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TDC Sveriges yttrande angående ”Två förslag till reglering av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde”, första samrådet angående marknad 4, PTS diarie-
nummer 11-9306 
 

 
TDC anser att det finns starka skäl att förbättra den regulatoriska situationen 
mot bakgrund av bl.a. den ”regulatoriska osäkerhet” som råder avseende 
t.ex. TeliaSoneras prissättning när det gäller kvartalsavgifter för tillträde till 
accessnätet (LLUB). Även regeringen har uppmärksammat den ”regulatoriska 
osäkerheten” (se bl.a. PM ”Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk 
kommunikation” N2013/3071/ITP) och TDC välkomnar därför initiativ från 
PTS:s sida att förbättra t.ex. kvalitén i PTS utredningar och beslut. 
 
Att i detta läge öka denna ”regulatoriska osäkerhet”, genom att på marknad 4 
införa en helt annan form av reglering av fiberaccesser, vore olyckligt. Istället 
ser vi hellre ett förtydligande och en förstärkning av existerande reglering, så 
att den kan tillhandahålla en stabil miljö på marknaden med förutsägbara vill-
kor för alla parter och minskad risk för marginalklämning.  
 
Angående de två alternativa förslag för reglering av marknad 4 för fiberacces-
ser som ligger framme för samråd, anser TDC följande: 
 
Avseende ”Equivalence of Input” (EOI), uppfattar vi att PTS i sina rekommen-
dationer fokuserar på fiberaccesser och inte ändrar grundprinciperna för re-
glering av kopparaccesser.  
 
Vi har svårt att se hur en reglering genom EOI i praktiken skulle införas, och 
framför allt hur nyckeltalen skulle bestämmas och följas upp. Det föreligger 
här en stor risk att dominerande operatör själv kan bestämma utformningen 
av nyckeltalen och därmed vrida marknadssituationen till sin fördel. 
 
Dessutom ser vi att tillsynen av EOI ger ökat tolkningsutrymme för alla be-
rörda parter, vilket i sin tur ökar risken för överklaganden och utdragna juri-
diska processer. 
 
Om EOI ändå införs, ser vi att prisregleringen inte bör lyftas. Vi ser bl.a. en 
ännu större risk för marginalklämning i detta fall än med existerande re-
glering. Genom marginalklämning kan en dominerande operatör höja priserna 
i sin grossistförrättning, mot sin egen slutkundsverksamhet och mot andra 
operatörers slutkundsverksamheter – utan att slutkundspriserna ändras. Där-
igenom flyttas marginalerna från dominerande operatörs slutkundsverksam-
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het till grossistverksamheten, samtidigt som de accessköpande operatörernas 
marginaler pressas nedåt.  
 
Marginalklämning har ofta visat sig vara svår att bevisa rent juridiskt, men 
kan ändå leda till en väsentlig snedvridning av konkurrensen på marknaden. 
Detta gör att mycket tydliga regler och riktlinjer måste finnas för domineran-
de operatör, vilket någon annan typ av reglering än prisreglering svårligen 
kan ge.  
 
Avseende geografiskt differentierad prisskyldighet, är presenterat förslag inte 
tillräckligt utförligt för att vi ska kunna ta tydlig ställning på denna punkt. Ba-
serat på mottagna uppgifter ser vi dock att nationell prisreglering är att före-
dra framför såväl EOI som geografiskt differentierad prisskyldighet. 
 
Om geografisk differentiering införs, bör en åtskillnad göras mellan fiber-
marknaden och kopparmarknaden. Substituerbarheten (både från ett rent 
tekniskt som juridiskt perspektiv) mellan en fiberanslutning och en kopparan-
slutning kan anses vara begränsad och är ofta förenad med stora engångsin-
vesteringar från kundens sida. På kopparmarknaden finns det en tydlig, na-
tionellt dominerande aktör, vilket innebär att prisskyldigheten på denna 
marknad i alla lägen bör vara nationell. 
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