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TDC Sveriges yttrande angående ”Samråd angående marknaderna för lokalt 
och centralt tillträde”, tredje samrådet angående marknad 3a (NIT) och 3b 
(BIT), PTS diarienummer 11-9306; 11-9313; 14-1253 
 

 
TDC ser inledningsvis ett stort problem i att besvara denna remissförfrågan, 
givet att vi inte har fått tillgång till regleringsförslaget för den nydefinierade 
”marknad 4” – som avser slutkunder på företagsmarknaden med 50 anställda 
eller mer. Alla kommentarer i vårt svar i denna remissrunda ska ses i ljuset 
av denna övergripande problematik. För att kunna bedöma utkastet till beslut 
för marknad 3a) och marknad 3b), behöver vi förstå helheten, där vi anser 
att även marknad 4 ingår. TDC kommer t.ex. sannolikt att ha betydande in-
vändningar om innehållet i regleringen av marknad 4 liknar huvuddragen i det 
nuvarande förslaget för marknaderna 3a och 3b. Därutöver ser vi att det, 
oavsett utformning av reglering per marknad, kommer att bli oundvikliga svå-
righeter i gränsdragning mellan marknaderna 3a/3b och marknad 4.  
 
Avseende det nuvarande förslaget avseende nätinfrastrukturtillträde, upplever 
vi att de ursprungligen identifierade problemen i tidigare samråd kvarstår. 
TDC noterar att PTS behandlar den viktiga frågan om marginalklämning mer 
utförligt, men vi är ändå tveksamma till att det ekonomiska replikerbarhets-
testet kan uppnå samma tillförlighetsgrad som en ren prisreglering. Marginal-
klämning kommer fortsatt att vara svår att bevisa även i ett replikerbarhets-
test – och det gäller i synnerhet för företagskunder (även företag med under 
50 anställda), eftersom tjänster, prissättning etc. ofta är mer eller mindre 
kundunika. En prisreglering är därvidlag enklare och mindre utsatt för god-
tycklighet i prissättningen.  
 
TDC noterar också problemet med en reglering som i praktiken blir ex post, 
eftersom vi anser att denna ökar osäkerheten på marknaden. I ett ex ante-
fall, löper t.ex. prisperioden och en överklagandeprocess i alla fall initialt pa-
rallellt med varandra, och tiden till ett avgörande därmed i snitt sannolikt kor-
tare än för en ex post-process. I en ex-post-process, skulle t.ex. en mark-
nadsutmanare med begränsade resurser först kunna tvingas leva med en 
ofördelaktig prisbild och sedan behöva arbeta under osäkerhet under en lång 
process innan avgörande fälls. 
 
Dessutom ser vi fortsatt att tillsynen av EOI (”equivalence of input”) generellt 
ger ökat tolkningsutrymme för alla berörda parter, vilket i sin tur ökar risken 
för överklaganden och utdragna juridiska processer. 
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Avseende marknad 3b, kvarstår vi i huvudsak i vår kritik från det första sam-
rådet, där vi pekade på att marknadsdefinitionen är felaktig (kommunika-
tionsoperatörer verka t.ex. inte på samma marknad som TeliaSonera) och 
nämnde avsaknaden av en ordentlig marginalklämningsanalys för bitströms-
tjänster. Vi anser vidare att vi, i linje med vår kommentar i inledningen, mås-
te få möjlighet att se utkastet till förslag för marknad 4 för att bedöma helhe-
ten även avseende regleringen av bitströmstillträde. 
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