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Yttrande över utkast till analys och 
reglering på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 

1 Sammanfattning 
Ett grundläggande problem, såväl i Sverige som i övriga Europa, är otillräckligt 

utbyggda fibernät. Medlemsstaterna inom EU har kommit olika långt i 

fiberutbyggnaden och det föreligger skilda förutsättningar för hur fiberutbyggnaden 

bäst kan komma till stånd i olika länder. Trots detta har EU-kommissionen och 

medlemsstaterna kunnat ena sig om att det är angeläget att stärka incitamenten för att 

investera i fibernät. Detta är den grundläggande orsaken till EU-kommissionens nya 

rekommendation om icke-diskriminerande villkor och anledningen till varför EU-

kommissionen förespråkar att prisreglering på fiber ska avskaffas.  

 

Det är allmänt känt att prisreglering skapar en osäkerhet om vilka 

investeringsförutsättningar som kan komma att råda över tid. Genom denna 

osäkerhet påverkas över tid investeringar i fibernät negativt.  

 Stokab har t.ex. redan kraftigt minskat sina investeringar i ny 

fiberinfrastruktur med drygt 80 % mellan åren 2012 – 2014.  

 

Prisnivån i Stockholm och Sverige har under en längre tid varit, mycket låg i en 

internationell jämförelse. Det gäller både svart fiber och kapacitetstjänster på  

100 Mbit/s. Det kan också påvisas
1
 att en god tillgång till svart fiber resulterar i lägre 

priser. På samma vis leder brist på fiber till höga prisnivåer. Prisnivåerna speglar 

således relationen mellan tillgång och efterfrågan. 

 Slutsatsen är att stärkta incitament för fortsatt fiberutbyggnad leder till en 

gynnsam prisutveckling för svart fiber, förutsatt att utbyggnaden resulterar i 

ett ökat och öppet utbud på marknaden. 

 

Grossistkunders kostnader för etablering och hyra av nya fiberförbindelser har 

minskat kraftigt under senaste decenniet. Detta har underlättat inträdet på marknaden 

                                                      
1
 Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning, en jämförande studie mellan elva städer. United 

Minds 
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genom att grossistkunder inte längre endast är hänvisade till att hyra fiber av en sina 

konkurrenter. 

 Antalet operatörer som köper svart fiber från Stokab har dubblerats, från 

dryga 50 operatörer/tjänsteleverantörer år 2002 till över 100 

operatörer/tjänsteleverantörer 2014.  

 

Avgifter som tidigare år i stor utsträckning tillhandhållits mot offert, erbjuds nu till 

fasta priser. Prisnivån på fasta avgifter för nya kundanslutningar har mer än halverats 

de senaste 10 åren och den löpande månatliga avgiften har minskat med ca 2/3-delar 

under 15 år och med ca hälften under knappa 10 år.   

 Svart fiberpriserna hade en stadigt sjunkande trend fram till att 

prisregleringen infördes.  

 

De låga grossistpriserna på fibern möjliggör att allt fler operatörer kan erbjuda 

konkurrenskraftiga slutkundspriser. På så sätt har konsumenterna fått en faktisk 

valfrihet mellan en leverantör av kabelTV-baserade bredbandstjänster och ett flertal 

som erbjuder fiberbaserade bredbandstjänster.  

 Detta återspeglas i ett ökande antal bredbandsabonnemang med höga 

hastigheter
2
.  

 

Påståendet att stadsnätens fiberinfrastruktur inte skulle ha någon påverkan på 

TeliaSonera´s priser på fibern stämmer inte. Anledningen till att det inte kan påvisas 

någon effekt i anslutning till att prisregleringen infördes beror på att det redan före 

prisregleringen förelåg ett konkurrenstryck som påverkade prisbildningen. Prisnivån 

på svart fiber var således redan låg och sjunkande priser
3
 kunde konstateras flera år 

innan fibern prisreglerades
4
.  

 Prisregleringens dämpande effekt kan starkt ifrågasättas, tvärtom tenderar 

prisregleringen att ” låsa fast” prisnivån. Historiska erfarenheter tyder på att 

en prisreglerad marknad över tid leder till högre priser än vad som annars 

skulle varit fallet.   

 

Problemet för tillträde till svart fiber i Sverige är således inte prissättningen. En 

överprissättning av fiber i Stockholm är ett helt osannolikt scenario. Risken måste 

även i övriga delar av landet anses vara försumbar. Det grundläggande problemet 

och hotet är otillräckligt utbyggd fiber och den flaskhalsproblematik detta för med 

sig vid den allt mer ökande efterfrågan på fiber. Det är därför mycket angeläget att 

PTS fastställer en tidplan så att det inte kommer att råda några oklarheter om att 

prisregleringen ska avskaffas. Ett långt utdraget genomförande kommer att skapa en 

onödig regulatorisk osäkerhet.   

                                                      
2
 Bredbandskartläggning 2013 PTS ER 2014:12 

3
 Fortsatt prispress på fiber, Computer Sweden 2011-01-25 

4
 PTS kostnadsresultat m m 2011-05-26 
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2 Bakgrund 
Ett grundläggande problem, såväl i Sverige som i övriga Europa, är otillräckligt 

utbyggda fibernät. Medlemsstaterna inom EU har kommit olika långt i 

fiberutbyggnaden och det föreligger skilda förutsättningar för hur fiberutbyggnaden 

bäst kan komma till stånd i olika länder. Trots detta har EU-kommissionen och 

medlemsstaterna kunnat ena sig om att incitamenten för att investera i fibernät 

behöver stärkas. Det är inte längre så att det endast är konkurrensaspekten som ska 

genomsyra hur förhandsregleringen inom marknaden för elektronisk kommunikation 

ska utformas. Det är lika angeläget att öka tillgången på fiber. Detta är den 

grundläggande orsaken till EU-kommissionens nya rekommendation om icke-

diskriminerande villkor och anledningen till varför EU-kommissionen förespråkar att 

prisreglering på fiber ska avskaffas.  

 

Flera operatörer har i sina yttranden över PTS utkast till beslut avseende 

nätinfrastrukturmarknaden (NIT) framfört invändningar mot att prisregleringen ska 

lyftas för svart fiberprodukter. Farhågor om ”kopparankarets” och andra 

infrastrukturers återhållande effekt framförs och det görs gällande att stadsnätens 

återhållande effekt på prisbildningen för TeliaSoneras fiberinfrastruktur skulle vara 

överdriven. Mot bakgrund av detta anses att det saknas förutsättningar att lyfta 

prisregleringen för tillträde till SMP-operatörens fiberinfrastruktur i Sverige. Ett 

avskaffande påstås innebära en risk för stigande slutkunds- och grossistpriser på 

fiberbaserad infrastruktur. 

 

Operatörers analyser och farhågor om framtida prishöjning på svart fibern i Sverige 

och prisregleringens effekt på investeringsviljan är dåligt underbyggda och utgör i 

vissa delar lösa påståenden. Stokab lämnar med anledning härav ett kompletterande 

yttrande med redogörelser för vilka faktiska omständigheter som råder vid 

investeringar i markförlagd infrastruktur och hur prisutvecklingen på svart fiber 

utvecklats och bedöms utvecklas över tid i Stockholm.  

3 Prisregleringens påverkan på 
fiberutbyggnaden och prisutvecklingen  

3.1 Osäkerhet för investerare 

Det är allmänt känt att prisreglering skapar en osäkerhet om vilka 

investeringsförutsättningar som kan komma att råda över tid. Genom denna 

osäkerhet påverkas över tid investeringar i finernät negativt. Ett avskaffande av 

regleringen underlättar därför fortsatt fiberutbyggnad av andra än SMP-operatören. 

Det hävdas i ett av de till PTS ingivna yttrandena att nätägares avsikt, med 

argumentet att ett avskaffande av prisregleringen på fibern skulle underlätta för 

fortsatta investeringar i fibernät, endast kan tydas som att grossistpriser på fiber 

kommer att höjas om prisregleringen avskaffas. Analysen är felaktig. Det är däremot 

så att om den som skall investera i fiberutbyggnad, ofta med långa 

återbetalningstider, inte vet att man har kontroll över den framtida prissättningen, så 
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påverkas investeringsviljan negativt. Detta förhållande är väl känt. Frågan handlar 

alltså inte om att priset på fiber riskerar att höjas, något som generellt sett förefaller 

tämligen osannolikt i Sverige, utan om förutsägbarhet beträffande förutsättningar för 

framtida investeringar. Vi vill påpeka att Stokab aldrig höjt sina generella priser 

under 20 års verksamhet.  

 

En stark efterfrågan på bredbandsabonnemang med höga hastigheter är speciellt 

utmärkande för Sverige. Sverige ligger också bland de främsta länderna, i 

prisjämförelser mellan EU´s medlemsstater och vid mätningar om användning av 

fast bredband med hög kapacitet. Orsaken står att finna i att Sverige har ett 

jämförelsevis gott utbud på fiberinfrastruktur från andra än SMP-operatören. Det är 

alldeles uppenbart så att det som över tid kommer att leda till en gynnsam 

prisutveckling, är fortsatta investeringar i fiberinfrastruktur förutsatt att utbyggnaden 

resulterar i ett ökat och öppet utbud. 

 

I till PTS ingivna yttranden framförs att prisregleringen som infördes våren 2011 på 

fiber inte skulle ha haft någon påverkan på fiberutbyggnaden. Påståendet är felaktigt 

och stämmer inte. Den osäkerhet om vilka förutsättningar som skulle råda för de nya 

investeringarna i grundläggande svensk IT-infrastruktur föranledde Stockholms 

kommunfullmäktige att uppmana Stokab att iaktta stor försiktighet avseende 

framtida fiberinvesteringar. Följaktligen har Stokabs investeringar minskat med 

drygt 80 % mellan åren 2012 – 2014. Orsaken till detta är att fiberinfrastrukturen är 

dyr initialt, samma som för all annan markförlagd infrastruktur som t.ex. vatten- och 

avloppsledningsnät, kopparnät och fjärrvärmenät. Kostnaden är, och har alltid varit 

hög, för etablering av samhällsviktig grundläggande infrastruktur. Investeringarna 

måste således finansieras över lång tid om de ska vara möjliga att genomföra. Det 

förutsätts därför en förutsägbar intäktsmassa för att kunna finansiera de tunga 

kapitalkostnaderna. Så är inte fallet med en prisbildning som kan ändras vart 3:e år 

efter ett myndighetsbeslut, utan koppling till de marknadsmässiga förhållanden som 

faktiskt råder på den svenska nätinfrastrukturmarknaden.  

 

Efter införandet av prisregleringen är det reglerade ”priset” marknadsledande på 

fibermarknaden. Priset kan ändras i samband med skyldighetsbeslut för en SMP och 

uppdateras årligen utifrån SMP-operatörens beläggningsgrad och volymer, o.s.v. Allt 

utgår således från förutsättningar som råder för en vertikalt integrerad och 

dominerande aktör. Dessa förutsättningar och bedömningar är inte marknadsmässiga 

och de är inte anpassade till icke vertikalt integrerade operatörer som endast erbjuder 

svart fiber. Så länge fibern är prisreglerad råder stor osäkerhet om hur finansieringen 

ska kunna lösas över tid. Detta gäller för alla som anlägger markförlagd 

fiberinfrastruktur. Prisregleringen har således en indirekt påverkan på alla aktörer 

som tillhandahåller svart fiber. Den hotar rent av utvecklingen för rena svart 

fiberleverantörer och förhindrar en fiberutbyggnad som annars skulle kunna göras av 

andra än SMP-operatören. 
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3.2 Konkurrenstrycket påverkade prisnivån långt 
innan prisregleringen infördes  

Den i princip obegränsade tillgången på fiber i Stockholm har resulterat i mycket 

låga priser på svart fiber vilket också leder till en positiv inverkan på konkurrensen 

på tjänstenivån.  

 

Enligt PTS 
5
 tyder resultaten av en prisstudie rörande stadsnäten

6
, genomförd 2012, 

på att prisregleringen av TeliaSoneras fiberinfrastruktur haft en relativt låg 

påverkansgrad på stadsnätens prissättning. Detta tas, av operatörer, som 

utgångspunkt för att stadsnätens fiberinfrastruktur inte skulle ha någon återhållande 

effekt på TeliaSoneras priser på fiberinfrastruktur. Denna slutsats är direkt felaktig.  

 

Prisnivån i Stockholm och Sverige har under en längre tid varit mycket låg i en 

internationell jämförelse. Det gäller både svart fiber och kapacitetstjänster t.ex. på  

100 Mbit/s. I en studie av United Minds
7
 från 2011, samma år som svart fibern 

prisreglerades, kunde det påvisas att det förelåg ett begränsat utbud på svart fiber i 

flertalet städer som ingick i studien, endast ett fåtal leverantörer angav att svart fiber 

överhuvudtaget fanns att tillgå på marknaden. Studien visade vidare på att ett 

begränsat utbud på svart fiber resulterar i höga prisnivåer.  

 

 

Prisnivåerna speglar således tillgången på fiber. Det föreligger en markant skillnad 

på utbudet av svart fiber i Stockholm och andra städer som studerades. Resultatet 

från prisjämförelsen är därför inte oväntad, lägst pris återfanns i Stockholm. 

Tillgången på fiber stimulerar således konkurrensen på tjänstenivån och resulterar i 

                                                      
5
 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde (marknad 4). Sid 74 
6
 Prisstudie stadsnät. Redovisning av en enkätstudie och intervjuer med ett urval stadsnät 

2012-12-12 
7
 Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning, en jämförande studie mellan elva städer. United 

Minds 
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lägre priser på 100 Mbit/s. Trots Singapore´s låga prisnivå för 100 Mbit/s-anslutning, 

var priset för svart fiber förhållandevis högt. New York uppvisar det högsta priset i 

studien och följaktligen brist på tillgång till en fysiskt grundläggande infrastruktur 

som erbjuds för extern försäljning. Slutsatsen av detta är att incitament för fortsatt 

fiberutbyggnad leder till en gynnsam prisutveckling för svart fiber, förutsatt att 

utbyggnaden resulterar i ett ökat och öppet utbud på marknaden. 

 

Det kan också nämnas att studien även kunde bekräfta en fortsatt minskning av 

kostnaderna för 100 Mbit/s-anslutningar i Sverige. Computer Swedens undersökning 

i början på 2011 kunde konstatera fortsatt sjunkande priser
8
.  

”Prisraset på internetaccess för företag är inte över, trots att operatörerna tyckte sig se 

botten redan för två år sedan. Sedan 2009 har priserna sjunkit med ytterligare 25 procent, 

visar CS kartläggning.
 9
” 

 

En studie av PTS bekräftar samma förhållande, stadsnätens utbud av fiber påverkar 

prisbildningen positivt. PTS granskning
10

 av lokala erbjudanden av 

bredbandsabonnemang visade att 100 Mbit/s erbjuds till priser under 

riksgenomsnittet i områden med stadsnät där flera tjänsteleverantörer tillåts att tävla 

om slutkunderna (så kallade öppna stadsnät). Granskningen visade att priserna på 

bredbandsabonnemang via fiber i öppna stadsnät ofta ligger 20-30 procent lägre än 

motsvarande rikstäckande erbjudanden.  

 

Grossistkunders kostnader för etablering och hyra av nya fiberförbindelser har 

således minskat kraftigt under senaste decenniet. Detta har underlättat inträdet på 

marknaden, grossistkunder är inte längre hänvisade till att hyra fiber av en 

konkurrent. Stokab kan följaktligen konstatera en fördubbling av antalet operatörer 

som köper svart fiber, från dryga 50 operatörer/tjänsteleverantörer år 2002 till över 

100 operatörer 2014. Operatörer kan nu etablera sina bredbandsnät i allt fler 

områden i Stockholms stad utifrån en ersättning baserad på fasta priser. Dessa 

infördes för etableringar av nya kundanslutningar redan i början på 2000-talet i 

Stockholms innerstad. Avgifter som tidigare år i stor utsträckning tillhandhållits mot 

offert, erbjuds nu till fasta priser. Prisnivån på fasta avgifter för nya 

kundanslutningar har dessutom mer än halverats de senaste 10 åren. Därutöver har 

den löpande månatliga avgiften har minskat med 2/3-delar under 15 år och med ca 

hälften under de senaste knappa 10 åren.  

                                                      
8
 Fortsatt prispress på fiber, Computer Sweden 2011-01-25 

9
 Fortsatt prispress på fiber, Computer Sweden 2011-01-25 

10
 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet 2012. PTS-

ER-2012:26 
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Priserna är angivna i absoluta tal med hänsyn tagen till inflationen. 

 

Utvecklingen visar således på sjunkande priser som planat ut under senare år.  

 

Slutsatsen att stadsnätens fiberinfrastruktur inte skulle ha någon påverkan på 

prisbildningen på fibern stämmer således inte. Anledningen till att det inte kan 

påvisas någon effekt i anslutning till att prisregleringen infördes beror på, såsom 

studierna
11

 visar, att det redan före prisregleringen förelåg ett konkurrenstryck som  

påverkade prisbildningen. Konkurrenssituationen, mellan TeliaSonera och ett stort 

antal stadsnät som upplåter fiberinfrasstruktur för extern försäljning, innebar att 

prisbildningen t.o.m. 2011 kunde utvecklas på marknadsmässiga villkor. Följaktligen 

kan det inte påvisas någon effekt av prisregleringen på stadsnätens priser. Prisnivån 

på svart fiber var låg när fibern prisreglerades
12

, stadsnätens konkurrenstryck hade 

redan fått till stånd en återhållande på TeliaSoneras prissättning. Det är snarare så, 

vilket diagrammet på föregående sida visar, att prisregleringen ”låser fast” prisnivån. 

3.3 Valfriheten för konsumenterna ökar  

PTS Bredbandskartläggning för 2013
13

 visar att 57 procent av alla hushåll och 

företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2013. 

PTS uppskattar att ca 36 procent av alla hushåll med nödvändig infrastruktur för att 

köpa internetabonnemang som medgav 100 Mbit/s hade gjort så i oktober 2013, en 

ökning med ca 9 procentenheter jämfört med oktober 2012. Hela 60 % av de som har 

tillgång till fiberbaserade bredband köper kapacitet om 100 Mbit eller högre 

hastighet. De låga grossistpriserna på fibern möjliggör att allt fler operatörer kan 

erbjuda konkurrenskraftiga slutkundspriser. På så sätt har konsumenterna fått en 

faktisk valfrihet mellan en leverantör av kabelTV-baserade bredbandstjänster och ett 

flertal som erbjuder fiberbaserade bredbandstjänster.    

 

Bredbandskartläggningen visar också att utbyggnaden av LTE fortsatt mellan 

oktober 2012 och oktober 2013 och att den största ökningen har skett i områden 

                                                      
11

 United Minds ”Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning, en jämförande studie mellan 

elva städer.” och PTS studie, Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med 

första kvartalet 2012. PTS-ER-2012:26 
12

 PTS kostnadsresultat m m 2011-05-26 
13

 Bredbandskartläggning 2013 PTS ER 2014:12 
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utanför tätort och småort. I oktober 2013 hade 99 procent av alla hushåll och företag 

i Sverige tillgång till bredband via LTE (4G). Motsvarande siffra för hushåll och 

företag utanför tätort och småort var 96 procent, vilket är en ökning med 16 

procentenheter från oktober 2012. En förutsättning för den utbyggnad som kunnat 

genomföras av mobilnäten är att det funnits tillgång till fiber. Tillgången till mobila 

bredbandstjänster främst LTE, främjar dessutom ytterligare konkurrensen på 

tjänstenivån.   

 

Problemet för tillträde till svart fiber i Sverige är således inte prissättningen. En 

överprissättning av fiber i Stockholm är ett helt osannolikt scenario. Risken måste 

även i övriga delar av landet anses vara försumbar. Det grundläggande problemet 

och hotet är otillräckligt utbyggd fiber och den flaskhalsproblematik detta för med 

sig vid den allt mer ökande efterfrågan på fiber.  

 


