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Yttrande över utkast till analys och 
reglering på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde 
 

Stokab ägs av Stockholms stad och verkar främst inom Stockholms kommun. Stokab 

tillhandahåller endast svart fiber och yttrandet över regleringen på marknaden för 

nätinfrastrukturtillträde berör endast frågeställningar som är relevanta utifrån 

bolagets verksamhetsområde. Bolaget hänvisar även till tidigare ingivet yttrande 

över det första samrådet.  

 

Prisreglering är ett kraftfullt statligt ingripande och sätter den konkurrens som råder 

på den svenska marknaden, mellan renodlade svart fiberleverantörer och 

TeliaSonera, ur spel. Investeringar i fibernät medför tunga kapitalkostnader under en 

period om över 20 år samtidigt som de nya fibernäten etableras i konkurrens med 

andra nätinfrastrukturer
1
. EU-kommissionen har tydligt angett färdriktningen där 

incitament för investeringar i NGA
2
-nät väger tungt och särskilt ska beaktas vid de 

beslut rörande regulatoriska åtgärder som avser främja konkurrensen på marknaden 

för elektronisk kommunikation. Det är av yttersta vikt att prisregleringen av samtliga 

svart fiberprodukter hävs snarast då prisregleringen minskar incitamenten för rena 

svart fiberleverantörer till fortsatta investeringar. Fortsatt prisreglering av fibernäten 

riskerar på sikt att leda till en återmonopolisering med i huvudsak en aktör, 

TeliaSonera, och som följd därav allt sämre förutsättningar för att kunna fasa ut 

regleringen av nätinfrastrukturmarknaden.  

 

Stokab välkomnar PTS förslag att häva prisregleringen på svart fiber och införa EOI
3
 

med en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet för den fiberbaserade 

nätinfrastrukturen. PTS förslag är ett konstruktivt bidrag för att åstadkomma en 

långsiktig hållbar reglering av marknaden för nätinfrastruktur. Tillgång till svart 

fiber på likvärdiga villkor är en nödvändig förutsättning vid övergången från 

kopparbaserade nät till NGA-nät för att konkurrensen på tjänstenivå ska kunna 

stärkas. Den svenska marknadens unika särdrag, med ett förhållandevis starkt 

konkurrenstryck på marknaden för nätinfrastruktur, motiverar att prisregleringen på 

                                                      
1
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2
 Nästa Generationens Access - nät 

3
 Equality of Input 

Till Post- och Telestyrelsen 

smp@pts.se 

Ert ärende 11-9306 



 
Sida 2(3) 

Datum 2014-03-03 

Versionsnr 1.0 

 

svart fiber hävs snarast möjligt. Såsom också PTS konstaterat finns, utöver 

konkurrenstrycket från kabelTV-nät
4
 i tätorter, flera LTE-nät

5
 med nästintill 

riksomfattande täckning och ca 180 stadsnät, som erbjuder nätinfrastrukturtillträde. 

Det sammantagna konkurrenstrycket på infrastrukturnivån är således tillräckligt för 

att motivera att prisregleringen på svart fiber avskaffas. 

 

EU-kommissionen har slagit fast en tydlig färdriktning; Incitamenten för att 

investera i fibernät ska stärkas samtidigt som konkurrensen på tjänstenivån säkras 

genom förstärkta icke-diskrimineringsvillkor. Kommissionens  nya rekommendation 

ger också regleringsmyndigheterna ett vidgat utrymme att häva prisregleringen på 

svart fiber.  

 

 “The conditions set out in the points 48-57 should not be seen as the only circumstances under which 

NRAs can decide not to impose regulated access prices for NGA wholesale inputs. Depending on the 

demonstration of effective equivalence of access and on competitive conditions, in particular effective 

infrastructure-based competition, there may be additional scenarios where the imposition of regulated 

wholesale access prices is not warranted under the Regulatory Framework.”
 6

 

 

Rekommendation medger således att PTS borde  kunna häva prisregleringen på svart 

fiber redan vid samma tidpunkt som skyldighetsbeslutet om EOI fattas. I det fall PTS 

ändock väljer att häva prisregleringen enligt föreliggande förslag, d.v.s. för 

enfamiljshus senast tre månader från beslutet och så snart som möjligt dock senast 

efter 12 månader för övriga nätinfrastrukturtillträden till fiberaccessnät, är det helt 

nödvändigt att denna tidplan ligger fast. En utdragen process för hävandet av 

prisregleringen på svart fiber skapar en regulatorisk osäkerhet som allvarligt skulle 

skada marknadens funktionssätt och stoppa upp nödvändiga investeringar i NGA-

nät.  

 

För att säkerställa efterlevnaden av en tillämpning av likvärdiga villkor måste arbetet 

med utformningen av ekonomiska replikerbarhetstester och TeliaSonera´s införande 

av EOI ske skyndsamt. Tidsaspekten på införandet ska också ses mot bakgrund av 

rekommendationens revidering av kostnadsredovisningsmetoden. Därför måste PTS, 

i de fall prisregleringen inte hävs i samband med att skyldighetsbeslutet fattas, slå 

fast att den reviderade kalkylmodellen ska införas först efter det att prisregleringen 

på svart fiber hävts
7
. En prisreglering är, enligt den nya rekommendationen, inte 

avsedd att tillämpas på den svenska marknaden. Prisregleringen är utifrån rådande 

marknadsläge och PTS bedömning av marknadsutvecklingen oproportionerlig och 

äventyrar förutsättningarna för andra svart fiberleverantörer än SMP-operatören att 

fortsatt kunna investera i fibernät. 

 

                                                      
4
 ComHem 

5
 Net4mobility, Tre och TeliaSonera 

6
 COMMISSION RECOMMENDATION of 11.9.2013 on consistent non-discrimination 

obligations and costing methodologies to promote competition and enhance the broadband 

investment environment. Punkt 58. 
7
 En reviderad kalkylmodell, upprättad enligt den nya rekommendationens  

kostnadsredovisningsmetod, beräknas enligt PTS vara genomförd under år 2015. 
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I de fall TeliaSonera inte kan tillhandahålla svart fiber föreslår PTS att TeliaSonera 

åläggs skyldighet att ge tillträde till kanalisation i accessnätet. PTS förslag är utifrån 

rådande regelverk föredömligt i så måtto att tillträde till kanalisation kan nekas när 

svart fiber tillhandahålls. De konkurrensbegränsande faktorerna med att upplåta 

utrymme i kanalisation ska dock inte negligeras då det på sikt riskerar att leda till en 

begränsning av utbudet av svart fiber.  


