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Sammanställning av remissvar i det första 
samrådet av utkast till beslut gällande 
marknaden för fasta telefonitjänster 

(Samråd 13 maj 2016 – 13 juni 2016) 

 

Marknadsavgränsning 

Utbytbarhet mellan PSTN- och ip-telefoni 

Tele2 anser att den relevanta produktmarknaden för fasta telefonitjänster bör 
avgränsas till att endast omfatta telefonitjänster som realiseras över PSTN-
teknik. Tele2 anför bl.a. följande: 

- Det finns betydande prisskillnader mellan PSTN-baserade abonnemang 
och ip-baserade abonnemang. PTS förklarar inte hur sådana 
prisskillnader kan uppstå mellan substituerbara produkter. 

- PTS drar inga slutsatser beträffande att ip-baserade fasta telefonitjänster 
vanligtvis säljs tillsammans med bredbands- och tv-tjänster. Att PSTN-
tjänster inte säljs sampaketerade indikerar tydligt att de inte ska 
inkluderas i samma marknad. 

- Det dataunderlag som presenteras av PTS visar inte att slutkunderna 
byter ut PSTN-teknologin mot ip-teknologierna. PTS data visar endast 
att antalet PSTN-abonnemang minskar och antalet ip-abonnemang 
ökar, vilket kan förklaras med att slutkunderna väljer bort PSTN, men 
sedan endast får ip-telefoni ”på köpet” i ett sampaketerat abonnemang. 
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Tele2 påpekar att ip-baserade telefonitjänster, som normalt sett tillhandahålls 
sampaketerade med bredband och/eller tv, inte bör inkluderas på marknaden, 
mot bakgrund av PTS konstaterande att sampaketerade tjänster inte ingår på 
marknaden för fasta telefonitjänster. 

- PTS ställer upp som ett huvudkriterium för tjänster som ska ingå på 
marknaden att de ska tillhandahållas separat. 

 

Utbytbarhet mellan fasta och mobila telefonitjänster 

Konkurrensverket anser att en del av de uppgifter som redovisas pekar på att 
det finns utbytbarhet mellan fasta och mobila telefonitjänster. 

- Beslutsutkastet skulle enligt KKV kunna underbyggas ytterligare genom 
ett s.k. SSNIP-test, för att undersöka hur kunderna skulle reagera på en 
höjning av slutkundspriset för fasta telefonitjänster. 

Telia anser att mobiltelefoni ska ingå i den relevanta slutkundsmarknaden för 
fasta telefonitjänster. 

- Mobil telefoni ger samma grundläggande funktioner och möjligheter 
som fast telefoni och tillgodoser samma behov. 

- En mycket stor andel av slutkunderna har redan ersatt sin fasta telefoni 
med mobil telefoni. 

 

PTS kommentar: 

 PTS redogör för utbytbarheten i denna del i avsnitt 2.3.7.  

PTS kommentar: 

 Av avsnitt 2.3.4.7 framgår att sampaketerade och separata ip-
telefoniabonnemang ingår på samma relevanta slutkundsmarknad. 

PTS kommentar: 

 PTS redogör för utbytbarheten mellan fasta och mobila telefonitjänster i 
avsnitt 2.3.9.  
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Företag och privatkunder 

Telenor anser att PTS behöver förtydliga att den relevanta 
slutkundsmarknaden omfattar PSTN-, ISDN- och ip-telefoni till både hushåll 
och företag, inklusive mindre, medelstora och stora företag, så länge dessa 
företag inte har krav på kvalitet, tillgänglighet och servicenivåer som skiljer sig 
från resten av marknaden. 

- Även större företag efterfrågar fasta telefonitjänster utan särskilda krav 
på kvalitet, tillgänglighet eller servicenivåer för vissa verksamhetsställen. 
Dessa anslutningar utgör ofta en mindre, men viktig, komponent i den 
totala telefonilösningen som levereras. 

Colt konstaterar att PTS analys är inriktad på konsumentmarknaden. Företag 
berörs dock i högsta grad av reglering av marknaderna för fast tillträde och fast 
samtalsoriginering.  

 

Trekriterietest 

Inträdeshinder 

Tele2 anser att PTS analys av inträdeshindren på de olika ip-segmenten är 
felaktig – det är felaktigt att inträdeshindren på samtliga ip-segment är låga. 
Tele2 delar dock PTSs uppfattning att inträdeshindren i PSTN-segmentet är 
höga. 

- I xDSL-segmentet har Telia en hög marknadsandel, vilket talar för att 
inträdeshindren är höga. 

- I DOCSIS-segmentet har Com Hem en hög marknadsandel, vilket talar 
för att inträdeshindren är höga. 

- Endast FTTX-segmentet visar tecken på lägre inträdeshinder, vilket kan 
förklaras av att stadsnätens KO-erbjudande gör det möjligt för mindre 
aktörer att på rimliga kommersiella villkor tillhandahålla fast telefoni 
som separat tjänst. FTTX-segmentet motsvarar endast 18 procent av 
den av PTS definierade marknaden. 

PTS kommentar: 

 Av avsnitt 2.3.4.4 framgår att slutkundsmarknaden omfattar såväl 
privat- som företagskunder.  
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Telenor anser att PTS överskattar möjligheten för alternativa operatörer att 
erbjuda fast telefoni genom andra lösningar än GTA/originering. 

- Alternativa former av tillträde fungerar endast för en del av 
slutkundsmarknaden. För resterande del av marknaden fungerar bara 
tillträde till PSTN-nätet, och denna del av marknaden är betydande. 

- Andelen bredbandsabonnemang över LLUB/koppar minskar snabbt. 
Det finns också en stor överlappning mellan fiber-/koax-nät och den 
del av kopparnätet som är aktuell för LLUB-tillträde. 

- Svartfibertillträde till småhus och mindre enfamiljshus används inte i 
någon större omfattning. 

- Tillträde via KO överlappar i stor utsträckning med möjligheten till 
grossisttillträde på svartfibernivå. 

- Telenor bedömer att maximalt 70 procent av befolkningen kan få 
bredband över annan infrastruktur än kopparnätet. 

- Telenor drar slutsatsen att minst 30 procent av befolkningen 
fortfarande är beroende av Telias kopparnät för fast telefoni. 

 

TDC framhåller att om en leverantör vill tillhandahålla fasta telefonitjänster i 
hela landet finns det i praktiken inga reella alternativ till Telia som leverantör. 

- Kopparnätet är fortfarande viktigt för stora delar av 
konsumentmarknaden och företagsmarknaden, och ADSL över 
kopparnätet är inte tekniskt möjligt för alla kunder 

- Kommunikationsoperatörer finns inte över hela landet och utgör inte 
ett realistiskt alternativ på företagsmarknaden. 

PTS kommentar: 

 Av avsnitt 3.2.3 framgår att PTS inte drar slutsatsen att 
inträdeshindren är låga på marknaden, utan konstaterar att de 
varierar i olika segment av marknaden.  

PTS kommentar:  

 I avsnitt 3.2 redogör PTS för om det finns inträdeshinder på den 
relevanta produktmarknaden.    
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Dynamik 

Telia delar PTS bedömning att marknaden präglas av dynamik och att 
konkurrenslagstiftningen är tillräcklig för att åtgärda eventuella 
konkurrensproblem på marknaden. 

- Sedan den första telefoniregleringen infördes år 2004 har hela 
telefonimarknaden förändrats i grunden, enligt Telia enbart i riktning 
mot mer konkurrens genom att allt fler alternativ tillkommit för 
konsumenten. 

 

Telenor anser att PTS bortser från vissa kundgruppers ovilja att byta från 
PSTN- till ip-telefoni. 

- Det är rimligt att anta att det finns en stor grupp kunder, utöver de 
omkring 30 procent av befolkningen som inte har möjlighet att få ip-
telefoni av någon annan än Telia Sonera, som kan byta till ip-telefoni, 
men inte vill. 

 

Tele2 anser inte att PTS slutsatser om fluktuerande marknadsandelar i ip-
segmentet stöds av PTS marknadsdata.  

PTS kommentar: 

 I avsnitt 2.3 redogör PTS för avgränsningen av den relevanta 
produktmarknaden och i avsnitt 2.4 redogör PTS för den relevanta 
geografiska marknaden.  

PTS kommentar: 

 Jämför avsnitt 3.3, där PTS behandlar marknadsdynamiken.  

PTS kommentar: 

 PTS redogör för dynamiken på den relevanta produktmarknaden  
i avsnitt 3.3.3.1.  
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- Marknadsandelarna inom samtliga ip-segment har varit i stort sett 
konstanta sedan förra översynen 2013. 

 

Tele2 anser inte att det finns någon återhållande effekt på prissättningen av 
PSTN-tjänster från ip-plattformarna, och att en avreglering av marknaden 
därför skulle leda till negativa konsekvenser för slutkunderna. 

- Det finns ingen historisk data som visar att förekomsten av ip-telefoni 
förhindrat Telia att höja priserna på PSTN-telefoni på grossist- eller 
slutkundsnivå. 

 

Colt påpekar att det förmodligen är en mycket utsatt grupp i samhället som 
drabbas om Telia får monopol på PSTN-tjänsterna, och PTS bör därför mer 
seriöst undersöka hur många som verkligen blir drabbade. 

- Många i denna grupp är exempelvis äldre och beroende av 
trygghetslarm. 

 

TDC påpekar att dynamiken på företagsmarknaden är annorlunda jämfört med 
konsumentmarknaden och att analys av företagsmarknaden saknas.  

PTS kommentar: 

 Se avsnitt 3.3.2 där det framgår att det skett vissa förändringar i 
marknadsandelarna över tid. PTS drar dock inte några slutsatser 
enbart baserat på de fluktuerande marknadsandelarna, se avsnitt 
3.3.4.  

PTS kommentar: 

 I avsnitt 3.3.3.1 redogör PTS för dynamiken till följd av 
utbytbarheten mellan PSTN och ip-telefoni. 

PTS kommentar: 

 I avsnitt 2.3.7.1, 2.3.9.1 och 2.3.9.4 behandlar PTS frågan om 
trygghetslarm.  
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- Företag kan ha många verksamhetsställen runtom i landet och tillgång 
krävs till alla arbetsställen för att en leverantör ska kunna leverera 
fastnätstelefoni 

Telenor påpekar att PTS bör utreda konsekvenserna som en avreglering av 
GTA/originering skulle få för företagsdelen av slutkundsmarknaden.  

- Fasta telefonitjänster, utan kvalitetskrav, utgör ofta en mindre, men 
viktig komponent i den totala telefonilösningen som levereras till 
företag. Utan möjlighet att leverera en fast telefonilösning till alla 
verksamhetsställen riskerar operatören att förlora hela telefoniaffären. 

 

Övrigt 

Viatel har invänt mot PTS förslag till beslut om avreglering av marknaden för 
fasta telefonitjänster och hänvisat till leveransproblem i samband med ingånget 
avtal om samtrafik med Telia. Viatel menar att den särbehandling som företaget 
fått erfara från Telias sida tyder på att det inte råder effektiv konkurrens på 
marknaden. 

 

TDC saknar en analys av hur marknaderna för frisamtal, betalsamtal och 
trygghetslarm skulle påverkas av en avreglering. 

Unicorn, Viatel och Götalandsnätet påpekar att om nuvarande reglering med 
tillhörande skyldigheter avseende fakturering av betalsamtal tas bort finns risk 
att Telia upphör att debitera sina slutanvändare för betalsamtalsleverantörernas 

PTS kommentar: 

 I avsnitt 2.3.4.4 – 2.3.4.5 behandlar PTS avgränsningen av den 
relevanta produktmarknaden i detta avseende.  

PTS kommentar: 

 Det avtal som Viatel ingått med Telia rör inte produkter på den 
relevanta marknaden i detta ärende, utan avser fast samtrafik. PTS 
kommer därför att beakta Viatels synpunkter vid beredningen av 
beslutet på marknaden för fast samtalsterminering. 
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trafik, vilket leder till att slutanvändarna inte längre kommer att erbjudas sådana 
tjänster. 

- PTS har inte i sitt beslutsförslag angivit och utvecklat skälen för att 
avreglera betalsamtalsmarknaden 

- Betaltelemarknaden utgör en egen relevant marknad med tydliga 
särdrag, och är en egen grossistmarknad i starkt behov av fortsatt 
reglering 

Colt anför att grossistmarknaden för samtalsoriginering består av indirekt 
access (förval eller prefixslagning) och frisamtal. Indirekt access är en utdöende 
tjänst och i stort sett alla intäkter från originering torde därför härröra från 
frisamtal. 

- Avreglering av frisamtal i grossistledet leder till en risk att Telia höjer 
priserna substantiellt. Det kan i sin tur leda till att slutkunderna flyttar 
över frisamtalstjänsterna till Telias marknadsbolag. 

 

TDC anser att 12 månaders övergångsreglering är en för kort period för att 
avregleringen ska fungera.  

- Kundåtaganden i företagssammanhang är ofta betydligt längre än 12 
månader, ofta omkring 3 år 

Telenor anser att övergångsperioden för skyldigheterna gällande 
GTA/originering till företagskunder bör utökas till tre år. 

Colt anser att den föreslagna övergångsperioden på 12 månader är alltför kort, 
då många kundåtaganden löper under en längre tidsperiod. Övergångsperioden 
bör förlängas till en regleringsperiod, dvs. tre år. 

PTS kommentar: 

 I avsnitt 3 redogör PTS för frågan om förhandsreglering av 
marknaden och av avsnitt 3.5 framgår att marknaden för fasta 
telefonitjänster inte är aktuell för förhandsreglering. Detta eftersom 
det inte går att fastställa att samtliga tre kriterier är uppfyllda på den 
relevanta marknaden. PTS gör därför ingen specifik bedömning av 
relevant skyldighet inom ramen för beslutet på denna marknad. 



 

 

Sida 

 
9(9) 

 
 

Post- och telestyrelsen 9 
 

 

TDC noterar att PTS inte framhållit möjligheten som finns i 
rekommendationen att behålla existerande reglering under ytterligare en 
regleringsperiod. 

 

PTS kommentar: 

 PTS redogör för övergångsregleringen i avsnitt 4.  

PTS kommentar: 

 För att fortsätta reglera marknaden måste PTS kunna visa att de tre 
kriterierna är uppfyllda, se avsnitt 3.1(jämför även skäl 25 i EU-
kommissionens rekommendation från 2014).  


