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Samråd angående marknaderna för lokalt 
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Marknadsanalyserna är anpassade till ny rekommendation 
om relevanta marknader 

Beslutsförslagen för de marknader som tidigare benämndes 
nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde (marknaderna 4 och 5) har 
anpassats till EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta 
marknader. Marknaderna benämns därför fortsättningsvis lokalt tillträde 
respektive centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 
(marknaderna 3a och 3b). 
 
Anpassningen till rekommendationen innebär att PTS definierat såväl den 
underliggande slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till privatkunder 
och små företag, som grossistmarknaderna med utgångspunkt i kommissionens 
marknadsbeskrivningar. 
 
I sak skiljer sig marknadsavgränsningarna i följande avseenden jämfört med 
2010 års beslut: 

 Slutkundsmarknaden omfattar endast fasta bredbandstjänster till 
privatkunder och till små företag som i huvudsak har samma behov 
som privatkunder.  

 Grossistmarknaden för lokalt tillträde omfattar även virtuella 
accessförbindelser på lager 2 med lokal tillträdespunkt. 
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 Grossistmarknaden för centralt tillträde omfattar virtuella 
accessförbindelser på både lager 2 och 3 med regional eller nationell 
tillträdespunkt, över koppar-, fiber- eller kabel-tv-nät. 

Slutsatser i marknadsanalyserna 

Vid analysen av slutkundsmarknaden och grossistmarknaderna har PTS 
tillämpat den rekommenderade modifierade Greenfield-metoden. PTS har 
funnit att slutkundsmarknaden präglas av en god konkurrens, med 
internationellt sett låga priser. Konkurrenssituationen hänger i hög grad 
samman med den befintliga regleringen av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde. Den befintliga regleringen av marknaden för 
bitströmstillträde har däremot i mycket begränsad mån bidragit till 
konkurrensen på slutkundsmarknaden. 

PTS har därför kommit till slutsatsen att det inte längre finns anledning att 
ålägga TeliaSonera skyldigheter på grossistmarknaden för centralt tillträde. 
Skyldigheterna på den tidigare definierade marknaden för bitströmstillträde ska 
således upphävas. 

Särskilt om marknaden för lokalt tillträde 

På grossistmarknaden för lokalt tillträde bedöms TeliaSonera alltjämt ha en 
dominerande ställning och ska åläggas skyldigheter, i syfte att upprätthålla 
konkurrensen på slutkundsmarknaden. Även på denna marknad har 
konkurrenssituationen förbättrats sedan förra marknadsöversynen och 
TeliaSoneras möjligheter att utöva betydande marknadsinflytande har minskat. 
Det finns därför anledning att förändra de skyldigheter som åläggs TeliaSonera.  

 
Eftersom tillsynserfarenheter visar att de största problemen på fibersegmentet 
av grossistmarknaden hänger samman med särbehandling av externa 
grossistkunder och insyns- och informationsasymmetri åläggs TeliaSonera en 
förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet i enlighet med principen om 
EoI. Detta är i enlighet med kommissionens rekommendation om icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder. Eftersom en fullständig 
implementering av skyldigheten förutsätter att TeliaSonera har samma system 
för externa grossistkunder och den egna verksamheten, vilket innebär en 
omfattande systemutveckling från TeliaSoneras sida, är det inte rimligt att kräva 
att detta ska vara på plats före den 1 december 2016. 
 
TeliaSoneras minskade marknadsinflytande, i kombination med den förstärkta 
icke-diskrimineringsskyldigheten, innebär att det inte längre är lämpligt och 
proportionerligt att ålägga TeliaSonera att tillämpa kostnadsorienterade 
priser för fiberbaserade tillträdesprodukter. Även detta är i enlighet med 
kommissionens rekommendation om icke-diskriminering och 
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kostnadsberäkningsmetoder. Eftersom en prisreglering redan finns på plats och 
lyftandet av denna innebär en stor förändring för marknadens aktörer bedömer 
PTS att det är lämpligt och proportionerligt att lyfta den först vid samma 
tidpunkt som EoI beräknas vara implementerat, dvs. den 1 december 2016. 

Från och med den 1 december 2016 åläggs TeliaSonera i stället den mindre 
ingripande skyldigheten att tillse att det är möjligt för alternativa 
operatörer att ekonomiskt replikera de för konkurrensen mest relevanta 
fiberbaserade slutkundsprodukterna. Detta med stöd av det tillträde och därtill 
hörande tjänster som regleras i detta beslut. Ekonomisk replikerbarhet ska 
anses föreligga då det ekonomiska replikerbarhetstest som PTS tagit fram visar 
ett godkänt resultat.  

TeliaSonera åläggs en skyldighet att tillhandahålla virtuellt tillträde på lager 
2 med lokalt tillträdespunkt till kopparbaserade accessnät. En sådan skyldighet 
bedöms nödvändig för att möjliggöra konkurrens inom xDSL-segmentet av 
slutkundsmarknaden, även i de stationsområden där slutkundsunderlaget för 
xDSL-kunder viker till följd av fiberutbyggnad eller annan teknikförändring. 

TeliaSonera åläggs inte längre en skyldighet att nyanlägga fiberbaserad 
nätinfrastruktur i befintlig kanalisation, utan i stället att upplåta tillträde till 
sin kanalisation i de fall en rimlig begäran om tillträde till svart fiber inte kan 
tillgodoses. Skyldigheten att nyanlägga fibernät har inte visat sig fylla sitt syfte; 
efterfrågan och därmed effekten av skyldigheten har varit mycket begränsad 
under de år som skyldigheten har gällt. Behovet av en sådan skyldighet har 
också påtalats av operatörer i tidigare samråd. Det finns därför skäl att införa en 
skyldighet om tillträde till kanalisation, vilket också är i överensstämmelse med 
EU-kommissionens rekommendationer. 
 
Särskilt om det ekonomiska replikerbarhetstestet 

Det ekonomiska replikerbarhetstestet syftar till att säkerställa att den 
prisflexibilitet på fiberaccess som ges till den vertikalt integrerade SMP-
operatören inte missbrukas genom att SMP-operatören antingen 
prisdiskriminerar i grossistledet eller underprissätter i slutkundsledet. En 
effektiv alternativ operatör ska, med lönsamhet, kunna sälja de mest relevanta 
bredbandstjänsterna som SMP-operatören tillhandahåller på 
slutkundsmarknaden, genom att köpa insatsvaror från SMP-operatören. 

För att kunna genomföra det ekonomiska replikerbarhetstestet utformar PTS 
en modell (den s.k. ERT-modellen). Vid utarbetandet av denna modell utgår 
PTS från ett antal principer som ska ligga till grund för utformningen av 
densamma. I samband med varje enskilt testtillfälle ska PTS uppdatera 
modellen med faktisk intäkts- och kostnadsdata från SMP operatören som ska 
föras in i ERT-modellen.  
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Dessa principer framgår av modellreferensdokumentet (MRD 1.0) som utgör 
en del av förslaget till beslut på marknaden för lokalt tillträde. 

 
Det fortsatta arbetet med marknadsanalyserna 

Efter det samråd som nu genomförs är PTS ambition att ha förslag till beslut 
klara för notifiering i början av januari 2015. Därmed kan den nya regleringen 
träda i kraft under februari 2015. 

Under 2015/2016 kommer PTS att arbeta med att ta fram den 
kostnadsberäkningsmetod som EU-kommissionen anger i rekommendationen 
av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-diskriminering och 
kostnadsberäkningsmetoder, den s.k. BULRIC+-metoden. Metoden beräknar 
de nukostnader som en hypotetiskt effektiv operatör skulle ha för att bygga ett 
modernt effektivt nät, dvs. ett NGA-nät. Enligt nämnda rekommendation bör 
denna metod vara införd senast den 31 december 2016. Detta innebär att PTS 
inriktning är att vid samma tidpunkt ha genomfört nya marknadsanalyser på 
bredbandsmarknaderna för att kunna fatta nya SMP-beslut med prisnivåer 
beräknade utifrån den nya kostnadsberäkningsmetoden. 

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på de bifogade 
beslutsförslagen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde. 

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 
smp@pts.se, senast den 24 november 2014. Svaren kommer att publiceras på 
PTS hemsida. Ange gärna vilka delar av samrådet som synpunkterna avser. 

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er 
begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.  
 
Om ni har några frågor, vänligen kontakta Peter von Wowern (08-678 56 26, 
peter.vonwowern@pts.se) eller Asim Jarrar (08-678 55 85, asim.jarrar@pts.se) 
  
Bilagor: Förslag till beslut på marknaden för lokalt tillträde inklusive bilagor 
samt förslag till beslut på marknaden för centralt tillträde 
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