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1 Marknadsavgränsning av marknaden 
för lokalt tillträde till infrastruktur 

1.1 Den rättsliga ramen för 
marknadsavgränsningen 

PTS ska enligt 8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK) fortlöpande fastställa vilka produktmarknader som har sådana särdrag 
att det kan vara motiverat att införa skyldigheter för en operatör med betydande 
inflytande på marknaden i fråga. Även marknadens geografiska omfattning ska 
därvid definieras.  

Vid fastställandet av sådana marknader ska PTS beakta den rekommendation 
som EU-kommissionen i enlighet med ramdirektivet har antagit om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader.1 PTS ska också i största möjliga utsträckning 
beakta de riktlinjer som EU-kommissionen har utfärdat som en vägledning för 
nationella regleringsmyndigheter när de definierar marknader och bedömer 
huruvida någon operatör har betydande marknadsinflytande.2  

1.2 Metod för produktmarknadsavgränsning 
Avgränsningen av relevanta marknader ska ske med tillämpning av 
konkurrensrättslig metod och stå i överensstämmelse med rättspraxis inom 
konkurrensområdet.3 Enligt konkurrensrättslig praxis utgörs en 
produktmarknad av alla varor respektive tjänster som i tillfredsställande mån på 
grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning kan betraktas 
som utbytbara, eller med ett annat ord, substituerbara.4 Två slag av utbytbarhet 
ska beaktas vid avgränsningen av den relevanta marknaden: 1) substitution från 
efterfrågesidan och 2) substitution från utbudssidan.5 

Efterfrågesubstitutionen mäter i vilken utsträckning kunderna är beredda att ersätta 
en viss produkt eller tjänst med andra produkter eller tjänster. Detta utgör 
vanligtvis den mest omedelbara och effektiva begränsningen av företagens 

                                                 
1 8 kap. 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster) och EU-kommissionens rekommendation av den 9 oktober 2014 om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.  
2 8 kap 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens SMP-riktlinjer (Riktlinjer för 
marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 2002/C 165/03). 
3 Se EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 24, och ramdirektivet artikel 15.3. EU-kommissionens SMP-
riktlinjer är följaktligen baserade bl.a. på EU-rättslig praxis och EU-kommissionens tillkännagivande 
(Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT C 
372).  
4 Se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 7. Se även EU-domstolens dom den 21 februari 1973 i mål 
6/72 Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. mot EU-kommissionen (Continental Cans) och 
EU-domstolens dom den 14 februari 1978 i mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal 
BV mot EU-kommissionen (United Brands).  
5 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 38. 
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möjligheter att utöva marknadsinflytande. Produkter som ur 
efterfrågeperspektiv är utbytbara ingår därför på samma marknad.  

Utbudssubstitutionen mäter i vilken omfattning det finns producenter på 
närliggande marknader som lätt och på kort sikt kan ställa om sin produktion 
eller börja saluföra den aktuella produkten eller tjänsten utan betydande 
ytterligare kostnader eller kommersiella risker.6 Sådana producenter utövar ett 
konkurrenstryck på befintliga producenter och ska därför anses verksamma på 
den relevanta marknaden. Utbudssubstitutionen är normalt underordnad 
efterfrågesubstitutionen och ska kunna jämföras med den senare ”vad gäller 
effektivitet och omedelbarhet”.7 

I konkurrensrättsliga sammanhang har EU:s domstolar uttalat att utbytbarheten 
och marknadens omfattning i det enskilda fallet enbart kan fastställas genom en 
allsidig bedömning av ett flertal olika omständigheter. Vilka omständigheter 
som är relevanta för marknadens avgränsning varierar i varje enskilt fall.8 
Avgörande blir också vilka upplysningar som finns att tillgå i det enskilda fallet. 
Förutom de kvalitativa kriterierna egenskaper, pris och avsedd användning, kan 
det vara relevant att beakta kundernas uppfattning beträffande utbytbarhet samt 
faktiska substitutionsmöjligheter.9 Produkter som vid en samlad bedömning av 
objektiva egenskaper, konkurrensvillkor samt mönster för tillgång och 
efterfrågan på den aktuella marknaden visar sig endast till liten del vara 
utbytbara med varandra, tillhör skilda produktmarknader.10  

Vid marknadsanalyser enligt LEK är utgångspunkten emellertid inte, som vid 
tillämpningen av konkurrensrätten, förekomsten av ett avtal, en koncentration 
eller ett påstått missbruk, utan en allmän framåtblickande bedömning av 
marknadens struktur och funktion.11 EU-kommissionen utgår i sin 
rekommendation från definitionen av slutkundsmarknader ur ett 
framtidsorienterat perspektiv och definierar därefter relevanta 
grossistmarknader. 

                                                 
6 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 39. Med detta avses att det inte får krävas en väsentlig tillpassning 
av befintliga fasta och immateriella tillgångar, nyinvesteringar, strategiska beslut inom företaget, eller ta tid, 
se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 23 och fotnot 4. Producenten ska också utan kostnader och 
omställningstider för exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten 
till kunderna. 
7 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 20. 
8 Se exempelvis Förstainstansrätten i mål T-25/99 Roberts och Roberts mot EU-kommissionen REG 2001 s II-
1881, p. 37-40. 
9 Se regeringens proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 85. 
10 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 44 f. 
11 Se EU-kommissionens förklaringsdokument från 2014, avsnitt 4.2.2.2. (Commission Staff Working 
Document, Explanatory Note accompanying the Commission Recommendation on Relevant Products 
and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in 
accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common 
regulatory framework for electronic communications networks and services) och EU-kommissionens 
SMP-riktlinjer, p. 27. 
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1.2.1 Slutsatser av den produktmässiga marknadsavgränsningen av 
slutkundsmarknaderna 

Slutkundsmarknaderna har utretts i en separat promemoria. PTS preliminära 
slutsatser är att slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till hushåll och 
småföretag utgörs av två relevanta produktmarknader. Den första omfattar 
bredband levererat över fiberbaserade accessnät och kabel-tv-nät, och den 
andra över kopparbaserade accessnät. Mobila bredbandstjänster omfattas inte 
av slutkundsmarknaderna.  

Till skillnad från det beslut som fattades år 2015 gör PTS den preliminära 
bedömningen att radiobaserade accessnät inte ingår på den relevanta 
marknaden. Det beror på det förhållandevis låga antal abonnemang för 
bredbandstjänster via radiobaserade (WiFi, WiMAX) anslutningar och 
satellitanslutningar samt avsaknad av tillväxt för teknikerna vilket medför att de 
inte kan utgöra något konkurrenstryck på övriga tekniker.  

1.2.2 Olika sätt för bredbandsleverantörer att använda sig av andra 
accessnätägares infrastruktur  

En bredbandsleverantör som vill tillhandahålla bredbandstjänster till 
konsumenter och företag på marknaden behöver tillgång till nätinfrastruktur 
och aktiv nätutrustning för transmission och kommunikation. Den 
bredbandsleverantör som inte kan nå fram till slutkunden helt och hållet med 
sitt eget nät kan antingen anlägga ny accessnätinfrastruktur eller få tillgång till 
accessförbindelser genom att köpa någon form av grossisttjänst av en operatör 
som har tillgång till accessnätsinfrastruktur. I de fall en bredbandsleverantör 
köper en grossisttjänst blir bredbandsleverantören grossistkund till den 
operatör som säljer grossisttjänsten ifråga.  
 
1.2.3 Bredbandsleverantörer kan köpa grossisttjänster på olika 

funktionella nivåer  

Grossisttjänster kan tillhandahållas med olika förädlingsgrad avseende teknisk 
funktionalitet. Generellt gäller att ju lägre teknisk förädlingsgrad 
accessförbindelsen har, desto närmare slutkunden måste tillträdet ske och desto 
större investeringar måste bredbandsleverantören göra i eget nät och aktiv 
nätutrustning för att kunna tillhandahålla tjänster. En bredbandsleverantörs 
möjlighet att kontrollera och utforma slutkundstjänsten ökar ju större del av 
vidareförädlingen som operatören själv ansvarar för. På motsvarande sätt 
minskar möjligheten att differentiera slutkundstjänsten om 
bredbandsleverantören köper en mer förädlad grossisttjänst. 
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Figur 1: Accessförbindelser på olika funktionella nivåer  

 
 
Grossisttjänster kan även vara förädlade administrativt, exempelvis avseende 
funktioner som felhantering, kundsupport och fakturering. I tekniskt hänseende 
kan en grossisttjänst vara en färdig slutkundstjänst, där bredbandsleverantören 
enbart ombesörjer själva försäljningen av tjänsten. En sådan tjänst kan 
marknadsföras och säljas i bredbandsleverantörens eget varunamn. 
  
Att investera i infrastruktur i accessnätet är kapitalkrävande. Konkurrensen kan 
främjas genom att bredbandsleverantörer, i stället för att anlägga egen 
nätinfrastruktur eller investera i egen aktiv nätutrustning, kan köpa mer 
förädlade tjänster, antingen i form av icke fysiska förbindelser mellan 
bredbandsleverantörens eget nät och slutkunden, s.k. virtuella accessförbindelser, 
eller genom att återförsälja slutkundstjänster, s.k. återförsäljartjänster. Dessa mer 
förädlade tjänster gör det möjligt för en bredbandsleverantör att med mindre 
kapital och lägre ekonomisk risk, bygga upp en lokal kundbas. En inarbetad 
kundbas kan sedan motivera bredbandsleverantören att öka sin andel av 
förädlingen av bredbandstjänsten genom att investera i egen aktiv nätutrustning 
eller till och med eget nät. På så sätt kan merparten av slutkundstjänstens 
förädlingsvärde så småningom produceras inom det egna företaget. Detta 
brukar benämnas att klättra på investeringsstegen och illustreras i figuren 
nedan. Figuren illustrerar vilka insatsvaror som en bredbandsleverantör själv 
behöver investera i vid köp av grossisttjänster på olika förädlingsnivåer. 
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Figur 2: Investeringsstegen (observera att hel och delad ledning främst är aktuellt för 
kopparbaserade accessnät) 

 
 
Resonemanget om investeringsstegen utgår från att bredbandsleverantörer 
initialt kan få tillgång till en annan operatörs nätinfrastruktur och aktiva 
nätutrustning på en eller flera nivåer, för att sedan successivt öka sina 
investeringar i egen nätinfrastruktur och egen aktiv nätutrustning för att därmed 
kunna nå högre nivåer på investeringsstegen. Möjligheten och incitamenten att 
klättra på investeringsstegen kan variera mellan olika bredbandsleverantörer och 
en och samma bredbandsleverantör kan efterfråga olika grossisttjänster vid 
olika tidpunkter och på olika platser.  
 

 OSI-modellen  

OSI-modellen, ISO 7498, är en konceptuell modell för datakommunikation i 
sju skikt. Varje skikt tillhandahåller en specifik funktionalitet som är oberoende 
av de tekniker som används i skiktet ovanför eller nedanför.  
 
 Figur 3: OSI Referensmodellen 
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Det första skiktet i OSI-modellen är det fysiska skiktet. Detta skikt ansvarar för 
den mest elementära nätverkshårdvaran i ett datanätverk, nämligen att fysiskt 
ansluta kommunikationsutrustningar så att de kan kommunicera med varandra. 
Det fysiska skiktets "språk" utgörs av volt- och frekvenstal hos elektriska pulser 
i kablar eller elektromagnetiska vågor i luften. Det fysiska skiktet i OSI-
modellen utgörs av överföringsmedier som t.ex. optisk fiber och 
multiplexeringstekniker som t.ex. PDH/SDH. 
  
Datalänkskiktet är det andra skiktet i den hierarkiska OSI-modellen för 
datanätverk. Datalänkskiktet ansvarar för att dataöverföring sker via det fysiska 
skikt som förbinder två intilliggande kommunikationsutrustningar. Exempel på 
datalänkprotokoll är ATM, Ethernet och MPLS.  
 
Nätverksskiktet är det tredje skiktet i den hierarkiska OSI-modellen för 
datanätverk. Det adresserar meddelanden och översätter logiska adresser och 
namn till fysiska adresser, och ansvarar för paketleverans från sändare till 
mottagare via de datalänk- och fysiska skikt som sammanbinder samtliga 
kommunikationsutrustningar i nätverket. Internet Protocol är ett exempel på 
nätverksprotokoll. 
  
Transportskiktet delar upp informationen i lämpliga paket och mottagaränden 
återställer dessa i rätt ordning. 
  
Sessionsskiktet ansvarar för hur dialogen mellan två datorer ska föras.  
Presentationslagret översätter mellan olika datakoder, och kan också utföra 
kryptering och dekryptering samt kompression och dekompression. 
  
Applikationsskiktet erbjuder tjänster för kommunikation mellan dator och nät, 
som t.ex. e-post.  
 

 TCP/IP-modellen  

Framväxten av ett globalt internet har medfört att IP-tekniken idag blivit de-
facto standard för datakommunikation. TCP/IP står för Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol och är en arkitektur för datakommunikation över 
nätverk med en skiktad struktur bestående av fyra skikt, Lokalnätskiktet (Link 
Layer), Nätskiktet (Internet Layer), Transportskiktet och Applikationsskiktet. 
  
Det första skiktet i TCP/IP-arkitekturen, Lokalnätskiktet, består förutom av 
fysiska nätkomponenter (t.ex. fiberoptik, modem, nätverkskort) för att ansluta 
närliggande kommunikationsutrustningar med varandra, även av dataöverföring 
(t.ex. ATM, Ethernet och Multi Protocol Label Switching, MPLS) via de fysiska 
nätkomponenterna. Detta skikt motsvarar OSI-modellens första och andra 
skikt.  
 
I det andra skiktet, Nätskiktet, används Internetprotokollet, IP, för överföring 
av information mellan samtliga kommunikationsutrustningar i hela 
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datanätverket. Vid användning av IP överförs små paket med information, och 
med uppgift om avsändar- och mottagaradress i form av IP-adress. Nätskiktet 
styr utgående paket till lämplig mottagande gateway och överlämnar det för 
leverans via rätt hårdvara. Inkommande paket tas om hand och överlämnas till 
rätt modul i transportskiktet. 
  
 Figur 4: TCP/IP-modellen 

 

 
 
Det tredje skiktet, Transportskiktet, ansvarar genom protokollet TCP för 
felkontroll och att samtlig sänd information kommer fram till mottagaren i 
intakt skick. 
  
I det fjärde skiktet, Applikationsskiktet, återfinns protokoll som 
nätverksbaserade program använder för att kommunicera med varandra över 
nätverket, för t.ex. internetuppkoppling eller e-post.  
 
1.2.4 Återförsäljartjänster på lager 4  

En grossisttjänst som är så förädlad att den i princip motsvarar en komplett 
slutkundstjänst och som tillhandahålls med eller utan specifikt varunamn, 
brukar kallas för återförsäljartjänst. Återförsäljartjänster tillhandahålls på lager 4 
enligt OSI-modellen. 
  
Den operatör som producerar återförsäljartjänster kontrollerar merparten av de 
tekniska parametrarna och därmed i princip även slutkundstjänstens 
utformning. För en grossistkund som köper en återförsäljartjänst är 
möjligheterna att differentiera slutkundstjänsten i tekniskt och ekonomiskt 
hänseende därför ytterst begränsade eller t.o.m. obefintliga. Den slutkundstjänst 
som grossistkunden tillhandahåller på slutkundsmarknaden blir följaktligen 
snarlik den tjänst som leverantören av återförsäljartjänsten erbjuder sina 
slutkunder. I gengäld behöver en grossistkund som köper en återförsäljartjänst 
endast investera i en server som genererar användarkonton och som 
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autentiserar kunderna vid inloggning samt hantera administration och 
fakturering.  
 
1.2.5 Virtuella accessförbindelser på lager 3  

Om grossistkunden önskar större kontroll över bredbandstjänstens innehåll, 
och själv vill stå för en större andel av tjänstens förädlingsvärde, kan denne i 
stället välja att köpa en virtuell accessförbindelse som tillhandahålls på lager 3, 
kommunikationsnivå. Den grossistkund som köper en virtuell accessförbindelse 
får ökade möjligheter att differentiera sina slutkundstjänster, men behöver inte 
etablera egen utrustning nära kunden, och slipper göra de investeringar som ett 
tillträde på ledningsnivå kräver. I jämförelse med en återförsäljartjänst måste 
dock grossistkunden investera i egen aktiv nätutrustning för att hantera bl.a. 
slutkundernas anslutning till internet. Tillträde till en virtuell accessförbindelse 
på lager 3 kan erhållas såväl regionalt som via en nationell tillträdespunkt. 
  
1.2.6 Virtuella accessförbindelser på lager 2  

En virtuell accessförbindelse på lager 2, transmissionsnivå, ger grossistkunden 
ännu större frihet att utforma sina slutkundstjänster, eftersom grossistkunden 
själv kontrollerar överföringen på lager 3, kommunikationsnivå. Tillträde till en 
virtuell accessförbindelse på lager 2 kan erhållas såväl lokalt, nära slutkunden, 
som regionalt och nationellt. 
  
1.2.7 Fysiska accessförbindelser  

Fysiskt tillträde till nätinfrastruktur innebär att grossistkunden får tillgång till 
nätinfrastruktur genom att köpa fysiska förbindelser på ledningsnivå mellan 
grossistkundens nät och slutkunden. Tillträde till en fysisk accessförbindelse 
kan endast erhållas lokalt, nära slutkunden.  
 
Lokalt fysiskt tillträde är en oförädlad tjänst som i jämförelse med virtuella 
accessförbindelser eller återförsäljartjänster ger grossistkunden goda möjligheter 
att själv kontrollera och differentiera sin slutkundstjänst. Grossistkunden måste 
i gengäld själv investera i all den utrustning som krävs för att överföra data över 
ledningen i fråga.  
 
1.2.8 Eget accessnät och kanalisation  

En bredbandsleverantör kan också välja att anlägga ett eget accessnät. Steget är 
dock långt från att köpa lokalt fysiskt tillträde på ledningsnivå till att anlägga 
eget accessnät. Att anlägga eget accessnät är mycket kapitalkrävande. Ett eget 
accessnät ger dock bredbandsleverantören full frihet i utformningen av 
bredbandstjänsterna, samt stor ekonomisk kontroll över produktionen. Vid 
utbyggnad av fiberbaserad nätinfrastruktur används s.k. kanalisation i form av 
kabelbrunnar, tunnlar, rännor och rör som kablarna kan ligga i utan att skadas, 
eller luftburen kanalisation i form av stolpledningar. Kanalisationen anläggs 
vanligen genom grävning, plöjning eller borrning i samband med att accessnätet 
byggs ut. Kostnaden för anläggning av kanalisation utgör uppskattningsvis två 
tredjedelar av den totala investeringen för anläggningen av nätinfrastruktur. 
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I stället för att anlägga ny kanalisation kan en bredbandsleverantör som 
anlägger eget accessnät använda sig av egen eller annans befintliga kanalisation. 
Förutom kanalisation för koppar- och fiberaccessnät kan även kanalisation för 
t.ex. eldistribution och fjärrvärme användas. Användningen av annans 
kanalisation förutsätter dock i de allra flesta fall markägarens godkännande eller 
ledningsrätt med möjlighet till andrahandsupplåtelse. 

1.3 Produktmässig avgränsning av den relevanta 
grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
bredbandsinfrastruktur  

Nedan behandlas inledningsvis EU-kommissionens beskrivning av den 
relevanta grossistmarknaden. Därefter undersöker PTS, med utgångspunkt i 
den av EU-kommissionen rekommenderade grossistmarknaden, hur den 
svenska grossistmarknaden för lokalt tillträde till bredbandsinfrastruktur bör 
definieras med hänsyn till utbud och efterfrågan och mot bakgrund av de 
slutkundsmarknader som definierats ovan (se separat promemoria). 

1.3.1 EU-kommissionens beskrivning av grossistmarknaden för lokalt 
tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 

EU-kommissionen definierar marknad 3a enligt följande: 

Lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt. 

I förklaringsdokumentet till rekommendationen, avsnitt 4.2.2.1, konstaterar 
EU-kommissionen att marknaden för lokalt grossisttillträde huvudsakligen 
består av fysiskt (passivt) tillträde som medger överföring av internet och därtill 
hörande datatjänster. Den vanligaste fysiska tillträdesformen inom EU är 
fortfarande tillträde till det kopparbaserade accessnätet. EU-kommissionen ser 
inga tecken på avbrott i substitutionskedjan mellan fiber- och kopparbaserat 
bredband och rekommenderar därför att den relevanta marknaden ska 
inkludera även fysiskt tillträde till accessnät med FttB/FttH-arkitektur som är 
uppbyggda som punkt-till-punktnät eller punkt-till-multipunktnät samt 
FttC/VDSL-struktur. 

Mot bakgrund av bl.a. svårigheten att erbjuda fysiskt tillträde till fiberbaserade 
accessnät med s.k. PON-struktur12 framhåller EU-kommissionen att det är 
lämpligt att inkludera även sådana icke-fysiska eller virtuella tillträdesprodukter 
som har samma eller jämförbara egenskaper som fysiskt tillträde vid 
avgränsningen av den relevanta marknaden. 

Sådana icke-fysiska eller virtuella tillträdesprodukter ska enligt EU-
kommissionen förutsättas utgöra en del av marknaden för lokalt tillträde när 
samtliga följande förutsättningar är uppfyllda, dvs. när produktegenskaperna 

                                                 
12 Passive optical network. 
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motsvarar egenskaperna hos fysiskt tillträde till det kopparbaserade accessnätet, 
beträffande de parametrar som är relevanta för grossistkunden: 

• Tillträdet sker lokalt, typiskt sett på lager 2 enligt OSI-modellen. 
Trafiken överlämnas således betydligt närmare slutkunden än på 
regional eller nationell nivå, vilket normalt är fallet för t.ex. centralt 
tillträde. Lokalt tillträde sker typiskt sett i – eller i omedelbar närhet av – 
telestation/korskoppling/ODF13 eller i kopplingsskåp. 
 
Även om den virtuella tillträdesprodukten ska efterlikna fysiskt tillträde 
till det kopparbaserade accessnätet, är det inte nödvändigt att antalet 
tillträdespunkter är detsamma. 
 

• Tillträdet är generiskt och förser grossistkunden med en 
tjänsteoberoende transmissionskapacitet som inte är överbokad, dvs. 
tillträdet ger en garanterad bandbredd som svarar mot grossistkundens 
behov. En begäran om tillträde ska vara proportionerlig, och ska 
normalt inte leda till att SMP-operatören måste etablera ny fysisk 
infrastruktur. 

Att tillträdet inte är överbokat medför i princip att en dedikerad logisk 
anslutning etableras mellan slutkunden och grossistkundens 
tillträdespunkt. 

Anslutningens tekniska egenskaper ska bara begränsas av egenskaperna 
hos den accessnätsteknik som anlagts, och ska medge sådana tjänster 
som kan tillhandahållas genom tillträde till det kopparbaserade 
accessnätet. 

• Grossistkunden behöver tillräcklig kontroll över transmissionsnätet för 
att kunna betrakta ett sådant tillträde som ett funktionellt substitut till 
tillträde till det kopparbaserade accessnätet, och för att möjligheterna till 
produktdifferentiering och produktutveckling ska motsvara de som kan 
erhållas med kopparaccesstillträde. Grossistkundens kontroll över 
kärnnät (corenät), nätverksfunktioner, drift- och affärsprocesser såväl 
som tillhörande tjänster och system (t.ex. utrustning hos slutkunden) 
ska medge en tillräcklig kontroll över slutkundsproduktens egenskaper 
och kvalitet (t.ex. varierande kvalitetsparametrar). 

1.3.2 Tidigare avgränsning av den svenska grossistmarknaden för 
lokalt tillträde till bredbandsinfrastruktur 

PTS avgränsade år 2015 produktmarknaden för lokalt tillträde i grossistledet till 
att omfatta: 

• fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade accessnät, 

                                                 
13 Optical distribution frame. 
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• fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät, mellan slutkundens fasta 
anslutningspunkt, fastighetsanslutningspunkten, eller motsvarande 
nätanslutningspunkt och den nätägande operatörens anslutningspunkt 
för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller 
motsvarande anslutningspunkt, samt 

• virtuellt tillträde över koppar- eller fiberbaserade accessnät mellan 
slutkunden och en överlämningspunkt i, eller i omedelbar anslutning till, 
SMP-operatörens telestation. 

PTS avgränsade marknaden till att vara nationell. 

1.4 Grossistkundernas behov av lokalt tillträde till 
fibernätinfrastruktur för att kunna leverera 
bredbandstjänster över fibernät till hushåll och 
mindre företag  

På den av EU-kommissionen definierade marknaden för lokalt tillträde får 
grossistkunden tillgång till en fysisk eller virtuell förbindelse för att kunna 
leverera fasta bredbandstjänster till en slutkund. 

Två slutkundsmarknader för fasta bredbandstjänster 

Slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till hushåll och småföretag i 
Sverige har, som beskrivits ovan, preliminärt befunnits utgöras av två relevanta 
produktmarknader. Den första består av bredband levererat över fiberbaserade 
accessnät och kabel-tv-nät, och den andra bredband levererat över 
kopparbaserade accessnät. Mobila bredbandstjänster omfattas inte av 
slutkundsmarknaden.14   

Nedanstående analys av grossistmarknaden avser bredband levererat över fiber- 
och kabelnätet. Den relevanta grossistproduktmarknaden för koppar behandlas 
längre fram i denna promemoria.  

Grossisttjänsten på marknaden för lokalt tillträde ska följaktligen av 
grossistkunden kunna användas för att leverera generiska bredbandstjänster 
över fiber- eller kabel-tv-nätet. Bredbandstjänsterna kan ha varierande 
överföringshastighet, levereras som singeltjänster eller vara sampaketerade med 
telefoni eller tv, samt möjliggöra symmetriska eller asymmetriska 
överföringshastigheter. 

Grossisttjänsten måste också möjliggöra ett kostnadseffektivt tillträde för den 
grossistkund som önskar producera och leverera sådana slutkundstjänster. 

EU-kommissionens utgångspunkt är att grossistmarknaden för lokalt tillträde 
omfattar tillträde till koppar- och fiberbaserade accessnät. PTS definition skiljer 
sig något och slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster delas preliminärt 

                                                 
14 Se separat promemoria avseende slutkundsmarknaden. 
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upp på två relevanta produktmarknader, varav den ena består av fasta 
bredbandstjänster levererade över det kopparbaserade accessnätet och den 
andra består av fasta bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-tv-
näten. PTS måste därför undersöka om tillträde till kabel-tv-nät ska ingå på 
grossistmarknaden för lokalt tillträde till fibernätinfrastruktur. 

1.4.1 Lokalt fysiskt tillträde kan tillhandahållas till fiberbaserad 
nätinfrastruktur 

Marknaden består enligt EU-kommissionen primärt av fysiska, passiva, 
tillträdesprodukter. Fysiskt tillträde innebär att grossistkunden kopplar egen 
transmissionsutrustning till båda ändar av det fysiska överföringsmediet, för att 
på så vis kunna upprätta en överföringskanal för dataöverföring. 

Tillträdet ska enligt EU-kommissionen vara lokalt, vilket innebär att 
anslutningen ska ske nära slutkundens bostad eller arbetsställe. Typiskt sett sker 
tillträdet i nätägarens lokala nod, t.ex. i en telestations korskoppling eller i ODF, 
där grossistkunden placerar sin egen transmissionsutrustning. Det förekommer 
också att grossistkunden har egna lokala noder, där transmissionsutrustningen 
kan placeras. 

Beroende på nätets uppbyggnad kan nätägarens accessnät gå hela vägen fram 
till slutkundens fasta anslutningspunkt, eller sluta i en nätanslutningspunkt i 
eller utanför en byggnad (fastighetsanslutningspunkten), så att den allra sista 
biten fram till slutkund består av ett fastighetsnät som ägs av slutkunden eller 
fastighetsägaren. Tillgång till fastighetsnätet förutsätter i det senare fallet ett 
separat avtal med fastighetsägaren. PTS anser därför att marknaden ska omfatta 
tillträde från den aktuella anslutningspunkten i lokal nod till slutkundens fasta 
anslutningspunkt i den byggnad där slutkunden befinner sig, eller motsvarande 
nätanslutningspunkt i eller utanför byggnaden. 

 Fysiskt lokalt tillträde till det fiberbaserade accessnätet 

Fysiskt tillträde till fiberaccessnät har tillhandahållits på marknaden av Telia och 
andra nätägare sedan mitten av 1990-talet, huvudsakligen i form av tillträde till 
fiberpar. Det är också möjligt att tillhandahålla fysiskt tillträde till enkelfiber, 
vilket ger samma funktionalitet som tillträde till fiberpar.  

I Sverige anläggs fiberbaserade accessnät till största del som punkt-till-punkt-
nät.15 I FttH-nät (Fibre to the Home) finns en dedikerad enkelfiber eller ett 
fiberpar mellan ODF och respektive slutanvändare. I FttB-nät (Fibre to the 
Building) finns vanligtvis ett större antal fiberpar mellan ODF och 
fastighetsanslutningspunkten. Beroende på vilken typ av fastighetsnät som 
används kan den sista biten in mot slutkunden bestå av fiber eller annan 
infrastruktur, t.ex. metallbaserad Cat5/Cat6-kabel. 

                                                 
15 Internationellt anläggs även fiberaccessnät som s.k. PON-nät av typen punkt-till-multipunkt. Inget tyder 
på att PON-nät kommer att anläggas i Sverige inom överskådlig tid. 
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En grossistkund som tillhandahåller fasta bredbandstjänster till slutkunder över 
fiberbaserade accessnät kan välja att ansluta sina kunder på två olika sätt. 

Det första alternativet innebär att grossistkunden använder sig av ett fiberpar 
(eller en enkelfiber) för varje slutanvändare mellan nod och 
nätanslutningspunkt. Genom att ansluta aktiv optisk utrustning till båda 
ändarna av fiberparet kan grossistkunden upprätta ett transmissionssystem för 
att leverera bredbandstjänster till slutkunden. Hela kapaciteten i 
transmissionssystemet blir dedikerad för den enskilda slutkunden.  

Det andra, mer kostnadseffektiva, alternativet innebär att grossistkunden 
använder sig av ett fiberpar mellan anslutningsnod och nätanslutningspunkt i 
flerfamiljshus för att överföra trafiken för flera användare i byggnaden. 
Kapaciteten i det transmissionssystem som upprättas får då delas mellan 
samtliga anslutna slutanvändare. Även detta innebär emellertid ett fysiskt 
tillträde där grossistkunden disponerar över den passiva ledningen och kan 
ansluta egen transmissionsutrustning till förbindelsens båda ändar. 

Lokalt fysiskt tillträde kan därför tillhandahållas till både FttH- och FttB-nät. 

1.4.2 Fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät ger grossistkunden 
garanterad bandbredd och kontroll över förbindelsen samt 
möjliggör kostnadseffektiv produktion av bredbandstjänster till 
slutkund 

Det lokala tillträdet ger enligt EU-kommissionens rekommendation 
grossistkunden tillgång till en dedikerad anslutning och möjlighet att 
differentiera den tjänst som tillhandahålls till slutkund. Ett fysiskt tillträde med 
anslutning av egen transmissionsutrustning till oförädlad nätinfrastruktur ger 
typiskt sett grossistkunden en hög grad av teknisk och ekonomisk kontroll. 

Fysiskt tillträde till FttH-nät sker genom anslutning av egen aktiv optisk 
utrustning vilket gör att grossistkunden kan upprätta ett transmissionssystem av 
typen punkt-till-punkt, där hela transmissionskapaciteten blir dedikerad för den 
enskilda slutkunden. Grossistkunden får således sådan teknisk och ekonomisk 
kontroll över förbindelsen att bredbandstjänsterna kan differentieras. 

Även fysiskt tillträde till FttB-nät ger grossistkunden teknisk och ekonomisk 
kontroll genom att grossistkunden ansluter egen aktiv utrustning till det 
fiberbaserade accessnätet. Det är möjligt att tilldela varje enskild 
slutkundsanslutning specificerade egenskaper, vilket innebär att 
bredbandstjänsterna kan differentieras.  

Fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät möjliggör vidare en kostnadseffektiv 
produktion och leverans av fasta bredbandstjänster till privatkunder och små 
företag. Försäljningen av fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät ligger till 
grund för tillhandahållandet av en stor andel av de fasta bredbandstjänster som 
säljs till slutkunder. 
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 Lokalt virtuellt tillträde till fibernätet 

Enligt EU-kommissionens definition av marknaden för lokalt tillträde 
inkluderas även virtuellt tillträde16 om den formen av tillträde är lokalt, generiskt 
och ger grossistkunden tillräcklig kontroll över transmissionsnätet.17   
 
Med virtuellt lokalt tillträde avses en icke-fysisk grossistprodukt som 
tillhandahålls som dedikerad transmissionskapacitet på lager två via en lokal 
anslutningspunkt på en garanterad bandbredd. Anslutningspunkten finns 
antingen i en telestation, ODF eller i omedelbar närhet av dessa på ett ställe där 
den aktiva utrustningen, exempelvis samlingsswitchen som koncentrerar 
anslutningarna, finns. Vid virtuella abonnentförbindelser kan den 
konkurrerande operatören, på samma sätt som vid fysiska 
abonnentförbindelser, själv kontrollera stamnätförbindelsen (backhaul) till sitt 
eget nät.18 
 
I praktiken består ett lokalt virtuellt tillträde till fiberbaserade accessnät av 
följande beståndsdelar: 

• Det fysiska överföringsmediet i form av svart fiber. 
• Ändutrustning i telestation i form av Ethernet-switch. 
• Ändutrustning hos slutkunden enligt leverantörens tekniska 

specifikation. 
• Backhaul från leverantörens ändutrustning till grossistkundens lokala 

tillträdespunkt. 

                                                 
16 Virtual unbundled local access, s.k. VULA. 
17 EU-kommissionens förklaringsdokument, s. 43-44. 
18 EU-kommissionens förklaringsdokument, s. 43-44. 
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Bilden nedan illustrerar virtuellt tillträde. 
   
Figur 5: Generic Ethernet Access over Fibre to the Premises   

 

Källa: OpenReach BT (del av British Telecommunications plc) 

Med hjälp av fysiskt överföringsmedium och ändutrustning skapas en dedikerad 
datatransmissionsförbindelse på lager 2. Överlämning sker med Ethernet-
gränssnitt till grossistkunden i den aktuella telestationen utan att ytterligare 
förädling ägt rum (CP1 i bilden ovan). 

Det som skiljer det virtuella tillträdet från det fysiska är att ändutrustningen i 
telestation tillhör och driftas av leverantören. Datatransmissionsförbindelsen är 
densamma som vid fysiskt tillträde, och ger grossistkunden samma möjligheter 
till kontroll och produktdifferentiering som om denne anslutit sin egen 
ändutrustning.  

På en konkurrensutsatt marknad skulle virtuellt tillträde också vara prismässigt 
jämförbart med fysiskt tillträde. Virtuellt tillträde inkluderar förädling i form av 
att leverantören etablerar transmissionsförbindelsen till slutkunden, vilket 
motiverar ett högre pris än för fysiskt tillträde. Det högre priset uppvägs dock 
av att grossistkunden slipper investera i och etablera egen ändutrustning. 
Kostnaden vid operatörsbyte är också väsentligt lägre med virtuellt tillträde, 
eftersom någon fysisk omkoppling inte behöver ske i telestationen. 
Sammantaget blir grossistkundens kostnad för att upprätta en förbindelse till 
slutkunden likartad oavsett om det sker med fysiskt eller virtuellt tillträde. 
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  Lokalt tillträde via kabel-tv-nätet  

En femtedel av de trådbundna bredbandsabonnemangen i Sverige tillhandahålls 
över kabel-tv-nät19. Även om kabel-tv-nät i princip uteslutande är byggda för att 
ansluta hushåll, kan de även användas för att leverera bredbandstjänster till 
företag, med garantier avseende överföringshastighet och tillgänglighet.20 Com 
Hem är den största kabel-tv-leverantören i Sverige med 90 procent av 
slutkundsabonnemangen21. 

År 2015 fann PTS att fullt och delat tillträde till kabel-tv-nätet inte ingick på 
marknaden för lokalt tillträde till accessnät eftersom det inte möjliggjorde en 
kostnadseffektiv produktion av fasta bredbandstjänster.  

Enligt Com Hem består deras kabel-tv-nät av ca 60-70 så kallade 
huvudcentraler (HC).22 Till varje HC kopplas Com Hems transportnät samt 
fiberaccessnät vilka hyrs av framförallt Trafikverket, Skanova och Stokab. 
Fiberaccessnätet övergår därefter i koaxialkabelnät som normalt utgör ett 
områdesnät för ett antal fastigheter (ibland flera, ibland endast en fastighet). 
Detta nät terminerar oftast i källaren på de anslutna fastigheterna. Därefter tar 
fastighetsnätet vid, vilket även det består av koaxialkabel men ägs av 
fastighetsägaren. Kabel-tv-nätet består alltså av små öar som knyts samman 
med hjälp av hyrda fiberaccessnät.23 

Enligt PTS tolkning av vad som framkommit i diskussioner med Com Hem, 
synes Com Hem i stor utsträckning vara beroende av tillträde till 
fiberinfrastruktur för att kunna leverera bredbandsabonnemang till slutkunder. 
Utöver tillträde till Com Hems nät skulle det således krävas tillgång till 
fiberinfrastruktur från någon annan för att en operatör skulle kunna erbjuda 
slutkunder bredbandsabonnemang över Com Hems nät.  

Enligt PTS preliminära bedömning har Com Hems kabel-tv-nät en annan 
dragning och uppbyggnad jämfört med fiberaccessnät och möjliggör inte 
leverans av bredband på egen hand. Oavsett om så skulle vara fallet medger 
fullt eller delat tillträde till kabel-tv-nät inte en kostnadseffektiv produktion av 
fasta bredbandstjänster. Kabel-tv-nätet framstår alltså inte som ett gångbart 
substitut till fiberaccessnätet och ingår därmed inte på den relevanta 
produktmarknaden på grossistnivå. 

                                                 
19 Svensk Telekommarknad, första halvåret 2016. 
20 2015 års beslut, s. 80. 
21 Totalt står Com Hem för 581 400 abonnemang, övriga 32 leverantörer av bredbansabonnemang över 
kabel-tv-nätet innehar, i snitt, 2 000 abonnemang vardera (Svensk Telekommarknad, helår 2015).  
22 Enligt Com Hem kan dessa jämföras med lokalstationer i Telias telestationer, tjänsteanteckning, möte 
med Com Hem, aktbilagenummer 99. 
23 Tjänsteanteckningar, möte med Com Hem, aktbilagenummer 99. 
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Frågor: 

1. Stämmer ovanstående beskrivning av Com Hems kabel-tv-näts utbredning? 
Om den inte stämmer, beskriv så utförligt som möjligt hur kabel-tv-nätets 
utbredning och funktion ser ut i Sverige. 

2. Delar ni bedömningen att Com Hems kabel-tv-nät inte ska ingå på 
marknaden för lokalt tillträde till fibernätet? Vänligen motivera så utförligt som 
möjligt. 

3. Givet svaret på ovanstående frågor, finns det något att tillägga angående 
tillträde till Com Hems kabel-tv-nät som ett alternativ till lokalt tillträde till 
fibernätet? 

 

1.4.3 Utbytbarhet från efterfrågesidan 

 Skillnader i tillhandahållande av tillträde till fiberinfrastruktur mellan 
anslutningar i flerfamiljshus respektive småhus och mindre flerfamiljshus 

Flera aktörer på den svenska marknaden har uppgett att de betraktar fiber till 
småhus och mindre flerfamiljshus respektive fiber till flerfamiljshus som olika 
produkter. Den främsta orsaken till det är att en fiberkabel till ett flerfamiljshus 
kan aggregera en betydligt större efterfrågan än en fiberkabel till ett småhus. 
Denna skillnad i underliggande efterfrågan återspeglas även i att avtalsparten för 
fiberanslutning och internetabonnemang till småhus är en fysisk person, medan 
avtalsparten i flerfamiljshusfallet oftast är en juridisk person, som antingen 
redan äger eller lätt kan upphandla eget fastighetsnät.24 Affärsmodellerna vid 
operatörers införsäljning av fiberanläggning skiljer sig därför åt mellan småhus 
och flerfamiljshus. 

PTS bedömer preliminärt att en gränsdragning mellan småhus och mindre 
flerfamiljshus (SDU) och större flerfamiljshus (MDU) kan göras vid 10-11 
hushåll, vilket primärt bygger på en förenklad ekonomisk efterfrågekalkyl som 
förklaras i ett räkneexempel nedan. 

Vi antar i detta exempel att det finns ett fiberanslutet hus (av nätägare A) med x 
lägenheter och att det finns ett andra nät (nätägare B) i gatan som går längs 
huset (”homes passed”). Accesshyran per lägenhet antas vara 100 kr per månad 
i utgångsläget. Därefter antas att nätägare A höjer hyran med tio procent, d.v.s. 
tio kr per lägenhet, och att denna prishöjning är permanent.25 Grossistköparen 
(typiskt sett en tjänsteleverantör) har då valet att acceptera prishöjningen eller 
att efterfråga en andra anslutning från nätägare B som inte höjt accesshyran, 

                                                 
24 En vidare teknisk skillnad är dessutom att den vanligaste anslutningsformen i MDU-segmentet är FttB, 
som ansluter en MDU med befintligt fastighetsnät till en accessfiber via s.k. ”splitter” i byggnadens källare. 
Villor ansluts däremot per definition via FttH.  
25 Av tradition brukar experiment om en 5–10-procentig prishöjning (jfr SSNIP-testet) användas för att 
testa om en säljare möter konkurrens från andra säljare.  
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vilket antas kosta en engångskostnad F på 20 000 kr. För vilka värden av x 
skulle en rationell köpare bekosta en ny anslutning och byta till B?26  

Svaret beror på två parametrar, å ena sidan köparens tidshorisont T (i år) och å 
andra sidan köparens årliga diskonteringsränta r. Diskonteringsräntan uttrycker 
hur köparen värderar pengar i dag relativt till pengar i framtiden. För att fatta 
ett beslut måste köparen jämföra nuvärdet av prishöjningen med 
engångskostnaden som ett operatörsbyte för med sig. Köparen byter alltså om 
följande ojämlikhet gäller (∆� är prishöjningen): 

� < � ∙ ∆� ∙ � � 1
1 + ��

/����∙�

��
 

Under antaganden som, allt annat lika, gör det mer attraktivt att byta nät (en 
oändlig tidshorisont � = ∞ och en låg diskonteringsränta r på 5 procent) blir 
svaret x>8. Går man från en oändlig horisont till en (mer realistisk) 30-årig 
tidshorisont så blir svaret x>10. 27 Kortar man tidshorisonten ännu mera, eller 
höjer antingen diskonteringsräntan eller anslutningsavgiften, så ökar x 
ytterligare (t.ex. blir svaret x>20 med 10 års tidshorisont och 5 procent 
diskonteringsränta, eller x>16 med 30 års horisont men 10 procent 
diskonteringsränta); dock anses T=30 år, r=5 procent som utgångshypotes vara 
rimliga.28 

Enligt uppgifter om parallelletablering i PTS bredbandskartläggning ökar 
graden av parallelletablering kontinuerligt med antalet lägenheter per byggnad 
snarare än att öka abrupt vid 11 lägenheter. 29 Övningen blir således att hitta en 
lämplig gräns i form av antalet hushåll i en byggnad för att klassificeras som 
”SDU” eller ”MDU”. Preliminärt antas gränsen ligga vid ca 10 hushåll per 
byggnad (SDU ≤ 10 lägenheter, MDU >10 lägenheter), baserat på den 
efterfrågekalkylen som beskrivits ovan. PTS kan konstatera att bl.a. Skanova i 
sin produktifiering av FttH och FttB drar en gräns vid 10 lägenheter. 

                                                 
26 Kalkylen gör det förenklande antagandet att grossistköparen inte försöker föra vidare prishöjningen till 
slutkunderna. Det är dock irrelevant för kalkylens logik, eftersom slutkunderna i så fall skulle hamna i 
grossistköparens roll och välja mellan att acceptera prishöjningen och att upphandla ny tjänsteleverantör 
som levererar via nätägare B. Dessutom antar kalkylen att engångsavgiften är oberoende av antalet 
lägenheter. Vissa nätägare erbjuder en lägre anslutningsavgift till flerfamiljshus än till villor, vilket skulle 
tala för att definiera engångsavgiften som en fallande funktion F=F(x), Detta skulle – allt annat lika – leda 
till en lägre tröskel för x. 
27 Vill man förenkla kalkylen maximalt så kan man anta att såväl nätägare A som nätägare B är vertikalt 
integrerade, stängda nät som säljer direkt till slutkunder. I så fall skulle den resulterande tröskeln x dock 
vara lägre eftersom en SSNIP-prishöjning (10 procent) direkt på slutkundspriset är större i absolutvärde än 
en SSNIP-prishöjning på grossistpriset. Med utgångsvärden (oändlig tidshorisont, 5 procent årlig 
diskonteringsränta) skulle t.ex. tröskeln gå ner från x>8 till x>2; med en 30-årig tidshorisont blir resultatet 
x>3 istället för x>10. 
28 Med r=5procent som reell ränta återspeglas ungefär PTS nominella kalkylränta (WACC) för det fasta 
nätet. T=30 ska återspegla en ”lång, men inte oändligt lång” horisont. Eftersom nuvärdet är en strikt 
konkav funktion blir det dock knappast någon förändring om man höjer till T=40 eller T=50. 
29 Bredbandskartläggningen 2016. 
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I figuren ned illustreras vidare att graden av parallelletablering i Sverige stiger 
snabbt fram till ca 11 lägenheter, medan kurvan därefter planar ut. 

Figur 6: Graden av parallelletablering i Sverige enligt 2016 års Bredbandskartläggning 

 

Mot denna bakgrund definieras MDU, i denna promemoria, fortsättningsvis 
som fastigheter med fler än 10 hushåll varvid SDU avser fastigheter med 10 
hushåll eller färre.  

Segmentet småhus och mindre flerfamiljshus (SDU)  

Begreppet SDU avser generellt sett i första hand villor, men det innefattar även 
radhus, kedjehus och mindre flerfamiljshus. Vid försäljning mot enfamiljshus 
där fiber ännu inte finns anlagd sker detta genom att operatören undersöker 
intresset bland samtliga enfamiljshus i ett område. Om tillräckligt många 
slutkunder anmäler intresse för fiber fattar operatören beslut om att bygga ut. 
Den enskilde villaägaren har att ta ställning till om denna är villig att bekosta 
anslutningsavgiften som vanligtvis befinner sig i storleksordningen 5 000 – 30 
000 SEK. En eventuell anslutning i ett senare skede riskerar att bli mer kostsam 
då efteranslutningar av enskilda kunder är dyrare. Avtal sluts således mellan 
operatören och enskilda fysiska personer. Omkring 70 procent av stadsnäten 
uppger att det råder en hög efterfrågan på fiber till villor i deras kommuner. 

Segmentet flerfamiljshus (MDU)  

Begreppet MDU omfattar till största del flerfamiljshus men i vissa fall kan även 
enfamiljshus ingå, t.ex. i de fall då enfamiljshus ingår i en bostadsrättsförening 
eller någon form av samfällighetsförening. Försäljning mot flerfamiljshus sker 
vanligen genom att fastighetsägaren, normalt en bostadsrättsförening eller 
hyresvärd, tar in anbud för alla medlemmars/hyresgästers räkning. Det är alltså 
fastighetsägaren eller föreningen som fattar beslut om vilken eller vilka 
teknologier som ska installeras. Gruppanslutningar kan leda till lägre priser, 
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samtidigt är det vanligt förekommande att fastighetsägaren avtalar om någon 
form av ”kick-back”, dvs. ekonomisk ersättning från operatören baserat på 
antal anslutningar. 

Till skillnad från anslutning till SDU är det alltså en juridisk person som sluter 
avtal med operatören om att installera fiberinfrastruktur och leverera 
internetanslutning till samtliga medlemmar/hyresgäster. Vidare är kostnaden 
för investeringen en förhandlingsfråga mellan operatören och fastighetsägaren, 
d.v.s. det föreligger inte samma pristransparens som i SDU-fallet.  

Enligt uppgifter som framkommit vid intervjuer uppstår grossistefterfrågan 
främst i MDU-segmentet sett till volym, där tjänsteleverantörer och s.k. 
kommunikationsoperatörer (KO) tävlar om att kunna erbjuda gruppavtal till en 
fastighet mot exklusivitet under en viss avtalsperiod. Detta förekommer i 
princip inte i SDU-segmentet (ett undantag är samfälligheter vilka också 
aggregerar efterfrågan, dock till en högre kostnad än för MDU). Under de 
senaste två åren har även efterfrågan på svart fiber till enskilda villor ökat men 
den är fortfarande lägre jämfört med efterfrågan i MDU-segmentet, och 
sannolikt mer priskänslig30.31 

Många nätägare väljer att marknadsföra och prissätta fiber till SDU och fiber till 
MDU olika. Detta manifesteras i olika tillträdespriser på svart fiber-nivå32 (t.ex. 
har Telia skilda tillträdespriser mellan SDU och MDU) eller i valet att erbjuda 
svart fiber-tillträde till flerfamiljshus men inte till villor (40 procent av 
stadsnäten i PTS prisstudie 201633 har angett att de agerar på det sättet).34 Även 
om det inte finns ”renodlade” SDU- respektive MDU-nät når vissa operatörer 
dessutom huvudsakligen MDU (t.ex. STOKAB) mellan andra är tydligt 
inriktade mot SDU-områden (t.ex. IP-Only). 

En ytterligare skillnad mellan MDU och SDU, såsom begreppen 
definierats i denna promemoria, är den lägre utbyggnadsgraden i SDU-
ledet där 35 procent av alla lägenheter i småhus och mindre flerfamiljshus 
(<11 lägenheter) i dagsläget är fiberanslutna, jämfört med 74 procent av 
alla lägenheter i större flerfamiljshus (>10 lägenheter). Samtidigt är 
utbyggnadstakten mycket högre i SDU-segmentet. Mellan 2015 och 2016 
har ca 210 000 småhus och mindre flerfamiljshus anslutits med fiber, 
jämfört med ca 2 700 större flerfamiljshus. Detta innebär att tillväxtgraden 

                                                 
30 Att efterfrågan på en produkt eller tjänst är priskänslig (hög priselasticitet) innebär att även en liten 
prisökning skulle leda till att ett stort antal konsumenter valde en annan produkt eller tjänst. I motsats kan 
priset på en produkt eller tjänst med låg priselasticitet öka mycket utan att efterfrågan påverkas, något som 
gäller t.ex. livsviktiga mediciner. 
31 Rapport PTS-ER-2016:13, ”Rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus”. 
32 Flera helintegrerade nät prisdifferentierar dessutom mellan MDU och SDU på slutkundsnivå. 
33 Aktbilaga 118.  
34 Eftersom det i praktiken finns vissa skillnader i kostnadsprofiler mellan att bygga fibernät till SDU vs. 
till MDU, mestadels beroende på grävlängd och marktyp, kan man utifrån ett långsiktigt perspektiv inte 
självklart tala om renodlad prisdiskriminering. Om man däremot tar nätet som givet (kortsiktigt 
perspektiv) kan man göra det. Prisdiskriminering har i EU-kommissionens tillkännagivande nämnts som 
en anledning att produktmässigt särskilja kundgrupper).  
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för SDU jämfört med MDU är 35 respektive 5 procent per år, vilket 
sammantaget indikerar att segmenten befinner sig i olika marknadsfaser. 

Vilken typ av huvudsaklig teknik som används vid fiberanslutning skiljer sig 
också åt mellan SDU och MDU. Vid fiberanslutning av SDU används i första 
hand FttH medan till MDU används FttB i störst utsträckning.  

Frågor: 

 4. Anser ni att den uppdelning av produktmarknaden i SDU och MDU som 
beskrivits ovan är lämplig? Vänligen motivera ert svar, t.ex. med hänvisning till 
hur ni resonerar vid utbyggnad och försäljning. 

5. Tycker ni att denna definition av MDU och SDU vad gäller antalet hushåll 
(SDU ≤ 10 lägenheter, MDU >10 lägenheter) är lämplig? Vänligen motivera. 

 

Efterfrågesubstitution 

Efterfrågesubstitution mellan två produkter föreligger om köparen har 
tillgång till båda och produkterna är tillräckligt nära substitut. En 
grossistkund som i nuläget köper fibertillträde till en viss SDU kan inte 
ersätta det med tillträde till någon MDU. Köparen kan inte heller ersätta 
SDU-tillträdet med ett MDU-tillträde på samma adress eftersom säljaren 
väljer typ av tillträdesprodukt beroende på fastighetstyp, d.v.s. har 
möjlighet att diskriminera mellan hustyper. 

Det faktum att säljare väljer tillträdesprodukt efter hustyp, och därmed kan 
rikta olika erbjudanden till olika kundkategorier, gör att skillnader i 
konkurrensvillkor kan reflekteras i de olika erbjudandena. Om så är fallet 
kan det finnas skäl att hänföra kundkategorierna till olika 
produktmarknader, vilket också EU-kommissionen uttalat i sitt 
tillkännagivande om definitionen av relevant marknad inom 
konkurrenslagstiftningen.35 

Resonemanget om bristande efterfrågesubstitution kan, draget till sin 
spets, möjligen leda till slutsatsen att varje ansluten byggnad är en egen 
relevant marknad. PTS bild är dock att säljarna på 3a-marknaderna inte i 
regel prisdifferentierar mellan enskilda byggnader inom samma segment, 
och att det därför saknas skäl att förorda den typen av väldigt 
fragmentiserad marknadsavgränsning. 

                                                 
35EU-kommissionens tillkännagivande, p. 43. Förutsättningarna är att i) kundgrupperna kan tydligt 
identifieras av säljaren vid säljögonblicket och ii) köparna inte inbördes kan bedriva handel med produkten 
(och göra arbitragevinster). Dessa förutsättningar är uppfyllda i innevarande fall.  
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Frågor: 

 
6. Påverkas incitamenten att uppgradera befintlig infrastruktur om ett område 
redan har fiberinfrastruktur utbyggt? Finns det skillnader mellan uppgradering 
av kabel- respektive kopparinfrastruktur? 

7. Hur påverkas anslutningsgraden i områden som erbjuds fiberinstallation av 
skillnad i anslutningsavgift? Vilken effekt får en höjning respektive sänkning av 
anslutningsavgiften i andelen hushåll som anmäler intresse, enligt er erfarenhet? 
Om möjligt ge konkreta exempel. 

8. Hur många hushåll ska minst ingå i ett flerfamiljshus/ samfällighet/ 
bostadsrättsförening för att hushållen ska erbjudas ett kollektivavtal/ 
gruppanslutning? Beskriv hur förutsättningarna för olika typer av anslutning 
förändras i takt med antal hushåll.  

9. I vilken utsträckning förekommer gruppavtal till samfällighetsföreningar 
(samfälligheter)? Hur stor andel av er försäljning till SDU-marknaden utgörs av 
gruppavtal med samfällighetsföreningar? 

 

1.4.4 Utbytbarhet från utbudssidan 

För att ställa om sin produktion och börja tillhandahålla utbytbara produkter på 
marknaden på lokalt tillträde måste ett företag ha tillgång till fiberbaserat 
accessnät. PTS bedömer preliminärt att det inte finns sådana företag som 
snabbt och utan avsevärda kostnader och kommersiella risker kan börja 
tillhandahålla lokalt tillträde till fibernätinfrastruktur och att det därmed inte 
föreligger utbytbarhet från utbudssidan som utövar konkurrenstryck på 
befintliga aktörer. 

Utbudsubstitution mellan MDU och SDU 

Utbudssubstitution mellan producenter av två olika produkter A och B 
föreligger (i en förenklad värld) om producenten av produkt A lätt och inom 
kort tid, med lönsamhet, kan börja producera produkt B (eller ett nära 
substitut) som svar på att producenten av produkt B höjer priset. På marknaden 
för tillträde till fast bredbandsinfrastruktur kompliceras detta hypotetiska 
scenario av två faktorer. Å ena sidan finns det knappast några operatörer av 
tillräcklig storlek som av affärsmässiga skäl bygger till enbart MDU eller SDU. 
Man skulle därför kunna argumentera för att utbudssubstitution redan har skett, 
vilket talar emot en MDU/SDU-avgränsning. Att inga operatörer såvitt känt i 
nuläget har angett något intresse för att parallelletablera fiber i villaområden 
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(vare sig via homes passed-nät i gatan eller anslutning i källaren, ”homes 
connected”) talar å andra sidan emot utbudssubstitution från MDU till SDU.36  

På MDU-sidan är det däremot mer vanligt med parallella nät (både homes 
passed och homes connected) vilket i sig talar för och gör det svårare att 
utesluta utbudssubstitution från SDU-segmentet. Teoretiskt kan man 
fortfarande ställa sig frågan om en hypotetisk renodlad säljare av tillträde till 
SDU snabbt och lönsamt skulle kunna etablera sig i en tillräckligt stor del av 
MDU-segmentet om priset för MDU-tillträde höjdes. Med tanke på den tid det 
tar att få gräv- och marktillstånd för att sedan bygga ett accessnät med 
tillräckligt stor täckning, är svaret på frågan nationellt sett sannolikt nej. På lokal 
nivå vore det däremot inte uteslutet att en renodlad SDU-aktör skulle kunna 
etablera sig i signifikant skala i ett närliggande MDU-område inom kort tid.  

Sammantaget bedömer PTS preliminärt att ingen nämnvärd utbudssubstitution 
föreligger från fibertillträde till SDU till fibertillträde till MDU, medan man kan 
argumentera både för och emot utbudssubstitution i motsatt riktning. 

Utbudssubstitution mellan MDU/SDU och övriga bredbandsinfrastrukturer 

Möjligheten för producenter av tillträde till andra bredbandsinfrastrukturer att 
snabbt ställa om och erbjuda tillträde till fiberinfrastruktur till MDU eller SDU 
bedömer PTS vara liten. Enklast vore det möjligen för en kopparproducent 
som redan har kanalisation. PTS bild är dock att graden av återanvändbarhet av 
kanalisation avsedd för kopparaccesser i syfte att producera fiberaccesser är låg.  

PTS bedömning  

PTS preliminära bedömning är att det inte finns företag som snabbt och utan 
avsevärda kostnader och kommersiella risker kan börja tillhandahålla lokalt 
tillträde till nätinfrastruktur till MDU eller SDU och därmed ingen utbytbarhet 
från utbudssidan som utövar konkurrenstryck på befintliga aktörer inom de 
båda segmenten. 
 
Frågor:  
 
10. Är tillträde till SDU-segmentet enskilt lönsamt eller behöver det kombineras 
med MDU-tillträden för att vara kommersiellt intressant? 
 
11. Vad krävs för att börja tillhandahålla tillträde till SDU respektive MDU i ett 
område där ni i nuläget endast tillhandahåller en av dessa produkter? Vänligen 
beskriv, inklusive er bedömning av hur enkel och snabb en sådan omställning 
skulle vara. 
 
 
                                                 
36 Observera att frånvaron av parallell infrastruktur även skulle kunna användas för att avgränsa småhus 
från varandra, så att alla småhus blir egna produktmarknader. Denna skärning görs dock i det här 
dokumentet under rubriken ”geografisk avgränsning” där konkurrensförhållanden diskuteras i större 
detalj. 
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1.4.5 Gränsdragning mot andra grossisttillträden 

Nedan följer ett avsnitt där PTS redogör för gränsdragningar till närliggande 
marknader och andra typer av tillträden. 

 Relationen till marknaden för centralt tillträde, marknad 3b 

Kommissionen har utöver grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur identifierat ytterligare en marknad i grossistledet som är 
förknippad med tillhandahållandet av bredbandstjänster till slutkunder via en 
fast anslutningspunkt. Centralt tillträde i grossistledet via en fast 
anslutningspunkt, erbjuds, till skillnad mot lokalt tillträde, typiskt sett på en 
högre och mer centralt lager i nätverksarkitekturen37 och kan användas för att 
erbjuda best-effort slutkundsprodukter.38  

En operatör som använder sig av fysiskt tillträde till nätinfrastruktur gör själv 
omfattande investeringar i utrustning, vilket ger en större kontroll över 
bredbandstjänstens tekniska parametrar och tillför en stor andel av 
slutkundstjänstens förädlingsvärde. En operatör som i stället använder sig av en 
virtuell överföringstjänst som bitströmstillträde behöver inte göra motsvarande 
investeringar. I gengäld har denne inte samma kontroll eller samma möjlighet 
att differentiera sina produkter som den som själv disponerar över den aktiva 
utrustningen.  

Utifrån vad som sägs ovan anser PTS att centralt tillträde i grossistledet via en 
fast anslutningspunkt inte ingår på marknaden för lokalt tillträde till fiber.  

 Relationen till marknaden för högkvalitativt tillträde, marknad 4 

EU-kommissionen har i sitt förklaringsdokument till rekommendationen från 
201439 beskrivit två slutkundsmarknader för tillträde till fasta generiska 
datatjänster (särskilt tillhandahållandet av internettjänster). EU-kommissionen 
har därvid utgått ifrån att det finns betydande skillnader i efterfrågan från å ena 
sidan hushåll och små företag (marknad 3a och 3b, s.k. 
massmarknadsprodukter) och å andra sidan medelstora och stora företag40 
(marknad 4, s.k. högkvalitativt tillträde). 

Med massmarknadsprodukter avser EU-kommissionen s.k. grundläggande 
bredbandstjänster som tillhandahålls i fasta nät och som inte inkluderar till 
exempel att skräddarsy dataöverföringstjänster för slutkunder eller tillhandahålla 
dedikerad eller symmetrisk kapacitet och inte heller garanterade 
reparationstider. Utmärkande för slutkundstjänsterna avsedda för större företag 
                                                 
37 Centralt grossisttillträde på lager 3 tillhandahålls typiskt sett med tillträdespunkt på regional och på 
nationell nivå i operatörers nät.   
38 EU-kommissionens förklaringsdokument, avsnitt 4.2.2.2. 
39 EU-kommissionens rekommendation från 2014, p. 7-10 i skälen. 
40 Med stora företag avses enligt EU-kommissionens fler än 250 anställda, med mellanstora företag avses 
färre än 250 anställda och med små företag avses färre än 50 anställda. Även årsomsättningen har 
betydelse i bedömningen av företagets storlek. Se EU-kommissionens rekommendation från den 6 maj 
2003 om definitionen av små och medelstora företag (2003/361/EC). 
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är enligt EU-kommissionen hög tjänstekvalitet och garanterad tillgänglighet, 
tillräckligt hög upp- och nedladdningshastighet samt begränsad överbokning. 
De tjänster som typiskt efterfrågas av medelstora och stora företag är därför 
enligt EU-kommissionen högkvalitetsanslutningar med fast anslutningspunkt 
till internet med hög kapacitet och begränsad överbokning, förbättrad 
kundtjänst och korta reparationstider, mobilabonnemang för anställd personal, 
ip-telefoni, datacenter och back-up. I de fall företaget har verksamhetsställen på 
flera orter efterfrågas ofta dedikerade dataförbindelser mellan dessa. Vissa 
företag efterfrågar även VPN-nät (virtual private networks), som är företagsnät 
som byggs upp för att hantera kommunikationen mellan företagens lokala 
datanät på respektive verksamhetsställe. 

En operatör som vill erbjuda slutkundstjänster på marknaden för lokalt tillträde 
kan köpa produkter på marknaden för högkvalitativt tillträde. De operatörer 
som säljer tillträde på marknaden för högkvalitativt tillträde är dock inriktade på 
tjänster till medelstora och stora företag och tillträdet blir ofta dyrare än vad 
som är motiverat för att erbjuda slutkundstjänster till hushåll och små företag. 

Utifrån vad som sägs ovan anser PTS att marknaden för lokalt tillträde till 
fiberaccessnät inte omfattar högkvalitativt tillträde i grossistledet som 
tillhandahålls inom ramen för marknad 4.  

1.4.6 Sammanfattande bedömning av den produktmässiga 
avgränsningen av grossistmarknaden  

PTS preliminära bedömning är att den produktmässiga avgränsningen av 
marknaden för lokalt tillträde till fibernätet i grossistledet omfattar: 

• fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät till småhus och mindre 
flerfamiljshus (SDU), mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, 
fastighetsanslutningspunkten, eller motsvarande nätanslutningspunkt, 
och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv 
transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande 
anslutningspunkt, samt 

• virtuellt tillträde över fiberbaserade accessnät till småhus och mindre 
flerfamiljshus (SDU) mellan slutkunden och en överlämningspunkt i, 
eller i omedelbar anslutning till, SMP-operatörens telestation. 

• fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät till större flerfamiljshus 
(MDU), mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, 
fastighetsanslutningspunkten, eller motsvarande nätanslutningspunkt, 
och den nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv 
transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande 
anslutningspunkt, samt 

• virtuellt tillträde över fiberbaserade accessnät till större flerfamiljshus 
(MDU) mellan slutkunden och en överlämningspunkt i, eller i 
omedelbar anslutning till, SMP-operatörens telestation. 
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1.5 Geografisk avgränsning av den relevanta 
grossistmarknaden för lokalt tillträde över 
fibernätinfrastruktur 

1.5.1 Metod för geografisk marknadsavgränsning 

Den relevanta geografiska marknaden definieras som det område där de 
aktuella företagen deltar i utbudet och efterfrågan av de aktuella produkterna, 
och där konkurrensvillkoren är likartade eller tillräckligt enhetliga och som 
därför kan särskiljas från angränsande områden där de rådande 
konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda.41 Grundprinciperna vid den 
geografiska avgränsningen är desamma som vid produktavgränsningen, 
nämligen principerna om efterfråge- och utbudssubstitution. Syftet är att 
avgränsa ett område där konkurrensförutsättningarna märkbart skiljer sig från 
omkringliggande områden. 

Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation 
traditionellt har funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med nationell 
täckning har marknaderna ofta befunnits vara nationella. Förekomsten av 
alternativ infrastruktur i vissa områden kan dock leda till varierande 
konkurrenstryck i olika delar av landet.42 Det är inte i sig tillräckligt att det finns 
flera leverantörer närvarande inom ett visst geografiskt område, utan ytterligare 
bevisning om strukturella och beteendemässiga aspekter krävs för att påvisa 
sådana skillnader i konkurrensvillkor att området ska anses utgöra en separat 
geografisk marknad.43 Enligt EU-kommissionen ska hänsyn tas till bl.a. följande 
parametrar för att bedöma eventuella skillnader i konkurrensförhållanden 
mellan olika områden:44 

• Aktörernas storlek och antal 
• Marknadsandelarnas fördelning 
• Prisskillnader 
• Efterfrågekaraktäristik 
• Skillnader i produktfunktionalitet eller marknadsföringsstrategier 
• Skillnader i förekomsten av inträdeshinder 

Lokala eller regionala delmarknader ska endast definieras om märkbart och 
objektivt skilda konkurrensförhållanden klart kan identifieras av 
regleringsmyndigheten.45 Analysen av den geografiska marknaden syftar till att 
undersöka huruvida någon eller några delar av landet präglas av en högre eller 
lägre grad av konkurrens än övriga delar. En högre grad av konkurrens innebär 

                                                 
41 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 56, vilka återges i prop. 2002/03:110, s. 273. 
42 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2014, avsnitt 2.5. 
43 Se exempelvis Letter SG-Greffe (2008) D/200640, 14 februari 2008, mål UK/2007/0733, s. 7 f, Letter 
SG-Greffe (2011) D/4675 i mål PL/2011/1184, s. 6, och Letter SG-Greffe (2008) D/201384 i mål 
AT/2008/0757, s. 7. 
44 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5 och förstainstansrättens dom i förenade 
målen T-346/02 och 347/02 Cableuropa m.fl. mot EU-kommissionen (2003), p. 115 ff. 
45 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5.  
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en begränsning av SMP-operatörens förmåga att utöva betydande 
marknadsinflytande, dvs. förmågan att agera oberoende på marknaden och 
exempelvis höja priserna, sänka tjänsternas kvalitet eller begränsa utbudet.  

Skillnaderna i konkurrensvillkor ska också vara tillräckligt etablerade och 
varaktiga.46 Det är därför viktigt att de områden som ligger till grund för den 
geografiska analysen uppfyller vissa kriterier:47 

• Områdena ska vara tillräckligt små för att konkurrensförhållandena inte 
ska variera märkbart inom området, men samtidigt stora nog för att 
insamlande och analys av marknadsdata inte blir onödigt betungande 
för operatörer och regleringsmyndigheten. 

• Områdena ska täcka samtliga operatörers nätstrukturer. 
• Områdena ska ha tydliga och varaktiga gränser.  

Delmarknader med liknande konkurrensvillkor kan grupperas samman och 
analyseras som en relevant geografisk marknad, eftersom resultatet av 
marknadsanalysen kommer att bli detsamma som om varje enskild delmarknad 
bedömts för sig.48 

1.5.2 Tidigare geografisk avgränsning av den svenska 
grossistmarknaden för lokalt tillträde 

PTS fann i 2015 års beslut att det på den svenska marknaden för lokalt tillträde 
fanns vissa geografiska skillnader i den lokala nättäckningen, i marknadsandelar 
och i prissättning. PTS ansåg dock inte att de skillnader som man i utredningen 
kunde påvisa var tillräckligt stora och relevanta för att dra slutsatsen att vissa 
delar av landet präglades av konkurrensvillkor som var märkbart annorlunda än 
i omkringliggande områden, eller att skillnaderna var tillräckligt etablerade och 
varaktiga. 

PTS konstaterade att fiberutbyggnaden pågick och att nätens täckningsområden 
skulle komma att förändras under den då kommande regleringsperioden, och 
att det därför var svårt att identifiera sådana områden med varaktiga och tydliga 
gränser där konkurrensvillkoren inte skulle komma att förändras under sagda 
period. 

Mot denna bakgrund fann PTS att det inte fanns tillräckligt starka skäl att 
avgränsa geografiska delmarknader där konkurrensvillkoren var märkbart 
annorlunda än i angränsande områden, och den geografiska marknaden för 
lokalt tillträde befanns sålunda vara nationell. 

                                                 
46 Se Case AT/2008/0757: Wholesale broadband access in Austria och Case UK/2007/0733: Wholesale 
broadband access in the UK. 
47 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5. 
48 Berec Common Position on geographic aspects of market analysis (definition and remedies), p. 129-130.  
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1.5.3 Geografiska skillnader i konkurrensvillkor 

Bakgrund – skillnader mellan MDU och SDU  

Det totala ekonomiska överskott som kan genereras genom att ansluta en 
byggnad eller fastighet till ett fibernät ökar i princip proportionellt med antalet 
hushåll som kan nås genom att ansluta byggnaden eller fastigheten. Statistiskt 
sett ligger MDU dessutom i höge utsträckning i mer tätbefolkade områden och 
har generellt kortare avstånd till telestation/ODF.49 Detta innebär att de 
teoretiska förutsättningarna för infrastrukturkonkurrens skiljer sig åt mellan 
villor och flerfamiljshus. Som stöd för detta argument kan man anföra stora 
skillnader i graden av parallelletablering, homes passed, mellan SDU (18 
procent av byggnaderna) och MDU (62 procent av byggnaderna) samt 
täckningsgraden av Telias ”fibermarknadsområden” (omfattande 35-40 procent 
av alla hushåll i villor och 85-90 procent av alla hushåll i flerfamiljshus). I de fall 
då det finns parallelletablering i form av homes passed i både MDU- och SDU-
områden gäller det också att ta hänsyn till skillnaden i betalningsvilja för en 
andra anslutning mellan en enskild slutkundskund och kundkollektivet i en 
MDU. En rationell fastighetsägare/bostadsrättsförening kan upphandla ett 
fastighetsnät och sedan, genom konkurrensutsättning, teckna ett förmånligt 
gruppavtal med en grossistköpare som i sin tur konkurrensutsätter de 
överlappande näten. Till nuvarande anslutningspriser är en villaägare däremot 
effektivt inlåst givet att hen bekostat den första fibern50 vilket leder till att även 
grossistköparen har en sämre förhandlingsposition gentemot nätägaren. PTS 
har i nuläget inte observerat någon signifikant parallelletablering (homes 
connected) i SDU-segmentet jämfört med 20 procent av byggnaderna i MDU-
ledet, vilket talar för denna hypotes. 

Detta skulle kunna innebära att varje SDU bör anses vara en egen geografisk 
marknad.  

Delmarknader med liknande konkurrensvillkor kan som nämnts ovan 
grupperas samman och analyseras som en relevant geografisk marknad, 
eftersom resultatet av marknadsanalysen kommer att bli detsamma som om 
varje enskild delmarknad bedömts för sig.51 PTS bedömer att det är rimligt och 
rationellt att på detta sätt lägga ihop samtliga SDU som är anslutna till ett visst 
nät, vilket innebär att en nätägares samtliga innehav av anslutningar till SDU 
utgör en marknad, eftersom resultatet blir det samma som om varje SDU 
analyserats för sig. 

I MDU-segmentet talar däremot mycket för en nationell marknad.  

Enligt EU-kommissionen syftar den geografiska marknadsanalysen till att 
aggregera områden med likartade konkurrensförhållanden, och särskilja dessa 

                                                 
49 Samtidigt kan meterkostnaden (grävning och återställning) vara något högre i större städer. Totalt sett 
överväger dock kostnadsfördelarna. 
50 Detta är sant även om själva anslutningen kan ha varit konkurrensutsatt i utbyggnadsfasen genom 
”competition for the market”. 
51 Berec Common Position on geographic aspects of market analysis (definition and remedies), p. 129-130.  
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från andra områden där konkurrensförhållanden är annorlunda, men som i sin 
tur internt kännetecknas av tillräckligt homogena konkurrensförhållanden.52 I 
det följande diskuteras därför PTS bedömning av konkurrensförhållandena i 
Sverige och huruvida dessa varierar över landet. Resonemanget för varje 
identifierad produktmarknad baseras på insamlad data kombinerat med 
teoretiska resonemang. 

Geografisk avgränsning – produktmarknaden för fibertillträde till MDU 

En förutsättning för konkurrens mellan nät är ett trovärdigt hot av 
parallelletablering. Med utgångspunkt i andelen homes passed kan PTS 
konstatera en hög grad av parallelletablering i MDU-segmentet (62 procent av 
alla byggnader och 65 procent av alla hushåll). Med homes connected som 
måttstock ligger siffrorna betydligt lägre (20 procent av alla byggnader och 30 
procent av alla hushåll).53 Detta är dock fortfarande betydelsefullt och kan 
innebära att olika nätägare åtminstone utövar en viss prisåterhållande effekt mot 
varandra.  

Det finns ett flertal stadsnät och privata nätägare på den svenska 
fibermarknaden. I de flesta större tätorterna kan Telia genom sina 
”fibermarknadsområden” utöva ett omedelbart konkurrenstryck på de andra 
aktörerna. Vissa stadsnät (t.ex. STOKAB) är volymmässigt stora och andra har 
börjat slå ihop sina verksamheter i kommunförbund, vilket talar för en ökande 
symmetri i konkurrenstrycket. Dessutom är stadsnäten till viss del nationellt 
samordnade av Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF, exempelvis genom 
affärssystemet Cesar som är tillgängligt för samtliga medlemmar i SSNF, och 
det nya nationella avtalspaketet Cesar 2.0 som nationella grossistköpare tar del 
av och som samordnar avtalsvillkoren liksom servicenivåer/SLA mellan 
stadsnäten. 

Priser som icke-reglerade aktörer sätter är i regel inte geografiskt 
differentierade, inte heller bland aktörer som är verksamma i flera, geografiskt 
spridda, områden (t.ex. Svensk Infrastruktur).54 Telia har förvisso olika 
”färgkoder” i MDU-segmentet som var för sig indikerar skilda priser, men 
färgkoderna kan enligt PTS uppfattning förklaras med kostnadsskillnader 
snarare än skillnader i konkurrensförhållanden.55 Skillnaderna i pris återspeglar 
möjligtvis dessutom reglerade priser differentierade efter s.k. geotyper, även om 
produkten ”Fiber 2009” infördes innan PTS prisreglering för fibertillträde 
trädde i kraft. 

Mellan stadsnäten finns betydligt större skillnader i svart fiber-hyror än den 
prisspridning som Telias färgkoder innebär. De lägsta hyrorna ligger enligt PTS 
uppgifter vid ca 500 kr per månad medan de högsta ligger omkring 4000 kr per 

                                                 
52 EU-kommissionens SMP-riktlinjer. 
53 Bredbandskartläggningen 2016. 
54 PTS prisstudie 2016. 
55 En regression av Telias ”Fiber 2009”-färgkoder på företagets lokala marknadsandelar 
(heteroskedasticity-robust ordered Probit) visar inget statistiskt signifikant samband. 



  

Post- och telestyrelsen 34 
 

månad. 56 Medelvärdet över alla kommuner är ca 1700 kr. Det så kallade 
interkvartilavståndet (dvs. spannet mellan 25:e och 75:e percentilen, inom vilket 
50 procent av priserna ligger) är 1 150 kr–1 900 kr.57 För en nationell 
grossistkund (merparten av grossistkunderna är nationella) bör lokala skillnader 
i prissättning spela mindre roll än det nationella genomsnittspris som kunden 
får betala för en tillträdesprodukt som stadsnäten samordnat sig kring i fråga 
om gränssnitt, avtalsvillkor och servicenivåer.  

Det finns inte heller något statistiskt signifikant samband mellan stadsnätens 
priser och deras lokala marknadsandelar.58 I de fall näten säljer svart fiber och har 
egen slutkundsverksamhet ser PTS dessutom inget statistiskt signifikant 
samband mellan svart fiber-hyror och slutkundspriser. I de fall näten säljer svart 
fiber och KO-tillträde finns det till och med en signifikant negativ korrelation 
mellan svart fiber-priser och KO-avgifter, vilket antyder att åtminstone en del 
av spridningen i svart fiber-pris beror på skillnader i affärsmodeller snarare än 
varaktiga skillnader i konkurrensen mellan olika nät. En snäv analys av enbart 
svart fiber-priserna och deras spridning kan således vara missledande. De 
stadsnät som erbjuder svart fiber-tillträde till låga priser (<1000 SEK) kan ha 
andra mål än vinstmaximering. De som erbjuder svart fiber-tillträde till högre 
priser (>2000 SEK) lär göra det dels av kostnadsskäl, dels för att deras primära 
affärsstrategi är att erbjuda tjänsteleverantörerna tillträde via KO. 

Det finns kommuner där Telia i nuläget inte möter konkurrens från någon lokal 
aktör, men dessa utgör endast en liten del av Telias totala kundbas, vilket talar 
för att de inte påverkar Telias nationella prissättningsstrategi på 
slutkundsmarknaden och talar för en snävare avgränsning av 
grossistmarknaden. Tvärtom finns det 75 mindre kommuner där Telia i nuläget 
inte har etablerat fibermarknadsområden, och där – i de fall det finns fibernät – 
marknadskoncentrationen är signifikant högre än i de kommuner där Telia har 
fiberinfrastruktur. Tittar man på priserna i dessa kommuner – på grossistnivå, 
eller i de fall näten är stängda, på slutkundsnivå – så ser PTS dock preliminärt 
inga statistiskt signifikanta skillnader.59 Dessutom är många av dessa kommuner 
fortfarande i utbyggnadsfas, med låg täckningsgrad och det är därmed för tidigt 
att dra slutsatser om långsiktiga konkurrensförhållanden. 

Slutligen ska det nämnas att det finns ett antal (privata och offentliga) nät som 
inte säljer svart fiber-access. Det kan vara nät – som IP-Only – som föredrar att 
erbjuda tillträde via en KO, eller helintegrerade nät (ofta stadsnät). Dock beror 
graden av konkurrens mellan två infrastrukturer inte på hur den vertikala 

                                                 
56 För ett fiberpar till ett flerfamiljshus inom tätort med 15 lägenheter som nås av befintligt nät. 
57 PTS prisstudie 2016. 
58  Utifrån en regression (Heteroskedasticity-robust OLS) där man också kontrollerar för kostnadsfaktorer 
som befolkning och befolkningstäthet. 
59 I PTS prisstudie 2014 (PTS-ER-2015:6) konstaterades ett visst samband mellan öppna nät och lägre 
slutkundspriser men urvalet var litet (24 operatörer) och sambandet kunde inte säkerställas. 
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värdekedjan är organiserad, och PTS har inte funnit några statistiskt signifikanta 
skillnader i slutkundspriser mellan stängda och öppna nät. 

Sammantaget bedömer PTS preliminärt att marknaden för fibertillträde till 
flerfamiljshus (MDU) är nationell. 

Frågor: 

12. Vänligen beskriv, så utförligt som möjligt, er uppfattning om 
förutsättningarna för en operatör att parallelletablera sig innanför respektive 
utanför tätort.  

13. Vänligen inkludera huruvida det enligt er uppfattning generellt sett är 
attraktivt att etablera en andra förbindelse till flerfamiljshus utanför tätort. 

 

Geografisk avgränsning – produktmarknaden för fibertillträde till SDU 

Argumenten för nätbaserad geografisk marknadsavgränsning liknar de 
argument som skiljer SDU från MDU i produktavgränsningen. PTS anser att 
det i grund och botten finns skäl att skilja på SDU- och MDU-segmenten på 
grund av att de strukturella förutsättningarna för konkurrens är signifikant 
sämre i SDU-segmentet. 

En avgörande skillnad är förutsättningar för skalfördelar i MDU- respektive 
SDU-segmentet. Ett MDU-avtal omfattar typiskt sett många 
slutkunder/hushåll medan ett SDU-avtal typiskt sett endast omfattar en 
slutkund.60 Detta påverkar lönsamheten för en eventuell ”andra” nätägare att 
bygga nät till en fastighet som redan är ansluten till ett fibernät. En enkel kalkyl 
visar dessutom att en rationell villaägare till nuvarande anslutningsavgifter inte 
skulle bekosta en andra anslutning om slutkundspriset höjdes med 10 procent. 

Data från Bredbandskartläggningen visar att parallelletablering förekommer i 
märkbart mindre utsträckning till småhus än till större flerfamiljshus. Faktisk 
parallelletablering förekommer till mindre än 6 procent av SDU-hushållen, att 
jämföra med 30 procent till MDU-hushållen. Med en homes passed-definition 
av parallelletablering blir skillnaden ännu större (se ovan). Om hotet om faktisk 
parallelletablering i praktiken är svagt i SDU-segmentet (se föregående avsnitt) 
blir den ekonomiska betydelsen av homes passed annorlunda. Någon annan 
prisdisciplineringsmekanism med homes passed förutom just hotet om faktisk 
parallelletablering (homes connected) är svår att teoretiskt underbygga.  

                                                 
60 Bredbandskartläggningen 2016, bostadshus med tillgång till fibernät: medianbyggnaden i SDU-
segmentet har 1 lägenhet (medelvärde: 1,27 lägenheter; tionde percentil: 1 lägenhet; nittionde percentil: 1 
lägenhet), medan medianbyggnaden i MDU-segmentet har 21 lägenheter (medelvärde: 28,43 lägenheter; 
tionde percentil: 12 lägenheter; nittionde percentil: 52 lägenheter). 
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Alla nätägare som PTS intervjuat har dessutom meddelat att det inte är aktuellt 
för dem att parallelletablera sig i något villaområde. 

Om förutsättningar för parallelletablering i praktiken saknas på 
småhusmarknaden innebär det att en nätägare har marknadsmakt inom redan 
anslutna fastigheter, liknande ett naturligt monopol, och någon direkt 
konkurrens från andra nätägare finns sannolikt inte. Om denna beskrivning är 
korrekt är en ändamålsenlig geografisk avgränsning för småhus och mindre 
flerfamiljshus att varje enskilt fibernät, och strängt taget varje enskilt småhus, är 
en egen geografisk marknad. 

Den fortsatt höga utbyggnadstakten i villasegmentet och det stora antalet 
aktörer som driver denna utbyggnad framåt talar dock emot en snäv 
marknadsavgränsning. Konkurrens om marknaden (t.ex. ett särskilt villaområde) 
kan – åtminstone utifrån slutkundernas perspektiv och åtminstone på kort sikt 
– kompensera för bristen på konkurrens på marknaden. PTS bedömer dock att 
denna faktors betydelse minskar i takt med den ökande utbyggnadsgraden, och 
att den utifrån ett framåtblickande perspektiv har underordnad betydelse. 

Det ökande antalet samfällighetsföreningar som bygger eller uppgraderar egna 
områdesnät talar också emot en snäv marknadsavgränsning eftersom de 
aggregerar efterfrågan precis som ett fastighetsnät gör inom MDU. Över en 
miljon villor ingår idag i någon form av samfällighet. Om en samfällighet kan 
utöva signifikant köparmakt skulle det kunna tala för en bredare 
marknadsavgränsning, i yttersta fall nationell. PTS har dock i nuläget inte 
tillräckligt med data för att kunna bedöma samfällighetsföreningars betydelse 
för konkurrensen på marknaden för fibertillträde till småhus. 

Slutsatsen är att PTS anser att en nätbaserad marknadsavgränsning får anses 
ändamålsenlig eftersom det finns skäl att ifrågasätta att det finns förutsättningar 
för hållbar konkurrens på marknaden för fibertillträde till småhus. 
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Frågor: 

14. Vilken effekt har konkurrensen i utbyggnad av fiberinfrastruktur på 
marknadssituationen? Svara utifrån påverkan på i) priset på svart fiber ii) KO-
avgifter iii) anslutningsavgifter, samt iv) slutkundspriser. 

15. Givet att nuvarande tillträdesreglering på fiber kvarstår, under hur lång tid 
kommer utbyggnadsfasen av SDU-segmentet kvarstå enligt er uppfattning? När 
uppskattar ni att utbyggnaden avtar eller planar ut?  

16. Vilken påverkan har Telias prissättning av svart fiber på 
konkurrenssituationen och prisbilden vad gäller i) tillträde till infrastruktur ii) 
villkor för KO-tillträde, samt iii) tjänsteleverans till slutkund? 

17. Skulle det i nuläget vara intressant för er att anlägga fiberinfrastruktur i ett 
SDU-område där fiberinfrastruktur redan finns utbyggt? Skulle incitamenten 
förändras givet i) höjning av svart fiber-priset från nätägaren med existerande 
infrastruktur ii) höjning av slutkundspriser från nätägaren med existerande 
infrastruktur, samt iii) den marknadsdrivna utbyggnaden har nått sin gräns. Om 
möjligt ange hur stor höjning som skulle krävas för var och ett av alternativen i-
iii. 

 

 Aktörernas storlek och antal 

Utöver privata aktörer som Telia, IP-Only och Svensk Infrastruktur är 
fiberbaserad nätinfrastruktur i Sverige präglat av det stora antalet lokala 
stadsnät.61 I de flesta av Sveriges kommuner finns det jämte Telia också lokala 
fiberbaserade stadsnät.  

Stadsnäten började växa fram under 1990-talet i och med att många kommunala 
energibolag etablerade fiberoptiska förbindelser i samband med etablering av 
annan infrastruktur. Eftersom kommunalt ägda stadsnät verkar enligt den 
kommunala lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) är 
många stadsnät begränsade vad gäller expansion utanför den egna kommunen. 
Det förekommer emellertid att kommuner bildar samägda bolag som verkar i 
ägarkommunerna. 

Enligt Svenska stadsnätsföreningen erbjuder 94 procent av stadsnäten 
grossistprodukten svart fiber. Därtill erbjuder 96 procent av stadsnäten ett s.k. 
öppet nät.62  

                                                 
61 155 stadsnät är medlemmar i SSNF se ”Stadsnätsundersökningen – statistikrapport 2016”. 
62 Stadsnätsundersökningen – statistikrapport 2016. 
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Tillgången till fiberinfrastruktur är generellt god i Sverige. I oktober 2016 hade 
66 procent av Sveriges hushåll tillgång till bredband via fiber.63  

MDU 

Telia är den största aktören i MDU-segmentet. Den i storlek nästkommande 
aktören har en bit under 20 procent av marknaden. Ingen av övriga aktörer har 
en nationell marknadsandel överstigande 4 procent. Marknadskoncentrationen, 
mätt enligt Herfindahl–Hirschman Index (HHI), är 0,17. HHI beräknas genom 
att kvadraterna av marknadsaktörernas marknadsandelar summeras. Det gör att 
de större företagens marknadsandelar får en större vikt än de mindre företagens 
marknadsandelar. Ett värde under 0,01 brukar sägas indikerar hög 
konkurrensgrad, 0,01-0,15 en lågt koncentrerad marknad, 0,15–0,25 en måttligt 
koncentrerad marknad och över 0,25 en hög koncentrationsgrad. 

SDU 

Telia är den största aktören även i SDU-segmentet. Den i storlek 
nästkommande aktören har strax över fem procent av segmentet och 
nästkommande strax under fem procent. Ingen annan aktör har en nationell 
andel överstigande 4 procent. HHI i segmentet är 0,16. Observera dock att om 
varje nät anses vara en egen relevant marknad uppgår HHI till 1 på respektive 
sådan marknad. 

I sitt eget nät har dock varje nätägare 100 procent marknadsandel, givet att varje 
nätägares SDU-bestånd avgränsas till en egen relevant marknad. I Sverige finns 
då ett stort antal relevanta marknader, varav många, exempelvis stadsnät, utgör 
endast en liten andel av det totala SDU-segmentet i landet. 

 Inträdeshinder 

PTS bild är att det generellt finns betydande fasta kostnader för att träda in på 
fibermarknaderna, som till viss del kan variera i ett geografiskt plan beroende på 
faktorer som t.ex. befolkningens täthet, fysisk möjlighet att gräva ned 
kanalisation, etc. Dessa skillnader kan finnas såväl mellan olika delar av landet 
som inom lokalt avgränsade områden.  

PTS håller därtill inte för osannolikt att kommunledningar eller kommunala 
förvaltningar i vissa fall kan anta strategier eller fatta beslut som försvårar för 
aktörer att etablera sig i vissa områden.  

Kommunerna har en nyckelroll i fiberutbyggnaden. Kommunernas strategier 
och handlingsplaner för e-tjänster och bredbandsinfrastruktur kan påverka både 
slutkundernas situation (slutkundernas priser och urval), tillgången till 
infrastruktur samt tillväxt och konkurrenskraft. Kommunerna är också 
beslutsfattare i frågor om mark- och grävtillstånd. Kommunernas agerande kan 
därför både underlätta och försvåra för andra aktörer att etablera sig i området. 

                                                 
63 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016. 
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PTS bedömer dock att skillnaderna i hur kommunerna agerar inte är så 
systematiska eller varaktiga att det är möjligt att dela in Sverige i mindre 
områden mellan vilka konkurrensvillkoren märkbart skiljer sig åt.   

Fråga: 

18. Delar ni denna bedömning om skillnader i hur kommuner agerar? Vänligen 
beskriv så utförligt som möjligt.  

 

 Prissättning 

MDU  

Priser som icke-reglerade aktörer sätter är enligt PTS uppgifter i regel inte 
geografiskt differentierade, inte heller bland aktörer som är verksamma i flera, 
geografiskt spridda, områden (t.ex. Svensk Infrastruktur). Telia har förvisso 
olika färgkoder i MDU-segmentet som var för sig indikerar skilda priser, men 
färgkoderna kan enligt PTS uppfattning förklaras med kostnadsskillnader 
snarare än skillnader i konkurrensförhållanden.64 Skillnaderna i pris återspeglar 
möjligtvis dessutom reglerade priser differentierade efter s.k. geotyper, även om 
produkten ”Fiber 2009” infördes innan PTS prisreglering för fibertillträde 
trädde i kraft. 

Mellan stadsnäten finns, som nämnt ovan, betydligt större skillnader i svart 
fiber-hyror än den prisspridning som Telias färgkoder innebär. 

Det finns inte heller något statistiskt signifikant samband mellan 
stadsnätens priser och deras lokala marknadsandelar.65 I de fall näten säljer 
svart fiber och har egen slutkundsverksamhet ser PTS dessutom inget 
statistiskt signifikant samband mellan svart fiber-hyror och slutkundspriser. 
I de fall näten säljer svart fiber och KO-tillträde finns det till och med en 
signifikant negativ korrelation mellan svart fiber-priser och KO-avgifter. 
Det kan tala för prissättningen av svart fiber (och KO-tjänster) inte 
nödvändigtvis avspeglar konkurrensförhållanden, utan snarare avspeglar 
vilken tillträdesprodukt som nätägaren vill styra grossistkunden mot.  

SDU 

PTS har inga indikationer på att nätägare tillämpar geografiskt 
differentierad priser avseende lokalt tillträde inom sina nät i SDU-
segmentet.  

                                                 
64 En regression av Telias ”Fiber 2009”-färgkoder på företagets lokala marknadsandelar 
(heteroskedasticity-robust ordered Probit) visar inget statistiskt signifikant samband. 
65  Utifrån en regression (Heteroskedasticity-robust OLS) där man också kontrollerar för kostnadsfaktorer 
som befolkning och befolkningstäthet 
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 Produktutbud 

Telia, som finns i en majoritet av Sveriges kommuner, har ett nationellt 
enhetligt produktutbud, liksom andra privata aktörer som är geografiskt 
utbredda. Genom samordning via Cesar 2 har även stadsnät i Sverige ett 
samordnat produkterbjudande.  

PTS bedömer således att det inte går att dela upp Sverige i mindre geografiska 
marknader baserat på systematiska och varaktiga skillnader i produktutbud.  

1.5.4 Sammanfattande bedömning av den geografiska 
avgränsningen av marknaden 

PTS fann i 2015 års beslut att det på den svenska marknaden för lokalt tillträde 
fanns vissa geografiska skillnader i den lokala nättäckningen, i marknadsandelar 
och i prissättning. PTS ansåg dock inte att de skillnader som man i utredningen 
kunde påvisa var tillräckligt stora och relevanta för att dra slutsatsen att vissa 
delar av landet präglades av konkurrensvillkor som var märkbart annorlunda än 
i omkringliggande områden, eller att skillnaderna var tillräckligt etablerade och 
varaktiga. 
 
Mot denna bakgrund fann PTS att det inte fanns tillräckligt starka skäl att 
avgränsa geografiska delmarknader där konkurrensvillkoren var märkbart 
annorlunda än i angränsande områden, och den geografiska marknaden för 
lokalt tillträde befanns sålunda vara nationell. 

Vad gäller fibertillträde till MDU gör PTS preliminärt alltjämt denna 
bedömning.  
 
Vad gäller fibertillträde till SDU gör PTS preliminärt en annan bedömning och 
anser att det finna sådana märkbara och objektiva skillnader i konkurrensvillkor 
som motiverar att lokala eller regionala delmarknader kan definieras.  
 
De strukturella förutsättningarna för konkurrens är enligt PTS preliminära 
bedömning betydligt sämre i SDU-segmentet. 
 
En avgörande skillnad är skalekonomin i MDU- respektive SDU-segmentet. Ett 
MDU-avtal omfattar typiskt sett många slutkunder/hushåll medan ett SDU-
avtal typiskt sett omfattar endast en slutkund. Detta påverkar lönsamheten för 
en eventuell ”andra” nätägare att bygga nät till en fastighet som redan är 
ansluten till ett fibernät. En enkel kalkyl visar dessutom att en rationell 
villaägare till nuvarande anslutningsavgifter inte skulle bekosta en andra 
anslutning om slutkundspriset höjdes med 10 procent. 

Data från Bredbandskartläggningen 2016 visar att parallelletablering 
förekommer i märkbart mindre utsträckning till småhus än till större 
flerfamiljshus. Faktisk parallelletablering förekommer till mindre än 6 procent 
av SDU-hushållen, att jämföra med 30 procent till MDU-hushållen. 
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Alla nätägare som PTS intervjuat har dessutom meddelat att det inte är aktuellt 
för dem att parallelletablera sig i något villaområde. 

Om förutsättningar för parallelletablering i praktiken saknas på villamarknaden 
innebär det att en nätägare har marknadsmakt genom redan anslutna 
fastigheter, liknande ett naturligt monopol, och någon direkt konkurrens från 
andra nätägare finns sannolikt inte.  

PTS gör således den preliminära bedömningen att varje enskilt fibernät till 
småhus och mindre flerfamiljshus är en egen geografisk marknad.  

Fråga: 
 
19. Givet att SDU utgör en egen produktmarknad, delar ni PTS bedömning att 
varje enskilt fibernät till småhus och mindre flerfamiljshus är en egen geografisk 
marknad? 
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1.6 Grossistkundernas behov av lokalt tillträde till 
kopparnätinfrastruktur för att kunna leverera 
bredbandstjänster över kopparnät till hushåll 
och mindre företag 

På den av EU-kommissionen definierade marknaden för lokalt tillträde får 
grossistkunden tillgång till en fysisk eller virtuell förbindelse för att kunna 
leverera fasta bredbandstjänster till en slutkund. 

Två slutkundsmarknader för fasta bredbandstjänster 

Den underliggande slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster till hushåll 
och små företag har definierats ovan och delades upp i två separata 
slutkundsmarknader: bredband levererat via fiber- och kabel-tv-nätet samt 
bredband levererat via kopparnätet. Mot bakgrund av detta genomförs ingen 
substitutionsanalys mellan lokalt tillträde på grossistnivå till kopparbaserat 
accessnät och fiber- och kabel-tv-nät. Nedanstående analys av 
grossistmarknaden avser bredband levererat över kopparnätet. Den relevanta 
produktmarknaden för fiber- och kabel-tv-nätet analyseras i separat avsnitt 
ovan. 

Grossisttjänsten på marknaden för lokalt tillträde till kopparnätet ska 
följaktligen av grossistkunden kunna användas för att leverera generiska 
bredbandstjänster över kopparnätet. Bredbandstjänsterna kan ha varierande 
överföringshastighet, levereras som singeltjänster eller vara sampaketerade med 
telefoni eller tv, samt möjliggöra symmetriska66 eller asymmetriska 
överföringshastigheter. 

Grossisttjänsten måste också möjliggöra ett kostnadseffektivt tillträde för den 
grossistkund som önskar producera och leverera sådana slutkundstjänster. 

1.6.1 Fysiskt tillträde till kopparbaserade accessnät ger 
grossistkunden garanterad bandbredd och kontroll över 
förbindelsen samt möjliggör kostnadseffektiv produktion av 
bredbandstjänster till slutkund 

Det lokala tillträdet ger enligt EU-kommissionens rekommendation 
grossistkunden tillgång till en dedikerad anslutning och möjlighet att 
differentiera den tjänst som tillhandahålls till slutkund. Ett fysiskt tillträde med 
anslutning av egen transmissionsutrustning till oförädlad nätinfrastruktur ger 
typiskt sett grossistkunden en hög grad av teknisk och ekonomisk kontroll. Vid 
fysiskt tillträde till det kopparbaserade accessnätet blir det upprättade 
transmissionssystemet av typen punkt-till-punkt, varför hela 
transmissionskapaciteten blir dedikerad för den enskilde slutkunden. 
Grossistkunden får således kontroll över förbindelsen och därigenom goda 
möjligheter att differentiera de bredbandstjänster som produceras, för att möta 
slutkundernas krav på exempelvis bandbredd. Fysiskt tillträde till 
                                                 
66 Symmetri gäller enbart på låga överföringshastigheter på marknaden för fasta bredbandstjänster 
levererade över kopparnätet. 



  

Post- och telestyrelsen 43 
 

kopparbaserade accessnät möjliggör vidare en kostnadseffektiv produktion och 
leverans av fasta bredbandstjänster till privatkunder och små företag. 
Försäljningen av fysiskt tillträde till kopparbaserade accessnät ligger till grund 
för tillhandahållandet av en stor andel av de fasta bredbandstjänster levererade 
via kopparnät som säljs till slutkunder. 

1.6.2 Virtuellt lokalt tillträde till det kopparbaserade accessnätet 

Enligt EU-kommissionen är det lämpligt att inkludera icke-fysiskt eller virtuellt 
tillträde i den relevanta marknaden för lokalt tillträde, om de virtuella 
produkterna har sådana egenskaperna att de av grossistkunderna betraktas som 
ett funktionellt substitut till fysiskt tillträde. Enligt EU-kommissionens 
förklaringsdokument ska ett lokalt virtuellt tillträde med dedikerad transmission 
på lager 2 med garanterad bandbredd, och med överlämnings-/tillträdespunkt i, 
eller i omedelbar närhet av, telestation/korskoppling/ODF, eller i 
kopplingsskåp anses ingå på marknaden för lokalt tillträde till kopparnätet67.  

I praktiken kommer ett lokalt virtuell tillträde att bestå av följande 
beståndsdelar: 

• Det fysiska överföringsmediet i form av kopparpar, 
• ändutrustning i telestation eller kopplingsskåp i form av DSLAM eller 

Ethernet-switch, 
• ändutrustning hos slutkunden enligt leverantörens tekniska 

specifikation, samt 
• backhaul från leverantörens ändutrustning till grossistkundens lokala 

tillträdespunkt. 

Det som skiljer det virtuella tillträdet från det fysiska är att ändutrustningen i 
telestation tillhör och driftas av leverantören. Datatransmissionsförbindelsen är 
densamma som vid fysiskt tillträde, och ger grossistkunden samma möjligheter 
till kontroll och produktdifferentiering som om denne anslutit sin egen 
ändutrustning. Lokalt virtuellt tillträde är således ett fullvärdigt funktionellt 
substitut till lokalt fysiskt koppar- och fibertillträde. 

På en konkurrensutsatt marknad skulle virtuellt tillträde också vara prismässigt 
jämförbart med fysiskt tillträde. Virtuellt tillträde inkluderar förädling i form av 
att leverantören etablerar transmissionsförbindelsen till slutkunden, vilket 
motiverar ett högre pris än för fysiskt tillträde. Det högre priset uppvägs dock 
av att grossistkunden slipper investera i och etablera egen ändutrustning. 
Kostnaden vid operatörsbyte är också väsentligt lägre med virtuellt tillträde, 
eftersom någon fysisk omkoppling inte behöver ske i telestationen. 
Sammantaget blir grossistkundens kostnad för att upprätta en förbindelse till 
slutkunden likartad oavsett om det sker med fysiskt eller virtuellt tillträde. 

                                                 
67 EU-kommissionens förklaringsdokument, avsnitt 4.2.2.1. 
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Ur efterfrågeperspektiv ska således lokalt virtuellt tillträde ses som utbytbart 
med lokalt fysiskt tillträde och ingå på den relevanta marknaden. 

1.6.3 Gränsdragning mot andra grossisttillträden. 

Nedan följer ett avsnitt där PTS redogör för gränsdragningar till närliggande 
marknader och andra typer av tillträden. 

Relationen till marknaden för centralt tillträde, marknad 3b 

Kommissionen har utöver grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur identifierat ytterligare en marknad i grossistledet som är 
förknippad med tillhandahållandet av bredbandstjänster till slutkunder via en 
fast anslutningspunkt. Centralt tillträde i grossistledet via en fast 
anslutningspunkt, erbjuds, till skillnad mot lokalt tillträde, typiskt sett på en 
högre och mer centralt lager i nätverksarkitekturen68 och kan användas för att 
erbjuda best-effort slutkundsprodukter.69  

En operatör som använder sig av fysiskt tillträde till nätinfrastruktur gör själv 
omfattande investeringar i utrustning, vilket ger en större kontroll över 
bredbandstjänstens tekniska parametrar och tillför en stor andel av 
slutkundstjänstens förädlingsvärde. En operatör som i stället använder sig av en 
virtuell överföringstjänst som bitströmstillträde behöver inte göra motsvarande 
investeringar. I gengäld har denne inte samma kontroll eller samma möjlighet 
att differentiera sina produkter som den som själv disponerar över den aktiva 
utrustningen.  

Utifrån vad som sägs ovan anser PTS att centralt tillträde i grossistledet via en 
fast anslutningspunkt inte ingår på marknaden för lokalt tillträde till fiber.  

Relationen till marknaden för högkvalitativt tillträde, marknad 4 

EU-kommissionen har i sitt förklaringsdokument70 till rekommendationen från 
201471 beskrivit två slutkundsmarknader för tillträde till fasta generiska 
datatjänster (särskilt tillhandahållandet av internettjänster). EU-kommissionen 
har därvid utgått ifrån att det finns betydande skillnader i efterfrågan från å ena 
sidan privatkunder och små företag (marknad 3a och 3b, s.k. 
massmarknadsprodukter) och å andra sidan medelstora och stora företag72 
(marknad 4, s.k. högkvalitativt tillträde). 

Med massmarknadsprodukter avser EU-kommissionen s.k. grundläggande 
bredbandstjänster som tillhandahålls i fasta nät och som inte inkluderar till 

                                                 
68 Centralt grossisttillträde på lager 3 tillhandahålls typiskt sett med tillträdespunkt på regional och på 
nationell nivå i operatörers nät.   
69 EU-kommissionens förklaringsdokument, avsnitt 4.2.2.2.  
70 EU-kommissionens förklaringsdokument. 
71 EU-kommissionens rekommendation från 2014, p. 7-10 i skälen. 
72 Med stora företag avses enligt EU-kommissionens fler än 250 anställda, med mellanstora företag avses 
färre än 250 anställda och med små företag avses färre än 50 anställda. Även årsomsättningen har 
betydelse i bedömningen av företagets storlek. Se EU-kommissionens rekommendation från den 6 maj 
2003 om definitionen på små och medelstora företag (2003/361/EC). 
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exempel att skräddarsy dataöverföringstjänster för slutkunder eller tillhandahålla 
dedikerad eller symmetrisk kapacitet och inte heller garanterade 
reparationstider. Utmärkande för slutkundstjänsterna avsedda för större företag 
är enligt EU-kommissionen hög tjänstekvalitet och garanterad tillgänglighet, 
tillräckligt hög upp- och nedladdningshastighet samt begränsad överbokning. 
De tjänster som typiskt efterfrågas av medelstora och stora företag är därför 
enligt EU-kommissionen högkvalitetsanslutningar med fast anslutningspunkt 
till internet med hög kapacitet och begränsad överbokning, förbättrad 
kundtjänst och korta reparationstider, mobilabonnemang för anställd personal, 
ip-telefoni, datacenter och back-up. I de fall företaget har verksamhetsställen på 
flera orter efterfrågas ofta dedikerade dataförbindelser mellan dessa. Vissa 
företag efterfrågar även VPN-nät (virtual private networks), som är företagsnät 
som byggs upp för att hantera kommunikationen mellan företagens lokala 
datanät på respektive verksamhetsställe. 

En operatör som vill erbjuda slutkundstjänster på marknaden för lokalt tillträde 
kan köpa produkter på marknaden för högkvalitativt tillträde. De operatörer 
som säljer tillträde på marknaden för högkvalitativt tillträde är dock inriktade på 
tjänster till medelstora och stora företag och tillträdet blir ofta dyrare än vad 
som är motiverat för att erbjuda slutkundstjänster till hushåll och små företag. 

Utifrån vad som sägs ovan anser PTS att marknaden för lokalt tillträde till 
kopparaccessnät inte omfattar högkvalitativt tillträde i grossistledet som 
tillhandahålls inom ramen för marknad 4.  

1.6.4 Utbytbarhet från utbudssidan 

För att ställa om sin produktion och börja tillhandahålla utbytbara produkter på 
marknaden på lokalt tillträde måste ett företag ha tillgång till kopparbaserat 
accessnät. PTS bedömer inte att det finns sådana företag som snabbt och utan 
avsevärda kostnader och kommersiella risker kan börja tillhandahålla lokalt 
tillträde till kopparnätinfrastruktur och därmed ingen utbytbarhet från 
utbudssidan som utövar konkurrenstryck på befintliga aktörer. 

1.6.5 Sammanfattande bedömning av den produktmässiga 
avgränsningen av grossistmarknaden  

Mot bakgrund av att fasta bredbandstjänster levererade över fiber- och kabel-
tv-nätet inte ingår på samma slutkundsmarknad som den för leverans av fasta 
bredbandstjänster över kopparnätet finns det inga identifierade produkter som 
potentiellt ingår på grossistmarknaden för lokalt tillträde till kopparnätet – 
följaktligen genomförs ingen utbytbarhetsanalys på grossistnivå. 

PTS finner preliminärt att den produktmässiga avgränsningen av marknaden för 
lokalt tillträde till kopparnätet i grossistledet omfattar: 

• fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade accessnät, 
• virtuellt tillträde över kopparbaserade accessnät mellan slutkunden och 

en överlämningspunkt i, eller i omedelbar anslutning till, SMP-
operatörens telestation. 
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1.7 Geografisk avgränsning av den relevanta 

grossistmarknaden för lokalt tillträde över 
kopparnätinfrastruktur 

1.7.1 Metod för geografisk marknadsavgränsning 

Den relevanta geografiska marknaden definieras som det område där de 
aktuella företagen deltar i utbudet och efterfrågan av de aktuella produkterna, 
och där konkurrensvillkoren är likartade eller tillräckligt enhetliga och som 
därför kan särskiljas från angränsande områden där de rådande 
konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda.73 Grundprinciperna vid den 
geografiska avgränsningen är desamma som vid produktavgränsningen, 
nämligen principerna om efterfråge- och utbudssubstitution. Syftet är att 
avgränsa ett område där konkurrensförutsättningarna märkbart skiljer sig från 
omkringliggande områden. 

Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation 
traditionellt har funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med nationell 
täckning har marknaderna ofta befunnits vara nationella. Förekomsten av 
alternativ infrastruktur i vissa områden kan dock leda till varierande 
konkurrenstryck i olika delar av landet.74 Det är inte i sig tillräckligt att det finns 
flera leverantörer närvarande inom ett visst geografiskt område, utan ytterligare 
bevisning om strukturella och beteendemässiga aspekter krävs för att påvisa 
sådana skillnader i konkurrensvillkor att området ska anses utgöra en separat 
geografisk marknad.75 Enligt EU-kommissionen ska hänsyn tas till bl.a. följande 
parametrar för att bedöma eventuella skillnader i konkurrensförhållanden 
mellan olika områden:76 

• Aktörernas storlek och antal 
• Marknadsandelarnas fördelning 
• Prisskillnader 
• Efterfrågekaraktäristik 
• Skillnader i produktfunktionalitet eller marknadsföringsstrategier 
• Skillnader i förekomsten av inträdeshinder 

Lokala eller regionala delmarknader ska endast definieras om märkbart och 
objektivt skilda konkurrensförhållanden klart kan identifieras av 
regleringsmyndigheten.77 Analysen av den geografiska marknaden syftar till att 
undersöka huruvida någon eller några delar av landet präglas av en högre eller 

                                                 
73 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 56, vilka återges i prop. 2002/03:110, s. 273. 
74 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2014, avsnitt 2.5. 
75 Se exempelvis Letter SG-Greffe (2008) D/200640, 14 februari 2008, mål UK/2007/0733, s. 7 f, Letter 
SG-Greffe (2011) D/4675 i mål PL/2011/1184, s. 6, och Letter SG-Greffe (2008) D/201384 i mål 
AT/2008/0757, s. 7. 
76 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5 och förstainstansrättens dom i förenade 
målen T-346/02 och 347/02 Cableuropa m.fl. motEU-kommissionen (2003), p. 115 ff. 
77 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5.  
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lägre grad av konkurrens än övriga delar. En högre grad av konkurrens innebär 
en begränsning av SMP-operatörens förmåga att utöva betydande 
marknadsinflytande, dvs. förmågan att agera oberoende på marknaden och 
exempelvis höja priserna, sänka tjänsternas kvalitet eller begränsa utbudet.  

Skillnaderna i konkurrensvillkor ska också vara tillräckligt etablerade och 
varaktiga.78 Det är därför viktigt att de områden som ligger till grund för den 
geografiska analysen uppfyller vissa kriterier:79 

• Områdena ska vara tillräckligt små för att konkurrensförhållandena inte 
ska variera märkbart inom området, men samtidigt stora nog för att 
insamlande och analys av marknadsdata inte blir onödigt betungande 
för operatörer och regleringsmyndigheten. 

• Områdena ska täcka samtliga operatörers nätstrukturer. 
• Områdena ska ha tydliga och varaktiga gränser.  

Delmarknader med liknande konkurrensvillkor kan grupperas samman och 
analyseras som en relevant geografisk marknad, eftersom resultatet av 
marknadsanalysen kommer att bli detsamma som om varje enskild delmarknad 
bedömts för sig.80 

1.7.2 Tidigare geografisk avgränsning av den svenska 
grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
kopparnätinfrastruktur 

I 2015 års beslut fann PTS att den geografiska marknaden för lokalt tillträde, 
vilken inkluderade lokalt tillträde till koppar och fiber, var nationell. 

1.7.3 Geografiska skillnader i konkurrensvillkor 

Telia är ägare till 99,93 procent av slutkundsaccesserna över metallbaserad 
infrastruktur i Sverige81. Telia är således den enda betydande aktören med 
kopparnätsinfrastruktur i Sverige. Avgörande för att bedöma vilket 
konkurrenstryck som möter Telia i egenskap av leverantör av lokalt tillträde till 
koppar är produktmarknadsavgränsningen. Givet att alternativa infrastrukturer 
inte bedöms vara på samma produktmarknad som koppar blir slutsatsen att 
Telia i princip är ensam aktör på den relevanta marknaden, oavsett vilken 
geografisk avgränsning som påförs produktmarknaden.  

Det faktum att Telia har ett nät som täcker stora delar av landet82, har ett 
nationellt enhetligt produktutbud83 och tillämpar nationell prissättning ger en 
klar indikation på att konkurrensvillkoren är likartade och att det saknas lokala 

                                                 
78 Se Case AT/2008/0757: Wholesale broadband access in Austria och Case UK/2007/0733: Wholesale 
broadband access in the UK. 
79 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5. 
80 Berec Common Position on geographic aspects of market analysis (definition and remedies), p. 129-130.  
81 Svensk Telekommarknad 2015, tabell 71.  
82 I oktober 2016 hade 93,25 procent av Sveriges hushåll tillgång till bredband via xDSL, Svensk 
Telekommarknad.  
83 Det finns heller ingen skillnad i produktifiering mellan SDU och MDU.  
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variationer i marknadsmakt. PTS bedömning är då att det inte går att skilja ut 
områden i Sverige där konkurrensförhållandena är märkbart annorlunda jämfört 
med andra områden. 

PTS bedömer också att det är osannolikt att nya kopparaktörer kommer att 
etablera sig i Sverige i framtiden. 

Marknaden för lokalt tillträde till kopparbaserat accessnät bedöms således 
preliminärt vara nationell. 

 


