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

 
 
Yttrande över Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt 
tillträde 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av Samråd angående marknaderna för lokalt och 
centralt tillträde (Marknad 3a och 3b), som tagits fram och remitterats av Post- och telestyrelsen 
(”PTS”). Com Hem får med anledning av denna remiss härmed lämna följande yttrande.  
 
 

1. Inledning och sammanfattning 
 
Det första halvåret 2014 tillkom 107,000

1
 fiberbaserade bredbandsabonnemang på den svenska 

marknaden, vilket motsvarar en årstillväxt på 18 %. Fiberbaserat bredband är nu den vanligaste 
accessformen på marknaden. Av de nytillkomna fiberabonnemangen första halvåret 2014 
svarade TeliaSonera för hälften (53,000 abonnemang). 
 
Sedan PTS förra skyldighetsbeslutet 2010

2
 och den statistik

3
 som användes då har antalet 

fiberbaserade abonnemang vuxit med 697,000 (en tillväxt på 110%). TeliaSonera svarade för 
40% av dessa nytillkomna accesser. TeliaSoneras marknadsandelar inom både fiberbaserade 
accesser och xDSL baserade accesser har ökat markant. TeliaSonera har framgångsrikt skiftat 
externt såld prisreglerad xDSL (LLUB) till en i praktiken icke-reglerad fiberaccess (antalet 
reglerade fiberaccesser som de facto har tillhandahållits under samma period är försumbart). 
Tillgänglig marknadsdata visar därmed tydligt på en pågående återmonopolisering av 
accessnätet. Det är också tydligt att TeliaSoneras marknadsdominans har ökat sedan PTS 
skyldighetsbeslut 2010.      
 
I detta skede avser PTS att genomföra betydande lättnader i regleringen av Teliasonera.  
Prisregleringen på Marknad 3a lokalt tillträde (tidigare Marknad 4) ska avskaffas, och reglering av 
Marknad 3b centralt tillträde (tidigare Marknad 5) ska avvecklas i sin helhet. 
 
Som underlag för dessa regleringsförändringar presenterar PTS beslutsutkast för marknaderna 
för lokalt och centralt tillträde som är så pass undermåliga och innehåller så pass avgörande 
felaktigheter och otydligheter att myndigheten inte kan anses ha möjlighet att fatta ett beslut 
baserat på detta underlag. På avgörande punkter följer PTS inte heller EU-kommissionens 
rekommendation från 2013. 
 

                                                      
1
 Svensk Telemarknad, första halvåret 2014 

2
 Beslut, Marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), 2010-05-24, Dnr: 07-11757/23 

3
 Svensk Telemarknad, första halvåret 2009  
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Com Hem konstaterar att PTS 
 

 inte genomfört någon så kallad modifierad green-field analys 

 inte genomfört något så kallad SNIP-test 

 inte har redovisat någon framåtblickande analys av marknaderna 

 inte använt senast tillgängliga markandstatistik, utan baserar beslututkasten på gammal 
data från 2012 och 2013. (Att PTS inte inväntat sammanställningen av myndighetens 
egen rapport Svensk Telemarknad första halvåret 2014 finner Com Hem 
anmärkningsvärt) 

 inte har redovisat någon analys av framtida investeringsbehov 

 inte har analyserat utvecklingen avseende fiberutbyggnad mot villasegmentet 

 inte analyserat den konsolidering som för närvarande är rådande på de aktuella 
marknaderna 

 inte har tagit ställning till de felaktigheter i sina analyser som myndigheterna genom dialog 
med branschen varit mycket väl medveten om innan man publicerat de nya utkasten 

 inte visat på att det existerat ett kopparankare avseende Marknad 3a 

 inte har visat varför KO-marknaden ska ingå i Marknad 3b 

 inte visat varför virtuella accessförbindelser över kabel-tv-nät ska ingå Marknad 3b 
 
 
Marknad 3a 
 
I sitt beslutsutkast för Marknad 3a redovisar PTS TeliaSoneras marknadsandelar inom fysiskt 
nätinfrastrukturtillträde

4
. Marknadsandelen har enligt PTS sätt att räkna sjunkit stadigt under 

senare år. Vid 2013 års utgång uppgick andelen till ca 64 %. PTS beräknar TeliaSoneras 
marknadsandel inom fysiskt nätinfrastrukturtillträde som:  
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
(𝑥𝐷𝑆𝐿 − 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 + 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑇𝑒𝑙𝑖𝑎𝑆𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎)

𝑆𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 − 𝑜𝑐ℎ 𝑥𝐷𝑆𝐿 − 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
 

 
 
Eftersom xDSL minskar kraftigt och TeliaSonera inte lyckas ersätta samtliga xDSL-abonnemang 
med egen fiber, minskar således TeliaSoneras marknadsandel. PTS gör emellertid ingen ansats 
att analysera det faktum att TeliaSoneras marknadsandelar samtidigt ökar i slutkundsledet. 
 
Vid tidpunkten för förra skyldighetsbeslutet 2010

5
 fanns det totalt 631,000 fiberbaserade 

bredbandsabonnemang på marknaden.  Av dessa tillhandahöll TeliaSonera 83,000 abonnemang, 
eller 13% av totala antal fiberabonnemang. Antalet xDSL-abonnemang uppgick samtidigt till 
1,707,000, av vilka TeliaSonera tillhandahöll 1,041,000 (61%).  
 
Första halvåret 2014 uppgick det totala antalet fiberbaserade abonnemang till 1,328,000 av vilka 
TeliaSonera tillhandahöll 359,000 (27%)

6
. Antalet xDSL abonnemang uppgick samtidigt till 

1,310,000, varav TeliaSonera tillhandahöll 890,000 (68%). TeliaSoneras andel av 
fiberabonnemangen har alltså ökat med 14 procentenheter sedan förra skyldighetsbeslutet. 
Anmärkningsvärt är att även bolagets andel av xDSL abonnemang ökat, med 7 procentenheter. 

                                                      
4
 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till 

nätinfrastruktur (marknad 3a), 2014-10-28 Dnr: 11-9306, s. 113 
5
 Svensk Telemarknad, första halvåret 2009 

6
 Svensk Telemarknad, första halvåret 2014 
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Av det totala antalet fiberabonnemang som tillkommit på marknaden under fem år, 679,000, 
utgjorde TeliaSoneras andel 276,000 (40%). Av det totala antalet xDSL-abonnemang som 
försvunnit på marknaden under perioden, 396,000, utgjorde TeliaSoneras andel 151,000 (38%).  
 
TeliaSoneras andel av totala xDSL- och fiberbaserade abonnemang på marknaden (d.v.s. 
abonnemang som inte säljs externt) ligger stadigt runt 47-48% under hela perioden (medräknad 
kabel-tv är marknadsandelen inom fast bredband 38,5–39,0%).   
 
Det verkliga skeendet under perioden är att TeliaSonera har minskat extern försäljning av 
kopparaccesser till fördel för internt producerade fiberaccesser. De 245,000 externt försålda 
kopparaccesser som försvunnit på marknad har TeliaSonera ersatt med 276,000 internt 
producerade fiberaccesser (bolagets externa försäljning av fiberaccesser inom 
massmarknadssegmentet är obefintlig). TeliaSoneras marknadsandel har alltså egentligen inte 
minskat, bolaget har bara minskat den andel som tillhandhålls externt.  
 
Detta ger en klar bild av en pågående återmonopolisering av accessnätet – en reglerad 
kopparaccess ersätts av en i praktiken oreglerad fiberaccess. Den senaste marknadsstatistiken 
antyder dessutom en accelererande utveckling. Av de 107,000 fiberaccesser som tillkom på 
marknaden mellan december 2013 och juli 2014 svarade TeliaSonera för hälften (53,000).      
 
EU kommissionen anger att en förutsättning för att inte prisreglera nätinfrastrukturtillträde över 
fiber är att det finns en påvisbar återhållande effekt på detaljistpriset från ett kopparankare eller 
annan alternativ infrastruktur. I beslutsutkastet för Marknad 3a

7
 gör PTS bedömningen att 

kundbasen på xDSL-baserat bredband fortsatt kommer att vara så betydande (2016) att det finns 
ett konkurrenstryck på fiberprissättning.  
 
I denna bedömning räknar PTS in samtliga xDSL-abonnemang på marknaden – även 
TeliaSoneras egen kundbas (vilken som visats ovan utgör den absoluta majoriteten). PTS anser 
således att SMP-operatörens xDSL-baserade produkter är prisåterhållande på SMP-operatörens 
fiberprodukter. Det torde emellertid endast vara externt såld prisreglerad LLUB som kan antas 
påverka TeliaSoneras prissättning i detaljistledet. Första kvartalet 2013 uppgick antalet LLUB till 
389,000

8
, vilket motsvarar ca 12% totala antalet fasta bredbandsabonnemang på marknaden. 

Andelen LLUB minskar i en accelererande takt. Den brytpunkt vid vilken alternativa operatörer 
beslutar att helt nedmontera xDSL på grund av vikande kunderlag och höga fasta kostnader 
kommer allt närmare.  PTS bedömning kan därför anses som direkt felaktig. Det finns ingen 
påvisbar prisåterhållande effekt från ett s.k. kopparankare idag, än mindre kommer det att finnas 
den 1 december 2016. 
 
Com Hem finner sig sammanfattningsvis föranledd att återupprepa sitt påpekande från tidigare 
remissvar; PTS förslag att avskaffa prisregleringen på Marknad 3a från den 1 december 2016 
strider mot LEK. Ett borttagande av prisregleringen av TeliaSoneras nätinfrastrukturtillträde över 
fiber kan dels förväntas leda till ökade priser i grossist- och konsumentled, dels förväntas leda till 
att TeliaSoneras möjligheter att missbruka sin dominerande ställning ökar. Com Hem anser 
därför att PTS:s föreslagna regleringsändring står i direkt strid med 1 Kap.§1 samt med 4 Kap.§4 
i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
  

                                                      
7
 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till 

nätinfrastruktur (marknad 3a), 2014-10-28 Dnr: 11-9306, s. 58 
8
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Com Hem vänder sig vidare mot det faktum att PTS i beslutsutkastet avseende Marknad 3a har 
tagit bort kraven på att genomföra en ny marknadsanalys inför borttagandet av prisreglering per 
den 1 december 2016. Detta innebär att avskaffandet av prisregleringen endast kommer att 
baseras på: 
 

(1) att myndigheten kan konstatera att TeliaSonera kan uppfylla kraven om likabehandling 
enligt EOI, samt 

(2) ett beslut fattat tidigt 2015, baserat på gammal data behäftad med en mängd 
felaktigheter. 

 
Enligt EU-kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 ska den nya BULRIC+-
metoden vara införd senast den 31 december 2016. PTS nämner i sitt missiv till beslutsutkasten 
att PTS vid samma tidpunkt avser att ha genomfört nya marknadsanalyser av bredbands-
marknaderna för att kunna fatta nya SMP-beslut baserat på den nya beräkningsmetoden. 
 
Vad är bakgrunden till att PTS avser att i det nu föreliggande beslutsutkastet fatta beslut om ett 
borttagande av prisregleringen från den 1 december 2016, baserat på en marknadsanalys med 
gammal data, då myndigheten avser att fatta ett nytt SMP-beslut baserat på nya 
marknadsanalyser endast en månad efter att borttagandet har trätt ikraft?  
 
 
Marknad 3b 
 
Beträffande Marknad 3b bedömer PTS att det saknas såväl varaktiga inträdeshinder som en 
operatör med dominerande ställning. Att PTS kan komma till denna slutsats beror på att man 
felaktigt inkluderat stadsnätsoperatörer och kabel-tv i marknaden 3b. PTS har i detta avseende till 
synes helt bortsett från att EU-kommissionen anser att frånvaro av en alternativ infrastruktur med 
nationell täckning utgör en presumtion för att reglering på marknad 3b behövs enligt EU-
kommissionens Förklaringsdokument (Com Hems understrykning)

9
:    

 
Experience under the market analysis and Article 7 notification procedures so far has 
indicated that in the majority of Member States the WCA market still exhibits, on a national 

scale, high and non-transitory entry barriers and is not expected to tend towards 
competition. This is due mainly to (a) at times slow take-up of LLU access products, (b) the 

lack of ubiquity of LLU-based entrants, which are not expected to provide their services on 

a national scale in the foreseeable future due to the strong economic disincentives to 
unbundle local loops or take up equivalent local access products in low-density and rural 

areas and (c) the lack of the presence of alternative infrastructure with nationwide 

coverage. As a result only one single infrastructure is usually – at least on a national 
market scale – able to offer wholesale central access and in view of this monopolistic 

market structure, and as a result, competition law alone is not expected to be able to 
address sufficiently the market failures identified for the WCA market. The three criteria test 

is therefore met for the WCA mass-market.   

 
När PTS i utkastet för Marknad 3b

10
 visar på de elva största aktörernas externa försäljning av 

virtuella accesser (december 2013) inkluderar myndigheten likväl lokala stadsnät. 
 
 

                                                      
9
 EXPLANATORY NOTE, Brussels, 9.10.2014, s. 47 

10
 Utkast till marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende 

marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013-09-13, Dnr: 11-9313, s. 77 
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TDC Sverige AB tillhandahåller endast en ren återförsäljarprodukt. TDC ska därmed inte 
medräknas i marknadskartläggning för central tillträde. Av övriga aktörer är det endast iTUX, 
Zitius, Telenor och TeliaSonera som har en nättäckning som inte är lokalt knuten till en eller ett 
fåtal kommuner. Endast TeliaSonera har nationell täckning.  
 
Redan det faktum att stadsnät har begränsad lokal täckning är skäl att inte inkludera dessa i 
marknaden för centralt tillträde. Dessutom är stadsnäten sammantaget en heterogen grupp som 
uppvisar stora skillnader vad avser teknisk struktur, kommersiellt upplägg, tillgängliga tjänster, 
o.s.v. Inte minst skiljer sig metodik för att beställa och aktivera virtuella accesser väsentligt mellan 
olika stadsnät (inte sällan sker detta helt manuellt, med beställningsrutiner som hanteras via 
email). Det är helt enkelt inte riktigt att sammantaget betrakta stadsnät som bedriver en egen KO-
verksamhet, som en alternativ nätinfrastruktur med nationell täckning.     
 
I myndighetens beslut avseende marknaden för bitströmstillträde daterat den 24 maj 2010 fann 
PTS anledning att inom ramen för marknadsanalysen granska Kabel-TV som en av de 
anslutningstyper som utgörs av virtuellt tillträde. PTS fastslog dock i sitt beslut 2010 att 
bredbandstillträde via kabel-tv-nät inte skulle ingå på den relevanta produktmarknaden

11
. PTS 

fastslog att priset för en kabel-tv-baserade tjänst skulle bli oattraktivt i jämförelse med 
bredbandstillträde över fiber och xDSL samtidigt som den inte skulle erbjuda den fulla 
funktionalitet som dessa erbjuder. Utöver detta beskriver PTS den osäkerhet som föreligger då 
det är mycket oklart om operatören som köpt tillträde till nätet kan fortsätta att 
leverera bredbandstjänsten för det fall slutkunden säger upp avtalet med kabeltv- 
operatören, vilket gör den hyrande operatören beroende av nätägarens relation med slutkunden. 
PTS fastslog också i beslutet att det pågick en uppgradering av kabeltv-nätet till DOCSIS 3.0. 
 
I PTS marknadsanalys i beslutsutkastet avseende marknad 5 daterat den 13 september 2013 
framgår

12
 att en grossistkunds kostnader för att långsiktigt tillhandahålla bredbandstjänster över 

kabel-tv-nät sannolikt blir högre än över andra infrastrukturer, vilket höjer priset för den virtuella 
accessförbindelsen. Virtuella accessförbindelser via kabel-tv-nät möjliggör därför inte ett 
kostnadseffektivt tillträde för en grossistkund som önskar producera och leverera fasta 
bredbandstjänster till slutkunder. PTS bedömer därför att virtuella accessförbindelser över kabel-
tv-nät, trots att de har sådana tekniska egenskaper som karaktäriserar produkter som efterfrågas 

                                                      
11

 Beslut, Marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2010-05-24, Dnr: 07-11741/23, sid 109 
12

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

marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013-09-13, Dnr: 11-9313, s. 56 
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på den svenska grossistmarknaden för bitströmstillträde, inte uppfyller samtliga utmärkande 
egenskaper för produkter denna marknad. I tillägg till ovan kan också nämnas att PTS även i 
detta utkast fastslår att kabel-tv-nät byggs med tekniken DOCSIS 3.0

13
. 

 
PTS fastslår därefter, i likhet med beslutet från 2010, i sitt beslutsutkast 2013 att man bedömer 
att virtuella accesser över kabel-tv-nät inte ska ingå på grossistmarknaden för bitströmstillträde

14
. 

 
I sitt nya beslutsutkast avseende Marknad 3b anger så PTS, endast 13 månader efter sitt senaste 
utkast där myndigheten konstaterade motsatsen, att virtuellt tillträde via kabel-tv-nät utgör ett 
funktionellt substitut till koppar- och fiberbaserat virtuellt tillträde med central anslutningspunkt 
och bör inkluderas på den relevanta grossistmarknaden

15
. Förvisso finns visst stöd för att utreda 

om kabel-TV bör inkluderas på marknaden i EU-kommissionens senaste rekommendation, dock 
med tydligt förbehåll (Com Hems understrykning)

16
:  

 
Simple resale of broadband connectivity over CATV networks should not be included in the 

WCA market. An access product which represents a functional substitute of copper and 
fibre-based bitstream should only be included if it creates sufficiently strong direct 

constraints. In order to include a CATV-based wholesale access offer in the market NRAs 

should, therefore, analyse whether a potential entrant into the retail broadband market 
would switch to a CATV-based WCA product in case of a SSNIP test of the other WCA 

product. In this assessment, the configurations of the broadband services (e.g. QoS, 
multicasting), the potential coverage provided (i.e. given the limited footprint of CATV, 

broadband services may be handed over to ISP at national level only), as well as pricing 

are determinant. 

 
 
I utkastet för Marknad 3b anger PTS att det är tekniskt möjligt att leverera bredbandstjänster över 
kabel-tv-nät. Bland annat beskriver myndigheten hur teknik för L2VPN i koaxialnät kan användas 
för att realisera en bitströmsliknande tjänst

17
.  

 
Den teknik som PTS beskriver, L2VPN som etableras över ett gemensamt radiobaserat media, 
medger emellertid inte stöd för QoS. Inte heller ger ett L2VPN uppbyggt med individuella tunnlar i 
punkt-till-punkt stöd för multicast. Det är dessutom ytterst märkligt att PTS, så långt Com Hem 
kan tolka det, i figur 14

18
 beskriver tekniken för L2VPN med en bild på frekvensdelning. 

Frekvensdelning är den teknik som PTS i samtliga tidigare beslut själva konstaterat skulle bli för 
dyrt och innebära ett icke kostnadseffektivt tillträde för den alternativa grossistkunden. För att 
ytterligare understryka svagheten i PTS underlag kan konstateras att myndigheten på direkt fråga 
från Com Hem inte kan ange vilka de operatörer är som myndigheten anger tillhandahåller 
virtuellt tillträde via kabel-tv-nät på kommersiella grunder i Sverige. 
 
Com Hem vill i sammanhanget även peka på det märkliga i att PTS i utkastet anger att det 
nyligen införts en ny kabel-tv-standard, DOCSIS 3.0, som är förberedd för att kunna leverera 
grossisttjänster, och som enkelt och utan större kostnader kan implementeras i befintliga nät. I 

                                                      
13

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

marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013-09-13, Dnr: 11-9313, s. 17 
14

 Ibid. s. 57 
15

 Ibid, s. 58 
16

 EXPLANATORY NOTE, Brussels, 9.10.2014, s. 46 
17

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

marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013-09-13, Dnr: 11-9313, s. 56 
18

 Ibid. s. 56 
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såväl 2010 års beslut som i 2013 års förslag till beslut avseende Marknad 5, vilket också visats 
ovan, konstaterade PTS att kabel-tv nätet är etablerat med DOCSIS 3.0.  
 
PTS har sammanfattningsvis inte presenterat en lösning för att tillhandahålla en biströmsliknande 
tjänst över kabel-tv-nät, som medger vitala funktioner för IPTV eller telefoni. Än mindre har PTS 
gjort något som helst försök att bedöma kostnaden för att implementera bitströmsliknande 
funktioner i kabel-tv. PTS kan definitivt inte anses ha utfört en SNIP test beträffande centralt 
tillträde över kabel-tv såsom vilket EU-rekommendationen stipulerar. 
 
Enligt Com Hems menande är det tydligt att PTS felaktigt och utan stöd i EU-rekommendationen 
inkluderat stadsnätsoperatörer och kabel-tv på Marknad 3b. Det kan på sin höjd vara relevant att 
medräkna de kommunikationsoperatörer som verkar nationellt på denna marknad – även om 
ingen av dessa aktörer uppnår en nättäckning som mätas med TeliaSoneras.     
 
Antalet bredbandsabonnemang som producerades över extern tillhandahållen virtuell access från 
nationellt verksamma kommunikationsoperatörer (iTUX, Telenor och TeliaSonera/Zitius) uppgick i 
december 2013 till ca 280,000 abonnemang. Det motsvarar ca 8,8%  av totala marknaden för fast 
bredband. Alternativa operatörers andel utgjorde ca 4,8% av den marknaden. 
 
Marknaden för virtuella accesser är således liten i förhållande till den totala marknaden för fast 
bredband. TeliaSonera är den enda aktör som har nationell täckning och möjlighet att leverera till 
i princip 100% av Sveriges hushåll, över egen infrastruktur. TeliaSonera är alltjämt den 
dominerande aktören – låt vara att bolaget så långt som möjligt undviker att leverera till sina 
konkurrenter.  
 
PTS konstaterar kortfattat

19
 i utkastet att antalet bredbandsanslutningar som baserades på 

reglerad bitström 2013 endast uppgick till 19,000, och därför har regleringen enligt PTS inte haft 
någon effekt. PTS gör emellertid ingen ansats till att analysera varför antalet bitström är så lågt. 
PTS är exempelvis fullt medvetet om att antalet bitström över fiber till dags dato är noll. (Com 
Hem har förgäves försökt få tillgång till bitström över fiber under två års tid). 
 
Det verkliga skälet till varför det endast finns ett fåtal bitström på marknaden, är att TeliaSonera 
varit framgångsrikt i att erbjuda ett bitströmstillträde som inte är kommersiellt eller tekniskt 
gångbart för grossistkunder. Detta är inte liktydigt med att det saknas ett behov eller efterfrågan. 
Behovet är än mer viktigt i en fas där accessnätet uppgraderas från koppar till fiber och andelen 
LLUB minskar i rask takt. Frånvaro av en reglerad bitströmsliknande produkt i kombination med 
ett i praktiken icke fungerande tillträde på fysisk nivå över fiber skulle otvetydigt att ge mycket 
negativa konsekvenser för marknaden.      
 
  

                                                      
19

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

marknaden för bitströmstillträde (marknad 5), 2013-09-13, Dnr: 11-9313, s. 41 
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Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är Com Hem övertygade om att nu föreslagna reglering kommer att innebära 
höjda priser i konsumentledet avseende bredandstjänster – både på privat- och företags-
marknaden. TeliaSonera kommer att ges möjlighet att återmonopolisera det fiberbaserade 
accessnätet och bli den totalt dominerande aktören. 
 
 
Com Hem föreslår i första hand att: 
 

 PTS baserat på Com Hems redovisade svagheter och felaktigheter gör om 
marknadsanalyserna på både Marknad 3a och 3b och därefter presenterar nya utkast för 
beslut för marknadens aktörer att ta ställning till under 2015. Com Hem kan inte se att 
dessa nya beslutsutkast baserade på korrekt data kan innehålla något annat än 
bibehållen prisreglering på Marknad 3a samt fortsatt reglering på Marknad 3b med 
TeliaSonera som SMP-operatör. 

 
Com Hem föreslår i andra hand att: 
 

 Ett beslut avseende Marknad 3a som fattas innan den 1 december 2016 inte innehåller 
ett beslut om borttagande av prisreglering. Istället ska ett beslut om borttagande av 
prisreglering först fattas i samband med eller efter PTS nya SMP-beslut som ska vara 
giltiga från den 1 januari 2017. 
 

 Ett beslut om att avreglera marknad 3b inkluderar en övergångsperiod om minst 12 
månader. 

 
 
 
Com Hems presenterar utöver ovan ett antal frågeställningar till PTS som framgår i Bilaga 1 till 
detta yttrande. I övrigt hänvisar vi till redan inlämnade yttrande avseende Marknad 4 och 5 under 
2013 och 2014. 
 
Com Hem vill i sammanhanget upplysningsvis meddela att Com Hem kommer att presentera sin 
syn på PTS marknadsanalyser i möte med representanter på Kommissionen som kommer att 
granska PTS förslag till beslut i samband med PTS notifiering till kommissionen.  
 

 
 
 

* * * 
Kontaktperson på Com Hem: 
Bosse Bredby 
Head of Carrier Relation & Regulatory Affairs 
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs 
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Bilaga 1. 
 
Beträffande PTS beskrivning av marknadssituationen för fiberbaserad nätinfrastruktur så 
framhålls på sidan 92 beslutsutkast för Marknad 3a att 95 % av stadsnäten tillhandahåller 
svartfiber till externa operatörer. Com Hem har tidigare påpekat för PTS att detta inte är korrekt 
inom de segment som omfattas av marknad 3a. Enligt Com Hems menande är TeliaSoneras 
marknadsandel 100 % på den marknad som beslutsutkastet berör.  
 
Frågeställning: Kan PTS i detta sammanhang ge exempel på stadsnät som tillhandahåller 

svartfiber inom slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatkunder 
och mindre företag? 

 
PTS avser att avskaffa prisreglering på fiberbaserad nätinfrastruktur. En förutsättning för att detta 
ska kunna göras är enligt EU-kommissionens rekommendation 2013, att det finns en påvisbar 
återhållande effekt på detaljistpriset. En sådan återhållande effekt kan antingen bestå av ett 
prisankare till följd av kostnadsorienterade grossistpriser för tillträde till kopparbaserad 
nätinfrastruktur, det s.k. 
kopparankaret, eller av infrastrukturkonkurrens från annan alternativ infrastruktur som inte 
kontrolleras av SMP-operatören.     
 
På sidan 58 i beslutsutkastet för Marknad 3a gör PTS en extrapolering av utvecklingen av antal 
xDSL- och fiberabonnemang på marknaden t.o.m. 2013, och kommer till slutsatsen att andelen 
xDSL-baserade tjänster uppgår till ca 35 % år 2016. Därmed bedömer PTS att det kommer att 
finnas ett konkurrenstryck från kopparbaserade bredbandstjänster vid den tidpunkt då 
prisregleringen är tänkt att upphöra. Det intressanta i förhållande till kopparens eventuellt 
prisåterhållande effekt på TeliaSoneras fiberprissättning torde emellertid inte vara det totala 
antalet xDSL-abonnemang på marknaden, utan endast den andel av xDSL-abonnemangen som 
inte tillhandahålls av TeliaSonera självt (d.v.s. externt såld  LLUB). Dessa är avsevärt färre än 
totalen och minskar i en allt snabbare takt. Enligt TeliaSoneras redovisning för första kvartalet 
2014 har antalet LLUB under senare period uppgått till följande: 
 
2012Kv1 2012Kv2 2012Kv3 2012Kv4 2013Kv1 2013Kv2 2013Kv3 2013Kv4 2014Kv1 

503 000 487 000 473 000 462 000 448 000 432 000 417 000 403 000 389 000 

  
En extrapolering av dessa värden gör sannolikt att det totala antalet LLUB i dec 2016 kommer att 
understiga 230 000, d.v.s. understiga 8 % av dagens totalmarknad.  
 
Frågeställning: Delar PTS Com Hems bedömning att endast externt såld kopparaccess kan 

anses ha en prisåterhållande effekt på TeliaSoneras fiberaccess? 
 
 Anser PTS att Com Hems extrapolering av antalet LLUB-accesser ger en 

sannolik uppskattning av utvecklingen till och med 2016?  
 
 Bedömer PTS att 8 % av antalet abonnemang på marknaden kan ge en 

påvisbar återhållande effekt på detaljistpriset? 
 
På efterföljande sida (s59) i samma dokument lyfter PTS fram en teknisk standard, HEVC, som 
minskar bandbreddsbehoven för strömmad video med hälften. PTS argumenterar därmed för att 
xDSL-tjänster i än högre grad kommer att kunna erbjuda samma funktionalitet som fiberbaserade 
tjänster. Det är riktigt att HEVC-standarden kommer att få utbredning under de närmaste åren 
och att tekniken minskar bandbreddsbehovet för en tv-kanal med ca hälften. Samtidigt som 
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HEVC implementeras på marknaden införs emellertid även 4K – Ultra HDTV, med 
bandbreddskrav på 4ggr nuvarande HDTV. Sannolikt kommer HEVC och 4K sammantaget 
innebära att bandbreddsbehovet för en IPTV-signal ”bara” fördubblas. 
 
Det finns mängder av artiklar och rapporter på temat explosiv kapacitetstillväxt på Internet. När 
hela branschen funderar på hur näten ska kunna uppgraderas i den takt som kunder efterfrågar 
hittar PTS egna argument för att xDSL kommer att duga bra lång tid framöver. 
 
Frågeställning: Är det verkligen PTS uppfattning så som formulerat på sidan 59 att ”Den 

fortsatta utbytbarheten mellan xDSL- och fiberbaserade bredbandstjänster stöds 
också av den tekniska utvecklingen”? (Om så är fallet förstår inte Com Hem 
varför det behövs incitament för fiberinvesteringar.) 

 
På sidan 69 i beslutsutkastet för Marknad 3a anger PTS att ”drygt en halv miljon” 
bredbandsabonnemang baserades på reglerat nätinfrastrukturtillträde 2013 (fiber och koppar). 
Som visat ovan redovisar TeliaSonera att antalet LLUB uppgick i dec 2013 till 403 000.  
 
Frågeställning: På vilken underlag baserar PTS dess uppgift om drygt en halv miljon 

abonnemang?  
 
På samma sida nämner PTS att man observerat lokala prisskillnader på bredbandstjänster. 
Dessa prisskillnader ska enligt PTS hänga samman med förekomsten av stadsnät. Det är en 
marknadsbild som Com Hem inte delar. Enligt Com Hems uppfattning är det endast i de fall där 
stadsnätet fakturerar en separat nätavgift till slutkund som bredbandpriser kan ge sken av att 
vara lägre än på marknaden i övrigt (p.g.a. slutkunden får en separat faktura direkt av 
stadsnätet).    
 
Frågeställning: Kan PTS visa exempel på stadsnät där lokala prisskillnader observerats? 
 
 
På sidan 113 i beslutsutkast för Marknad 3a uppger PTS att antalet försålda kopparaccesser 
(LLUB) i december 2013 uppgick till 480 000. Som visats ovan anger TeliaSoneras egen 
kvartalsredovisning att denna siffra är 403 000.  
 
Frågeställning: Vad baserar PTS sin uppgift på? 
 
På samma sida i beslutsutkastet, uppger PTS att antalet fiberbaserade fastighetsanslutningar 
som tillhandahålls operatörer på marknaden uppgår till 143 000. Av dessa ska TeliaSonera 
endast tillhandahålla 12 000, motsvarande en marknadsandel 8 %. Enligt SCB fanns det i 
december 2013 drygt 86 000 flerfamiljsfastigheter i Sverige (fastigheter med typkod 320 och 
321), varför Com Hem finner PTS uppgift orimligt hög.  
 
Frågeställning: Vilket underlag baserar PTS sin uppgift om 143 000 fastighetsanslutningar på? 
 
På sidan 63 i beslutsutkast i Marknad 3b uppger PTS att det totala antalet centrala tillträden på 
marknaden 2012 uppgick till 3,2 miljoner abonnemang. Samma år fanns det totalt 3,07 fasta 
bredbandsabonnemang på marknaden enligt Svensk Telemarknad.  
 
Frågeställning: Hur har PTS kommit fram till uppgiften om 3,2 miljoner? 
 
På sidan 52 i beslututkast 3b uppger PTS att: ” frågan om IP-adresshantering har en mer 
principiell än funktionell betydelse för operatörerna”.   
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Frågeställning: Kan PTS utveckla hur man kommat fram till denna uppfattning? 
 
Under avsnitt 2.7.4.4 (sidan 52) i beslutsutkast för Marknad 3b lyfter PTS fram SSNF:s Ethernet 
Minimum som en ”typrodukt” för centralt tillträde. Innebörden av detta avsnitt är svårt att uttyda. 
Ethernet Minimum är SSNF:s förslag till standar för en Ethernet-baserad (lager 2) 
kapacitetstjänst. Den tillhandahålls såvitt Com Hem erfar inte på nationell basis av någon 
operatör på marknaden. 
På sidan 53 anger PTS vidare att ”Produkten som kan levereras som lager 2- eller lager 3-
tillträde…”. Com Hem finner detta märkligt eftersom Ethernet är en lager-2 teknik.   
Utgångspunktet i EU-kommissionens rekommendation 2013 är att centralt tillträde tillhandahålls 
på lager 3.  
 
Frågeställning: Ska detta avsnittet i PTS dokument uttydas som en teknisk definition av centralt 

tillträde, vad är innebörden av att PTS betraktar Ethernet Minimum som en 
typprodukt? 

  
 Kan PTS utveckla hur ett lager 3-tillträde kan tillhandahållas över Ethernet 

Minimum?  
  
På sidan 55 i beslutsutkast för Marknad 3b skriver PTS följande:  
 

”Nyligen infördes en ny kabel-tv-standard, DOCSIS 3.0, som är förberedd för att kunna 
leverera grossisttjänster, som enkelt och utan större kostnader kan implementeras i 
befintliga nät”.  

 
Mot bakgrund av att Docsis 3.0 introducerades i augusti 2006 finner Com Hem PTS påstående 
märkligt. Com Hem hade också denna standard implementerad i det egna nätet vid tidpunkten för 
PTS förra skyldighetsbeslut år 2010.   
 
Frågeställning: Kan PTS utveckla vad som skett ”nyligen” i förhållande till standarden Docsis 

3.0?  
 
 Kan PTS visa på tekniska förutsättningar för centralt tillträde/bitström som 

föreligger nu, och som inte förelåg vid tidpunkten för det förra skyldighetsbeslutet 
2010?  

 
På sidan 56 i beslutsutkast för Marknad 3b beskriver PTS sedan hur teknik för L2VPN i 
koaxialnät kan användas för att realisera en bitströmsliknande tjänst.  
 
Frågeställning: Kan PTS i detta sammanhang beskriva på vilket sätt QoS kan realiseras i ett 

L2VPN som etableras över ett delat radiobaserat media?  
 
 Kan PTS beskriva hur multicast realiseras över ett L2VPN uppbyggt med 

individuella tunnlar i punkt-till-punkt format? 
 
 
Frågeställning: Kan PTS förklara innebörden av figur 14 på sidan 56 i beslutsutkast för Marknad 

3b? 
 
På sidan 57 i beslutsutkast för Marknad 3b anger PTS att: 
  

”Mellan 2009 och 2012 har PTS erhållit data från ett mindre antal operatörer som visar att 
virtuellt tillträde via kabel-tv-nät tillhandahålls på kommersiella grunder i Sverige. Varje år 
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har operatörer, som kan karaktäriseras som stadsnät, uppgett att man levererat såväl lager 
2- som lager 3-tillträde via kabel-tv-nät.” 

 
Frågeställning: Kan PTS redovisa vilka aktörer som tillhandahåller virtuellt tillträde via kabel-tv-

nät, samt vilken typ av virtuellt tillträde som avses? 
 
PTS fortsätter trots tidigare påpekanden att likställa en kommunikationsoperatörs erbjudanden 
med bitström/central tillträde. Vidare grupperar PTS obekymrat ihop hela stadsnätssfären som en 
gemensam marknad trots att de olika stadsnäten och kommunikationsoperatörena skiljer sig 
väsentligt både vad avser teknisk funktionalitet och kommersiell utformning. 
  

 En icke försumbar andel av stadsnätet fakturerar nätavgiften direkt till slutkunden (och inte till 
tjänsteleverantören). Tjänsteleverantörer har därmed ingen betalrelation med stadsnätet – 
d.v.s. man köper inte en nättjänst av stadsnätet.  

 
Frågeställning: Menar PTS att denna omvända affärsmodell kan likställas med centralt 
tillträde?  

 

 I ett kommunikationsoperatörsnät är tjänsteleverantören vanligtvis förbunden att leverera 
tjänster till samtliga anslutna slutkunder i nätet. Tjänsteleverantören/grossistkunden väljer 
alltså inte själv till vilka kunder denne ska marknadsföra sina tjänster.  

 
Frågeställning: Anser PTS att detta affärsupplägg är att likställa med centralt tillträde? 

 

 Telia Öppen Fiber har sedan en tid infört volymbaserad prissättning mot grossistkunder. Det 
innebär att grossistkunden får betala en högre avgift om slutkunder förbrukar mer data, 
genom att exempelvis titta mycket på OTT-baserade tjänster som Netflix eller TeliaSoneras 
egna tjänster. Det är i sammanhanget betänkligt att PTS bedömer att mobilt bredband inte 
utgör substitut till fast bredband bland annat på grund av den volymbaserade prissättning 
som finns på mobilt bredband. 

 
Frågeställning: Anser PTS att ett affärsupplägg med volymbaserad prissättning för 

grossistkunden är förenligt med centralt tillträde?   
 
 
 
 
 


