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TeliaSoneras synpunkter på PTS utkast om marknaderna för 

nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde 

TeliaSonera har inbjudits att lämna synpunkter på utkastet.  

 
Sammanfattning 

• Prisregleringen av fiberprodukter ska upphöra när en tidtabell för EOI har 
fastställts. 

• Det behövs en mer specificerad tidplan för införandet av EOI. 
• Genom att frysa kopparpriset under tre år behövs ingen revidering av LRIC-

modellen. 
• Det finns inget behov av en virtuell aktiv grossistprodukt över koppar eller fiber. 
• Ett tekniskt replikerbarhetstest behövs bara fram till att EOI har införts. 
• En kanalisationsreglering minskar viljan att investera i ny kanalisation. 
• Det finns ingen SMP-operatör på bitströmsmarknaden. 

 

Marknad 4 

TeliaSonera lämnade i sitt svar den 19 september 2013 på PTS första samråd om denna 
marknad sina synpunkter på PTS förslag till beslut om fastställande av företag med 
betydande inflytande på marknaden och på de principer som bör gälla vid utformning av 
regleringen på marknaden. Svaret på PTS nu remitterade utkast inleds med några 
allmänna synpunkter på avvecklingen av prisregleringen på fiber och på införandet av 
Equivalence of Input (EOI). Härefter lämnar TeliaSonera preciserade synpunkter på de 
skyldigheter som PTS föreslår. 

 

Allmänna synpunkter på övergången från prisreglering av fiber till införandet av 
EOI 

I PTS utkast till beslut för nätinfrastrukturmarknaden föreslås en förändring av dagens 
fiberreglering genom att den kostnadsbaserade prisregleringen lyfts när en utökad icke-
diskrimineringsskyldighet, EOI, har genomförts. TeliaSonera anser generellt att 
förändringen är ett viktigt steg för att skapa en ökad regulatorisk stabilitet och 
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förutsägbarhet för både nätägare och tjänsteleverantörer. Den kostnadsbaserade 
prisregleringen är den mest ingripande och komplexa delen av regleringen och den har 
också orsakat störst regulatorisk osäkerhet. Genom en minskad prisreglering förbättras 
stabiliteten och förutsägbarheten på marknaden och det skapas bättre förutsättningar för 
investeringar. Dessutom blir konkurrensen effektivare när nätägare i större utsträckning 
kan konkurrera på lika villkor. Förändringen är därför en viktig komponent för att hela 
Sverige ska få tillgång till en infrastruktur som möjliggör framtidens digitala tjänster. 

För att så snabbt som möjligt uppnå de positiva effekterna av förslaget till ny reglering är 
det dock viktigt att övergången till den nya regleringen kan genomföras på ett 
transparent, effektivt och ändamålsenligt sätt. Övergångsperioden, under vilken EOI 
införs successivt, sträcker sig över flera år eftersom EOI innebär väsentliga förändringar 
av inte minst TeliaSoneras verksamhet. För att uppnå en stabil regulatorisk situation 
under övergångsperioden måste det finnas en tidplan med en tydligare specifikation av 
vilka förändringar som ska genomföras och när. Vidare bör prisregleringen lyftas direkt 
när PTS inför ett krav på EOI (inklusive tidplan för införandet). I annat fall riskerar EOI att 
vara ett rörligt mål och ingen kommer veta när prisregleringen kommer att lyftas eller vilka 
prisnivåer som gäller under övergångsperioden. För att uppnå förutsägbarhet och 
transparens bör därför PTS justera beslutsutkastet i enlighet med de riktlinjer avseende 
implementering som finns i kommissionens rekommendation.  

En annan viktig fråga är betydelsen av att regleringen generellt utvecklas mot en lägre 
nivå av komplexitet. Om ny detaljerad och komplex reglering införs parallellt med 
införandet av EOI riskerar de positiva effekterna av att lyfta prisregleringen av fiber att 
helt eller delvis elimineras. Det gäller framför allt PTS planer på en revidering av LRIC-
modellen och kravet på en virtuell aktiv fiberprodukt som innebär en väsentligt ökad 
komplexitet i regleringen med risk för en ökad regulatorisk osäkerhet. Det är också 
angeläget att det ekonomiska replikerbarhetstestet inte får en alltför komplex utformning. 
TeliaSonera återkommer till dessa och andra frågor i det följande. 

 

Skyldigheter 

Tillträde  

I skyldighet 1.2 b bestämmer PTS att TeliaSoneras leverans av koppartillträde som 
huvudregel ska komma till stånd genom enbart kopplingsarbete i telestation, primärskåp 
eller spridningspunkt, s.k. enkel installation. Bakgrunden till bestämmelsen är att en viss 
grossistkund hos Skanova har en lägre andel enkla installationer än TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet. Såsom TeliaSonera många gånger har framfört i olika 
sammanhang uppfyller bolaget skyldighetsbeslutets krav på grossistkunders tillgång till 
information på icke-diskriminerande villkor och på effektiva stödsystem. Den aktuella 
grossistkundens lägre andel enkla installationer beror således inte på att den operatören 
har sämre förutsättningar än TeliaSoneras slutkundsverksamhet och övriga externa 
operatörer att få till stånd en enkel installation utan på den operatörens egna gränssnitt 
och arbetssätt vid beställning av kopparaccess. Dessa senare omständigheter ligger 
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utanför TeliaSoneras kontroll. Det finns mot denna bakgrund ingen grund för den aktuella 
bestämmelsen.  

Det ska tilläggas att kostnaden för en enkel installation är baserad enbart på kostnaden 
för arbete i en telestation, inte på kostnader för arbete i primärskåp eller i 
spridningspunkter. 

PTS föreslår i skyldighet 1.3 a att fiberregleringen, liksom enligt gällande reglering, ska 
omfatta även anslutningspunkter som genom en mindre anpassning kan anslutas till 
berörd telestation. Ett exempel som nämns är nyanläggning av abonnentanslutnings-
kabel. PTS anger i skälen att med mindre anpassning avses sådana anslutningskablar 
som är kortare än 30 meter mellan fiberkoncentrationspunkten och abonnentadressen. 
TeliaSoneras uppfattning är alltjämt att nyanläggning av infrastruktur inte omfattas av 
regelverket. Som PTS anger pågår ett mål i EU-domstolen om denna fråga. Om 
domstolen kommer fram till att nyanläggning faller inom regelverket anser TeliaSonera att 
skyldigheten, med en begränsning upp till 30 meter, har fått en rimlig omfattning.  

Det finns inget behov av en reglerad virtuell aktiv grossistprodukt över koppar eller fiber 

PTS ställer i utkastet frågor om behovet av en reglering av ett virtuellt tillträde inom 
ramen för nätinfrastrukturmarknaden. Behovet av en virtuell produkt skulle enligt PTS 
kunna uppstå som en följd av minskade kopparvolymer när TeliaSonera anlägger fibernät 
till enfamiljshus. Detta skulle kunna resultera i en försämrad konkurrens på 
slutkundsmarknaden och därmed vara till skada för konsumenter.  

TeliaSonera anser att det inte finns någon grund för denna oro eftersom att 
teknikutvecklingen i Sverige inom bredbandsinfrastruktur tvärtemot har inneburit en tydlig 
utveckling mot en ökad konkurrens och valfrihet. Den absolut största anledningen till att 
antalet bredbandsaccesser över koppar (xDSL) minskar är konkurrensen från parallella 
infrastrukturer som till största del ägs av andra nätägare än TeliaSonera. Det som 
inträffar är alltså att en tjänstekonkurrens över TeliaSoneras kopparnät successivt ersätts 
med en konkurrens mellan tjänsteleverantörer över olika infrastrukturer såsom koppar, 
kabel-TV-nät, mobilnät och fibernät, där den största andelen av fibernäten ägs av olika 
stadsnät. Såväl EU-kommissionen som PTS har tydligt deklarerat att denna utveckling 
mot en infrastrukturbaserad konkurrens är bra för konsumenterna och bidrar till en mer 
långsiktigt hållbar konkurrens. Konkurrens mellan olika infrastrukturer bidrar inte bara till 
konkurrens på slutkundsmarknaden utan även till att nätägare har incitament att öppna 
upp sina nät på grossistnivå på kommersiella villkor. Det finns därför idag möjlighet att på 
flera olika förädlingsnivåer köpa tillträde till såväl koppar, fiber som mobilnät. Köparna 
kan därigenom erbjuda slutkunderna: 

- xDSL-baserade bredbandstjänster - genom köp av tillträde till LLUB eller till en aktiv 
grossistprodukt över koppar, 

- fiberbaserade bredbandsprodukter - genom köp av tillträde till passiv fiber eller till en 
aktiv grossistprodukt av exempelvis en kommunikationsoperatör, och 
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- mobilt bredband – genom antingen ett eget mobilnät eller köp av en grossisttjänst för 
mobilt bredband. 

Utvecklingen har lett till att tjänsteleverantörer som vill kunna tillgodose en stor del av 
marknaden med bredbandsprodukter måste använda sig av grossistprodukter på olika 
nivåer i värdekedjan som levereras av flera olika grossistleverantörer. Detta innebär dock 
att en tjänsteleverantörs lönsamhet över olika grossistprodukter kommer att variera både 
geografiskt och över tid. Tjänsteleverantörer som etablerar sig via nya grossistprodukter/ 
leverantörer har ofta inledande investeringar och behöver uppnå en kritisk kundmassa 
och utveckla effektiva processer innan de uppnår lönsamhet. På motsvarande sätt kan 
befintliga affärer få en sjunkande lönsamhet när volymerna sjunker till följd av konkurrens 
från nya tekniker och konkurrenter. Aktörer som inte är beredda att satsa och anpassa 
sin verksamhet kan tappa volymer och i förlängningen konkurreras ut av andra aktörer. 
Detta är resultatet av en dynamisk marknad med snabb teknikutveckling på olika nivåer i 
värdekedjan.  

Den situation som PTS beskriver avser en teoretisk situation i ett stationsområde där 
TeliaSonera är ensamt om att ha fast infrastruktur (dvs. det finns inget konkurrenstryck 
från parallella infrastrukturer som konkurrerar på grossist- och slutkundsmarknaden). 
Vidare ska stationen vara av en sådan storlek att mängden anslutna slutkunder på 
koppar respektive fiber är så begränsad att tjänsteleverantörer inte med lönsamhet kan 
etablera sig på stationen för att erbjuda tjänster till slutkunder genom att köpa tillträde till 
passiv koppar eller fiber. En eventuell reglering skulle därför bara avse relativt små 
stationer och bara under ett visst tidsfönster när teknikskiftet från koppar till fiber gör att 
volymerna för respektive infrastruktur är förhållandevis lågt.  

Som PTS har konstaterat i arbetet med marknadsanalysen utgör dock enstaka 
telestationer inte specifika marknader. Den konkurrenssituation som generellt finns på 
marknaden kommer att ha en positiv effekt även på de stationsområden där en migrering 
från koppar till fiber möjligen kan skapa en tillfälligt minskad lönsamhet för tillträdande 
operatörer. TeliaSonera anser därför att det inte finns ett behov av en reglering av en 
virtuell produkt över koppar eller fiber på den svenska marknaden.  

Nedan följer TeliaSoneras svar på PTS frågor avseende ett virtuellt tillträde. 

1. Kan en skyldighet om virtuellt tillträde bidra till att förbättra konkurrenssituationen? 

En skyldighet att tillhandahålla virtuellt tillträde bidrar inte till en förbättrad 
konkurrenssituation. Operatörer som idag erbjuder bredbandsaccess genom att köpa 
tillträde till LLUB har redan gjort relativt stora investeringar i egen utrustning och egna 
nät. Detta gäller inte bara utrustning på stationen utan även det bakomliggande nätet 
hela vägen till Internet. En stor del av denna utrustning i form av transportkapacitet, 
routrar, tjänsteplattformar etc. är gemensam för bredbandstjänsterna oavsett om de är 
baserade på en koppar- eller fiberaccess. En migrering från LLUB till FTTH innebär 
sålunda att operatören flyttar kundförbindelser på stationen från nuvarande DSLAM 
(koppar) till en fiberswitch. Switchen kan i många fall dela skåp på stationen med 
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operatörens DSLAM:ar. Operatören kan därför successivt byta ut utrustningen inom 
samma skåp. Investeringen kan sålunda göras i små steg i takt med att allt fler kunder får 
möjlighet, och väljer, att köpa bredbandstjänster över fiber.  

Tillträde till passiv infrastruktur är den överlägset mest använda grossistprodukten över 
koppar i Sverige. TeliaSonera har idag cirka 15 000 accesser uthyrda av produkten 
Bitstream, vilket kan jämföras med drygt 400 000 LLUB. Det visar tydligt att tillträde till 
passiv infrastruktur över koppar har fungerat utmärkt för att bygga upp en fungerande 
konkurrenssituation på bredbandsmarknaden. Avseende migreringen till fiber är 
inträdeshindren lägre än vad de en gång i tiden var för operatörer som etablerade sig på 
marknaden via LLUB eftersom många operatörer redan har väl utbyggda nät. Det finns 
därför inget som talar för att ett virtuellt tillträde skulle förbättra konkurrenssituationen i 
jämförelse med tillträden på passiv nivå.  

TeliaSonera vill också förtydliga att behovet av en grossistprodukt inte är detsamma som 
behovet av reglering. En mängd aktörer erbjuder idag, baserat på marknadsmässiga 
förutsättningar, aktiva grossistprodukter över i första hand fiber men även över koppar. 
Den tjänsteleverantör som exempelvis inte direkt vill investera i en egen fiberswitch på en 
station kan exempelvis först köpa en KO-produkt för att bygga upp en kundbas över fiber 
för att sedan migrera den till den egna utrustningen. 

2. Hur omfattande bör en skyldighet om virtuellt tillträde vara? Bör den exempelvis (till 

följd av en proportionalitetsbedömning) begränsas till situationer där fysiskt tillträde blir 

olönsamt eller omöjligt till följd av TeliaSoneras utbyggnad av fibernät? Bör den endast 

gälla det kopparbaserade accessnätet?  

PTS efterfrågar marknadens syn på en begränsning av ett virtuellt tillträde till specifika 
situationer eller infrastrukturer (koppar respektive fiber). TeliaSonera har under den första 
frågan redogjort för att det inte finns något behov av en reglerad virtuell produkt över fiber 
under ett teknikskifte. Detsamma gäller även för koppar. En operatör som idag är 
samlokaliserad och producerar xDSL över egen utrustning kommer fortsätta att göra 
detta även när kopparvolymerna sjunker. Det förefaller orimligt att operatörer i någon 
större utsträckning skulle köpa en virtuell produkt och därmed inte längre ha någon 
användning av den befintliga utrustningen. Behov av en reglerad produkt saknas sålunda 
i båda situationerna.  

En reglering av ett virtuellt fibertillträde får sannolikt större negativa effekter på 
utbyggnaden av fiber. Detta gäller i synnerhet om ett virtuellt tillträde över fiber 
kombineras med en skyldighet att tillämpa kostnadsbaserade priser vilket PTS har 
förordat i promemorian om prisreglering. Ett virtuellt tillträde över fiber är en aktiv 
grossistprodukt som i stor utsträckning har samma egenskaper som en passiv 
fiberprodukt. Prissättningen av virtuellt tillträde respektive ett passivt tillträde kommer 
därför att få en direkt påverkan på varandra eftersom en köpande operatör i varje enskilt 
fall kommer välja den produkt som är mest gynnsam. En prisreglering av virtuellt tillträde 
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över fiber skulle därför gå stick i stäv med den reglering som PTS avser att införa för 
tillträde till passiv fiber. PTS anför t.ex. följande i utkastet (s. 113). 

Ett syfte med regleringen är att marknaden till största del ska kunna fungera utan 
ingripanden från PTS. I den mån det är möjligt bör därför regleringen fasas ut och 
detaljstyrning bör endast förekomma i den utsträckning det är nödvändigt. Vad gäller 
fiberinfrastruktur finns ett stort antal aktörer 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.  

Prisreglering anses normalt vara den mest ingripande skyldigheten som kan åläggas. Ett 
borttagande av prisregleringen på tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur skulle innebära 
en lättnad i regleringen av TeliaSonera samt en minskad nivå av detaljstyrning av 
marknaden. Som kommissionen funnit kan detta ge incitament till anläggning av ny 
infrastruktur. Såväl TeliaSonera som vissa andra innehavare av fiberinfrastruktur har 
tidigare uttryckt att en slopad prisreglering skulle underlätta anläggandet av fiberbaserad 
infrastruktur. 

I Sverige finns idag möjlighet att köpa tillträde på såväl passiv som aktiv nivå, över både 
koppar och fiber. Genom en skyldighet att tillhandahålla tillträde på en tredje nivå införs 
en ökad detaljreglering och komplexitet till höga kostnader. Om ett reglerat virtuellt 
tillträde dessutom förenas med en prisreglering har sannolikt hela den positiva effekten 
av att lyfta prisregleringen av fiber eliminerats.  

Ett eventuellt virtuellt tillträde till fiber bör därför under alla omständigheter dels inte 
förenas med en prisregleringsskyldighet, detta är direkt oförenligt med PTS föreslagna 
reglering av fiber och i strid med kommissionens rekommendation (p. 52), dels begränsas 
till situationer där utbyggnaden av nästa generations infrastruktur innebär att tillträde på 
passiv nivå inte är möjligt. Ett exempel på det senare skulle kunna vara om en operatör 
använder så kallad vectoring för att öka kapaciteten på bredbandsförbindelser över 
koppar.  

Tillträde till kanalisation  

Kanalisationsreglering kan negativt inverka på intresset till investeringar i framtida 
kanalisation eftersom nätägaren inte längre kan förlita sig på att kanalisationen finns 
tillgänglig när man behöver den. Det finns därför en påtaglig risk att nätägaren avstår från 
att investera för framtiden. Argumentationen för en kanalisationsreglering är inte heller 
övertygande. Orsaken till att nuvarande reglering inte kommit till någon användning beror 
på att Skanova tillgodosett alla beställningar av fiber, vilket knappast kan anföras som ett 
konkurrensproblem. I det enda fall som en beställning av fiber har nekats fanns det ingen 
kanalisation tillgänglig, vilket heller inte kan sägas vara ett konkurrensproblem. 

Kanalisationen kan många gånger vara i mycket dåligt skick, och ett obegränsat krav att 
ställa i ordning kanalisationen kan i sådana fall vara orimligt. Skyldigheten att 
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iordningställa kanalisation bör därför under alla förhållanden begränsas på något sätt, 
t.ex. till ”i rimlig omfattning”.  

Samlokalisering 

Enligt den föreslagna skyldigheten 4.1 g. får TeliaSonera inte tillämpa villkor som 
inskränker samlokaliserande operatörers möjligheter att i rimlig omfattning använda 
samlokaliserad utrustning för annat ändamål än nätinfrastrukturtillträde. TeliaSonera 
delar PTS uppfattning att villkoren för samlokalisering inte bör begränsa operatörens 
möjlighet att på ett effektivt sätt använda sin utrustning och kapacitet, om det sker för 

nätinfrastrukturtillträde. Skyldigheterna 4.1 b. och c. är exempel på det. Förbudet i 4.1 g. 
har dock enligt sin lydelse en betydligt vidare omfattning. Bestämmelsen innebär 
exempelvis att TeliaSonera inte får tillämpa villkor som begränsar operatörens 
möjligheter att dra in kabelförbindelser för andra ändamål än backhaul. Den i 4.1 c. 
införda begränsningen till backhauländamål blir därmed meningslös. För TeliaSonera är 
det oklart vad den föreslagna skyldigheten egentligen ska säkerställa. Det angivna 
exemplet att två operatörer ska kunna dela på kapacitet i den ena operatörens 
förbindelse för att därigenom minska kostnaden för backhaul täcks in av skyldighet 4.1 b. 
TeliaSonera ser inte att skyldigheten tillgodoser något rimligt behov som inte faller in 
under övriga skyldigheter. Under alla förhållanden bör PTS begränsa och förtydliga 
bestämmelsen. 

Enligt den föreslagna skyldighet 4.2 ska TeliaSonera informera minst fem år i förväg om 
kommande nedläggningar av telestationer. Det är emellertid sällan eller aldrig möjligt att 
fem år i förväg ange vilken månad nedläggningen ska ske. Det borde vara tillräckligt att 
föreskriva att informationen ska lämnas minst fem år i förväg.  

Icke-diskriminering 

Enligt skyldigheten 6.2 ska TeliaSonera tillämpa EOI vid tillhandahållande av tillträde till 
”fiberbaserad infrastruktur och därtill hörande tjänster”. Enligt TeliaSonera finns det ett 
behov av att förtydliga och precisera skyldigheten i fråga om vilka produkter som 
omfattas av kravet. Det gäller också tidplanen för genomförandet. De genomförandetider 
för olika produkter som TeliaSonera angav som möjliga i bilagan till PTS första samråd 
gäller alltjämt. TeliaSonera återkommer i avsnittet om prisregleringen till frågan om 
kopplingen mellan avskaffandet av prisregleringen på fiber och införandet av EOI. 

I skyldighet 6.4 åläggs TeliaSonera att ta fram ett tekniskt replikerbarhetstest. Enligt 
TeliaSonera finns det inte något behov av ett sådant test efter det att EOI har införts för 
produkten. Skyldigheten bör därför begränsas i enlighet härmed, se punkt 49 b i 
kommissionens rekommendation. 

PTS har i skyldigheten 7.3 ålagt TeliaSonera särskilda krav på information när det gäller 
fiberbaserad infrastruktur. TeliaSonera ska informera grossistkunder dels om fastigheter 
som kan anslutas genom en mindre anpassning (”homes passed”), om fastigheter som 
ska anslutas och om fastigheter till vilka anslutning förbereds (punkten a), dels om 
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nyanlagd fiber till slutkundsadresser efter det att slutkunden fått en 
beställningsbekräftelse på en godkänd order eller motsvarande (punkten b), som 
motsvarar den information koncerninterna kunder har tillgång till. 

Enligt TeliaSonera är det en rimlig avvägning mellan olika intressen att TeliaSoneras 
grossistkunder får information om nyanlagd fiber när TeliaSonera har lämnat en 
beställningsbekräftelse till en slutkund på en godkänd order. Kraven på att lämna ut 
information om fastigheter som är ”homes passed” och om fastigheter som ska anslutas 
är förenligt med det förstnämnda kravet. Det synes emellertid inte gälla kravet på att 
TeliaSonera ska ge information om en fastighet redan när anslutningen förbereds, i den 
mån kravet innebär att information om fastigheten ska ges till andra operatörer innan 
slutkunden har fått en beställningsbekräftelse. 

Eftersom det finns flera aktörer som bygger fiberaccessnät är det inte rimligt utifrån en 
konkurrenssituation att lämna information om områden med fastigheter där TeliaSonera 
överväger fiberutbyggnad. Det är väsentligt att PTS förtydligar vad den avser med kravet 
på information om fastigheter till vilka anslutning förbereds. 

Skyldigheten att tillhandahålla stödsystem 

I skyldighet 8.5 sista meningen föreslår PTS att TeliaSonera inte ska ha rätt till ersättning 
från grossistkunden för testkörning som operatören begär av sina egna system i 
samband med att TeliaSonera ändrar i sina stödsystem. PTS motiverar förbudet med att 
stödsystem är ett nödvändigt verktyg för att kunna realisera tillträdet. 

Det är en grundläggande förutsättning för att de skyldigheter som PTS ålägger 
TeliaSonera ska vara rimliga och proportionerliga att bolaget får ersättning för sina 
kostnader med anledning av tillträdet. TeliaSonera har rätt till ersättning i detta fall just 
därför att stödsystem är nödvändiga för att realisera tillträde. Om kostnaden för 
testkörning inte ersätts av den som begär den måste kostnaden slås ut på alla 
operatörer. Det framstår inte som rimligt och om TeliaSonera inte får ersättning för 
kostnader för testkörning så riskerar det även att generellt hämma 
stödsystemsförändringar, vilka normalt genomförs för att förbättra funktioner och därmed 
blir till nytta även för grossistkunder. Det finns också alltid en risk för överkonsumtion av 
tjänster som upplevs som gratis. 

Generella villkor för tillhandahållandet 

I skyldigheten 9.7.d föreslår PTS att om en offererad fiberförbindelse tas i anspråk av 
annan ska TeliaSonera tillhandahålla en likvärdig förbindelse till den operatör som 
begärde offerten. PTS inför kravet mot bakgrund av att TeliaSonera inte reserverar 
förbindelser under offerttiden. Såsom PTS anger i utkastet är skälet till detta att en 
reservering blockerar möjligheten för operatörer att lämna likvärdiga anbud vid en 
upphandling.   
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Kravet på att likvärdig förbindelse ska tillhandahållas kan medföra att fiber som offereras 
av Skanova reserveras under offerttiden. I de fall då det bara finns ett ledigt fiberpar 
ledigt till den aktuella adressen, skulle en sådan ordning innebära att den operatör som 
vid en upphandling är först ute och begär en offert från Skanova får ett försteg. När det 
lediga fiberparet reserverats skulle de operatörer som kommer senare belastas med en 
nätutbyggnadsavgift. Nuvarande ordning fungerar bra och det är olyckligt om förslaget 
leder till en för marknadens aktörer oönskad förändring. 

Särredovisning och internt referenserbjudande 

PTS föreslår att TeliaSonera inte längre ska åläggas någon skyldighet vare sig om internt 
referenserbjudande eller om särredovisning. PTS bedömning är att den information som 
eventuellt kan behövas ändå kan inhämtas inom ramen för tillsyn enligt skyldigheten om 
icke-diskriminering respektive med stöd av 7 kap. 3 § LEK. TeliaSonera delar PTS 
bedömning avseende detta. 

 

Prisreglering  

PTS har i en bilaga till utkastet behandlat frågor om prisreglering och om det ekonomiska 
replikerbarhetstestet. Den föreslagna prisregleringen inklusive prismetod liknar i mycket 
den prisreglering som för närvarande gäller för de tillträden som omfattas av denna 
marknad. TeliaSonera har i samband med införandet av nu gällande reglering lämnat 
sina synpunkter på densamma och dessa synpunkter gäller till stora delar fortfarande. 

Såsom TeliaSonera närmare framförde då är det inte bara själva kostnaden som sådan 
som måste vara korrekt för att kostnadsresultatet ska bli realistiskt och därmed 
möjliggöra en utbyggnad av ny fiberinfrastruktur, utan det är även nödvändigt att tillämpa 
ett konsekvent angreppssätt vad gäller olika parametrar i modellen som sinsemellan har 
en koppling samt konsekvens över tid beträffande hur prismetoden utformas och 
tillämpas. 

Utbyggnaden av nästa generations nät har inneburit en ökad nivå av konkurrens mellan 
olika nätägare. Det är därför viktigt att PTS säkerställer att den prisreglering som 
genomförs stödjer en fortsatt utveckling mot mer infrastrukturkonkurrens och därmed 
mindre behov av reglering på marknaden. Vid utformningen av prisregleringen måste 
därför säkerställas att de priser som regleringen fastställer inte riskerar att slå undan 
alternativa aktörer på marknaden, men även att det finns tydliga incitament för operatörer 
att köpa allt mindre förädlade tillträden. 

Beträffande prisregleringen för fiber anser PTS att den ska lyftas först när såväl EOI som 
det ekonomiska replikerbarhetstestet införts. Detta avviker från vad kommissionen anför i 
sin rekommendation på området. TeliaSonera delar kommissionens ståndpunkt att 
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prisregleringen på fiber ska lyftas omedelbart för de produkter som finns upptagna i den 
fastställda tidplanen för EOI enligt skyldighet 6.2.1  

Synpunkterna nedan avseende fiber gäller därför endast om PTS trots detta väljer att 
behålla prisreglering för fibertillträde. 

Revidering av LRIC-modellen och BULRIC+ 

PTS säger sig ha för avsikt att starta en revidering av LRIC-modellen under 2014 och 
hänvisar till kommissionens rekommendation och behovet av att motverka stora 
prisväxlingar och prischocker. TeliaSonera ställer sig tveksamt till behovet och nyttan av 
en sådan revidering.  

Om prisregleringen av fiber lyfts bort kommer modellen i första hand att användas till 
beräkning av det kostnadsbaserade priset för LLUB. TeliaSonera ser inte att en ny modell 
över tid skulle motverka stora prisförändringar på koppar eftersom kopparvolymerna 
kommer fortsätta att sjunka, vilket i sin tur leder till högre kostnader per såld enhet. 

I detta sammanhang är det därför viktigt att notera att förutsättningarna för att bygga ut 
och köpa tillträde till fiber även är beroende av ett stabilt och förutsägbart kopparpris 
eftersom prisrelationen mellan koppar och fiber har en direkt påverkan på efterfrågan på 
fiber. Efter flera år av domstolstvister och osäkerhet om beräkningen av det 
kostnadsbaserade priset för koppar i den nuvarande modellen har nu många av 
antagandena prövats och det råder därför för första gången på länge ingen osäkerhet på 
marknaden om den gällande prisnivån. En revidering av modellen kommer oundvikligen 
medföra att modellen återigen blir föremål för tvister om antaganden, kostnadsnivåer etc.  

TeliaSonera föreslår därför att PTS under den kommande regleringsperioden inte 
reviderar LRIC-modellen utan istället, med utgångspunkt i dagens reglerade pris, tills 
vidare fryser priset på koppar (justerat för inflation), en ”safeguard cap”. Nuvarande 
kopparpris kan i princip sägas ligga inom intervallet 8-10 Euro, om en snittkurs för ett 
antal år används, vilket är särskilt lämpligt om tanken är att sätta priset för en längre 
period. Dagens LRIC-modell kan dessutom sägas vara en BULRIC+ eftersom den i 
huvudsak bygger på en bottom-up modell. Top–down data från TeliaSonera används 
endast i mycket begränsad utsträckning och då främst för att stämma av mot Bottom-up 
modellens värden.  

Fibertillträde är inte tänkt att prisregleras när EOI har införts och någon ny kalkylmodell 
behövs sålunda inte för det. För övriga tjänster som är prisreglerade, såsom t.ex. 
samlokaliseringstjänster, fungerar nuvarande modell på ett tillräckligt bra sätt för att 
kunna användas ytterligare en tidsperiod.  

Härigenom uppnås såväl stabilitet som förutsägbarhet. TeliaSoneras bedömning är att 
detta är den mest lämpliga lösningen för den svenska marknaden och att den även är 
förenlig med kommissionens rekommendation. 
                                                
1
 Punkterna 49, 51 och 54 i rekommendationen samt punkterna 59 och 60 i ingressen till rekommendationen. 
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Geografiska kostnadsskillnader 

En möjlighet att differentiera priser är nödvändigt om man ska uppnå den breda 
utbyggnad av fiber som regeringen har satt som mål. Det är viktigt att kunna ta hänsyn till 
skillnader i terräng, avstånd och typ av bebyggelse. För att skapa möjligheter till en 
utbyggnad av fiber är det nödvändigt att en geografisk prisdifferentiering ger en ökad 
flexibilitet och inte motsatsen. Om en differentierad prisreglering innebär en ökad grad av 
detaljreglering där det nationella priset bryts ned i exakta geografiska kostnader för vissa 
identifierade områden blir effekten den motsatta. TeliaSonera har vid ett flertal tillfällen 
pekat på de negativa konsekvenser som skulle bli följden vid en prissättning som direkt 
baseras på det geografiska kostnadsresultatet i modellen. Det är därför helt nödvändigt 
att kostnadsnivåerna per geotyp endast utgör en indikation och ett riktmärke. 

Fiber till flerfamiljshus 

TeliaSonera anser principiellt att en prissättning för FTTB baserad på antalet lägenheter 
som använder en fiberförbindelse är korrekt och att en möjlighet till prisdifferentiering 
utifrån storlek på hus är önskvärd för att möjliggöra en så bred fiberutbyggnad som 
möjligt. TeliaSonera utgår från att PTS med sin formulering avser det sätt som hittills 
används avseende prissättning av FTTB. Som TeliaSonera angett ovan är det viktigt med 
konsekvens över tid beträffande hur prismetoden utformas och tillämpas. 

Fiber till villa 

Prissättningen av den periodiska avgiften för fibertillträde till villa bör enligt PTS få 
baseras på kostnadsresultatet från LRIC-modellen för geotyp 3, oavsett i vilken geotyp 
villan faktiskt är belägen. Detta är i en kostnadsmodell som är gemensam för fiber och 
koppar enligt TeliaSonera en rimlig metod för att beakta den höga risk och låga 
beläggningsgrad som karakteriserar nybyggnation av fiber. Det är också den metod som 
för närvarande används vilket ger stabilitet över tiden. 

Virtuellt tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastuktur 

PTS anger att myndigheten överväger att införa en skyldighet om virtuellt tillträde till 
koppar- och fiberinfrastuktur. TeliaSonera ifrågasätter nödvändigheten av en sådan 
skyldighet och anser på de skäl som angetts ovan att i synnerhet prisreglering av ett 
sådant tillträde skulle vara mycket olämpligt.  

Enligt PTS ska prissättningen för virtuellt tillträde ske enligt samma principer som för 
delad ledning. TeliaSonera har svårt att förstå hur PTS tänker sig detta, bl.a. vad man i 
detta fall skulle avse med merkostnad respektive gemensam kostnad eftersom 
produkterna inte är jämförbara.  

Ekonomiskt replikerbarhetstest 

PTS har för avsikt att utarbeta ett ekonomiskt replikerbarhetstest, i princip motsvarande 
ett ex ante marginalklämningstest. Med hjälp av testet ska PTS bedöma om det uppstår 
en tillräckligt stor marginal mellan priset för den reglerade grossistprodukten i form av 
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tillträde till fiberbaserade accessnät och slutkundsprodukten fast bredband. Testet är 
enligt kommissionens rekommendation ett krav för att kunna lyfta prisregleringen av fiber. 

Det är enligt TeliaSonera angeläget att testet inte utvecklas till en modell med 
motsvarande komplexitet och detaljnivå som dagens kostnadsmodeller för att bestämma 
prisnivåer. Erfarenheterna av den kostnadsbaserade prisregleringen visar att detta inte är 
en önskvärd utveckling. Det är därför av vikt att PTS redan i det kommande beslutet 
utformar skyldigheten så att testet över åren kan vara ett verktyg för PTS att på en relativt 
övergripande nivå säkerställa att det finns utrymme för tjänsteleverantörer att konkurrera 
på slutkundsmarknaden. 

 

Marknad 5 

PTS vill enligt missivet till utkastet få del av berörda parters uppfattning om hur 
TeliaSoneras förvärv av Zitius och Quadracom påverkar marknadssituationen och de 
bedömningar och slutsatser PTS redovisat i beslutsutkastet till det första samrådet. 

Den grundläggande marknadssituationen har enligt TeliaSonera inte förändrats av 
bolagets förvärv av Zitius och Quadracom. 

TeliaSonera anser att det är felaktigt att generellt tala om en konsolidering på marknaden 
för bitströmstillträde. Den generella trenden på marknaden är att allt fler infrastrukturer 
används för att producera bredbandsaccesser och att det finns allt fler aktörer som 
erbjuder bitströmsprodukter, enligt PTS sätt att definiera sådana produkter. Som exempel 
kan nämnas att det finns cirka 180 lokala fibernätsägare och cirka 60 aktörer som 
erbjuder kommunikationsoperatörstjänster över fiber. Detta kan jämföras med bredband 
över koppar där det finns en enda nätägare och relativt få aktörer som erbjuder 
bitströmstjänster externt. I takt med att fibernäten byggs ut och kopparbaserade tjänster 
tappar andelar på marknaden till förmån för fiberbaserade tjänster och mobila tjänster 
kommer koncentrationen på marknaden generellt att minska. Enligt nuvarande utveckling 
kommer fiber inom bara ett par år att vara den största fasta infrastrukturen som används 
för bredband.  

Den konsolidering av marknaden som PTS hänvisar till avser huvudsakligen den 
fiberbaserade delen av bitströmsmarknaden. Som nämnts ovan består denna del av 
marknaden av en mängd aktörer. Många av de lokala fiberägarna har valt att även 
etablera sig på bitströmsnivå och samtidigt har många andra aktörer etablerat sig på 
marknaden genom att hyra tillträde till fiberinfrastruktur. På en växande marknad med 
många aktörer och hård konkurrens är det naturligt att det sker uppköp, samarbeten och 
inträden. Utöver TeliaSoneras annonserade förvärv av Zitius och Quadracom kan 
följande större händelser noteras under de senaste åren:  

- Ett antal stadsnät har genom samarbeten och bildandet av gemensamma bolag 
skapat regionala bitströmsaktörer. Exempel på detta är Mälarenergi, Wexnet och 
Sydlänk.  
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- Telenor har genom förvärven av OpenNet, Ownit och Tele2:s fiber- och kabel-TV- 
verksamhet blivit den största aktören på fiberdelen av bitströmsmarknaden (inkluderat 
intern försäljning).  

- EQT/IP-only annonserade under 2013 att man avser att etablera sig som en nationell 
fiberaktör genom investeringar på 25-30 miljarder kr i lokala stadsnät. Investeringarna 
avser såväl passiva som aktiva nät. 

- ComHem, som är den största kabel-TV-operatören, bildade 2010 
kommunikationsoperatören ITUX. Genom att vinna upphandlingen mot de 
kommunala bostadsbolagen i Göteborg fick ITUX direkt cirka 70 000 anslutna 
slutkunder. 

Dessa uppköp, inträden och samarbeten visar det finns en dynamik på 
bitströmsmarknaden. Det visar också att den goda tillgången till passiv infrastruktur i 
Sverige innebär att det inte finns betydande inträdeshinder på bitströmsmarknaden. Det 
faktum att marknaden allt mer karakteriseras av upphandlingar av fastighetsägare och 
stadsnät innebär också att det går att uppnå en kundbas relativt fort och att 
marknadsandelar kan förändras snabbt. 

TeliaSoneras annonserade förvärv av Zitius och Quadracom förändrar inte denna 
grundläggande marknadssituation. Förvärvet är gjort med avsikten att förbättra 
TeliaSoneras konkurrenskraft på en växande och konkurrensutsatt marknad där det blir 
allt viktigare att effektivt kunna leverera tjänster på olika nätägares infrastrukturer. 
Avsaknaden av betydande inträdeshinder och en tydlig marknadsdynamik innebär att 
bitströmsmarknaden i Sverige inte kan vara föremål för reglering.  

Enligt TeliaSonera finns det sålunda inget behov av att bedöma SMP på 
bitströmsmarknaden. Marknaden växer, konkurrensen ökar och konkurrenskraftiga 
grossistprodukter erbjuds marknaden utan reglering. Kombinationen av förekomsten av 
avancerade slutkundsprodukter till konkurrenskraftiga priser på den svenska marknaden 
och av en mycket låg efterfrågan på reglerade bitströmsprodukter är det tydligaste 
beviset på att en reglering på denna nivå i värdekedjan inte är motiverad. 

Även efter TeliaSoneras annonserade förvärv av Zitius och Quadracom kommer Telenor 
att vara den största aktören på den växande fiberbaserade delen av marknaden. PTS har 
bedömt att TeliaSonera har en extern marknadsandel på 25 procent vilket inte är någon 
indikation på betydande marknadsinflytande. I detta sammanhang är det även viktigt att 
notera att PTS vid bedömningen av totala marknadsandelar (extern försäljning och intern 
produktion) inte har vägt in bredbandsförbindelser över kabel-TV-nät. Detta trots att 
slutkunderna uppfattar att bredband över kabel-TV-nät konkurrerar med övriga fasta 
bredbandsprodukter och att det är fullt möjligt att leverera grossistprodukter över kabel-
TV-nät. Det är också viktigt att notera att två av de större aktörerna på 
bitströmsmarknaden (Telenor, ComHem/ITUX) producerar betydande volymer av tjänster 
över kabel-TV-nät. Frånvaron av dessa volymer i analysen ger en direkt felaktig bild av 
respektive operatörs position på den relevanta marknaden.  
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Sammantaget anser därför TeliaSonera i likhet med PTS tidigare analys att det inte finns 
någon aktör med SMP-status på bitströmsmarknaden. Det annonserade förvärvet av 
Zitius och Quadracom påverkar inte denna bedömning. 

PTS efterfrågar även marknadens bedömningar av vilken effekt konsolideringen har på 
konkurrensen på slutkundsmarknaden. Som beskrivits tidigare har svenska konsumenter 
tillgång till ett brett utbud av avancerade bredbandsprodukter till konkurrenskraftiga 
priser.  Exempelvis har Sverige bland de allra lägsta priserna inom OECD för fast 
bredband. TeliaSoneras annonserade förvärv av Zitius och Quadracom berör 
slutkundmarknaden ytterst marginellt och kommer därför inte ha någon negativ påverkan 
på dagens konkurrenssituation mellan olika plattformar och tjänsteleverantörer. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Per Hemrin 


