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Post- och telestyrelsen 
Box 5398 
102 49 Stockholm 

Samråd angående marknadern a för lokalt och centralt tillträd e 
11-9306,11-9313 och 14-1253 

Sammanfattning 
• I beslutsutkastet för marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur 

(marknad 3a) har utbytbarheten mellan tillträde til l koppar- och fibernät inte 
påvisats i tillräcklig utsträckning. 

• Det är tillfredsställande att marknaden för centralt tillträde till nätmfrastruk-
tur (marknad 3b) har utvecklats på ett sådant sätt att PTS kan föreslå att 
skyldigheterna på marknaden ska upphöra. Konkurrensverket förutsätter att 
PTS kommer att följa utvecklingen på marknaden noga. 

• De data som redovisas för grossistmarknaden för fiberinfrastrukturtillträde 
pekar på att den tänkta SMP-operatörens andel av marknaden är 8 procent. 
Det väcker frågan om det är lämpligt och rimligt att behålla regleringen av 

fibertillträde. 

• Under förutsättning att lokalt virtuellt tillträde inte ersätter nyinvesteringar i 
nätinfrastruktur ser Konkurrensverket positivt på att denna skyldighet införs. 

• Konkurrensverket tillstyrker skyldigheten om tillträde til l kanalisation. 

• Under fömtsättning att PTS finner skäl att reglera grossistmarknaden för 
fibertillträde tillstyrker Konkurrensverket att principen om lika insatsresurser 
tillämpas. 

• Konkurrensverket är i princip positivt till utformningen av replikerbarhets-
testet, men noterar dock att det saknas en närmare precisering av vilka 
tjänster som ingår bland de så kallade flaggskeppsprodukterna. En fortsatt 
avsaknad av en sådan precisering kan innebära osäkerhet på marknaden. 
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Inledning 
Post- och telestyrelsen (PTS) ska enligt 23 § förordningen (2003:396) om elek
tronisk kommunikation inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket 
avseende fastställande och analys av marknader, identifiering av företag med 
betydande inflytande samt beslut om skyldigheter. Konkurrensverket ska enligt 
4§ tredje punkten i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 
avge sådana yttranden. 

Konkurrensverket vill påpeka att de bedömningar som görs i enlighet med lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) kan skilja sig från de bedöm
ningar som Konkurrensverket gör vid tiUämpningen av konkurrenslagen 
(2008:579). Konkurrensverket är inte bundet av de analyser som görs enligt LEK 
när myndigheten utövar tillsyn enligt konkurrenslagen. 

Marknadsavgränsning 
När PTS fastställer vilka produktmarknader som har sådana särdrag att det är 
motiverat att införa skyldigheter ska PTS beakta EU-kommissionens rekommen
dation (2014/710/EU) om relevanta marknader. 

I de nu aktuella beslutsutkasten hänvisar PTS till att kommissionen funnit att det 
finns avsevärda skillnader i efterfrågan från å ena sidan privatkunder och små 
företag och å andra sidan medelstora och stora företag. Mot bland annat denna 
bakgrund konstaterar PTS att slutkundsmarknaden omfattar fasta bredbands
tjänster t i l l hushåll och småföretag. Av den redovisade informationen om mark
nadsutvecklingen framgår emellertid inte i vilken utsträckning informationen 
även omfattar företagstjänster som typiskt sett regleras på den nu reglerade 
marknad 4. För att kunna dra rättvisande slutsatser från bland annat marknads
utvecklingen bör redovisade data enbart gälla den relevanta marknaden. 

Vidare påvisas inte utbytbarheten mellan i första hand koppar- och fiberaccesser i 
tillräcklig utsträckriing. Resonemangen om utbytbarhet för slutkunder mellan 
olika nät bör kompletteras med data som beskriver substitutionskedjan. 

I övrigt ser Konkurrensverket inga tungt vägande skäl att revidera de synpunkter 
om marknadsavgränsning som lämnats vid tidigare samråd (dm 387/2013 och 
552/2013). 

Skyldigheterna på marknaden för centralt tillträde upphäv s 
Konkurrensverket konstaterar att målet för den sektorspecifika förhandsregle
ringen är att konkurrensen på marknaden utvecklas på ett sådant sätt att den i 
slutändan enbart regleras av konkurrenslagstiftningen. 

Det är enligt Konkurrensverkets mening tillfredsställande att marknaden för 
centralt tillträde til l nätinfrastruktur (marknad 3b) har utvecklats på ett sådant sätt 
att PTS kan föreslå att skyldigheterna på marknaden ska upphöra. 
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Konkurrensverket noterar dock att data om extern försäljning av tillträde som 
presenterades i det första samrådet (PTS dnr 11-9313, s 85ff) har utelämnats i det 
föreliggande beslutsutkastet. En redovisning av sådana data skulle ge större kraft 
åt beslutet att lyfta regleringen. 

Konkurrensverket förutsätter att PTS kommer att följa utvecklingen på markna
den noga för att bevaka nivån på inträdeshindren och att den gynnsamma 
marknadsdynamiken fortsätter utvecklas även efter att regleringen upphör. 

Den tänkta SMP-operatörens ställnin g på grossistmarknaden fö r lokalt tillträde 
till nätinfrastruktur 
Mot bakgrund av den redovisade marknadsavgränsningen i beslutsutkastet anser 
Konkurrensverket att PTS gjort en rimlig bedömning om SMP-ställning på gros
sistmarknaden för lokalt tillträde til l nätinfrastruktur. 

Konkurrensverket noterar dock att de data som redovisas i beslutsutkastet pekar 
på att regleringen för närvarande endast träffar 12 000 fiberbaserade fastighets-
anslutningar, 8 procent av grossistmarknaden för lokalt tillträde til l fiberinfra
struktur. PTS gör antagandet att varje fastighetsanslutning i genomsnitt betjänar 
2,5 bredbandsabonnenter, vilket skulle innebära att 30 000 hushåll och småföretag 
köper internetaccess via fiber som sålts på grossistmarknaden med prisreglering. 
Den övervägande majoriteten fiberaccesser tillhandahålls således för närvarande 
utan tillträdesreglering.1 

I kombination med de problem som finns med att identifiera utbytbarheten 
mellan koppar- och fiberaccess väcker marknadsandelarna på grossistmarknaden 
för fibertillträde frågan om det är lämpligt och rimligt att behålla regleringen av 

fibertillträde. 

Det finns principiella skäl t i l l att regleringen bör vara teknikneutral. Samtidigt 
noterar Konkurrensverket att beslutsutkastet redan innehåller en differentiering 
mellan koppar- och fibertillträde eftersom den föreslagna prisregleringen för 
tillträde t i l l respektive nät skiljer sig åt. 

Lokalt virtuellt tillträde 
I samband med att EU-kommissionen utfärdade en ny rekommendation 
(2014/710/EU) om relevanta produkt- och tjänstemarknader tidigare i år infördes 
en möjlighet att reglera lokalt virtuellt tillträde på marknaden för lokalt tillträde 
til l nätinfrastruktur (marknad 3a). 

1 Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt 
tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) PTS dnr 11-9306, s. 113f 
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I beslutsutkastet föreslås att denna möjlighet används. Förslaget innebär att 
konkurrens möjliggörs i områden där det typiskt sett inte finns kommersiella 
förutsättningar för nätinfrastrukturtillträde för alternativa operatörer. 

Under förutsätfating att marknaden för virtuellt tillträde inte ersätter nyinveste
ringar i nätinfrastruktur ser Konkurrensverket positivt på att denna möjlighet 
införs. I synnerhet eftersom det innebär att konsumenter i områden där förut
sättningar för nätinfrastrukturinvesteringar saknas kan tillgodogöra sig de 
samhällsvinster som effektiv konkurrens innebär. 

Kanalisationstillträde 
Konkurrensverket tillstyrker skyldigheten om tillträde till kanalisation. Konkur
rensverket ser positivt på att tillträde till infrastruktur regleras så långt ned i 
produktionskedjan som möjligt eftersom det innebär gynnsammare förutsätt
ningar för infrastrukturbaserad konkurrens. Den föreslagna skyldigheten under
lättar sådan konkurrens. 

Förstärkningen av kanalisationsskyldigheten kan ses mot bakgrund av att den 
föregående skyldigheten att på begäran dra fiber i befintlig kanalisation inte har 
kommit ti l l användning under den senaste regleringsperioden. 

Oberoende av hur ofta skyldigheten kommer till användning innebär blotta 
möjligheten att begära kanalisationstillträde att förutsättningarna för konkurrens 
förbättras. 

Lika insatsresurser 
I beslutsutkastet föreslås att regleringen ska skapa lika insatsresurser2 för fiber
tillträde. Principen om lilca insatsresurser innebär en förstärkt icke-diskrimine-
ringsskydlighet för TehaSonera och är i linje med EU-kommissionens rekommen
dation. 

Under förutsätming att PTS finner skäl att reglera grossistmarknaden för fiber-
tillträde tillstyrker Konkurrensverket att principen om lika insatsresurser till-
lämpas. 

Behovet av en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet kan ses mot bakgrund av 
de upplevda problem med asymmetrisk inJormation mellan marknadens parter 
som funnits med dagens icke-diskrimineringsskyldighet. Den föreslagna skyldig
heten innebär att TehaSonera ska erbjuda alternativa operatörer samma transak
tionsprocesser och samma priser som TeliaSonera erbjuder den egna slutkunds
verksamheten. En princip om lika insatsresurser kommer att bidra till större 
transparens och tydlighet, vilket bör avhjälpa de problem som tidigare har 
timnits. 

2 så kallad "Equivalence of input' 
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En annan fördel med att införa en princip om lika insatsresurser för den svenska 
marknaden är att denna regleringsmodell för aktuella marknader förordas inom 
EU och på sikt kan få stort genomslag. Förutsatt att principen får ett brett 
genomslag i ohka medlemsstater ökar harmoniseringen i gällande reglering vilket 
påverkar konkurrensen positivt bland annat eftersom gränsöverskridande och 
konkurrerande verksamheter förenklas. 

Ekonomiskt replikerbarhetstest 
Det föreslagna ekonomiska replikerbarhetstestet för att bedöma möjligheten för 
en til l SMP-operatören lika effektiv konkurrent att med lönsamhet tillträda access
nätet på lika villkor som SMP-operatören är i linje med hur bedömningar görs 
enligt konkurrenslagen (2008:579). 

Konkurrensverket är i princip positivt till utformningen av replikerbarhetstestet, 
men noterar att det saknas en närmare precisering av vilka tjänster som ingår 
bland de så kallade flaggskeppsprodukterna. En fortsatt avsaknad av en sådan 
precisering kan innebära osäkerhet på marknaden. Vidare bör PTS beakta risken 
för att urvalet av flaggskeppsprodukter kan leda till en likriktning av produkt
utbudet på marknaden. 

Konkurrensverket vill i detta sammanhang upprepa sin tidigare synpunkt om 
vikten av att tillräckliga resurser kan avdelas för en effektiv tillsyn så att fast
ställda skyldigheter också efterlevs på det sätt som avsetts. Det gäller i synnerhet 
frågor som rör lika insatsresurser och det ekonomiska replikerbarhetstestet. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit 
Björn Axelsson. 

Dan Sjöblo m 

Björn Axelsso n 
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