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11-9306 Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde 

 Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde 

 
Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på PTS andra 

förslag till reglering av Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde och även på frågor om vissa 

aspekter av framtida reglering av marknad 5, Bitströmstillräde. Tele2 anför följande. 

 

0 Sammanfattning 

 

Tele2 ställer sig frågande till PTS förslag att gå vidare med införandet av EoI, trots att en 

majoritet av remissvaren angående reglering av Marknad 4 från september 2013 var kraftigt 

emot just en sådan reglering. 

 

Tele2 anser fortfarande inte att marknaden är mogen att släppa prisreglering på fiber. Bland 

annat tror vi att PTS tro på det s.k. kopparankaret är överdrivet, särskilt mot bakgrund av 

att kopparpriset föreslås fortsatt baserat på den nuvarande LRIC-modellen och inte på den 

BULRIC-modell med de egenskaper som kommissionens rekommendation förespråkar. En 

samordning av införandet av EoI och införandet av den nya BULRIC-modellen är önskvärt 

ur många synpunkter 

 

Tidsaspekten är mycket viktig. En övergång till EoI måste tillåtas vänta till dess att 

TeliaSonera kan visa att man de facto klarar av att leverera EoI enligt PTS nya krav. För 

att detta skall kunna visas måste PTS självt vara rustat för att kunna utöva en mycket 

omfattande och noggrann tillsyn över TeliaSoneras efterlevnad av kraven. Tele2 tror inte 

att PTS kommer att kunna vara redo att utöva en effektiv tillsyn av Telias EoI åtminstone 

under det närmaste året, varför en realistisk tidplan för införandet måste redovisas. En 

tidplan anpassad till rekommendationens plan på slutlig genomförande senast 31 december 

2016 förefaller i det här sammanhanget rimlig. En sådan tidplan skulle dessutom 

sammanfalla med påbörjandet av arbetet med nästa generation skyldighetsbeslut på 

marknad 4 vilket skulle ge PTS unika möjligheter att korrigera påvisade misshälligheter 

snabbt och effektivt. 

 

Tele2 saknar vidare en mycket viktig komponent i marknadsanalysen, nämligen en 

djuplodande analys av effekterna av att TeliaSonera agerar Kommunikationsoperatör i både 
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egna och andras fiberoptiska accessnät. En sådan analys måste genomföras innan slutligt 

beslut om de skyldigheter som skall åläggas SMP-operatören kan fattas. 

 

 

1 Nätinfrastrukturtillträde 

 

EoI 

 

Ett införande av EoI innebär en stor förändring av nuvarande reglering på marknad 4. Ingen 

kan förutse alla konsekvenser av en sådan kursändring. Tele2 är emot en sådan förändring 

av de skäl som redovisades i vårt förra remissvar den 18 oktober 2013, vilka inte skall 

upprepas här. Om denna förändring ändå trots marknadens kraftiga motstånd i den första 

remissomgången skall genomföras och Equality (eller Equivalence) of Input införas som 

skyldighet för TeliaSonera är största försiktighet därför påkallad. 

 

För att Equality of Input skall kunna fungera som regleringsmetod och få avsedd verkan 

krävs enligt Tele2 bland annat följande, som alla måste finnas på plats redan vid införandet 

av EoI. Skyldighetsbeslutet måste vara utformat så att samtliga kriterier nedan måste vara 

uppfyllda innan EoI kan införas: 

 

1. att PTS när EoI införs måste ha utbildade resurser till, och en detaljerad plan för, att 

omgående starta en noggrann tillsyn och uppföljning av att regelverket verkligen 

följs till punkt och pricka.  

 

2. att det måste finnas planer för snabba reaktioner från PTS sida om det vid tillsyn 

enigt 1 ovan visar sig att skyldigheterna inte följs i alla avseenden. En sådan reaktion 

måste kunna vara att omedelbart återinföra en prisreglering. Det måste framgå av 

skyldighetsbeslutet att en återgång till dagens prisreglering skall kunna ske utan att 

ett nytt skyldighetsbeslut först måste fattas. 

 

3. att kopparankaret fungerar, vilket i sin tur kräver 

 

4. att den BULRIC-modell som kommissionens rekommendation föreskriver finns 

framtagen och används på avsett sätt för att bestämma prisnivån för kopparaccess. 

 

5. Målsättningen skall vara att EoI införs fullt ut först under 2016, och allra senast den 

31 december 2016. 

 

Tillsyn 

 

Innan EoI kan införas måste PTS stå rustat med tillräckligt utbildade och tillräckligt kraftiga 

resurser för att från dag ett kunna utöva meningsfull och effektiv tillsyn över efterlevnaden 

av de skyldigheter som ålagts SMP-operatören. Det måste vara möjligt för PTS att ha 

sådana verktyg som innebär en reell möjlighet att omedelbart införa sanktioner om det 



Page 3 of 10 

 

skulle visa sig att SMP-operatören inte lever upp till kraven. Det måste också finnas en 

beredskap för att med kort varsel och på kort tid införa nya eller ändrade skyldigheter om 

det skulle visa sig att de som följer av detta beslut inte leder upp till regleringens syfte. 

 

Tidplan för införande av EoI 

 

Tele2 tror inte på den tidplan som beslutsutkastet ger uttryck för. De är inte troligt att 

TeliaSonera kan erbjuda full EoI för FTTH inom 3 månader från beslutets ikraftträdande.  

 

Den diskussion som förs i utkastet till beslut och som talar om en övergångstid på 3 

månader för Fiber till villa samt 12 månader för övrigt fiberbaserat tillträde kommer inte 

att räcka. Bättre är att i beslutet ange en tidplan för när EoI skall införas. Tidplanen skall 

vara anpassad till den tidplan som kommissionen anger i rekommendationen nämligen 

utgången av år 2016. Det ger PTS och marknadens aktörer tillräcklig tid att förbereda 

övergången till EoI och PTS möjlighet att ta fram den BULRIC-modell som 

rekommendationen talar om som beräkningsgrund för ”kopparankaret”. Ett sådant 

förfarande ligger dessutom mer i linje med den förutsägbarhet och kontinuitet som 

kammarrätten i flera domar menar måste prägla regleringen på marknaden. 

 

En tidplan som den föreslagna har också den fördelen att den tillsyn som rimligen startar 

direkt i januari 2017 kommer delvis att sammanfalla med arbetet att ta fram nästa 

generations skyldighetsbeslut på Marknad 4, varför input från pågående tillsyn direkt kan 

användas i det nya beslutsunderlaget. Detta medför en unik möjlighet för PTS att snabbt 

korrigera de eventuella avvikelser och avarter man finner vid tillsynen. Utan denna 

samordning kommer eventuella åtgärder att ske enigt gängse tågordning med underrättelse, 

svarstid, eventuellt föreläggande och eventuellt överklagande etc. Att i stället ge sig 

möjligheten att rätta till missförhållanden genom att utfärda ett nytt skyldighetsbeslut, som 

redan var planerat, måste av alla parter, inte minst av PTS, ses som en utomordentlig fördel. 

 

KO-verksamhet 

 

TeliaSonera agerar som kommunikationsoperatör (KO) både i eget nät och i andras 

fiberbaserade accessnät. Ordet ”kommunikationsoperatör” förekommer dock endast på 3 

ställen i PTS utkast, och ingenstans diskuteras effekterna på marknaden av detta koncept. 

Tele2 efterlyser en djupanalys av denna företeelse, hur den påverkar möjligheten till NIT 

(och för all del också BIT) och hur NIT skall regleras för att inte KO-verksamheten skall 

kunna utnyttjas för att gå runt tillträdesregleringen. De måste till exempel av beslutet 

särskilt framgå att migrerings-skyldigheten under beslutspunkt 5 också omfattar en 

ovillkorlig skyldighet att erbjuda migrering från att agera tjänsteleverantör i Telias ”Öppen 

Fiber” eller motsvarande företeelse till att få tillträde till det fiberpar (eller den fiber) som 

servar berörd slutkund, och det på villkor som inte omöjliggör affären för tillträdande 

operatör. Det måste vidare klart framgå att tillträdesskyldigheten även gäller fibernät där 

TeliaSonera agerar KO. Det måste med andra ord finnas en skyldighet för TeliaSonera att 

upplåta en FTTH även där TeliaSonera erbjuder ”Öppen Fiber”. Detta är att klättra uppför 

investeringsstegen och bör kraftigt uppmuntras av PTS. 
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Kopparankaret 

 
Tele2 är mycket tveksamt till att det s.k. kopparankaret kommer att fungera på avsett sätt. 

Denna tveksamhet verkar delas av PTS som i missivet för en diskussionerna om fortsatt 

reglering av BIT genom att ålägga en skyldighet om virtuella accesser mot just denna 

bakgrund. Skall kopparankaret ha någon reell påverkan på icke-reglerade fiberpriser i 

grossistledet så måste kopparpriserna ner väsentligt. De måste bestämmas utifrån en sådan 

BULRIC-modell som kommissionen anger, och kopparpriset måste ner till spannet 8-10 € 

per månad, vilket är 7 – 25 % lägre än idag. 

 

Replikerbarhetstester 

 

PTS måste också genomföra tekniska och ekonomiska replikerbarhetstester innan EoI kan 

sjösättas, så att det framgår om t.ex. marginalklämning är för handen. Om PTS skulle finna 

att så är fallet måste PTS, likt RTR i Österrike, föreskriva det lägre pris som undanröjer den 

funna marginalklämningen. 

 
Skyldighet att tillhandahålla information 

 
PTS skriver i beslutspunkt 7.3 när TeliaSonera skall tillhandahålla information om 

nyanlagd fiber. Detta utvecklas vidare under avsnitt 6.8.5. PTS skriver: ” PTS finner därför 

att det är nödvändigt att förtydliga att vid den tidpunkt då TeliaSonera lämnar en 

beställningsbekräftelse på en godkänd order eller motsvarande om nyanläggning till 

slutkundsadresser i ett område är TeliaSonera skyldiga att också informera övriga 

operatörskunder om detta. En sådan skyldighet gäller såväl när TeliaSonera nyanlägger på 

beställning av den egna koncernen som i övriga fall. Informationsplikten omfattar således 

även områden där TeliaSonera anlägger fiber åt sin egen kommunikationsoperatör (vilket 

för närvarande marknadsförs som ”Öppen fiber” via TeliaSonera Operator Business).” 

 

Det är inte tillräckligt att få information vid den tidpunkt PTS anger. Telia anlägger accesser 

först efter det att de fått beställning av slutkund och då endast till de kunder som beställt 

fiber. Den marknaden är då redan bearbetad och stängd för övriga operatörer. Om PTS 

menar allvar med sitt motiv för denna åtgärd måste information ges redan då TeliaSonera 

(eller Skanova) planerar att anlägga fiber i ett visst område. EoI i sin mest likabehandlande 

form kräver till och med att en operatör som Tele2 skall kunna begära att Skanova anlägger 

fiberaccess till ett område där Tele2 har slutkunder eller bearbetar marknaden, möjligen 

under förutsättningen att viss penetration kan garanteras. 

 

Stödsystem 

 

Av ett slutligt beslut måste framgå att alla processer och stödsystem som skall utnyttjas av 

tillträdande operatörer skall vara identiska med de som TeliaSoneras egen 

slutkundverksamhet utnyttjar. Det räcker inte att de är av ”samma” slag eller ”samma” 

kvalitet eller på ”liknande” sätt. Allt måste vara exakt identiskt, annars råder inte EoI. 
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Virtuellt tillträde 

 

Tele2 efterlyser ett alternativ till fysiskt tillträde i beslutet. Tele2 skulle önska att PTS också 

ålägger SMP-operatören att tillhandahålla virtuellt tillträde på transmissionsnivå till både 

fiberaccess och kopparaccess. Orsaken berörs i missivet av PTS. Med minskande antal 

kopparaccesser blir det allt svårare för alternativa operatörer att nå en slutkundsmarknad 

som har tillräcklig volym för att ge de skalfördelar som krävs för att fysiskt tillträde via 

egenproducerad xDSL skall vara ekonomiskt lönsamt.  På samma sätt kan det för 

fiberaccess vara fördelaktigt både för SMP-operatören och den som söker tillträde att kunna 

avtala om virtuell access över fibernätet. Det skulle bespara den tillträdande operatören 

kostnad för egen utrustning och i viss mån samlokaliseringsutrymme och SMP-operatören 

att ha andra operatörer inhysta på stationen. Ett virtuellt tillträde måste dock ske till 

kostnadsorienterade priser för att på ett effektivt sätt gynna framväxten av ökad konkurrens 

på slutkundsmarknaden. 

 

Virtuellt tillträde skulle också lösa problemet med tillträde till enskilda hushåll i en 

flerfamiljsfastighet, där PTS prissättning idag omöjliggör en lönsam anslutning av enskilda 

hushåll. 

 

Kanalisation 

 

Tele2 ställer sig positivt till förslaget att upplåta befintlig kanalisation till grossistkunder. 

Tele2 har tillsammans med andra operatörer drivit ett sådant krav under ett antal år. Dock 

måste frågan ställas om vad som ändrats sedan 2010, då PTS ansåg att ett sådant krav inte 

var möjligt i Sverige med de legala och andra problem som finns. 

 

Tele2:s ståndpunkt har varit och är alltjämt att tillträde till befintlig kanalisation är ett 

betydligt effektivare medel än kopparankaret för att hålla grossistpriser för tillträde på en 

rimlig nivå. Det leder dessutom, om tillträdet tillämpas på rätt sätt, till större jämställdhet, 

eftersom de kostnader som en alternativ operatör annars har för att anlägga ny fiberaccess 

vida överstiger den kostnad som SMP-operatören har för att göra samma sak, då den senare 

till skillnad från den förra kan utnyttja sin befintliga kanalisation. Beslutet att bygga själv 

eller köpa färdig access blir då också ett verkligt realistiskt alternativ. 

 

Prisreglering av kanalisationstillträde 

 

Tillträde till befintlig kanalisation blir dock bara ett spel för galleriet om det inte sker till 

ett reglerat, kostnadsorienterat, pris. Det är därför av största vikt att PTS också anger det 

pris till vilket tillträdet skall ske. Detta pris måste vara baserat på den verkliga, delvis 

avskrivna kostnaden för just kanalisationen i enlighet med vad kommissionen 

rekommenderar.   

 

Tele2 förutsätter att PTS kommer att agera drivande i frågan om att ändra de lagar och 

regler som begränsar nyttan av att ålägga Telia en skyldighet att erbjuda tillträde till 
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befintlig kanalisation. I skrivande stund verkar den ”grävförordning” som under en tid 

diskuterats inom EU inte att bli vad det till att börja med gav sig ut för att vara. Det finns 

all anledning att tro att de hinder som finns mot tillträde till befintlig kanalisation är något 

som måste lösas på nationell nivå. 

 

Särredovisning 

 

PTS föreslår att särredovisning inte längre skall vara ett krav för SMP-operatören. Tele2 är 

av motsatt åsikt. Tele2 ser särredovisning som en förutsättning för att PTS skall kunna 

utöva en effektiv tillsyn över efterlevnaden av de skyldigheter som åläggs SMP-operatören.  

 

Den enskilda åtgärd som bäst skulle kunna säkra en övergång till EoI och samtidigt 

underlätta för PTS kommande tillsyn vore att PTS lyckas komma överens med TeliaSonera 

om att lyfta upp Skanova Access AB till koncernnivå, med rapportering direkt till VD för 

TeliaSonera AB och med ekonomisk och finansiell konsolidering först på koncern-nivå. En 

sådan åtgärd skulle ge den transparens som krävs för att kunna följa upp efterlevnaden av 

de skyldigheter som ålagts TeliaSonera. Om en sådan organisatorisk förändring genomförs, 

då, men först då kan kravet på särredovisning släppas enligt Tele2. 

 

 

Internt referenserbjudande 

 
Tele2 stödjer PTS förslag om att slopa kravet på ett internt referenserbjudande. 

 

 

2 Bitströmstillträde 

 

Tele2 har inte ändrat inställning jämfört med bolagets tidigare remissvar daterat den 18 

oktober 2013. Snarare har utvecklingen sedan dess bekräftat de synpunkter som då 

framfördes. 

 

Konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden 

 

Tele2 menar fortfarande att det är meningslöst att titta på TeliaSoneras andel av 

slutkundsmarknaden, även om utvecklingen från 7 % till 25 % marknadsandel i sig talar 

sitt tydliga språk. Det är fortfarande TeliaSoneras andel av kontrollerade accesser som är 

den ur konkurrenssynpunkt springande punkten. Det är ointressant om Telias andel av 

slutkundsmarknaden är liten eller stor och hur många aktörer som är större än TeliaSonera 

om man inte samtidigt analyserar vilket inflytande TeliaSonera har över konkurrenternas 

möjlighet att utöva verkligt konkurrenstryck. Telia kontrollerar minst 75 % av alla 

bredbandsaccesser och kan genom sin prissättning i grossistledet effektivt kontrollera 

konkurrensen på slutkundsmarknaden så att den t.ex. inte leder till sänkta slutkundspriser.  
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Marknadsdynamiken i tre-kriterietestet 

 

Kriterium 1: Stora och varaktiga inträdeshinder 

 

Tele2 menar att kriterium 1 är uppfyllt, precis på samma sätt som PTS skriver i ditt första 

remissutkast om Bitströmstillräde. 

 

Kriterium 2: Marknadsdynamik 

 

Tele2 menar att den senaste utvecklingen på marknaden pekar i direkt motsatt riktning mot 

den som PTS angav i sitt första beslutsutkast. Marknaden går mot en konsolidering och 

koncentrering snarare än mot effektiv konkurrens. Marknaden saknar den dynamik som 

leder till ökad konkurrens, och därmed är också det andra kriteriet uppfyllt. 

 

Kriterium 3: Konkurrenslagstiftningen är inte tillräcklig för att åtgärda 

konkurrensproblem på marknaden 

 

Tele2 anser i likhet med PTS att konkurrenslagstiftningen typiskt sett inte är tillräcklig för 

att åtgärda problem på marknaden för bitströmstillträde, varför även det tredje kriteriet är 

uppfyllt. 

 

Då samtliga tre kriterier är uppfyllda saknas förutsättningar för att lyfta nuvarande 

reglering. 

 

Sammanfattningsvis finner Tele2 att samtliga tre kriterier är uppfyllda, varför fortsatt ex 

ante-reglering är nödvändig. 

 

Finns företag med betydande inflytande? 

 

Tele2s uppfattning är att det finns en stark anledning att anse att TeliaSonera har en sådan 

särställning på marknaden för Bitströmstillräde att företaget skall anses ha ett betydande 

inflytande över marknaden. 

 

Virtuellt tillträde 

 

Tele2s inställning är följande 

 

1 En skyldighet att tillhandahålla virtuellt tillträde kommer med all säkerhet 

att få betydande positiva effekter på utvecklingen av 

konkurrenssituationen. 

2 Skyldigheten bör inte begränsas till vare sig de situationer där fysiskt 

tillträde blir olönsamt eller omöjligt till följd av TeliaSoneras utbyggnad 

av sitt fibernät eller till enbart koppar (se ovan under NIT-tillträde) 
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3 Prisreglering 
 

I det dokument om prisreglering som PTS bifogat förslaget till reglering av marknad 4 

diskuteras prisreglering som avses inkluderas i nästa remiss avseende regleringen på 

marknad 4 (och marknad 5 kanske). 

 

Tele2 vill redan nu passa på att kommentera vissa påståenden i dokumentet. 

 

I avsnitt 1.2 diskuteras målet med regleringen och PTS anger att det är centralt att PTS inte 

ålägger en prisreglering som leder till att priset på tillträdesprodukter (Tele2 utgår från att 

här avses grossistprodukter) blir för lågt. Till den diskussion PTS för vill Tele2 då lägga 

följande. En prisreglering som sätter en prisnivå på tillträdesprodukter som om allt är 

nyanlagt, utan att ta hänsyn till de kostnadssänkande effekter som uppstår genom att en 

operatör kan utnyttja redan befintlig, icke replikerbar infrastruktur leder inte till ökad 

konkurrens på någon marknad. En konkurrerande operatör kan aldrig bygga lika billigt som 

SMP-operatören, eftersom man inte har någon egen befintlig kanalisation som kan utnyttjas 

vid utbyggnaden. 

 

Om PTS avser att stimulera konkurrensen på slutkundsmarknaden på sätt som föreskrivs i 

1 kap. 1 § LEK måste hänsyn till den kostnadsbesparande effekten av redan existerande 

infrastruktur tas. 

 

I avsnitt 1.4 drar PTS samma slutsats som Tele2 gjort ovan, nämligen att fram till dess att 

förutsättningarna för EoI finns på plats skall prisregleringen för fiber finnas kvar. Det är 

utmärkt, även om nuvarande LRIC-modell måste korrigeras något för att ge de 

förutsättningar som PTS söker. Den lagändring som PTS skriver om (prop. 2013/14:72 

Bättre prisreglering) ger PTS möjlighet att direkt i skyldighetsbeslutet ange de priser som 

skall gälla. 

 

Kammarrätten har nu avkunnat deldom i mål 1724-13 där domstolen fastställt PTS beslut 

om tillträden till flerfamiljshus (FTTB). Om PTS reglering skall kunna uppfattas som logisk 

måste prissättningen av FTTB, FTTH och kopparaccess göras på ett sådant sätt att 

anslutning av ett hushåll skall kosta lika mycket oavsett om det sker via koppar, FTTH eller 

FTTB. Precis så skriver PTS i avsnitt 1.5.4, men den prisreglering som PTS för närvarande 

ålägger TeliaSonera ger inte det resultatet. Prissättningen av FTTB innebär såvitt Tele2 kan 

förstå och som bolaget påpekat åtskilliga gånger, att resultatet blir det önskade endast om 

Tele2 tar samtliga anslutna hushåll i ett flerfamiljshus. 

 

Tele2 håller inte med PTS om att nuvarande prisreglering på fiberbaserade tjänster 

succesivt kan lyftas innan den nya BULRIC-modell som PTS ämnar ta fram finns färdig 

och ligger till grund för kopparprissättningen. Det är viktigt att alla steg mot EoI tas i rätt 

ordning och i rätt tempo.  
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Det är av ovanstående skäl utomordentligt angeläget att PTS nu i skyldighetsbeslutet först 

ändrar principerna för prissättning så att de priser som kommer ut ur nuvarande modell 

appliceras på följande sätt: 

 

 Pris för FTTH antingen  

a) motsvarar ett genomsnitt av kostnaden för nyanläggning över landet 

enligt samma princip som för kopparaccess, eller  

b) motsvarar kostnaden för nyanläggning per geotyp och alltså därmed tillåts 

bli geografiskt differentierad 

 Pris för FTTB skall sättas på ett sådant sätt att anslutning av enskilda hushåll i en 

MDU kan göras på ekonomiskt sunda villkor 

 Pris för kopparaccess skall baseras på kostnaden för det aktiva beståndet av 

kopparaccesser, vilket alltså innebär att inga kostnader för de delar av kopparnätet 

som inte används får tas med i kostnadsberäkningarna. 

 

Vidare måste PTS i beslutet ange de kostnadsorienterade priser som skall gälla för tillträde 

till backhaul-förbindelser, tillträde till kanalisation, samlokalisering och eventuellt till 

tillträde till stödsystem, vilket enligt Tele2 bör vara kostnadsfritt och ingå i den tjänst som 

köps. 

 

Tele2 anser inte att det längre finns anledning till den justering av priset för FTTH som 

hittills under ”en övergångsperiod” har fått tillämpas. En övergångsperiod kan inte vara hur 

lång som helst och den har redan varit i 4 år. Att dessutom tillåta att priset sätts i nivå med 

nyanläggningskostnaden i geotyp 3 när nyanläggning i vart fall ännu så länge så gott som 

enbart genomförts i geotyp 1 och 2 kan inte längre anses rimligt. Om PTS framhärdar i sitt 

förslag vill Tele2 också veta på vilka grunder tillträdande operatörer och PTS skall kunna 

avgöra vilket pris som skall tillämpas i det enskilda fallet (utbyggnad i ett helt område skall 

ha ett pris, gammal fiber eller utbyggnad till enskild fastighet ett annat). Förutsägbarheten 

kräver att alla förutsättningarna skall vara kända på förhand. 

 

Det är lika angeläget att PTS omgående startar revideringen av LRIC-modellen så att den 

så snart som möjligt kan användas för beräkning av relevanta kostnader i enlighet med vad 

den nya rekommendationen anger. Målsättningen måste vara betydligt mer offensiv än den 

PTS ger uttryck för. Målsättningen måste vara att resultatet av modellberäkningarna skall 

kunna appliceras redan från och med 1 januari 2015. 

 

Tele2 motsätter sig tanken att PTS skulle anamma en del av rekommendationen, dvs. 

införande (om än stegvis och försiktigt) av EoI, men avvakta med den andra delen av 

samma rekommendation, dvs. att basera kopparankarets priser på en BULRIC-modell. Den 

senare är ju enligt rekommendationen en förutsättning och garant för att den förra skall 

fungera. 

 

Slutligen är Tele2 mycket positivt till PTS ambition att ta fram ett ekonomiskt 

replikerbarhetstest. Detta bör ha hög prioritet och det färdiga testet bör ha prövats i skarpt 

läge innan man tar steget vidare och börjar lyfta prisregleringen på fiberprodukter. 
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Dag som ovan 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


