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aktörer angående marknadsanalys avseende marknaden för fasta 

telefonitjänster”, D-nr Dnr: 15-4800, 15-4799 

 
TDC Sverige noterar inledningsvis att PTS inte framhåller den möjlighet som 
finns inom EU-rekommendationens ramar att behålla existerande reglering 
under ytterligare en regleringsperiod.  
 

TDC Sverige har följande kommentarer avseende underlaget: 
 

I. TDC Sverige ser fortfarande inte att det finns någon annan spelare 
som kan producera fasta telefonitjänster lika kostnadseffektivt som 
Telia, givet Telias starka ställning avseende såväl PSTN som 
kopparaccesserna i sig. Om en leverantör vill tillhandahålla fasta 
telefonitjänster i hela landet, finns det i praktiken inga reella 
alternativ till Telia som leverantör. 

a. Kopparnätet är fortfarande viktigt för stora delar av 
konsumentmarknaden och företagsmarknaden. 

b. ADSL över kopparnätet är inte tekniskt möjligt för alla kunder 
eller, för företagsmarknaden, alla kunders samtliga 
arbetsställen. 

c. Kommunikationsoperatörer finns inte över hela landet och 
utgör inte ett realistiskt alternativ på företagsmarknaden, 
givet att många företag har geografiskt utspridda 
arbetsställen. 

II. Analys av företagsmarknaden saknas i stort sett i underlaget. 
Dynamiken på företagsmarknaden är annorlunda jämfört med 
konsumentmarknaden, givet att företag kan ha många olika 
arbetsställen runtom i landet. Tillgång krävs till alla arbetsställen för 
att en leverantör ska kunna leverera fastnätstelefoni. Utan en 
reglering av fastnätstelefonin, skulle vissa företagskunder därmed 
enbart kunna gå till Telia – om t.ex. en eller fler arbetsplatser har 
kopparnätsanslutning och inte tekniskt har möjlighet till ADSL. 

III. TDC Sverige saknar dessutom i underlaget analysen för ett antal 
mindre delmarknader som skulle påverkas avsevärt av en 
avreglering: 

a. Frisamtal. (Dessa är väl inarbetade hos många kunder. Det 
kommer därför att vara svårt att få över frisamtalskunder till 
andra former, samtidigt som det är troligt att Telias 
origineringspriser kommer att gå upp.) 

b. Betalsamtal. 



c. Trygghetslarm (analoga fastnätsuppkopplade trygghetslarm 
använder PSTN; detta nämns i underlaget men analyseras ej 
närmare). 

IV. En avreglering skulle vidare riskera att försvaga kopparankaret, 
eftersom Telia i så fall sannolikt skulle höja priserna för fasttelefoni 
och ADSL, vilket leder till att kunder tvingas över till fiber. 

V. Strukturerad övergång, med längre tidsspann än tolv månader, är en 
förutsättning för att en eventuell avreglering ska fungera. En snabb 
övergång leder till osäkerhet för kunderna och högre kostnader i hela 
systemet. Kundåtaganden i företagssammanhang är dessutom ofta 
betydligt längre än 12 månader - ofta ca 3 år - vilket innebär att 
leverantörerna till företagsmarknaden riskerar att inte kunna leva 
upp till åtagandena mot sina kunder i de fall det inte finns något 
rimligt alternativ till PSTN. Telia borde därför åläggas skyldighet att 
tillhandahålla fasta telefonitjänster på grossistnivå så länge som Telia 
själva tillhandahåller tekniken för kunderna – eller åtminstone under 
en regleringsperiod. 
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