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Inledning 
 

Telenor Sverige AB och berörda dotterbolag (Telenor) har tagit del av Post- och 
telestyrelsens (PTS) senaste utkast till SMP-beslut avseende grossistmarknaden för 

lokalt tillträde (marknad 3a) och grossistmarknaden för centralt tillträde (marknad 3b). 
Telenor hänvisar till de detaljerade kommentarer som lämnades på de tidigare 

utkasten. Detta remissvar innehåller kommentarer på en övergripande nivå. 
 

Det är tydligt att PTS har haft ett stort fokus på fiberinvesteringar i arbetet med den 
nya konkurrensregleringen på marknad 3a och 3b1. Enligt Telenor gör PTS en 

missbedömning av situationen på den svenska marknaden, och drar den felaktiga 

slutsatsen att det behövs lättnader för SMP-operatören för att säkerställa fortsatta 
investeringar i fibernät i Sverige. Resultatet ser ut att bli en konkurrensreglering som 

inte främjar konkurrens, framförallt när det gäller grossisttillträde till fiberbaserade 
tjänster. 

 
Det finns konkurrensproblem på marknaden för fast bredband som orsakas av den 

pågående uppgraderingen av Telias kopparbaserade accessnät till ett fiberbaserat 
accessnät i delar av landet. Dessa konkurrensproblem åtgärdas inte i de nya besluten 

som nu remitteras. Alternativa tillhandahållare av fasta bredbandstjänster är i stor 

utsträckning beroende av ett fungerande grossisttillträde till Telias fasta accessnät. Med 
de nu föreslagna besluten säkerställs inte ett fungerande grossisttillträde. Besluten 

innebär i stället en stor risk att alternativa operatörer blir hänvisade till allt mer 
förädlade (oreglerade) grossisttjänster från Telia, alternativt tvingade att dra sig tillbaka 

från viktiga segment på slutkundsmarknaden. Samtidigt överskattar PTS 
konkurrenstrycket från annan infrastruktur. Sammantaget riskerar detta leda till ett 

sämre och mindre varierat produktutbud och högre priser för de svenska 
konsumenterna. 

 

PTS har vid några tillfällen utryckt att myndigheten med den nya regleringen vill hitta 
en balans mellan köparnas och säljarnas intressen. Telenor kan inte se att en sådan 

balans uppnås. Istället ser vi ett beslutsutkast som innebär en rad lättnader för SMP-
operatören men som endast innehåller några få delkomponenter av den reglering som 

                                                 
1 Se bl.a. ett inlägg med rubriken ”Nya konkurrensregler ska främja fiberinvesteringar” på PTS-bloggen på 

pts.se daterat den 22 oktober i vilket PTS generaldirektör uttalar sig inför denna remiss. 
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alternativa operatörer har förespråkat. En reglering som denna har dock inte 

förutsättningar att bidra till en fungerande konkurrens på slutkundsmarknaden. Detta 
då PTS enbart reglerar vissa delkomponenter som inte ensamma har förutsättningar att 

bli användbara. En skyldighet för Telia att erbjuda virtuellt kopparbaserat lokalt tillträde 

är intressant och önskvärt för en alternativ operatör som Telenor, men endast om det 
samtidigt finns ett fungerande fiberbaserat grossisttillträde. En kanalisationsskyldighet 

är bara effektiv om den går att använda i praktiken. Tyvärr saknas det flera viktiga 
komponenter i den reglering som PTS nu föreslår. Det kommer enligt Telenor att få som 

resultat att det reglerade tillträdet till Telias fibernät inte kommer att användas i en 
sådan omfattning att det skapar mervärden för svenska bredbandskonsumenter. 

 
Dessutom ser vi en uppenbar risk att det nya beslutet innebär att Telia tvingas att göra 

dyra anpassningar i sina system och rutiner, som sedan inte kommer att utnyttjas av 

tillträdande operatörer i någon större utsträckning. Vi ser också en risk att den 
föreslagna regleringen av fibertillträdet kan göra det svårare för tillträdande operatörer 

att komma överens om kommersiella avtal med Telia. I det läget är det bättre att PTS 
inte detaljreglerar fibertillträdet. 

 
 

Kommentarer på PTS marknadsanalyser 
 
Marknad 3a 
 

Telenor känner inte igen sig i PTS slutsats i missivet att konkurrenssituationen på 

marknad 3a har förbättrats sedan förra marknadsöversynen. Antalet externt förhyrda 
LLUB-accesser (koppar) har minskat i raskt takt de senaste åren. Operatörer som hyr 

LLUB-accesser av Telia tappar marknadsandelar i samband med att Telia rullar ut FttH. 
Telias marknadsandel på slutkundsmarknaden för DSL-baserat bredband ökar. 

Grossisttillträdet på FttH fungerar inte. Det är Telenors uppfattning att 
konkurrenssituationen på marknad 3a har försämrats sedan de nu gällande SMP-

besluten togs. 
 

Telenor har i tidigare remissvar påpekat att PTS överskattar den återhållande effekten 

från kopparnätet och stadsnäten. När Telia har rullat ut FttH i ett område och tillräckligt 
många hushåll i området har anslutit sig, finns det varken förutsättningar för ett fortsatt 

DSL-utbud från alternativa operatörer i området eller för en etablering av ett alternativ 
fiberaccessnät. Denna utveckling har påbörjats. På många orter avvecklar alternativa 

operatörer sin DSL-infrastruktur. PTS berör inte detta i marknadsanalysen. I stället 
menar PTS i beslutsutkastet avseende marknad 3a att det kommer att finnas ett 

fungerande kopparankare i december 2016, när PTS tar bort prisregleringen på fiber. 
  

Slutligen nämner PTS på flera ställen i beslutsutkasten att SMP-beslutet ska säkerställa 

att det finns incitament för en fiberutbyggnad. PTS presenterar dock ingen gedigen 
analys kring vem som bygger fiber i Sverige, hur mycket det investeras av olika spelare 

och hur regleringen påverkar investeringsincitamenten. 
 

Marknad 3b 
 

Telenor hänvisar till sitt remissvar från oktober 2013. Telenor konstaterar att de brister 
i PTS marknadsanalys som Telenor påtalade för ett år sedan kvarstår. Telenor anser 

således att PTS slutsats att Telia inte kan agera oberoende av sina konkurrenter och 

kunder är felaktig och att Telia bör få SMP-status på marknad 3b. Utan effektiv 
reglering på marknad 3b kommer stora delar den svenska marknaden för fast bredband 

även i fortsättningen att domineras av Telia. PTS hänvisning till en internationell 
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jämförelse av bredbandspriserna2 tyder enligt Telenor också på att detta medför 

nackdelar för slutkunderna i Sverige. Fasta bredbandstjänster med lägre hastigheter är 
relativt dyra i Sverige. Dessa tjänster levereras främst i områden som inte lämpar sig 

för LLUB-tillträde och där det idag inte finns ett fungerande grossisttillträde. 

 

 

Kommentarer på de föreslagna skyldigheterna på marknad 3a 

 
PTS senaste utkast till SMP-beslut för marknad 3a kommer inte att vara 
effektivt när det gäller Telenors behov av tillträde till Telias fiberaccessnät. 

Det reglerade grossisttillträdet till Telias fiber kommer högst sannolikt inte att 
användas i någon större utsträckning. PTS senaste ändringar i utkastet till 

SMP-beslut (införandet av skyldighet att tillhandahålla virtuellt lokalt tillträde 
över koppar, samt införandet av en skyldighet att tillhandahålla tillträde till 

kanalisation) förändrar tyvärr inte detta. 

 
En tillträdande operatör som Telenor tappar fasta bredbandskunder på LLUB-baserade 

DSL-tjänster till Telia Öppen Fiber i småhussegmentet. Med det senaste beslutsutkastet 
kommer Telia Öppen fiber (och därmed Telia) att kunna ta höga initiala 

marknadsandelar vid utrullning av FttH i ett område. Beslutet säkerställer nämligen inte 
att tillträdande operatörer kan börja sälja fiberbaserade anslutningar och tjänster i ett 

område samtidigt som Telia (och tjänstetillhandahållare i Öppen Fiber) när Telia börjar 
fiberutrullningen i området. PTS har tydligt kommunicerat att myndigheten anser att 

denna first mover advantage är rimlig och inte behöver åtgärdas i SMP-beslutet. Detta 

förvånar Telenor, eftersom det finns skrivningar i såväl EU-rekommendationer som i 
PTS egna studier som erkänner att det finns en risk för återmonopolisering av 

accessnätet vid en uppgradering till NGA.  
 

Om en alternativ operatör som Telenor ska finnas kvar som leverantör av fasta 
bredbandstjänster i småhussegmentet är det viktigt att det nya SMP-beslutet skapar 

förutsättningar för kundrörlighet, så att det finns en möjlighet att snabbt vinna tillbaka 
marknadsandelar. Beslutsutkastet säkerställer inte att det finns förutsättningar för 

kundrörlighet efter att Telia har tagit de höga initiala marknadsandelarna: 

 
o Beslutsutkastet säkerställer inte att det finns fungerande rutiner för 

operatörsbyte mellan tjänstetillhandahållare i Telia Öppen Fiber och 

tjänstetillhandahållare som använder sig av M3a-tillträdet. Det finns en 

skyldighet för Telia att tillhandahålla operatörsbyte i beslutsutkastet, men det 

krävs sannolikt en genuin vilja hos de större tillhandahållarna av 

fiberbaserade bredbandstjänster för att få till en fungerande rutin för 

operatörsbyte. Exempelvis kom rutinen för operatörsbyte för LLUB till stånd 

genom en frivillig branschöverenskommelse, inte genom reglering.  

o Beslutsutkastet omfattar inte en skyldighet för Telia att tillhandahålla virtuellt 

lokalt fibertillträde. Kostnaderna för operatörsbyte med fysiskt M3a-tillträde 

är så höga att de utgör ett stort hinder för kundrörlighet. Vid byte från Telia 

Öppen Fiber till en tjänstetillhandahållare som använder FttH-tillträde har 

den tillträdande operatören kostnader för utskick av egna och Telia-

fälttekniker för arbete på telestationen och på kundadressen. Dessa 

kostnader är så höga att de riskerar utgöra en oöverkomlig tröskel för 

tillträdande operatörer. Med ett virtuellt transparent fiberbaserat tillträde på 

                                                 
2 Se 2.3.7 på s. 55 i PTS utkastet till beslut avseende lokalt tillträde. När det gäller priserna för fast bredband  

med mindre än 100 Mb/s ligger Sverige sämre till i en internationell jämförelse.  
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lokal nivå kan dessa kostnader undvikas, och finns det bättre förutsättningar 

för kundrörlighet. 

o Beslutet omfattar en icke-diskrimineringsskyldighet enligt EOI. Detta är 

direkt olämpligt i en situation där nätägaren redan har tagit den största delen 

av marknaden. Nätägaren och tillträdande operatörerna har helt olika 

förutsättningar och behov. EOI leder till en utformning av grossisttillträdet 

som är inriktat på den vertikalt integrerade nätägarens behov (som är 

framförallt intresserad av att försvara sin marknadsandel) och säkerställer 

inte på något sätt att det finns förutsättningar för kundrörlighet.  

Dessutom finns det risk att det reglerade FttH-tillträdet blir för dyrt för tillträdande 

operatörer när PTS ersätter dagens prisreglering med ett ekonomiskt 

replikerbarhetstest som utformas enligt riktlinjerna i det senaste utkastet. 
 

Det är alltså osannolikt att det reglerade tillträdet till FttH kommer att användas i någon 
större utsträckning. PTS senaste ändringar i utkastet till skyldighetsbeslut på marknad 

3a (införandet av skyldighet att tillhandahålla virtuellt lokalt tillträde över koppar, samt 
införandet av en skyldighet att tillhandahålla tillträde till kanalisation) innebär tyvärr 

inte några förbättringar för en alternativ operatör som Telenor. Telenor har förespråkat 
en kanalisationsskyldighet i SMP-beslutet och det är positivt att PTS vill införa en sådan 

skyldighet. Tyvärr kommer skyldigheten som den är utformad i utkastet högst sannolikt 

inte att skapa förbättrade förutsättningar för konkurrens på marknaden. Telenor 
hänvisar till sitt remissvar från den 7 mars 2014. 

 
Enligt Telenor är en tillträdesskyldighet avseende lokalt virtuellt tillträde över koppar 

enbart effektiv om den kombineras med virtuellt lokalt tillträde till fiber. Som vi har 
förklarat ovan tappar Telenor DSL-kunder till Telia Öppen Fiber i raskt takt, samtidigt 

som Telia ökar sin marknadsandel på slutkundsmarknaden för DSL-baserat bredband. 
Med den av PTS föreslagna regleringen till M3a fiber kommer Telenor inte kunna 

försvara sina marknadsandelar och kommer därmed att få färre kunder per 

stationsområde. De DSL-kunder (LLUB) som Telenor tappar kommer inte att ersättas 
med fiberkunder, eftersom det reglerade FttH-tillträdet enligt PTS förslag inte kommer 

att vara användbart (det fysiska tillträdet är inte användbart och PTS avser inte att 
reglera virtuellt fiberbaserat tillträde). I det scenariot är ett virtuellt koppartillträde inte 

särskilt effektivt. Den största kostnaden för en tillträdande operatör som använder sig 
av lokalt tillträde är kostnaden för backhaul från telestationen till det egna nätet. Den 

kostnaden har en tillträdande operatör även med ett virtuellt lokalt koppartillträde. Utan 
fungerande fiberbaserat tillträde blir volymerna för de kvarvarande (kopparbaserade) 

kunderna så låga att backhaul-kostnaden per kund blir för hög. Ett virtuellt 

koppartillträde kombinerat med virtuellt fibertillträde skulle däremot ge LLUB-operatörer 
möjlighet att hålla nere backhaul-kostnaden per kund på en acceptabel nivå. 

 
 

Det kopparbaserade tillträdet behöver regleras framöver. Prisreglering enligt 

BULRIC+ enligt kommissionens rekommendation bör införas omedelbart, inte 

först om två år. PTS anser att det finns en återhållande effekt från LLUB-operatörer på 

slutkundspriserna för fiber. Telenor anser att PTS överskattar den återhållande effekten 

av kopparbaserat infrastruktur. Telenor utvecklade detta i svaren på de tidigare 

remissförförfarande. Antalet LLUB-accesser minskar snabbt bland annat på grund av de 

höga reglerade grossistpriserna för LLUB. PTS intention att anpassa LRIC-kalkylen för 

marknad 3a-tillträdet till kommissionens rekommendation avseende kostnadsmetoder 

först vid årsskiftet 2016/2017 gör att förutsättningarna för ett fungerande 

kopparankare försämras ytterligare.  
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Sammanfattningsvis är Telenor mycket pessimistisk när det gäller nyttan med 
de föreslagna skyldigheterna på marknad 3a. Om skyldighetsbeslutet 

avseende det fiberbaserade tillträdet ska ha några positiva effekter på 

konkurrensen på slutkundsmarknaden behövs det en effektiv process för 
operatörsbyte, en tillträdesskyldighet avseende virtuellt FttH-tillträde på lokal 

nivå och ett snabbare införande av en prisreglering enligt BULRIC+ för 
koppartillträdet. Utan sådana åtgärder finns det stor risk att Telia kan agera 

oberoende av sina konkurrenter och slutkunder i allt större delar av 
slutkundsmarknaden för fast bredband framöver.  

 
 

 

 
 

Arjan Scherpenhuijzen 
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