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Yttrande över tredje samråd angående 
marknaden för lokalt tillträde 
 

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

tillhandahåller endast svart fiber. Detta yttrande, över PTS förslag till SMP-beslut på 

marknaden för lokalt tillträde, avser endast de frågeställningar som är relevanta 

utifrån Stokabs verksamhet. Bolaget hänvisar även till tidigare ingivna yttrande i det 

första och andra samrådet samt samrådet om prisreglering. 

 

Stokab ställer sig positiv till att PTS, i detta tredje samråd, föreslår ett datum för när 

prisregleringen på svart fiber ska hävas samt att denna tidpunkt fastställs i 

skyldighetsbeslutet. Stokab kan dock konstatera att PTS förslag om tidpunkten för 

hävandet är väl tilltagen och ligger alltför långt fram tiden. Prisregleringen föreslås 

hävas först den 1 december 2016, d.v.s. vid den tidpunkt som TeliaSonera åläggs att 

tillämpa EoI
1
. Svart fiber kommer därmed att vara prisreglerad under sex år i 

Sverige, vilket ska ställas i relation till att en prisreglering på svart fiber sannolikt 

inte kommer att införas alls i flertalet andra medlemstater. Hävningen sker dessutom 

i nära anslutning till tidpunkten för när nästa generations SMP-beslut ska fattas och 

sammanfaller nästintill med EU-kommissionens senaste tidsangivelse
2
 för när 

BULRIC+ ska vara införd för prisreglerade NGA
3
-produkter.  

 

Det är mycket olyckligt att svart fiber förblir prisreglerad på den svenska marknaden 

under en så lång period, då regleringen missgynnar alternativa operatörer som endast 

erbjuder svart fiber. En lång tidsutdräkt innebär fortsatt osäkerhet för stadsnätens 

investeringar i fibernät, även om denna osäkerhet begränsas genom att PTS nu avser 

att fastställa en tidpunkt för när prisregleringen ska hävas. EU-kommissionens 

rekommendation medger, som Stokab påpekat i tidigare ingivna yttranden, att 

prisregleringen kan avskaffas redan vid tidpunkten för detta SMP-beslut. PTS har 

dock valt att föreslå en annan metod och en senare tidpunkt för avskaffandet, d.v.s. 

vid tidpunkten för när EoI införs. Det innebär att en försening av införandet av EoI 

även skulle förskjuta tidpunkten för avskaffandet av prisregleringen. Tidslimiten för 

när BULRIC+ ska tillämpas passeras således även vid en kortare försening. En 

tillämpning av BULRIC+ skulle leda till allvarliga negativa konsekvenser på den 

svenska fibermarknaden. Det tillvägagångssätt PTS valt innebär att PTS 
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uppföljnings- och tillsynsarbete blir helt avgörande för att reducera osäkerheten på 

den svenska marknaden och säkerställa en hållbar regulatorisk utveckling.  

 

I PTS förslag till SMP-beslut berörs även tillträde till kanalisation. Inriktningen är att 

tillträde endast beviljas när svart fiber inte kan tillhandahållas samt krav på att vissa 

rättsliga och tekniska förutsättningar ska vara uppfyllda. Stokab anser att PTS 

förslag i denna fråga är en konstruktiv lösning utifrån gällande regelverk, eftersom 

utrymme i kanalisation inte besitter samma egenskaper som svart fiber. Upplåtelse 

av kanalisation, i jämförelse med svart fiber, begränsar förutsättningarna för 

konkurrensen på tjänstenivån. Det kan konstateras att tillgången till svart fiber på 

den svenska marknaden har stimulerat till konkurrens på tjänstenivån och bidragit till 

de unika särdrag som marknaden nu kan uppvisa, bl.a. förhållandevis högt nyttjande 

av bredbandsabonnemang med 100 Mbit och kapaciteter däröver samt låga priser.  


