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Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

Begäran om yttrande enligt 23 § förordningen (2003:396) om 

elektronisk kommunikation – marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

11-9306 

Sammanfattning 

 Konkurrensverket vill beredas möjlighet att delta också i ett kommande 

samråd som avser ett beslutsförslag som även omfattar skyldigheter. 

 Konkurrensverket har ingen invändning när det gäller PTS:s slutsatser 

avseende den gjorda avgränsningen av relevant slutkundsmarknad, gros-

sistmarknad och geografisk marknad samt fastställande av att Telia Sonera 

har betydande inflytande på marknaden. 

 Om EOI får ett brett genomslag i olika medlemsstater ökar harmonise-

ringen i gällande reglering vilket påverkar konkurrensen positivt bl.a. 

eftersom gränsöverskridande och konkurrerande verksamheter förenklas.  

 Enligt Konkurrensverket finns det starka skäl att följa utvecklingen vad 

gäller det s.k. kopparankarets effekter på prisutvecklingen vad avser till-

träde till svart fiber. 

 För att det s.k. ekonomiska replikerbarhetstestet i praktiken ska bidra till 

konkurrensneutralitet på nedströmsmarknaden synes det nödvändigt att 

testet ger utrymme att behandla olika tjänster var för sig.  

 Konkurrensverket vill peka på att kommunala stadsnät, vid behov och 

under vissa omständigheter enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579), 

kan tvingas att ge nätinfrastrukturtillträde på rimliga villkor. 

 Konkurrensverket anser inte att PTS ska gå vidare med regleringsalterna-

tivet som innebär en geografiskt differentierad och föränderlig reglering.  
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Bakgrund 

PTS har den 19 juni 2013 publicerat ett första samråd med berörda aktörer angå-

ende marknadsanalys avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde och i 

samband därmed inbjudit Konkurrensverket att lämna synpunkter. Samrådet 

avser dels ett utkast till beslut om fastställande av företag med betydande infly-

tande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, dels promemorian ”Två förslag 

till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde”. 

PTS ska enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 

inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket avseende fastställande och 

analys av marknader, identifiering av företag med betydande inflytande samt 

beslut om skyldigheter. Konkurrensverket ska enligt 4 § tredje punkten i förord-

ning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket avge sådana yttranden. 

Det bör framhållas att de bedömningar som ska göras vid marknadsanalysen 

enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) kan skilja sig från de 

bedömningar som Konkurrensverket har att göra vid tillämpningen av konkur-

renslagen (2008:579), KL. Konkurrensverket är inte bundet i sin prövning enligt de 

generella konkurrensreglerna av de bedömningar som görs i marknadsanalyserna 

enligt LEK.1 

När det gäller detta samråds omfattning uppges att PTS kan komma att finna skäl 

att förlänga samrådsprocessen genom ett tredje samråd med marknaden eftersom 

detta samråd inte omfattar förslag på konkret utformning av skyldigheter. 

Med hänsyn till att nu aktuellt samråd inte innehåller förslag på skyldigheter utan 

endast diskuterar två alternativa regleringslösningar vill Konkurrensverket bere-

das möjlighet att delta också i ett kommande samråd som avser ett beslutsförslag 

som även omfattar skyldigheter. 

Generella synpunkter 

Konkurrensverket anser det lovvärt att PTS mot bakgrund av marknadsut-

vecklingen i ett EU-perspektiv och utvecklingen på den svenska marknaden över-

väger grundläggande förändringar i regleringen för accessmarknaderna. En av de 

främsta utmaningarna vid förhandsreglering är att väl avväga behoven av förut-

sägbarhet respektive flexibilitet i meningen att regleringen anpassas efter föränd-

ringar på marknaden. Detta problem är särskilt stort på marknader som känne-

tecknas av höga fasta kostnader och där gjorda investeringar förväntas ge avkast-

ning under längre tid, vilket också kännetecknar nu aktuell marknad. I synnerhet 

på sådana marknader är det angeläget att säkerställa att regleringen inte onödigt-

vis hämmar investeringsbenägenheten.  

                                                      
1 Se prop. 2002/2003:110, Lag om elektronisk kommunikation, m.m., s. 275. 
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Det är i sammanhanget också angeläget att tillräckliga resurser kan avdelas för en 

effektiv tillsyn så att fastställda skyldigheter också i praktiken efterlevs på ett sätt 

som varit avsett vid fastställandet av skyldigheterna. Ett särskilt fokus på möjlig-

heterna till en effektiv tillsyn är således angeläget i nära anslutning till införandet 

av nya skyldigheter. 

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på 

marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

  

Konkurrensverket anser att PTS förtjänstfullt har analyserat marknadsförutsätt-

ningarna utifrån de krav som uppställs i att tillämpa förhandsregleringen inom 

sektorn elektronisk kommunikation. Konkurrensverket har ingen invändning när 

det gäller PTS:s slutsatser avseende den gjorda avgränsningen av relevant slut-

kundsmarknad, grossistmarknad och geografisk marknad samt fastställande av 

att Telia Sonera har betydande inflytande på marknaden. 

Två förslag till reglering av marknaden för infrastrukturtillträde 

Rubricerad promemoria diskuterar överväganden om två alternativa inriktningar 

vad avser framtida skyldigheter gällande marknaden för infrastrukturtillträde.  

Med hänsyn till dokumentets karaktär av diskussionsunderlag väljer 

Konkurrensverket att lämna övergripande synpunkter avseende de två framförda 

huvudalternativen i promemorian.   

2.1 Att införa s.k. Equivalence of Input (EOI) samt att eventuellt lätta på prisskyldigheten 

avseende fibertillträde 

 

En framträdande fördel med införande av en regleringsmodell som bygger på EOI 

är att den leder till ökad transparens. En ökad transparens kan förväntas ha posi-

tiva spridningseffekter när det t.ex. gäller förutsättningarna för en effektiv tillsyn 

och inte minst när det gäller ökad förutsägbarhet för aktörerna på marknaden. 

En annan fördel med att införa EOI för den svenska marknaden är att EOI synes 

vara den regleringsmodell för aktuella marknader som starkt förordas inom EU 

och som i vart fall på sikt kan förväntas få stort genomslag. Förutsatt att EOI får 

ett brett genomslag i olika medlemsstater ökar harmoniseringen i gällande regle-

ring vilket påverkar konkurrensen positivt bl.a. eftersom gränsöverskridande och 

konkurrerande verksamheter förenklas.  

I promemorian efterfrågas synpunkter på hur ett införande av EOI påverkar för-

utsättningarna att inte ålägga prisreglering (avsnitt 2.1.6). I analysen förs ett reso-

nemang om att det s.k. kopparankaret ska motverka överprissättning av tillträde 

till fiberaccess. Det är enligt Konkurrensverket uppenbart att den nämnda mot-

verkande effekten av kopparankaret kan förväntas ändra sig över tid. Marknads-

utvecklingen innebär bl.a. att fiberinfrastruktur ersätter kopparinfrastruktur och i 

takt med en ökad utbyggnad av fiberinfrastruktur minskar betydelsen av tillträde 
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via kopparaccess, dvs. kopparankarets prisdisciplinerande effekt avtar. Enligt 

Konkurrensverket finns det därför starka skäl att följa utvecklingen noggrant sär-

skilt vad gäller kopparankarets effekter på prisutvecklingen vad avser tillträde till 

svart fiber. 

Ett ekonomiskt replikerbarhetstest uppges säkerställa att marginalen mellan priset 

för den reglerade grossistprodukten tillträde till fiberbaserade accessnät, och slut-

kundsprodukten fast bredband, är tillräcklig för att grossistkunden ska kunna 

erbjuda fast tillträde till sina slutkundstjänster med lönsamhet (avsnitt 2.1.7). 

Enligt Konkurrensverket är det angeläget att PTS noggrant analyserar hur detta 

test ska utformas för att testet ska kunna åstadkomma önskad effekt. En av de 

största utmaningarna är att hitta lösningar som kan hantera olika typer av sam-

paketerade produkter. För att testet i praktiken ska bidra till konkurrensneutrali-

tet på nedströmsmarknaden synes det nödvändigt att testet ger utrymme att be-

handla olika tjänster var för sig. Det innebär att det inte bör vara nödvändigt för 

en tillträdande aktör att t.ex. erbjuda s.k. triple-play för att kunna uppnå en rimlig 

lönsamhet, utan testet bör möjliggöra kommersiellt tillträde också för aktörer som 

enbart väljer att erbjuda slutkonsumenterna t.ex. en bredbandstjänst.  

När det gäller det praktiska genomförandet av skisserad reglering konstateras 

bl.a. att PTS anser det skäligt att prisregleringen i sådana fall minskas gradvis, 

t.ex. successivt för en produkt i taget (avsnitt 2.1.8). Enligt Konkurrensverket 

bedömning synes denna inriktning vara ändamålsenlig bl.a. eftersom tillsynen i 

anslutning till upphörandet av viss prisreglering succesivt kan fokuseras och 

inriktas mot att säkerställa att en effektiv konkurrens kan upprätthållas för varje 

produkt på berörda marknader.  

2.2 Geografiskt differentierad prisskyldighet för tillträde till fiberaccess 

Det finns lokala variationer i konkurrenssituationen på lokala fibernätsmark-

nader. De stora skillnaderna ligger i jämförelsen mellan tätorter och glesbygd 

inom enskilda kommuner, men även mellan olika kommuner finns exempel på 

stora skillnader. Skillnaderna har att göra med bl.a. huruvida det finns ett lokalt 

stadsnät, stadsnätets täckning, hur ekonomiskt starkt stadsnätet är och på vilka 

villkor stadsnätet lämnar tillträde till sin nätinfrastruktur. 

Vad gäller möjligheten till konkurrens i fråga om tillträde till fiberaccessnät för-

tjänar kommunala stadsnät ett särskilt omnämnande. Många kommuner har egna 

stadsnät som kan konkurrera med Telia Sonera och andra nätägare. Stadsnät läm-

nar ofta tillträde till infrastruktur på begäran. Skulle ett stadsnät däremot vägra 

att ge tillträde på rimliga villkor finns en möjlighet att tvinga fram ett sådant till-

träde. Kan pågående eller framtida konkurrensstörning på grund av tillträdesväg-

ran påvisas, och det inte finns tillräckligt goda skäl för stadsnätet att agera på det 

viset, kan förfarandet angripas med hjälp av 3 kap. 27 § KL. Kommunala stadsnät 

kan alltså, vid behov och under vissa omständigheter, tvingas att med stöd av 

bestämmelser i konkurrenslagen ge nätinfrastrukturtillträde till rimliga villkor. 
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Ett geografiskt differentierat regleringsalternativ, som tar hänsyn till lokala 

konkurrensskillnader och är flexibelt, har teoretiska förutsättningar att vara mer 

proportionerligt och alltså mer träffsäkert än ett regleringsalternativ som inte gör 

det. På det sättet är geografiskt differentierad prisreglering tilltalande.  

I praktiken är det dock mycket svårt och resurskrävande att administrera en 

sådan reglering, särskilt eftersom det sker stora förändringar på marknaden. 

Stadsnät bildar samarbeten, vilket skulle kunna påverka konkurrensbedöm-

ningen. I fråga om marknadsutveckling har Konkurrensverket noterat att en 

konsolidering sker genom att privata aktörer köper upp kommunalt ägda stads-

nät, vilket förändrar marknadsstyrkan hos olika aktörer. Dessutom kommer 

ytterligare fiberinfrastruktur att anläggas under regleringsperioden. Konkurrens-

situationen förändras därmed på olika sätt och i många delar av landet, vilket 

skulle kunna leda till omfattande och återkommande behov av omregleringar. Att 

under pågående regleringsperiod göra förändringar i gällande reglering bidrar 

inte till förutsebarhet och stabilitet på marknaden. Detta kan leda till minskad 

investeringsbenägenhet och kanske även komma att utgöra ett inträdeshinder för 

nya aktörer, vilket torde påverka marknadens utveckling negativt. 

Sammantaget anser Konkurrensverket att PTS inte ska gå vidare med reglerings-

alternativet som innebär en geografiskt differentierad och föränderlig reglering. 

Kostnader för staten och berörda företag i form av administration och tillsyn, 

liksom instabila spelregler på marknaden, talar nämligen starkt mot ett införande 

av detta regleringsalternativ.  

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit 

konkurrensrådet Erik Westerström.  

Dan Sjöblom 

 Erik Westerström 

 


