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TeliaSoneras synpunkter på PTS beslutsförslag på marknaderna 
för lokalt och för centralt tillträde 
 
TeliaSonera har inbjudits att lämna synpunkter på beslutsförslagen. 
 
 
Sammanfattning 
 

• TeliaSonera delar PTS bedömning att marknaden för centralt tillträde inte har 
sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt LEK. 

• Även om det inte finns grund för prisreglering av fibertillträde välkomnar 
TeliaSonera att det finns en bestämd tidpunkt i beslutet när regleringen upphör. 

• Den metod PTS valt för det ekonomiska replikerbarhetstestet ger tillräcklig 
flexibilitet för nätoperatören och utrymme för tjänsteleverantörer att konkurrera. 
Den genomsnittliga kundlivslängden är dock för kort och den andel av de 
gemensamma kostnaderna som ska ingå i beräkningen alltför hög. 

• En kanalisationsreglering är inte motiverad och bör åtminstone begränsas i tid och 
omfattning. 

• Skyldigheten att ge virtuellt tillträde bör begränsas. 
• Kravet på EOI bör uttryckligen begränsas till fiberbaserat tillträde. 
• Det finns inget behov av ett tekniskt replikerbarhetstest för fiberbaserade tjänster. 
• Ett krav på referenserbjudande är inte proportionerligt för virtuellt tillträde och 

kanalisationstillträde. 
 
 
Marknaden för lokalt tillträde 
 
Allmänna synpunkter 
 
I PTS utkast till beslut för marknaden för lokalt tillträde föreslås en förändring av dagens 
fiberreglering genom att den kostnadsbaserade prisregleringen lyfts den 1 december 
2016 och ersätts med en utökad skyldighet om icke-diskriminering. TeliaSonera anser att 
förändringen är ett viktigt steg för att skapa en ökad förutsägbarhet för hela marknaden. 
Förändringen innebär även att nätägare i större utsträckning kan konkurrera på lika villkor 
vilket bidrar till en effektivare marknad. 
 
TeliaSonera vill samtidigt uppmärksamma att fiber i den senaste versionen av Svensk 
Telemarknad passerade koppar som den vanligaste accessformen för fast bredband. 
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TeliaSonera äger 25–30 % av alla fiberaccesser. För att leverera tjänster till en 
konsument eller ett företag räcker det dock oftast inte med access till en fiber. Den sista 
biten som utgörs av ett fastighetsnät kontrolleras i regel av en fastighetsägare. 
TeliaSonera kontrollerar sålunda en relativt begränsad del av den infrastruktur och 
eventuella flaskhalsar som tjänsteleverantörer är beroende av för att nå ut med tjänster 
till slutkunder. Därmed kommer även detta beslut att omfatta en begränsad del av 
fibermarknaden medan resterande del av accessmarknaden verkar under andra regler. 
 
För att Sverige ska bli världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs ett 
regelverk som behandlar eventuella flaskhalsar på ett konsekvent sätt. Bara då kan 
tjänsteleverantörer få ut sina tjänster på ett effektivt sätt till alla konsumenter och företag i 
Sverige. TeliaSonera vill därför lyfta behovet av att så fort som möjligt övergå till en 
symmetrisk reglering där en innehavare av en flaskhals-infrastruktur alltid är skyldig att 
ge tillträde på icke-diskriminerande villkor. Detta bör gälla oavsett om det är TeliaSonera, 
ett stadsnät eller ett fastighetsbolag som innehar flaskhalsen. I det förra beslutsutkastet 
tog PTS ett steg mot en generell reglering för hela marknaden genom att inte ålägga 
TeliaSonera en specifik kanalisationsskyldighet utan istället tillämpa de skyldigheter som 
följer av det så kallade grävdirektivet. TeliaSonera vill därför uppmana PTS att återgå till 
det tidigare förslaget gällande tillträde till kanalisation och så fort som möjligt påbörja ett 
arbete för att utreda möjligheten att införa en symmetrisk reglering även avseende 
fibernät.    
 
TeliaSonera har i tidigare samråd framfört synpunkter på PTS förslag till SMP-bedömning 
och skyldigheter, bl.a. har TeliaSonera framfört att PTS vid analysen av SMP-bedömning 
och behovet av skyldigheter i större utsträckning bör beakta effekterna av konkurrens 
från kabel-TV och mobilt bredband. TeliaSoneras synpunkter i denna del har inte satt 
något synbart avtryck i PTS analys, vilket TeliaSonera beklagar. Inte heller har de 
synpunkter TeliaSonera framfört om utformningen av skyldigheterna om enkel 
installation, samlokalisering, information och stödsystem föranlett några förändrade 
förslag från PTS. TeliaSonera vidhåller sin uppfattning om de föreslagna skyldigheterna 
och hänvisar till tidigare yttranden. 
 

Skyldigheter 
 
Virtuellt tillträde 
 
PTS föreslår I beslutsutkastet en skyldighet att tillhandahålla lokalt virtuellt tillträde till 
kopparnätet. PTS anger två huvudsakliga motiv till att införa en ny skyldighet över 
koppar.  
 
En grund för den nya skyldigheten är att förebygga en situation där utvecklingen av 
kopparnätet innebär att det blir tekniskt omöjligt att hyra fysiskt tillträde över koppar. Det 
exempel som anges är användningen av så kallad vectoring. Vid en användning av 
vectoring skulle de operatörer som idag hyr fysiskt tillträde till koppar istället erbjudas att 
hyra ett virtuellt tillträde på lokal nivå. TeliaSonera anser att en skyldighet att erbjuda 
virtuellt tillträde vid användning av vectoring är en rimlig lösning för att säkerställa en 
fortsatt fungerande konkurrens över xDSL.  
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Det andra motivet är att skyldigheten är nödvändig på grund av det minskade 
kundunderlaget för xDSL vilket gör det mindre lönsamt för tillträdande operatörer att 
investera i egen utrustning och hyra samlokalisering. TeliaSonera delar PTS analys att 
antalet xDSL-kunder minskar till förmån för i första hand bredband över fiber, kabel-TV-
nät och mobilt bredband. För operatörer som etablerat sig på telestationer och köpt 
fysiskt tillträde till koppar innebär övergången till nästa generations nät att de måste 
försöka flytta sina kunder till nya plattformar för att behålla sin marknadsposition. 
Förflyttning från kopparbaserade tjänster till fiberbaserade tjänster kan göras stegvis 
allteftersom kunder kopplas bort från kopparnätet. Enligt TeliaSoneras bedömning 
kommer operatörer under denna övergång sannolikt inte i någon större utsträckning att 
efterfråga ett nytt tillträde i form av en virtuell tillträdesprodukt. TeliaSonera bedömer inte 
heller att helt nya aktörer kommer att träda in på marknaden genom att köpa virtuellt 
tillträde över koppar. Nya tjänsteleverantörer väljer snarare att erbjuda tjänster via fiber 
eller mobilnät. Det finns självklart kostnader förknippat med att ta fram en ny form av 
grossistprodukt. En genomarbetad avvägning mellan nyttan i förhållande till kostnaden av 
att införa en ny grossistprodukt saknas i nuvarande proportionalitetsbedömning.  
 
Om PTS trots den begränsade efterfrågan som kan förväntas anser det proportionerligt 
att ålägga en tillträdesskyldighet är det viktigt skyldigheten inte utformas så att den 
riskerar att innebära ekonomiska förluster för TeliaSonera. Livslängden för investeringar i 
kopparutrustning är idag mycket osäker. Om exempelvis en LLUB-operatör väljer att flytta 
sina kunder till VULA-produkten skulle detta kunna leda till krav på att TeliaSonera måste 
göra investeringar i en utrustning med mycket osäker livslängd. Skyldigheten måste 
därför begränsas så att den inte kan innebära att TeliaSonera behöver investera i ny 
utrustning.  
 
TeliaSonera anser att den av PTS avsedda begränsningen av tillämpningsområdet för 
skyldigheten bör framgå av skyldighetstexten på så sätt att skyldigheten bara är tillämplig 
i accessnät där det inte är tekniskt möjligt att erbjuda fysiskt tillträde över koppar. Om 
PTS kommer fram till att det även behövs en skyldighet om virtuellt tillträde i situationer 
där det trots en operatörs tidigare investeringar framöver blir ekonomiskt omöjligt att 
erbjuda xDSL bör det framgå av skyldigheten att den bara är tillämplig i accessnät där ett 
fysiskt tillträde över koppar med hänsyn till det minskade kundunderlaget inte längre 
bedöms som lönsamt. Det måste också framgå av beslutet att en begäran om virtuellt 
tillträde som innebär nyinvesteringar inte är rimlig. 
 
Med hänsyn till den begränsade efterfrågan som kan förväntas på virtuellt tillträde är det 
enligt TeliaSoneras uppfattning inte proportionerligt med krav på publicering av ett 
referenserbjudande. Den principiella frågan utvecklas ytterligare i det följande avsnittet 
om tillträde till kanalisation. 
 
 
Tillträde till kanalisation 
 
I beslutsförslaget föreslår PTS införandet av en skyldighet för TeliaSonera att vid rimlig 
begäran ge tillträde till kanalisation. Den föreslagna skyldigheten är ny i förhållande till 
PTS utkast från juni 2014 (då den tagits bort) men motsvarar i allt väsentligt PTS förslag 
från februari 2014. 
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Som motiv för att åter föreslå en kanalisationsreglering anger PTS att EU:s s.k. 
grävdirektiv har ett annat syfte (kostnadsbesparing) än SMP-skyldigheten, som syftar till 
att lösa ett konkurrensproblem (om än genom att kostnaderna skulle minska väsentligt för 
en tillträdande operatör, jfr inledningen av avsnitt 6.4.8). Dessutom, anför PTS, kommer 
inte grävdirektivet att genomföras i svensk rätt förrän vid halvårsskiftet 2016 varvid 
direktivet inte kommer att kunna ha någon effekt på TeliaSonera och bolagets 
kanalisation under minst ett och ett halvt år. På grund av detta bedömer PTS att 
grävdirektivet och dess kommande implementering i svensk rätt sammantaget inte utgör 
ett bärande skäl för PTS att avstå fån att ålägga TeliaSonera en skyldighet att upplåta sin 
kanalisation. 
 
TeliaSonera anser att PTS angivna motiv inte håller för att införa en ingripande reglering i 
form av kanalisationstillträde.  
 
Att grävdirektivet och SMP-reglering har olika syften är i sig korrekt. När det kommer till 
en skyldighet inom en SMP-reglering att ge tillträde till kanalisation är dock de 
eftersträvade effekterna identiska med grävdirektivet – att minska kostnaderna vid en 
operatörs egen utbyggnad av fiber – vilket tydligt framgår av PTS beslutsskäl.   
 
Den dubbelreglering av kanalisationstillträde som beslutet innebär från den dag då 
grävdirektivet införts i Svensk rätt är i sig ett starkt skäl för att inte införa den föreslagna 
skyldigheteten, eller i vart fall att tidsbegränsa den till det att endast gälla till dess att 
grävdirektivets regler införts i Sverige. Dubbelregleringen påverkar proportionalitets-
bedömningen av den föreslagna skyldigheten, men detta har inte beaktats av PTS enligt 
vad som framgår av skälen i avsnitt 6.4.8.  
 
TeliaSonera anser vidare att vad kommissionen angivit i sin NGA-rekommendation från 
september 2010 om tillträde till en SMP-operatörs anläggningsinfrastruktur måste ses i 
förhållande till att det då saknades EU-lagstiftning inom detta område. Det är noterbart att 
de angivna skälen bakom tillträde till SMP-operatörers anläggnings-infrastruktur enligt 
NGA-rekommendationen (se skäl 12) och motsvarande skäl bakom motsvarande 
bestämmelser i grävdirektivet (se skäl 13) bygger på motsvarande utgångspunkter. Det 
går följaktligen inte att oreserverat hänvisa till kommissionens rekommendation från 2010 
som grund för att överväga kanalisationstillträde. 
 
I senare delen av avsnitt 6.4.5 berör PTS frågan om det finns någon mindre långtgående 
skyldighet istället för att TeliaSonera åläggs att upplåta sin kanalisation. PTS relaterar där 
till 2010 års SMP-beslut, då PTS ansåg att kanalisationstillträde inte var proportionerlig 
utan istället ansåg att det var tillräckligt att ålägga en mindre ingripande skyldighet, vilket 
utgjordes av en skyldighet att på begäran dra fiber i befintlig kanalisation i visst fall. PTS 
anför att skyldigheten var ämnad att ge samma resultat som ett traditionellt 
kanalisationstillträde, men var anpassad till de rättsliga och faktiska förhållandena i 
Sverige. 
 
PTS anger i beslutsutkastet att denna skyldighet inte har kommit till användning under 
den senaste regleringsperioden. Det anförs att – vad PTS känner till – endast en operatör 
har försökt att använda sig av skyldigheten och begärt att TeliaSonera ska nyanlägga 
fiber i befintlig kanalisation.1 Mot denna bakgrund konstaterar PTS att skyldigheten att 

                                                
1 PTS ärende med dnr 12-4384. Som PTS anger fanns inte kanalisation i det fallet tillgänglig.  
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dra fiber i befintlig kanalisation inte har fått avsedd effekt under den senaste 
regleringsperioden. 
 
PTS slutsats om hur den skyldigheten fullgjorts är emellertid felaktig.  
 
Som PTS bör känna till har TeliaSonera/Skanova, sedan produkten Skanova Fiber 2009 
infördes våren 2009 utvecklats i flera och väsentliga avseenden, vilket skett inte minst till 
följd av konkurrensen på svartfiber och grossistkundernas efterfrågan.  
 
Skanova Fiber 2009 innebär idag att produkten erbjuds till fasta priser inom FMO oavsett 
om Skanova har tillgänglig fiber eller inte. Det innebär i sig att Skanova både drar in egen 
fiber i sin kanalisation och bygger kanalisation och nyanlägger fiber för att tillmötesgå en 
beställning av produkten från en grossistkund. Utanför FMO utför Skanova motsvarande 
arbete för att tillmötesgå en beställning av Skanova Fiber 2009, med den skillnaden att 
det sker mot offert då leverans oftast endast kan ske efter utbyggnad av Skanovas 
fibernät.  
 
Även Skanovas FTTH-produkt för privat- eller villamarknaden, Fiber Villa har lanserats 
under perioden och Skanovas produkt för mindre flerfamiljshus och småföretag 
lanserades i våras. TeliaSonera-koncernen har under några år genomfört en omfattande 
utrullning och nybyggnad av fibernät runtom i landet och har kommunicerat en vilja att 
årligen investera miljardbelopp de närmaste åren för sådan fiberutbyggnad. Det behöver 
knappast sägas att ett sådant utbyggnadsprojekt söker använda befintlig kanalisation där 
det är möjligt. Det kan dock inte förväntas att det framöver kommer att finnas områden 
som har någon högre grad av kanalisation som kan återanvändas vid fiberutbyggnaden. 
När TeliaSonera beslutat att bygga ut ett visst område, och alltså ett FMO för dessa 
produkter har övergått i byggfas, har andra operatörer möjlighet att beställa FTTH-
accesser i sådana områden.  
 
Att PTS inte handlagt fler ärenden än det som omnämns i beslutet är följaktligen inte 
något som visar på att skyldighet att på begäran dra fiber i befintlig kanalisation i visst fall 
inte har kommit till användning under den senaste regleringsperioden eller inte fått 
avsedd effekt. Det har av nu angivna skäl inte funnits någon anledning för operatörer att 
vända sig till PTS för att få tillgång till fiberaccesser hos TeliaSonera/Skanova. Det hade 
med hänsyn härtill varit mer förståeligt om PTS istället hade gjort gällande att den 
hittillsvarande regleringen om att dra fiber i egen kanalisation hade haft en mycket stor 
effekt.  
 
När det gäller utbyggnad av fiber till villor och villaområden bör dessutom understrykas att 
det idag finns ett flertal privata aktörer utöver de kommunala stadsnäten, som på 
kommersiell basis och med stundom aggressiv marknadsföring väljer att etablera och 
erbjuda fiber till enskilda villor i sådana områden. Något konkurrensproblem som är 
hänförligt till att TeliaSonera kan ha viss kanalisation runtom i landet kan följaktligen inte 
finnas. 
 
TeliaSonera anser att den föreslagna kanalisationsregleringen inte är motiverad, även om 
den begränsas på det sätt PTS föreslår i beslutet. Den bör åtminstone begränsas till att 
gälla till dess grävdirektivets generella regler införs i svensk rätt. TeliaSonera anser 
därutöver att nuvarande reglering avseende skyldigheten att på begäran dra fiber i 
befintlig kanalisation inte heller är motiverad. 
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Nedan berörs avslutningsvis några delar av beslutsförslaget som under alla 
omständigheter måste justeras. 
 
Stolpar 
 
PTS anger i det föreslagna beslutet att med kanalisation avses bl.a. stolpar.  
 
Som PTS bör vara väl informerade om har TeliaSonera-koncernen sedan ett antal år 
arbetat med att ersätta olönsamma delar av det fasta telenätet med andra tekniska 
lösningar (tjänster baserade på mobilnät). Detta arbete har varit inriktat på nät med långa 
stolplinjer och det kommer att fortsätta under de kommande åren.  
 
Stolpar i tätort är också föremål för avveckling, efter krav från kommuner och önskemål 
från boende. Vissa kommuner har infört förbud mot stolpar och krav på ombyggnad. 
Andra kommuner ställer krav på att luftburna nät jordförläggs i samband med andra 
schakt- eller ledningsarbeten i gatorna.  
 
Mot bakgrund av detta framstår det som olämpligt och otidsenligt att föreskriva att tillträde 
till kanalisation ska omfatta även stolpar och PTS bör ta bort stolpar ur den föreslagna 
regleringen. Skulle PTS ändå finna att även stolpar ska vara föremål för 
kanalisationstillträde måste det klargöras att den aktör som önskar tillträde till stolpar 
måste vara beredd att ta över underhållsansvaret för stolparna, om och när TeliaSonera 
avvecklar sitt ledningsnät som nyttjar stolparna. 
 
Referenserbjudande för kanalisationstillträde? 
 
PTS har i beslutsutkastet utformat kanalisationstillträdet på det sättet att det kan vara 
aktuellt om TeliaSonera inte kan tillgodose en rimlig begäran om fibertillträde med 
anledning av att det där saknas tillgänglig fiber. Som nämnts ovan erbjuder även 
Skanova fiber på ett sådant sätt att det framstår som att kanalisationstillträde bör bli 
sällan använt. 
 
Information om TeliaSonera-koncernens kanalisation är vidare inte förtecknad eller 
sammanställd på något centralt eller enkelt tillgängligt sätt. För att utröna om det finns 
tillgänglig kanalisation behöver en närmare utredning göras utifrån kartmaterial och 
undersökning på plats. Vidare behöver berörda nyttjanderättsavtal kontrolleras. För att 
utarbeta en offert behöver även kanalisationen undersökas för eventuella 
reparationsbehov. 
 
Det är av beslutsförslaget oklart om PTS menar att bestämmelserna om 
referenserbjudande, information och liknande skulle vara applicerbara på 
kanalisationstillträde. Enligt TeliaSonera framstår det som oproportionerligt, inte minst 
mot bakgrund av de kostnader som skulle behöva läggas ner för att kunna fullgöra en 
sådan skyldighet. Om PTS avsett det är oklart och frågan berörs inte direkt i förslaget. 
PTS bör, om en skyldighet att tillämpa ett utifrån omständigheterna rimligt utformat 
referenserbjudande anses behövlig, ange en viss tid, minst tre månader från beslutet, för 
att ta fram ett sådant erbjudande. 
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Icke-diskriminering 
 
Av förslaget framgår (s. 188) att kravet på EOI inte ska gälla för samlokalisering, 
kanalisation och backhaul (skyldigheterna 3–5). TeliaSonera delar den bedömningen. 
Begränsningen framgår dock inte av skyldighetstexten (p. 7.4) som omfattar fiberbaserad 
nätinfrastruktur och därtill hörande tjänster. Kravet på EOI bör uttryckligen begränsas till 
fiberbaserat tillträde enligt skyldigheten 1 (jfr skyldigheten 11.1 a).  
 
Enligt TeliaSonera finns det inte något behov av ett tekniskt replikerbarhetstest när det 
gäller slutkundstjänster som är baserade på svart fiber, särskilt efter det att EOI har 
införts, jfr punkt 49 b i kommissionens rekommendation från 2013.2 Om ett sådant test 
ska genomföras från och med den 1 december 2016 ställer sig TeliaSonera frågande till 
behovet av att ta fram en metod för testet redan tre månader efter ikraftträdandet av 
skyldighetsbeslutet, dvs. ca 18 månader i förväg. 
 
 
Prisreglering 
 
TeliaSoneras uppfattning är alltjämt att det inte finns grund för en prisreglering av 
fibertillträde. Prisregleringen bör därför upphöra redan vid ikraftträdandet. TeliaSonera 
välkomnar emellertid att PTS nu föreslår en bestämd tidpunkt när regleringen upphör.  
 
Ekonomiskt replikerbarhetstest 
 
När ett ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT) utformas är det viktigt att ha i åtanke syftet 
och målet med kommissionens rekommendation från 2013, dvs. att skapa större 
flexibilitet för nätverksoperatörer som investerar i nästa generations accessnät och 
därigenom öka incitamenten för bredbandsinvesteringar. Detta ska ske samtidigt som 
man fortsätter att främja konkurrensen på marknaden. När en regleringsmyndighet, 
precis som PTS nu gjort, kommer fram till att ERT är den skyldighet som är mest lämpad 
för att uppnå detta mål gäller det att välja rätt metodologi för att försäkra sig om att testet 
utformas så att det på en övergripande nivå säkerställer att det både ger en tillräcklig 
flexibilitet i prissättningen för den investerande nätoperatören och att det finns utrymme 
för tjänsteleverantörer att konkurrera på slutkundsmarknaden. 
 
TeliaSonera anser att det med den metodologi som PTS har valt finns goda 
förutsättningar att uppnå detta. Det finns dock några punkter som TeliaSonera finner skäl 
att särskilt kommentera och understryka. Som även tidigare framförts är det t.ex. oerhört 
viktigt att testet inte tar bort utrymmet för en differentiering av såväl pris som marginal 
mellan olika kundkategorier beroende på faktorer såsom användning, tjänster, kvalitet, 
boendeform, etc. Flexibilitet i prissättningen är helt avgörande både för att kunna 
konkurrera med bredband över andra plattformar och för att uppnå en tillräcklig 
beläggningsgrad för att investeringar ska kunna bli lönsamma. 
 
PTS har föreslagit att den genomsnittliga kundlivslängden i testet ska vara 36 månader. 
Genomsnittlig kundlivslängd kan, som TeliaSonera också tidigare framfört, vara relevant 
att använda när det gäller vissa av kostnadsposterna i modellen, men inte för andra. 

                                                
2 Kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-diskriminering och 
kostnadsberäkningsmetoder 
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Detta då flera av kostnadsposterna inte är kundspecifika utan avser utrustning etc. som 
kan användas för flera kunder. I sådana fall finns andra mått som är bättre lämpade än 
genomsnittlig kundlivslängd, såsom exempelvis en tänkt livslängd för investeringen. Det 
är också viktigt att ha i åtanke att den genomsnittliga kundlivslängden varierar, t.ex. 
mellan villa och lägenhet. Kundlivslängden för en kund som köper en 3-playtjänst är 
också betydligt längre än vad som gäller för ett mobilt abonnemang där kunderna byter 
leverantör oftare. De 36 månader PTS har föreslagit är enligt TeliaSonera alldeles för kort 
och ger därmed en felaktig kostnadsbild. Som PTS anger så uppgår kundlivslängden vid 
mobilabonnemang till ca fem år. Det finns inget skäl att här använda sig av en 
kundlivslängd som understiger detta utan den bör tvärtom vara betydligt längre för den 
fasta verksamheten. 
 
Av kommissionens rekommendation framgår att marginalen mellan slutkundspriset och 
priset på grossistprodukten ska täcka den inkrementella (tillkommande) kostnaden och 
en rimlig andel av den gemensamma kostnaden. Precis som PTS anger är det inte 
närmare preciserat i rekommendationen vad som avses med rimlig andel utan endast att 
en produkt ska kunna täcka de extra kostnader den ger upphov till samt en rimlig andel 
av gemensamma kostnader. Tolkningsutrymmet är därmed stort. Alltifrån en mer 
konkurrensrättslig tolkning där i princip inga samkostnader ska vara med till en situation 
där samtliga samkostnader fördelas ut även på dessa produkter. Att använda en 
traditionell kostnadsdrivare för att beräkna en rimlig andel av gemensamma kostnader 
kommer per definition inte att ge den flexibilitet som är en av grundtankarna med den nya 
rekommendationen. Detta eftersom en kostnadsdrivare fördelar en gemensam kostnad 
till samtliga produkter enligt samma princip, dvs. den tar inte hänsyn till om produkten är 
ny eller gammal, om efterfrågan är låg eller hög, osv. PTS har valt att hantera denna 
problematik på ett som man säger pragmatiskt sätt genom att ta 50 procent av den 
samkostnad som på detta sätt allokerats till utifrån TeliaSonera definierade FDC-kostnad.  
 
TeliaSonera välkomnar en sådan pragmatisk och enkel lösning, men anser att 50 procent 
är en alltför hög andel i detta läge där fibernätet fortfarande är under uppbyggnad och 
penetrationshöjande aktiviteter och prissättning är nödvändig. I ett sådant läge bör den 
rimliga andelen snarast ligga under 25 procent för att allteftersom produkten går mot en 
mognadsfas kontinuerligt höjas. Som TeliaSonera redogjort för i tidigare samrådssvar är 
ett bra exempel på detta prissättningen av röst- respektive datatjänster i mobilnäten. 
Möjligheten för olika tjänster att täcka gemensamma kostnader varierar och förändras 
över tid. Om datatjänster redan från början skulle ha burit en andel av gemensamma 
kostnader som motsvarde kapacitetsförbrukningen hade säkerligen inte användningen 
tagit fart och vi hade inte sett den snabba utvecklingen av mobila tjänster som vi upplevt 
de senaste åren. Motsvarande gäller nu för tjänster i fibernäten. 
 
 
Externt referenserbjudande 
 
Se avsnitten om virtuellt tillträde och tillträde till kanalisation. 
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Marknaden för centralt tillträde 
 
PTS kommer i sin analys av marknaden för centralt tillträde fram till att marknaden har 
sådana egenskaper att förhandsreglering inte kan vara aktuell. TeliaSonera delar PTS 
slutsats. En mängd aktörer producerar idag egna kommunikationstjänster vilket resulterat 
i en dynamisk marknad med intensiv konkurrens. Utvecklingen har inneburit att Sverige 
ligger i den internationella toppen avseende tillgång och användning av bredbands-
tjänster. En förhandsreglering har därför inte längre något syfte utan riskerar att begränsa 
marknadens utveckling.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Per Hemrin 
 


