stadsnäten.

31
 Att något tillträde till 

TeliaSoneras reglerade nätinfrastruktur, i syfte att tillhandahålla Bitströmstillträde och/eller KO-
tillträde, inte har skett i någon nämnvärd utsträckning borde därför föranleda en närmare analys 
från PTS:s sida. Någon sådan utredning initieras emellertid inte av PTS.  
 
Oavsett bakgrund har resultatet av detta förhållande hittills blivit att alternativa leverantörer av 
virtuella accessförbindelser varken har trätt in eller expanderat på marknaden med grund i ett 
reglerat tillträde till TeliaSoneras nätinfrastruktur. Inträdena och expansionen har istället varit 
begränsade till geografiska områden i vilka tillträde till kommunala stadsnät har tillhandahållits, 
vilka kan antas omfatta cirka 17 procent av hushållen.

32
 TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 

tycks således de facto ha fungerat som ett inträdes- och expansionshinder för 
kommunikationsoperatörerna.     
 
Com Hems slutsats är att PTS har analyserat effekterna av TeliaSoneras kontroll över 
infrastrukturen på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt 
sätt. Redan av denna anledning måste PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden 
vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat de effekter 
som TeliaSoneras ägande av infrastrukturen får på inträdes- och expansionsmöjligheterna för 
alternativa leverantörer av virtuella accessförbindelser. PTS:s antagande om möjligheter för de 
alternativa leverantörerna av virtuella accessförbindelser att nå slutkundsmarknaden via 
infrastrukturer som är oberoende av TeliaSoneras kontroll, kan i dagsläget antas vara giltigt för 
mindre än en femtedel av marknaden.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll 
av infrastrukturen. 
 
3.2.4 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- och 
samproduktionsfördelar 
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 Här antas att TeliaSonera kan tillhandahålla virtuella accessförbindelser till närmast samtliga hushåll via 

antingen koppar- eller fiberbaserad infrastruktur. Se bland annat PTS, Bredbandskartläggning 2012, 2013, s. 19. 
30

 Se bland annat PTS, Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation avseende marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013, s. 93. 
31

 Se bland annat Deloitte, Rapport avseende konsekvenserna av regleringen av marknad 4, 2011, s. 2. 
32

 Ssnf, Marknadsrapport 2012, s. 18; Statistiska centralbyrån (SCB), Kalkylerat bostadsbestånd 2012. 



Bilaga 2 

till Yttrande över Utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (Marknad 4) 
samt gällande konkurrenssituationen på marknaden för bitströmstillträde (marknad 5) 

 
2013-10-14 

15 

 

I Beslutsutkastet anför PTS att det stora antal lokala, regionala och nationella leverantörer som 
under de senaste åren har etablerat sig på Marknad 5 indikerar att TeliaSoneras möjligheter att 
uppnå såväl stordrifts- som samproduktionsfördelar inte utgör något hinder för marknadsinträde 
eller expansion.

33
 

 
Härvidlag kan Com Hem konstatera att PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
stordrifts- och samproduktionsfördelar tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt.  
 
Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga 
om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda 
produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. 
Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som tillhandahåller KO-tillträden 
jämte TeliaSonera ska därmed i detta sammanhang inte tas i beaktande.  
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- 
och samproduktionsfördelar. 
 
3.2.5 PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande köparmakt 
Enligt PTS har grossitkunderna på den av PTS definierade Marknad 5 motverkande köparmakt. 
Grunden för denna bedömning är att PTS erfarit att presumtiva grossistkunder till TeliaSonera har 
upplevt att TeliaSonera, vid avtalsförhandlingar under hösten 2012 avseende TeliaSoneras 
produkt Öppen Fiber, har gett uttryck för att vara beroende av att ha med köpande operatörer i 
erbjudandet till slutkund och att TeliaSonera därmed gick köparna till mötes på vissa punkter i 
förhandlingarna.

34
 

 
Com Hem uppmärksammar härvid att den motverkande köparmakt som PTS anför att 
grossistkunderna har, enkom hänför sig till TeliaSoneras oreglerade produkt Öppen Fiber. 
Återigen kan det således konstateras att PTS:s bedömning tar sin utgångspunkt i en 
produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Som konstaterats 
ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och KO-tillträde åt såväl i fråga om egenskaper som 
i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, och de båda produktkategorierna kan av denna 
anledning inte anses tillhöra samma produktmarknad. Att grossistkunderna antas ha 
motverkande köparmakt i förhållande till TeliaSonera i fråga om TeliaSoneras oreglerade produkt 
Öppen Fiber ska därmed i detta sammanhang inte tas i beaktande. 
 
Såsom också anförts ovan i avsnitt 3.1 bekräftar snarare den motverkande köparmakt som 
uppmärksammas av PTS att Bitströmstillträde och KO-tillträde utgår från två olika affärsmodeller. 
I ett Bitströmstillträde är det endast den tillträdesköpande grossistkunden som använder tillträdet 
till att realisera en affär med slutkunden (och som därmed hamnar i en beroendeställning till den 
tillträdesgivande operatören), medan det i ett KO-tillträde delvis är den tillträdesgivande 
operatören som använder tillträdet till att realisera en affär med slutkunden (och som därmed 
hamnar i en beroendeställning till den tillträdesköpande operatören).  
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av grossistkundernas 
motverkande köparmakt. 
            
3.2.6 PTS:s bedömning av potentiell konkurrens 
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I Beslutsutkastet anför PTS att det finns ett antal företag som i dag inte, eller endast i begränsad 
omfattning, tillhandahåller virtuella accessförbindelser till externa grossistkunder, men som på 
kort till medellång sikt skulle kunna göra det. PTS menar vidare att TeliaSoneras vetskap om att 
det vid exempelvis en prisökning eller en begränsning av utbudet finns företag som kan ändra 
produktionsinriktning eller träda in på marknaden och börja tillhandahålla virtuella access-
förbindelser verkar hämmande på TeliaSoneras förmåga att utöva marknadsinflytande.

35
 

 
Mer konkret baseras PTS:s bedömning i denna del dels på antagandet att det finns stadsnät som 
i dagsläget endast levererar slutkundstjänster och som skulle kunna ställa om till att leverera KO-
tillträde, dels på antagandet att det finns operatörer som i dagsläget köper nätinfrastrukturtillträde 
för att leverera slutkundstjänster och som skulle kunna ställa om till att leverera Bitströmstillträde 
eller KO-tillträde. 
 
Härvidlag vill Com Hem för det första uppmärksamma att PTS:s bedömning av den potentiella 
konkurrensen tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening inte är 
avgränsad på ett korrekt sätt. Som konstaterats ovan i avsnitt 3.1 skiljer sig Bitströmstillträde och 
KO-tillträde åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför allt – i tilltänkt användning, 
och de båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma 
produktmarknad. Förekomsten av lokala, regionala och nationella leverantörer som skulle kunna 
tillhandahålla KO-tillträden ska därmed i detta sammanhang inte tas i beaktande. Redan av 
denna anledning måste PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen avstyrkas.   
 
Com Hem kan vidare – i fråga om potentiell konkurrens från stadsnät och i linje med vad som 
anförs ovan i avsnitt 3.2.2 – konstatera att PTS:s antagande torde vara korrekt förutsatt att de 
slutkunder till vilka stadsnäten potentiellt ska kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser bor 
i tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. I dagsläget är fastigheter i 
tätortsområden normalt sett anslutna av kommunala stadsnät, självklart förutsatt att det över 
huvud taget finns ett stadsnät i den aktuella kommunen.    
 
PTS:s antagande torde emellertid i de flesta fall inte vara korrekt om de slutkunder till vilka 
stadsnäten potentiellt ska kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser bor i villaområden 
och/eller utanför tätortsområden i kommuner där det finns ett kommunalt stadsnät. Detta eftersom 
många kommunala stadsnät inte ansluter villor eller fastigheter utanför tätorterna.

36
 PTS:s 

antagande torde inte heller vara korrekt – oavsett hustyp – om de slutkunder till vilka stadsnäten 
potentiellt ska kunna tillhandahålla virtuella accessförbindelser bor i en kommun utan ett 
kommunalt stadsnät. Någon möjlighet för stadsnät att ställa om och tillhandahålla KO-tillträden 
saknas i dessa fall helt.    
  
Mot bakgrund av att de kommunala stadsnäten år 2012 beräknades ansluta cirka 765 000 
hushåll

37
, och med utgångspunkt i att det totala antalet svenska hushåll uppskattas till 4,5 

miljoner
38

, kan slutsatsen dras att PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät 
sannolikt är korrekt för cirka 17 procent av de svenska hushållen. Det betyder i sin tur att trots 
förekomsten av kommunala stadsnät som skulle kunna ställa om och börja tillhandahålla KO-
tillträden, skulle mer än 80 procent av marknaden inte beröras av denna potentiella konkurrens.

39
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I fråga om potentiell konkurrens från operatörer som i dagsläget köper nätinfrastrukturtillträde från 
TeliaSonera för att leverera slutkundstjänster och som antas kunna ställa om till att leverera 
Bitströmstillträde eller KO-tillträde över TeliaSoneras nätinfrastruktur, kan det konstateras att  
denna möjlighet har funnits under flera år, och att möjligheten – åtminstone såvitt Com Hem är 
informerat – inte har utnyttjats av någon alternativ tillhandahållare av virtuella accessförbindelser i 
någon nämnvärd utasträckning.  
 
Detta bekräftas, vilket anförs ovan i avsnitt 3.2.3, också av PTS som i Beslutsutkastet noterar att 
närmast samtliga alternativa leverantörer av virtuella accessförbindelser tillhandahåller dessa 
produkter oberoende av TeliaSoneras accessnätinfrastruktur.

40
 Att detta inte har skett – trots att 

de tillträdesköpande grossistkunderna kan förväntas kunna få tillträde till TeliaSoneras reglerade 
nätinfrastruktur till en lägre kostnad än vad som gäller för de kommunala stadsnäten

41
 – indikerar 

att sannolikheten för att denna potentiella konkurrens skulle realiseras i praktiken är 
förhållandevis låg. Dess återhållande effekt på TeliaSoneras förmåga att utöva 
marknadsinflytande torde därför också vara begränsad.   
 
Com Hems slutsats är att PTS har bedömt den potentiella konkursen med utgångspunkt i en 
produktmarknad som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Redan av denna 
anledning måste PTS:s bedömning avstyrkas. Även om produktmarknaden vore korrekt 
avgränsad, har PTS dessutom inte på ett fullt ut tillfredsställande sätt analyserat den potentiella 
konkurrensens sannolika genomslag. PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät 
kan i dagsläget antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. PTS tycks dessutom, i 
sitt antagande om potentiell konkurrens från operatörer som idag köper nätinfrastrukturtillträde 
från TeliaSonera för att tillhandahålla slutkundsprodukter, bortse från det faktum att något inträde 
på KO-marknaden hittills inte har skett med utgångspunkt i ett sådant nätinfrastrukturtillträde.  
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av den potentiella konkurrensen. 
 

3. Slutsatser och förslag 
 

 Com Hems bedömningar och slutsatser i fråga om PTS:s produktmässiga 
marknadsavgränsning  

 Com Hem konstaterar att PTS inte har motiverat den nya produktmässiga 
marknadsavgränsningen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. 

 
 Com Hem noterar dels att PTS inte har genomfört någon analys av 

substituerbarheten mellan Bitströmstillträde och KO-tillträde över huvud taget, 
dels att en sådan substitutionsanalys skulle ge vid handen att Bitströmstillträde 
och KO-tillträde skiljer sig åt såväl i fråga om egenskaper som i pris och – framför 
allt – i tilltänkt användning, både utifrån ett efterfråge- och utbudsperspektiv. De 
båda produktkategorierna kan av denna anledning inte anses tillhöra samma 
produktmarknad. 

 
 Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s förslag på ny produktmässig 

marknadsavgränsning 
 

 Com Hems bedömningar och slutsatser i fråga om PTS:s fastställande av aktör 
med dominerande inflytande 

 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras marknadsandelar 
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Com Hem konstaterar för det första att PTS har beräknat TeliaSoneras 
marknadsandel på en produktmarknad som i Com Hems mening inte är 
avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat bakgrunden till TeliaSoneras begränsade 
marknadsandel.  
 
PTS tycks bortse från att de största köparna av TeliaSoneras grossistprodukter 
enhälligt framfört att det idag inte är möjligt – till följd av det reglerade pris som 
PTS har fastställt för Bitströmstillträde – att köpa tillträde till och bygga en lönsam 
slutkundsaffär baserat på Bitströmstillträde. Enligt Com Hem är det 
anmärkningsvärt att PTS söker motivera ett borttagande av en skyldighet med att 
den part som tidigare har träffats av skyldigheten till följd av PTS:s prisreglering 
inte har behövt tillhandahålla den reglerade produkten i någon nämnvärd 
utsträckning. TeliaSoneras begränsade marknadsandel på den av PTS 
definierade marknaden kan av dessa anledningar inte ligga till grund för 
slutsatsen att TeliaSonera inte har en dominerande ställning.   
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras marknadsandel. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras vertikala integration 

Com Hem konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration på en produktmarknad som i Com Hems 
mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com Hem att 
även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut 
tillfredsställande sätt analyserat TeliaSoneras möjligheter att begränsa tillgången 
till slutkundsmarknaden. PTS:s antagande om alternativa möjligheter för de 
tillträdesköpande grossistkunderna att nå slutkundsmarknaden via KO-tillträden 
som tillhandahålls på de kommunala stadsnätens nätinfrastruktur, kan i dagsläget 
antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. 
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras vertikala integration. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen 

Com Hems konstaterar för det första att PTS har analyserat effekterna av 
TeliaSoneras kontroll över infrastrukturen på en produktmarknad som i Com 
Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. För det andra noterar Com 
Hem att även om produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett 
fullt ut tillfredsställande sätt analyserat de effekter som TeliaSoneras ägande av 
infrastrukturen får på inträdes- och expansionsmöjligheterna för alternativa 
leverantörer av virtuella accessförbindelser. PTS:s antagande om alternativa 
möjligheter för konkurrerande leverantörerna av virtuella accessförbindelser att nå 
slutkundsmarknaden via infrastrukturer som står utanför TeliaSoneras kontroll, 
kan i dagsläget antas vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. 

 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras kontroll av infrastrukturen. 

 
 PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras stordrifts- och 

samproduktionsfördelar 
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Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av effekterna av TeliaSoneras 
stordrifts- och samproduktionsfördelar tar sin utgångspunkt i en produktmarknad 
som i Com Hems mening inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av 
TeliaSoneras stordrifts- och samproduktionsfördelar. 

 
 PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande köparmakt 

Com Hem konstaterar att PTS:s bedömning av grossistkundernas motverkande 
köparmakt tar sin utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. 
 
Com Hem avstyrker på denna grund PTS:s bedömning av effekterna av 
grossistkundernas motverkande köparmakt. 

 
 PTS:s bedömning av potentiell konkurrens 

Com Hem konstaterar för det första att PTS har bedömt den potentiella 
konkurrensen med utgångspunkt i en produktmarknad som i Com Hems mening 
inte är avgränsad på ett korrekt sätt. Com Hem noterar för det andra att även om 
produktmarknaden vore korrekt avgränsad, har PTS inte på ett fullt ut tillfreds-
ställande sätt analyserat den potentiella konkurrensens sannolika genomslag. 
PTS:s antagande om potentiell konkurrens från stadsnät kan i dagsläget antas 
vara giltigt för mindre än en femtedel av marknaden. PTS tycks dessutom, i sitt 
antagande om potentiell konkurrens från operatörer som idag köper nät-
infrastrukturtillträde från TeliaSonera för att tillhandahålla slutkundsprodukter, 
bortse från det faktum att något inträde på KO-marknaden med utgångspunkt i ett 
sådant nätinfrastrukturtillträde hittills inte har skett. 
 
Com Hem avstyrker på dessa grunder PTS:s bedömning av den potentiella 
konkurrensen. 

 
 Com Hems förslag: 

 Com Hem föreslår att PTS står fast vid den produktmässiga marknads-
avgränsning om vilken myndigheten fattade beslut i 2010 års reglering av 
Marknad 5. 

  
 Com Hem föreslår att PTS beslutar att TeliaSonera är ett företag med ett sådant 

betydande inflytande på Marknad 5 som avses i 8 kap. 7 § LEK på.  
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Kontaktperson på Com Hem: 
Carl-Johan Rydén 
Head of Public & Regulatory Affairs 
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