
TeliaSoneras syn på förutsättningarna för ett åtagande om Equivalence of Input  

EU-kommissionen publicerade i december 2012 ett utkast till rekommendation om icke-diskriminering 

och kostnadsmetoder.1 Rekommendationen gäller tillämpningen av skyldigheterna icke-diskriminering 

och kostnadsbasering i de fall regleringsmyndigheten, i enlighet med regelverket, har funnit att sådana 

skyldigheter kan och bör åläggas eller behållas, se punkterna 2 och 3 i förslaget.  

I samband med PTS arbete med marknadsanalyser avseende marknaderna 4 och 5 har TeliaSonera 

ombetts att redogöra för sin syn på förslaget till rekommendation och på utformningen av ett åtagande 

om att införa Equivalence of Input (EOI) i enlighet med punkt 50 i utkastet.2 

TeliaSonera anser att en stabil, rimlig och förutsebar reglering som bl.a. medger flexibilitet vid 

prissättningen av fiber och ett stabilt kopparpris är avgörande faktorer för kommersiella investeringar i 

nästa generations nät. Den del av regleringen som under de senaste åren bidragit till klart störst 

osäkerhet och som dessutom ger störst begränsning i flexibilitet är den kostnadsbaserade 

prisregleringen.   

TeliaSonera är därför positivt inställt till kommissionens förslag att, i de fall rekommendationen 

omfattar, ersätta en kostnadsbaserad prisreglering av fiber med utökade krav på icke-diskriminering 

genom införande av EOI samt ett stabilt kopparpris på en nivå som möjliggör både konkurrens och en 

utbyggnad av ny infrastruktur. Denna kombination av skyldigheter syftar till att säkerställa en effektiv 

konkurrens samtidigt som de negativa effekterna av en kostnadsbaserad prisreglering av fiber undviks. 

Som den största enskilda investeraren i nästa generations nät är detta en regleringsmetod som 

TeliaSonera generellt står bakom.  

Equivalence of Input 

Ett införande av EOI skulle medföra betydande kostnader och kräva såväl omfattande IT-utveckling som 

utökat manuellt arbete under övergångsperioder. En förutsättning för ett åtagande från TeliaSonera om 

att införa EOI är därför att det resulterar i mer stabilitet och flexibilitet, och att de positiva effekterna 

överväger kostnaderna för införandet för bolaget. Ett åtagande i enlighet med kommissionens 

rekommendation är därför villkorat av att den kostnadsbaserade prisregleringen av fiber tas bort. Vidare 

bör EOI endast införas för produkter där väsentliga investeringar är önskvärda och där kostnaderna för 

införandet inte överstiger den nytta det skulle medföra. Givet den svenska marknadsstrukturen och 

nuvarande reglering är enligt TeliaSonera ett åtagande om att införa EOI därför endast aktuellt för 

reglerade passiva fiberprodukter3.    

                                                           
1
 Draft Commission Recommendation on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to 

promote competition and enhance the broadband investment environment. 
2
 De förutsättningar för ett åtagande som TeliaSonera anger nedan är baserade på det utkast som kommissionen 

publicerade i december 2012. Om den slutliga lydelsen avviker i väsentliga hänseenden från det publicerade 
utkastet förbehåller sig TeliaSonera möjligheten att ompröva förutsättningarna för ett åtagande om EOI.  
3
 I detta inkluderas inte samlokaliseringsprodukter. Eftersom Skanova inte äger samlokaliseringsutrymmen 

bedömer TeliaSonera att kostnaden för att implementera EOI skulle väsentligt överstiga den nytta det skulle kunna 
medföra.  



Utöver den likabehandling som Skanova redan idag tillämpar, och som löpande granskas och följs upp av 

EAB, innebär ett åtagande om EOI även att kunden Telia och externa kunder använder samma gränssnitt 

vid förfrågningar och beställningar till Skanova. Övergången till EOI uppnås genom att samtliga aktörer 

på marknaden har tillgång till: 

- Samma produkt – samma avtal, kvalitet, support 

- Samma pris – samma prislista, samma rabattsystem 

- Samma information – samma gränssnitt för förfrågan med information från samma källa 

- Samma orderflöde – samma gränssnitt och process fram till leverans 

- Samma leverans – samma villkor för leverans från samma leverantör 

- Samma fakturering – fakturor som genereras från samma system  

Som en förlängning till införandet av ett gemensamt orderflöde är det logiskt att även se över en 

implementering av ett gemensamt gränssnitt och flöde för service och felavhjälpning.  

Förändringen skulle innebära att alla inte bara köper samma produkt utan även gör det på samma sätt. 

Det skulle sålunda bara finnas en enda ingång mot Skanova för förfrågningar, beställningar, etc av de 

aktuella produkterna. En implementering av EOI innebär därför en ökad transparens genom att 

Skanovas mätning av KPI:er för att garantera likabehandling görs på samma sätt för leveranser till 

kunden Telia respektive Skanovas övriga kunder. Uppföljning och tillsyn av likabehandling blir därmed 

enklare och mer transparent. Detta ökar även möjligheterna till en mer effektiv tillsyn.  

Ett införande av EOI innebär förändringar i både Telias och Skanovas verksamhet. Existerande 

processer/system måste brytas upp och nya etableras för de slutkundsaffärer inom Telia som nyttjar 

passiva reglerade fiberprodukter (inom marknad 4). Detta omfattar enligt nu gällande skyldighetsbeslut 

framförallt följande produktområden: 

- Fiber till villa  

- Fiber till flerfamiljshus 

- Fiber till företag 

- Fiber till telestation (backhaul) 

Även om den relevanta produkten från Skanova är densamma för flera av ovan nämnda 

produktområden, varierar processer och system på den köpande Telia-sidan utifrån produktområde. 

Införandet av EOI behöver därför delas upp på respektive produktområde och eventuellt även utifrån 

olika delprocesser. TeliaSoneras bedömning är att ett införande av EOI för de fyra ovan angivna 

produktområdena är möjligt att genomföra stegvis under en treårsperiod. En övergång till en reglering i 

enlighet med kommissionens utkast till rekommendation, punkt 50, är därför möjlig att genomföra 

under den tidsperiod som nästa skyldighetsbeslut avser att omfatta. Den första produkten skulle kunna 

implementeras redan under 2014.   

Att utöka genom att implementera ett gemensamt gränssnitt och flöde för service och felavhjälpning tar 

på grund av dess komplexitet sannolikt något längre tid än 3 år eftersom det måste kunna hantera både 



fiberförbindelser som orderlagts enligt det nya beställningsflödet men även äldre förbindelser som 

beställts och registrerats enligt tidigare system och processer.  

Av punkt 52 i utkastet till kommissionens rekommendation framgår på vilket sätt EOI är tänkt att 

implementeras. Implementeringen bygger på ett signerat åtagande om en övergång till EOI i enlighet 

med en specificerad tidplan. Åtagandet och tidplanen blir en del av skyldighetsbeslutet. TeliaSonera 

anser att detta är en adekvat lösning vid ett införande av en reglering i enlighet med punkt 50 i utkastet 

till rekommendation och är därför berett att medverka till att en tidplan tas fram och signera ett 

åtagande under de förutsättningar som angetts ovan. 

 

Skyldigheter relaterade till EOI 

Av punkt 50 i utkastet till kommissionens rekommendation framgår att en skyldighet att implementera 

EOI ska kombineras med två ytterligare skyldigheter för att prisregleringen av passiva NGA ska kunna 

lyftas (eller inte implementeras). Dessa skyldigheter är teknisk respektive ekonomisk replikerbarhet. 

Teknisk replikerbarhet är en skyldighet som i detta sammanhang (punkt 50) är tänkt att användas under 

övergången till EOI. Fram till dess att EOI är implementerat för exempelvis ett produktområde ska 

sålunda teknisk replikerbarhet garanteras i enlighet med punkt 19 eller 20 i utkastet. 

Avseende ekonomisk replikerbarhet säkerställs det idag via konkurrenslagen att det finns ett tillräckligt 

utrymme mellan Skanovas priser och prissättningen av Telias slutkundsprodukter. En reglering avseende 

ekonomisk replikerbarhet bör därför ta sin utgångspunkt i konkurrenslagen och utformas så att de 

positiva effekterna av att ett borttagande av en kostnadsbaserad prisreglering i form av ökad stabilitet 

och flexibilitet i prissättningen inte inskränks. 

Ett test avseende ekonomisk replikerbarhet måste därför ge utrymme för differentiering av såväl pris 

som marginal mellan olika kundkategorier beroende på faktorer såsom användning, tjänster, kvalitet, 

boendeform, etc. Differentiering av pris och marginal är ett viktigt medel för att kunna möta olika 

kundbehov men också för att kunna anpassa en produkt eller erbjudande utifrån olika 

konkurrenssituationer. Flexibilitet i prissättningen är därför helt avgörande för att kunna uppnå en 

tillräckligt hög beläggningsgrad och intjäning så att en investering i ny infrastruktur ska kunna bli lönsam. 

Testet måste därför utformas efter dessa principer och lönsamheten bedömas utifrån ett ”portföljtänk” 

snarare än utifrån enskilda produkter, tjänster eller erbjudanden.  

Vidare måste testet beakta att investeringar i ny infrastruktur kan vara lönsamma sett över en relativt 

lång tidsperiod. En positiv marginal under de inledande åren kan varken garanteras för den som gör 

investeringen eller för den som köper tillträde till passiva produkter för att kunna etablera sig på 

slutkundsmarknaden. Syftet med ett test av ekonomisk replikerbarhet måste vara att bedöma 

möjligheten till en långsiktig lönsamhet för en portfölj av produkter.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


