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Kista den 24 november 2014  

   

Samråd angående marknaderna för lokalt och 

centralt tillträde 
 

Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till 

reglering av marknaderna för lokalt tillträde (3a)) och centralt tillträde (3b)). Marknaderna 

uppvisar likheter med, men är inte identiska med de tidigare relevanta marknaderna 4 och 

5 (NIT och BIT). Tele2 har tidigare lämnat synpunkter på de förslag till nya 

skyldighetsbeslut på marknaderna för NIT och BIT som PTS remitterat.1 Tele2:s 

ståndpunkter rörande många av de förslag som nu presenteras på de nya marknaderna 3a) 

och 3b) framgår av dessa dokument, till vilka Tele2 alltså hänvisar. Det gäller inte minst 

frågan om prissättning av koppar- och fiberaccess.2 Här och nu kommenteras de nya 

förslagen endast övergripande nedan. I övrigt hänvisar Tele2 alltså till vad bolaget redan 

anfört. 

 

Sammanfattning 

Tele2 anser att föreliggande beslutsutkast avseende de nya marknaderna 3a) och 3b) är 

behäftat med så stora svagheter och direkta felaktigheter att PTS måste revidera utkasten 

och genomföra en helt ny och grundlig marknadsanalys, varefter de reviderade utkasten 

måste bli föremål för en andra konsultation med marknadens parter innan ett slutligt förslag 

till beslut kan samrådas med kommissionen. 

 

Vidare anser Tele2 att ett nytt skyldighetsbeslut på Marknad 3a) måste fattas så att det kan 

träda ikraft senast den 1 december 2016 för att införandet av EOI skall kunna ske. Nu 

föreliggande utkast bör därför inte innehålla borttagande av prisregleringen på fiber eller 

införande av EoI. 

 

Kommentarer 

Nya marknader – ny marknadsanalys 

PTS analyserar nu för första gången två nya marknader, Lokalt tillträde (Marknad 3a) och 

Centralt tillträde (Marknad 3b). Detta är med andra ord inte det tredje eller fjärde 

                                                 
1 Inlagor den 19 september 2013 (NIT), den 18 oktober 2013 (NIT), den 7 mars 2014 (NIT, BIT) och den 

7 juli 2014 (NIT) 
2 Se Tele2s remissvar den 7 juli 2014 (NIT), sid 6-7 
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samrådsdokumentet på NIT/BIT-marknaderna, utan det första på dessa nya marknader. 

Tele2 anser av det skälet och av vad som framgår nedan att ett reviderat förslag till beslut 

på marknaderna 3a) och 3b) måste remitteras till berörda intressenter under början av 2015, 

varvid hänsyn tas till de kommentarer marknadsaktörerna nu lämnar. 

Den svenska marknaden 

PTS hänvisar i sin marknadsanalys för båda marknaderna till vad EU-kommissionen 

”konstaterar” eller ”anser” etc. PTS, som har till uppgift att reglera och utöva tillsyn över 

den svenska marknaden, ägnar däremot inte någon egentlig kraft åt att analysera om den 

svenska marknaden uppvisar sådana särdrag att det finns skäl att frångå, eller i vart fall 

modifiera, de slutsatser som görs på EU-nivå. 

 

PTS diskuterar t.ex. inte alls förutsättningarna för fortsatt fiberutbyggnad i Sverige. 

TeliaSonera redovisar i 2013 års Årsredovisning att efterfrågan på fiberanslutning 

överstiger möjligheterna att bygga ut:  

 

”Kundefterfrågan på fiber är högre i Sverige än möjligheten att leverera, vilket utgör 56 

procent av Bredbandstjänsters nettoomsättning, och detta leder till att möjligheten att 

bygga ut fibernätet effektivt blir än viktigare”.3  
 

Det är således rimligt att anta att det i Sverige varken är brist på efterfrågan eller pengar 

eller vilja, eller för den delen närvaron av den existerande regleringen, som bromsar 

utvecklingen, om det nu finns något som bromsar. Snarare torde det vara andra faktorer 

som bromsar, som t.ex. tillgång till arbetskraft, tidsutdräkten i plan- och bygglovsprocessen 

m.m. samt det faktum att Sverige har tjäle i jorden under 4-5 månader per år och att 

semesterperioden inträffar när tjäle inte föreligger. Om detta finns inte ett enda ord nämnt 

i analysen. Eftersom kommissionens nya reglering och rekommendationer har som syfte 

att stimulera den enligt kommissionen svaga utbyggnadstakten för fiber inom EU, och då 

en sådan stimulans alldeles uppenbarligen inte behövs i Sverige, finns all anledning för PTS 

att ägna stor kraft åt att analysera den svenska marknaden mycket djupare än vad som gjorts 

i de remitterade dokumenten. 

Marknadsanalysen skall vara framåtriktad 

Av förklaringsdokumentet till den nya rekommendationen om relevanta marknader 

C(2014) 7174 Final framgår vidare att marknadsanalysen skall göras utifrån ett 

framåtblickande perspektiv. PTS analys är dock gjord utifrån ett historiskt perspektiv, 

vilket alltså strider mot rekommendationen. Detta framgår t.ex. av slutsatsen att endast 

19 000 BIT-accesser sålts genom åren och att marknad 3b) därför kan avregleras helt. 

Denna slutsats dras utan att på något sätt ifrågasätta eller diskutera varför det är på det viset. 

Tele2 har i tidigare remissvar avseende BIT utförligt beskrivit att den svaga försäljningen 

inte beror på bristande efterfrågan av en BIT-produkt (centralt tillträde) utan så gott som 

uteslutande på att det reglerade pris PTS satt på produkten i princip medför en 

                                                 
3 TeliaSonera Årsredovisning 2013 under rubriken Affärsområden – utveckling 2013 – Bredbandstjänter, 

med underrubriken Marknadsutveckling, som finns tillgänglig på TeliaSoneras hemsida 
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marginalklämning och att inga tjänster som säljs med hjälp av BIT-tillträde därför kan leda 

till en lönsam affär för den tillträdande operatören. 

Beskrivning av marknaden 

Tele2 känner inte alls igen sig i marknadsbeskrivningarna, varken på marknad 3a) eller 3b). 

Marknadsbeskrivningarna och beskrivningen av konkurrenssituationen innehåller också en 

mängd felaktigheter, av vilka endast några tas upp här. 

 

Så t.ex. är det direkt fel att påstå att de kommunala stadsnäten till följd av den i 8 kap. 3 c § 

reglerade självkostnadsprincipen inte tar ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna 

för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Detta stämmer inte alls 

beträffande de stadsnät som drivs i bolagsform4. Därmed kan i vart fall inte de stadsnät som 

bedrivs i bolagsform anses ha den prisåterhållande effekt som PTS antyder.5 

 

På samma sätt kan inte priset på mobila bredbandstjänster anses ha någon återhållande 

effekt på priset för fasta bredbandstjänster (s. 247). Vore det på det viset borde PTS rimligen 

definitionsmässigt ha inkluderat båda typerna av produkter på samma produktmarknad, 

vilket PTS helt korrekt inte gjort.  

 

Samma sak gäller för kopparankarets återhållande effekt (s. 247), vilken förutsätter att 

priset för kopparaccess beräknas enligt den modell som kommissionen anger (BULRIC), 

vilket inte är den modell som PTS använder (LRIC). 

Virtuellt tillträde 

PTS ålägger TeliaSonera en skyldighet att erbjuda virtuellt tillträde till kopparnätet, men 

undantar fiber från denna skyldighet.  

 

Som Tele2 påvisade i sitt yttrande den 7 juli 2014 är virtuellt tillträde till fiberaccesser en 

nödvändighet för att bl.a. operatörsbyten skall kunna genomföras snabbt och smärtfritt. 

 

Kommissionen förordar också virtuellt tillträde till både koppar- och fibernätet och anser 

att sådant virtuellt tillträde ingår på marknaden för WLA (Wholesale Local Access), se 

förklaringsdokumentet s. 43. PTS förslag synes bottna i ett missförstånd av tidigare inlägg 

från flera operatörer om anledningen till att behovet av lokalt och centralt tillträde är stort. 

Tele2 stödjer helt och fullt ett virtuellt tillträde även för fiberaccess. Behovet av virtuellt 

tillträde till fiber blir ännu större om PTS skulle göra verklighet av sitt förslag att inte ålägga 

någon operatör en skyldighet att erbjuda centralt tillträde.  

 

PTS måste vidare i ett slutligt beslut vara mycket tydligare än nu med hur priset för ett 

sådant virtuellt tillträde skall beräknas. 

                                                 
4 Se t.ex. Stokab, som för 2013 redovisar en nettovinst före skatt på 175 MSEK, motsvarande 24,8 % av 

omsättningen, vilket är långt bättre än de flesta kommersiella aktörer i branschen kan uppnå. Redovisningen 

finns tillgänglig på Stokabs hemsida. 
5 Sid 95 i utkastet för marknad 3a) 
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Kanalisationstillträde 

Tele2 uppskattar att PTS åter infört ett förslag till en skyldighet att upplåta tillträde till 

befintlig kanalisation. Tillträde till kanalisation är positivt, men kräver  

 

- att priset baseras på en kostnadsberäkning som tar hänsyn till redan gjorda 

avskrivningar i enlighet med kommissionens rekommendation, annars förfelas PTS 

syfte med att komma åt den stora fördel som PTS har identifierat att 

infrastrukturägaren har6 före ANO’s, och 

 

- att skyldigheten blir tvingande så att det inte skall gå att säga nej till en begäran på 

så enkla grunder som TeliaSonera i dag kan neka nyanläggning av fiber. 

 

Kommissionens rekommendation7 sätter upp krav på hur kostnaden för kanalisation skall 

beräknas och det är ett pris som baseras på det bokförda värdet av anläggningen efter 

avskrivningar.  

 

Enligt PTS skall kostnadsberäkningar ske enligt LRIC-principer. På vilket sätt sägs dock 

inte och regleringen finns inte med bland prisskyldigheterna. PTS angreppssätt strider mot 

kommissionens ansats om prissättning av icke-replikerbara tillgångar. Hela poängen med 

kanalisationstillträde är att få ner kostnaden för ANO:s vid nyanläggning av fiber för att 

inte TeliaSoneras konkurrensfördel av att redan inneha infrastruktur som till stor del byggts 

ut under skydd av ett monopol skall tillåtas fortsätta skada konkurrensen på marknaden. Att 

då prissätta tillträdet som om det nyanlades och inte till det värde anläggningen har i 

TeliaSoneras böcker är att missa hela denna poäng, vilket också kommissionen noterat. 

Stadsnät och KO 

Marknadsanalysen görs baserad på slutkundsmarknaden. Det innebär dock att det stora 

flertalet stadsnät som inte verkar på slutkundsmarknaden definitionsmässigt inte ingår på 

marknaden, även om operatörerna är beroende av access genom stadsnäten för att nå 

slutkunderna. Stadsnäten säljer vanligen inte heller access till enskilda hushåll, så fysiskt 

tillträde till de hushåll som är anslutna till stadsnät kan inte nås. Tillträde kan endast nås 

genom den KO, som driver nätet åt berört stadsnät. Denna tillträdesform, och hur den 

påverkar marknaden har PTS dock inte alls analyserat. 

 

PTS diskussion om KO:s roll på marknaden saknar det kanske viktigaste elementet i KO-

upplägget. TeliaSoneras KO-upplägg innebär att tjänsteleverantören inte får någon som 

helst kontroll över vad som säljs till vem. Operatören tvingas erbjuda sina tjänster till alla 

anslutna kunder, även till de som idag t.ex. redan har en xDSL-tjänst från operatören ifråga. 

KO:n har en portal genom vilken all kommunikation med slutkunden sker. Denna portal 

har operatören ingen kontroll över. 

 

                                                 
6 Se diskussionen på sid 155, andra stycket i förslaget 3a) 
7 Se Recommendation on Costing methodologies and non-discrimination 
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Diskussionen om TeliaSoneras kontroll över infrastruktur som är svår att replikera8 är inte 

korrekt. Inflytande erhålls inte bara genom ägande av infrastrukturen utan också genom att 

verka som KO i annans infrastruktur. Från en grossistkunds perspektiv gör det ingen 

skillnad. Storleken av TeliaSoneras kontroll av marknaden för centralt tillträde är således 

grovt underskattad. 

Kopparankaret 

Som Tele2 flera gånger tidigare påpekat måste en övergång till EoI föregås av en ny 

BULRIC-modell i viken priset för koppartillträde beräknas i enlighet med kommissionens 

rekommendation9 för att det så kallade kopparankaret ens skall ha en teoretisk chans att få 

någon som helst återhållande effekt på [det avreglerade] priset på grossisttillträde till 

accessfiber. Tele2 kan inte nog trycka på vikten av detta och hoppas att PTS nu tar detta 

på allvar eftersom kopparankaret är en högst central del av den reglering/icke-reglering 

PTS föreslår.  

 

Behovet av ett nytt skyldighetsbeslut på marknad 3a) innan den 1 december 2016 

Då priset på de olika tillträdesprodukterna framgår av, eller i vart fall borde framgå av det 

skyldighetsbeslut som nu föreslås, och då sättet att beräkna de kostnader som skall ligga 

till grund för det så kallade kopparankaret under en EoI-regim skall beräknas utifrån en helt 

annan modell än den som PTS nu redovisar, krävs ett nytt skyldighetsbeslut innan EoI kan 

införas. 

 

Eftersom PTS har som målsättning att EoI skall införas den 1 december 2016 måste alltså 

ett sådant nytt skyldighetsbeslut tas fram och beslutas innan dess. PTS har vid 

underhandskontakter meddelat att man anser att det skulle gå att fatta ett nytt delbeslut 

rörande enbart prissättningen av just kopparaccess, utan att man samtidigt skulle behöva 

ändra i befintligt, eller utfärda ett helt nytt, skyldighetsbeslut på hela marknad 3a). Tele2 

vänder sig med kraft mot en sådan ordning. Det skulle ofelbart kasta in marknaden i en ny 

period av osäkerhet om vad som gäller och verka förlamande på hela tillträdesmarknaden. 

 

Det enda stringenta tillvägagångssättet är att nu fatta ett beslut om prisreglerat tillträde till 

accessnätet av koppar och fiber, men att lämna EoI därhän. I ett sådant beslut kan PTS dock 

med fördel ange att vid den tidpunkt som TeliaSonera kan påvisa att bolaget verkligen kan 

leverera både EoI och genomföra replikerbarhetstester enligt PTS upplägg så kommer PTS 

att fatta ett nytt beslut om införande av EoI och borttagande av prisregleringen på 

fiberaccess. 

 

Dag som ovan 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 

                                                 
8 Sid 92 marknad 3b) 
9 Recommendation on Costing methodologies and non-discrimination 


