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Första samråd med berörda aktörer 
angående marknadsanalys avseende 

 marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
 

Inledning 

Sverige befinner sig mitt i ett teknikskifte från tjänster via befintlig 
kopparbaserad infrastruktur till tjänster via fibernät och mobila bredbandsnät. 
Vi ser att det finns ett starkt intresse av att investera i den nya infrastrukturen 
och att konkurrensförutsättningarna är under förändring, inte minst på regional 
och lokal nivå. Sverige ligger på många sätt i framkant av denna utveckling ur 
ett EU-perspektiv. Samtidigt pågår ett arbete inom EU-kommissionen om nya 
rekommendationer för hur regleringen ska utformas, för att främja utbyggnad 
av den nya infrastrukturen och konkurrensen på marknaden. EU-
kommissionen signalerar tydligt i det utkast till rekommendation1 som 
publicerats att det är dags att tänka nytt kring regleringen. 

En slutsats som PTS har dragit av denna utveckling är att den nya regleringen 
för accessnätsmarknaderna som vi arbetar med idag inte kan se likadan ut som 
den nu gällande reglering som beslutades 2010.  

Vi har under våren haft individuella möten med ett antal köpande och säljande 
aktörer på grossistmarknaderna, för att diskutera två möjliga regleringsalternativ 
för de kommande besluten på marknaderna för nätinfrastruktur- och 
bitströmstillträde. Denna dialog har varit mycket givande och i detta första 
samråd avspeglas de tankar vi har diskuterat i den PM som samråds tillsammans 

                                                 

1 Commission Recommendation of XXX on consistent non-discrimination obligations and costing 
metholodgies to promote competition and enhance the broadband investment environment. 
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med beslutsutkastet. För att ta fram en hållbar och effektiv reglering för 
framtiden är vi beroende av att ta del av många aktörers synpunkter. Därför 
genomför vi detta första samråd på marknaden för nätinfrastrukturtillträde.  

I normalfallet samråds marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde 
samtidigt. PTS behöver ytterligare tid för att färdigställa utkastet till 
bitströmsbeslut. Orsaken är att den marknadsavgränsning vi arbetar utifrån 
pekar mot att det inte finns någon aktör med sådan marknadsmakt att den ska 
utses till SMP-operatör på bitströmsmarknaden. För att säkerställa denna 
arbetshypotes behöver PTS närmare analysera samtliga aspekter som kan 
påverka SMP-bedömningen. 

Vi beräknar att utkastet till bitströmsbeslut kommer att samrådas under 
september. Resterande samråd och notifiering (EU-samråd) kommer dock att 
ske parallellt för marknad 4 och 5. 

Samrådets omfattning 

PTS har utarbetat förslag till beslut om fastställande av företag med betydande 
inflytande på marknaden2 samt principer för utformningen av regleringen på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde3.  

PTS efterfrågar nu synpunkter på förslagen från marknadens aktörer, genom ett 
första samråd. Myndigheten kommer i ett andra samråd att lämna förslag på hur 
skyldigheterna konkret kan komma att utformas. Detta för att myndigheten 
först vill ta del av marknadens synpunkter på de nu föreslagna principerna för 
regleringens utformning. 
 
När PTS har gjort en bedömning av de inkomna synpunkterna kommer 
myndigheten att återkomma till marknaden med ett fullständigt förslag till 
beslut. Samråd 2 kommer därvid att inkludera förslag till utformning av 
skyldigheter.  
 
Till följd av att detta första samråd inte omfattar förslag på den konkreta 
utformningen av skyldigheter, kan PTS komma att finna skäl att förlänga 
samrådsprocessen genom ett tredje samråd med marknaden.  
 

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

Reglerna om samråd, som finns i 8 kap. lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK), syftar till att ge marknadens aktörer, Europeiska 

                                                 

2 Se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
3 Se Två förslag till regleringen av marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
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kommissionen och andra berörda parter tillfälle att yttra sig över förslagen till 
beslut.  
 
Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen 
till PTS på adressen smp@pts.se senast den 19 september 2013. Svaren 
kommer att publiceras på PTS hemsida. 
 
Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er 
begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats. 
 
Om ni har några frågor med anledning av samrådet, vänligen kontakta: 
Susanna Mattsson eller Emilie Fridensköld, 08-678 5500. 
 
 

Inbjudan till hearing 

PTS bjuder även in till en hearing med anledning av att det formella samrådet 
har inletts. Syftet med hearingen är att ge berörda parter möjlighet att ställa 
frågor till PTS avseende de samrådda förslagen. 
 
Hearingen kommer att äga rum tisdagen den 10 september kl 15:00 i PTS 
lokaler på Valhallavägen 117. 
 
Anmälan till hearingen görs senast 3 september till Susanna Mattsson via e-post 
susanna.mattsson@pts.se  
 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Göran Marby 

Generaldirektör 

 

mailto:susanna.mattsson@pts.se
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Frågor som kan vara utgångspunkt för samrådssvaren 

Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer och 
andra berörda angående förslagen till beslut. För att PTS ska få ett så gediget 
underlag som möjligt inför utformningen av beslutet är det viktigt att berörda 
parter lämnar synpunkter på förslaget till PTS. 
 
Frågeställningar hänförliga till: 

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde 

1. Delar ni PTS beskrivning av slutkundsmarknaden för bredband i 
Sverige? 

2. Delar ni PTS produktmarknadsavgränsning av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde? 

3. Delar ni PTS geografiska marknadsavgränsning av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde? 

4. Delar ni PTS fastställande av företag med betydande inflytande? 

5. Vad tror ni är de mest väsentliga förändringarna på 
bredbandsmarknaden den kommande 3-årsperioden?  

6. Vad i den framtida utvecklingen av bredbandsmarknaden kan ha 
betydande påverkan på konkurrenssituationen och därmed behovet av 
reglering på den aktuella marknaden? 

 
Frågeställningar hänförliga till: 

Två förslag till regleringen av marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

1. Vilken är marknadsaktörernas inställning till EOI? Vilka nackdelar 
respektive fördelar ser marknaden med EOI? 

2. Vilka omständigheter kan påverka proportionaliteten av ett åläggande 
om EOI? 

3. Vilket behov finns av att utföra tekniska replikerbarhetstest beträffande 
produkter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde? 

4. Vilka tillträdesskyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
bör omfattas av en eventuell skyldighet om EOI?  
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5. Hur bör en skyldighet om att tillämpa EOI utformas? Vilken detaljnivå 
skapar tillräckligt tydliga och förutsägbara ramar för en skyldighet? 

6. Vilka parametrar är viktigast att säkerställa vid eventuell skyldighet att 
tillämpa EOI? 

7. Finns det anledning att ändra vilka nyckeltal som mäts för att säkerställa 
tillämpningen av en sådan skyldighet? 

8. Hur väl uppfyller TeliaSoneras förslag som framgår av bilaga 1 de krav 
på EOI som bör ställas i enlighet med ovan? 

9. Under förutsättning att EOI implementeras: Hur ser enligt marknadens 
bedömning förutsättningarna ut för att lyfta prisregleringen på tillträde 
till det fiberbaserade nätet i Sverige? 

10. Under förutsättning att EOI implementeras: Kan enligt marknadens 
bedömning kopparpriset ha en sådan återhållande effekt på priset på 
tillträde till fiberaccess i Sverige som beskrivs ovan? 

11. I vilken utsträckning anser marknaden att andra infrastrukturer kan ha 
en hämmande effekt på TeliaSoneras pris på tillträde till fiberaccess? 

12. Finns det anledning att överväga om förutsättningarna för att inte 
prisreglera tillträde till fiberaccess endast finns i vissa områden i 
Sverige? I så fall vilka? 

13. Hur bör PTS ta hand om eventuella avvikelser som tyder på 
marginalklämning?  

14. Vilken relevant slutkundsprodukt ska ingå i det ekonomiska 
replikerbarhetstestet? Hur bör ”bundlade” produkter behandlas? 

15. Vilka relevanta insatsvaror bör ingå i grossistpriset? 

16. Vilka praktiska svårigheter behöver PTS, SMP-operatören och 
grossistkunder ha beredskap för? 

17. Hur ska det ekonomiska replikerbarhetstestet övervakas? 

18. Hur ser marknaden att implementeringen av EOI och utformningen av 
prisregleringen på tillträde till fiberaccess bör relatera till varandra? 
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19. Vilken typ av övergångslösningar ser marknaden behov av om EOI 
införs så som beskrivits ovan? 

20. Är det med hänsyn till marknadens utveckling lämpligt med 
differentierade skyldigheter, särskilt avseende prisreglering på tillträde 
till fiberaccess, även om EOI inte kan implementeras? 

21. Instämmer ni i PTS beskrivning av förutsättningarna för att 
differentiera skyldigheter generellt? 

22. Vad ni anser om att de geografiska områden som kan komma ifråga 
bestäms till kommuner? 

23. Under förutsättning att EOI inte införs: Anser ni att de av PTS ovan 
skisserade kriterierna utgör en rimlig utgångspunkt för att analysera 
behovet av prisreglering? 

24. Under förutsättning att EOI inte införs: Vilka av dessa faktorer är enligt 
er av störst betydelse för frågan om prisreglering är nödvändig och 
proportionerlig i ett område? 

25. Under förutsättning att EOI inte införs: Finns det andra faktorer som 
PTS bör undersöka vid analysen enligt ovanstående? 

26. Under förutsättning att EOI inte införs: Kräver frånvaron av 
prisreglering ytterligare skyldigheter, t.ex. liknande de 
replikerbarhetstester som EU-kommissionen föreslagit vid införandet 
av EOI? 

27. Vilka konsekvenser skulle en geografiskt differentierad lösning som den 
ovan beskrivna få? 

28. Vilken bedömning gör marknaden om avvägningen mellan behovet av 
flexibilitet och förutsebarhet, särskilt med avseende på rimliga 
tidsintervall? Är det här föreslagna regleringsalternativet en praktiskt 
hållbar lösning? 
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Samrådets fyra4 steg 

Det formella samråd som nu inleds består av fyra steg innan PTS kan fatta ett 
slutgiltigt beslut för de marknader som berörs 
 

Första samrådet med operatörer 

Operatörerna får under minst en månad tillfälle att yttra sig om förslagen till 
beslut vad gäller den marknadsavgränsning, identifiering av företag med 
betydande inflytande och de skyldigheter som PTS avser att besluta om. Efter 
samrådet publiceras operatörernas yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar 
sedan in relevanta delar av yttrandena i beslutsutkasten. 
 

Andra samrådet med operatörer samt med Konkurrensverket 

Operatörerna får återigen under en månad tillfälle att yttra sig om förslagen till 
beslut. Förslagen till beslut skickas även till Konkurrensverket som samma tid 
på sig att avge yttranden. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på 
PTS webbplats. PTS arbetar sedan in relevanta delar av yttrandena i 
beslutsutkasten. 
 

EU-kommissionen och regleringsmyndigheter underrättas 

Sedan den 1 juli 2011 gäller nya regler beträffande samråd med EU-
kommissionen och andra berörda organ. Förslagen till beslut skall överlämnas 
såväl till EU-kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna 
som till organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation, Berec. EU-kommissionen och de europeiska 
regleringsmyndigheterna får en månad att lämna yttranden om besluten. 
Kommissionen har möjlighet att utsträcka denna period om kommissionen 
överväger att inte godta förslag till beslut om att fastställa en marknad som 
avviker från kommissionens rekommenderade marknader eller som avser 
identifiering av företag med betydande inflytande. Om kommissionen beslutar 
sig för att inte godta ett sådant förslag till beslut får PTS inte meddela beslut. 
Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras 
sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från 
kommissionens beslut. Om kommissionen beslutar att inte godta ett förslag till 
beslut om skyldigheter får PTS inte meddela beslut förrän Kommissionen 
lämnar en rekommendation eller återkallar sina förbehåll. PTS publicerar 
förslagen till beslut på PTS webbplats. Eventuella omarbetningar av 
beslutsutkasten utifrån EU-kommissionens yttrande görs. 
 

Slutgiltigt beslut 

När PTS slutligen har fattat beslut skickas det till berörda parter och publiceras 

                                                 

4 PTS kan komma att finna skäl att hålla ytterligare ett samråd avseende marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde till följd av att samrådet som äger rum mellan den 19 juni och 19 september inte 
inkluderar förslag till skyldigheter. 
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på PTS webbplats, www.pts.se. 
 
 


