
 PROMEMORIA 

Sida 

   

 Datum Vår referens 

 2013-06-19 Dnr: 11-9306 1(23) 

    

Konkurrensavdelningen 

08-678 55 00 

 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Två förslag till reglering av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde  

1 Bakgrund 

PTS ska fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har 
sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter samt definiera 
marknadernas geografiska omfattning.1 Det åligger PTS att fortlöpande 
analysera relevanta marknader och om det konstateras att det inte råder effektiv 
konkurrens på en fastställd marknad ska PTS identifiera företag med betydande 
inflytande på marknaden och beslut om skyldigheter ska meddelas.2 

Denna promemoria ingår i det samråd kring PTS analys av marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde som PTS genomför under perioden 19/6-19/9 2013. 
Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter på PTS förslag till 
marknadsanalys samt förslag till två alternativa sätt att reglera marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde. 

PTS har i det nu presenterade förslaget till beslut analyserat marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde i grossistledet i enlighet med 8 kap. 5 och 6 §§ lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). PTS har därvid funnit att 
marknaden omfattar fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade 
accessnät samt fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät, mellan slutkundens 
fasta nätanslutningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt, och den 
nätägande operatörens anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i 
närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt (beslutsutkast 3.5). 
PTS har även funnit att marknaden är nationell (beslutsutkast 3.6) och att den 

                                                 

1 8 kap. 5 § LEK 
2 8 kap. 6 § LEK 
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har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt LEK 
(beslutsutkast avsnitt 4). PTS har vidare funnit att TeliaSonera har betydande 
inflytande på den relevanta marknaden enligt 8 kap. 6 och 7 §§. 

Enligt 4 kap 4 § LEK ska en operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, åläggas en eller flera av de skyldigheter som 
anges i 4 kap. 5–12 §§. Dessa skyldigheter omfattar krav på att offentliggöra 
specificerade uppgifter och villkor, krav på att tillämpa icke-diskriminerande 
villkor, särredovisning och öppen prissättning, krav på att uppfylla rimliga krav 
på tillträde till och användning av nät och andra installationer, samt reglerad 
prissättning.  

Eftersom TeliaSonera befunnits ha betydande inflytande på marknaden ska 
PTS således ta fram förslag på hur marknaden bör regleras för att på ett 
proportionerligt sätt komma tillrätta med de konkurrensproblem som härrör 
från TeliaSoneras marknadsmakt. Åtgärderna ska vara ägnade att skapa sådana 
goda och stabila marknadsförhållanden som behövs för att målet med 
lagstiftningen ska uppnås.  

De konkurrensproblem som finns på marknaden härrör från det faktum att 
TeliaSonera äger en övervägande del av koppar- och fiberaccessnäten i Sverige, 
samtidigt som företaget är vertikalt integrerat. Problemen är således till 
avgörande del desamma nu som år 2010. Utgångspunkten torde därför vara att 
de slutsatser som PTS då kom fram till om hur regleringen borde se ut kvarstår. 
Emellertid ser PTS att det finns skäl att överväga vissa förändringar i 
regleringens utformning jämfört med den nu gällande, utifrån den 
marknadsutveckling som skett under de senaste åren. 

Det görs för närvarande omfattande fiberinvesteringar i Sverige både av 
TeliaSonera och andra, främst kommunalt ägda stadsnät. På sikt kommer 
sannolikt betydelsen av kopparnätet att minska och betydelsen av 
fiberinfrastruktur att öka. Det är viktigt att den reglering som åläggs avseende 
tillträde till fiberinfrastruktur är väl ägnad att skapa goda förutsättningar för 
konkurrens på slutkundsmarknaden på längre sikt.  

Som PTS framhöll i beslutet från år 2010 ger goda förutsättningar för 
investeringar vanligen en ökad konsumentnytta.3 Att skapa goda förutsättningar 
för investeringar är således en viktig faktor för PTS att ta hänsyn till vid 
utformningen av regleringen. På längre sikt är det också önskvärt att marknaden 
i möjligaste mån fungerar utan regulatoriska ingrepp från PTS sida. Det finns 
mot denna bakgrund anledning att särskilt undersöka om PTS i ljuset av 

                                                 

3 PTS beslut av den 24 maj 2010 i ärende 07-11757, s. 321 
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marknadsutvecklingen genom förändringar i regleringen i form av en striktare 
och tydligare tillämpning av icke-diskrimineringsprincipen skulle kunna lyfta 
annan reglering, främst skyldigheten att hålla kostnadsorienterade priser, på ny 
infrastruktur i form av nästa generations accessnät (NGA). Denna syn delas av 
EU-kommissionen, som i sitt utkast till rekommendation särskilt 
rekommenderar myndigheterna att undersöka denna möjlighet.4 PTS vill därför 
ta tillfället i akt och fråga marknaden hur man ser på förändringar i regleringen. 
PTS utvecklar detta och preciserar vilka frågor myndigheten ser som mest 
angelägna nedan i avsnitt 2.1. 

PTS har i det beslutsutkast som nu samråds kommit fram till att marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde även fortsättningsvis är att betrakta som en nationell 
marknad. PTS finner dock att det finns vissa skillnader i den lokala 
nättäckningen, i marknadsandelar och i prissättningen i landet samt att det finns 
skillnader i marknadsandelar i olika delar av landet. Även om dessa skillnader 
inte är av sådant slag att man kan tala om olika geografiska marknader, kan det 
ändå vara så att det finns vissa variationer i vilken reglering som är nödvändig, 
ändamålsenlig och proportionerlig i olika områden. Skulle en striktare icke-
diskrimineringsskyldighet inte kunna implementeras på det sätt som EU-
kommissionen nu har föreslagit (Equivalence of Input, EOI)5, är det därför 
ändå tänkbart att prisregleringen på ny infrastruktur skulle bli obehövlig i vissa 
områden. Även vad gäller geografiskt differentierade skyldigheter vill PTS få ta 
del av marknadens syn innan myndigheten går vidare med att ta fram 
fullständiga förslag till skyldigheter. 

PTS har därför valt att istället för att ta fram färdiga förslag till reglering be 
marknadsaktörerna ge sin syn på regleringsalternativen eftersom de är av 
grundläggande betydelse för utformningen av skyldigheterna. I övrigt, t.ex. 
beträffande tillträde till kopparbaserad infrastruktur samt tillhörande 
installationer, är PTS utgångspunkt att inte göra några större förändringar, utan 
i allt väsentligt behålla samma typ av reglering som idag.  

Innan de två alternativen beskrivs finns anledning att kort redogöra för 
principerna för att införa skyldigheter enligt LEK samt närmare beskriva det 
utkast till rekommendation som EU-kommissionen har arbetat fram under 
2012 och 2013.  

 

                                                 

4 Se EU-kommissionens förslag till ny rekommendation Commission Recommendation of XXX on 
consistent non-discrimination obligations and costing metholodgies to promote competition and enhance 
the broadband investment environment. Förslaget beskrivs närmare i avsnitt 1.2 nedan. 
 
5 EOI beskrivs närmare i avsnitt 1.2. 
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1.1 Principer för att ålägga skyldigheter enligt LEK 

Av art. 8.4 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) framgår de 
grundläggande kraven på de skyldigheter som införs på en fastställd marknad. 
Skyldigheterna ska ”grundas på det fastställda problemets art, vara 
proportionerliga och motiverade mot bakgrund av målen i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EG (ramdirektiv)”. I 1 kap. 2 § LEK har lagstiftaren uttryckt det på så 
sätt att åtgärder som vidtas med stöd av lagen inte får vara mer ingripande än 
som framstår rimligt och åtgärderna ska vara proportionella med hänsyn till 
lagens syfte och övriga intressen som anges i lagens 1 §. PTS ska alltså välja de 
skyldigheter som är lämpligast för att uppnå effektiv konkurrens, samtidigt som 
skyldigheten ska vara proportionell och inte vara mer ingripande än vad som 
framstår som rimligt för att uppnå syftet enligt 1 kap 1 § LEK, dvs. att enskilda 
och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska 
kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. 
 
PTS ska alltså endast införa sådan reglering som är nödvändig. Finns det skäl 
att ändra eller upphäva reglering för att ändamålet med åtgärden inte längre 
kvarstår ska reglering i princip tas bort. Enligt 8 kap. 15 § LEK ska därför 
skyldigheter ändras eller upphävas om ändamålet med åtgärden inte längre 
kvarstår.6 Om förutsättningarna på marknaden åter ändras och PTS ser behov 
av att införa nya skyldigheter står det PTS fritt att efter en ny marknadsanalys 
återigen ålägga skyldigheter på sedvanligt sätt.  

PTS måste också beakta de krav på samråd och notifiering till EU-
kommissionen som ställs upp i 8 kap. LEK. Oavsett om beslut ska ändras eller 
om en ny analys ska göras innebär detta att processen innefattar vissa ledtider. 
Ett samråd respektive notifiering till EU-kommissionen brukar ta cirka 
1 månad7 var i anspråk. Därtill kommer relativt omfattande tid för internt 
arbete inom PTS.   

Det finns också en möjlighet för PTS att fatta interimistiska beslut om det finns 
ett trängande behov av att fatta ett snabbt beslut.8 Enligt 8 kap. 13 § LEK har 
PTS möjlighet att fatta beslut om åtgärd som inte kan skjutas upp utan samråd. 
Denna möjlighet är i första hand till för att besluta om en specifik skyldighet.9 
Ett sådant beslut får gälla i högst sex månader och får inte förlängas för att gälla 
permanent utan samrådsförfarande. PTS skulle kunna använda sig av denna 

                                                 

6 Se även prop. 2002/03:110 s.407 
7 8 kap. 12 § LEK. Enligt prop. 2002/03:110 s. 281-282 bör samråd inte annat än i undantagsfall vara 
kortare än tre veckor. I normalfallet kan det vara rimligt med 21 arbetsdagar. 
8 Prop. 2002/03:110 s. 406 
9 Prop. 2002/03:110 s. 281 
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möjlighet i brådskande fall om bristen på reglering t.ex. kan leda till ekonomiska 
förluster av större omfattning.10 

1.2 EU-kommissionens utkast till rekommendation 

EU-kommissionen offentliggjorde i december 2012 ett utkast till 
rekommendation ”on consistent non-discrimination obligations and costing 
methodologies to promote competition and enhance the broadband investment 
environment”, vilken ska tillämpas på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde 
och bitströmstillträde. Efter vissa omarbetningar beräknar EU-kommissionen 
att kunna fatta slutligt beslut om rekommendationen under sommaren 2013. 

Syftet med rekommendationen är främja effektiva investeringar och innovation 
beträffande ny och förbättrad infrastruktur, samtidigt som effektiv konkurrens 
bibehålls. Det långsiktiga målet är att stimulera produktivitet och tillväxt genom 
att stärka den inre marknaden. Rekommendationen lägger stor vikt vid att 
uppnå neutrala villkor för marknadsaktörerna och betonar därför vikten av en 
strikt tillämpning av icke-diskrimineringsprincipen för att skapa lika villkor för 
alla (”Equivalence of Access”). 

I första hand bör myndigheterna, enligt EU-kommissionen, försöka 
åstadkomma en reglering som innebär EOI, dvs. en i princip fullständig 
enhetlighet mellan samtliga grossistkunders insatsvaror, inklusive den egna 
slutkundsverksamheten.  Om detta inte är proportionerligt på grund av att 
kostnaderna överväger nyttan, ska istället så kallad ”Equivalence of Output” 
(EOO) åläggas. Med detta avses att det kan få finnas vissa skillnader i 
insatsvarorna, t.ex. vad gäller beställningssystem, så länge externa köpare har 
likvärdiga ekonomiska och tekniska möjligheter att producera tjänster. 

När EOI uppnås och vissa andra förutsättningar föreligger kan det saknas 
anledning att ålägga en skyldighet om kostnadsorienterad prissättning. EU-
kommissionen talar om ”competitive safeguards” och specificerar att detta 
avser följande:  

- Tillträde till befintlig/äldre (”legacy”) infrastruktur erbjuds av SMP-
operatören till kostnadsorienterat pris (varmed menas ett pris 
framräknat utifrån en tämligen strikt tillämpning av en LRIC-modell, se 
förklaring nedan) som fungerar som ett ankare för fiberpriset. 

- Det finns operatörer som erbjuder slutkundstjänster över minst en 
alternativ infrastruktur som inte är kontrollerad av SMP-operatören. 

                                                 

10 Jämför prop. 2002/03:110 s. 406 
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Om någon av dessa förutsättningar råder samtidigt som skyldigheter som 
garanterar EOI har ålagts och det dessutom finns skyldigheter om ett tekniskt 
respektive ekonomiskt replikerbarhetstest, bör regleringsmyndigheterna, enligt 
EU-kommissionen, inte ålägga någon skyldighet om kostnadsorienterad 
prissättning.  

Rekommendationen innehåller även uttalanden om hur kostnader bör beräknas 
som underlag för ett kostnadsorienterat pris där sådant åläggs. Myndigheterna 
bör, enligt EU-kommissionen, tillämpa en ”bottom up” LRIC modell som 
beräknar priset som en hypotetisk effektiv operatör skulle ha för att bygga ett 
modernt effektivt NGA-nät. Det sistnämnda kan, beroende på 
omständigheterna, betyda ett FttC eller ett FttH nät. Denna kostnadsberäkning 
ska i princip läggas till grund även för beräkningen av det kostnadsorienterade 
priset för tillträde till kopparnätet.  

Den föreslagna modellen ligger nära den som har tillämpats vid beräkning av 
kostnadsorienterade priser för nätinfrastrukturtillträde av PTS sedan 2011. 
Skillnaden ligger främst i att rekommendationen understryker att kostnaden för 
befintlig passiv infrastruktur såsom kanalisation som kan återanvändas för ett 
NGA nät inte ska värderas till återanskaffningskostnaden, utan värderas till det 
avskrivna värdet. Detta skulle innebära att kostnaden för tillhandahållandet 
både av koppar- och fiberinfrastruktur skulle sjunka jämfört med den modell 
PTS tillämpat hittills som helt byggt på återanskaffningskostnader. 

I princip anser EU-kommissionen att denna kostnadsberäkningsmodell ska vara 
implementerad i hela Europa senast 31 december år 2016. EU-kommissionen 
har genom s.k. benchmarking funnit en prisnivå som man antar att den 
rekommenderade modellen normalt leder till. På så vis kan de länder som idag 
beräknar kostnaden på annat sätt och som hamnar på väsentligt högre 
kostnadsnivåer uppmärksamma behovet av en stegvis anpassning till den nya 
modellen för att undvika plötsliga och kraftiga svängningar i det reglerade 
priset. 

2 PTS överväger två alternativ för 
förändringar av regleringen 

2.1 Att införa EOI samt att eventuellt lätta på 

prisskyldigheten avseende fibertillträde 

Med hänsyn till den marknadsutveckling som har beskrivits ovan och EU-
kommissionens utkast till ny rekommendation är en tänkbar regleringslösning 
att TeliaSonera åläggs en skyldighet att för vissa tillträdesskyldigheter på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde tillämpa EOI i enlighet med vad som 
skisserats ovan. Under sådana omständigheter behöver man undersöka om 
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detta i sin tur gör att prisregleringen blir obehövlig eller oproportionerlig i hela 
eller delar av Sverige. 

2.1.1 Förutsättningar för EOI 

PTS reglering ska i princip få marknadsaktörerna att bete sig som de skulle göra 
i en situation med fungerande konkurrens, dvs. där en vertikalt integrerad 
operatör med betydande marknadsinflytande inte finns. I en sådan situation 
skulle effektiva investeringar göras och tillträde skulle säljas till icke-
diskriminerande villkor och till ett pris som motsvarar kostnaderna med påslag 
för skälig vinst. Det är en sådan marknadssituation som PTS genom reglering 
försöker åstadkomma. 

Som EU-kommissionen framhåller, och som också Berec påpekade i sitt 
remissvar på utkastet till rekommendation11, är EOI, dvs. en fullständig lika 
behandling på alla punkter, i princip det sätt som är bäst lämpat att uppnå detta. 
Det är också den lösning som skapar den transparens som är nödvändig för att 
de externa kunderna ska kunna vara säkra på att de inte diskrimineras. Att 
tillhandahålla tillträde enligt principen om EOI är emellertid en tämligen 
ingripande skyldighet för SMP-operatören, inte minst eftersom omfattande 
anpassningar av system sannolikt måste göras. Det är sannolikt mer kostsamt 
för SMP-operatören att tillämpa EOI än en mindre ingripande icke-
diskrimineringsskyldighet. Den är dessutom ett större ingrepp i SMP-
operatörens frihet att agera. Samtidigt leder dock sannolikt EOI till ett högre 
mått av transparens och icke-diskriminering. 

Eftersom ett åläggande av en skyldighet att tillämpa EOI måste vara 
proportionerligt måste den samhällsekonomiska nyttan med åtgärden noggrant 
vägas mot kostnaderna för TeliaSonera. I det sammanhanget är det värt att 
notera att kostnaderna sannolikt blir högre för de befintliga tillträdesprodukter 
där system redan finns utvecklade än för nya produkter. EU-kommissionen 
utgår därför ifrån att ett införande av EOI sällan är proportionerligt för sedan 
länge befintliga tillträdesprodukter såsom kopparaccess. 

2.1.2 Vad innebär EOI? 

EOI innebär att SMP-operatören åläggs att tillhandahålla exakt samma 
tillträdesprodukter externt som internt, över samma beställnings- och 
informationssystem, och på samma villkor. Det bör noteras att med EOI i detta 
sammanhang avses att samma priser, beställningssystem, leveransvillkor och 
felavhjälpning samt tjänstenivåer och garantier ska tillämpas vid SMP-
operatörens interna och externa försäljning. Det är inte tillräckligt att det är 

                                                 

11 BoR (13) 41, p. 11 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/?doc=1244 
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fråga om motsvarande system m.m., utan det ska vara exakt samma. Även om en 
skyldighet att tillämpa EOI inte är lika ingripande som s.k. funktionell 
separation12 är det likväl fråga om en mycket hög nivå av transparens och 
likabehandling. 

För att externa köpare inte ska ha sämre förutsättningar än SMP-operatörens 
egen verksamhet är det viktigt att det säkerställs att den produkt som köps av 
externa köpare verkligen har samma egenskaper som den som SMP-operatören 
tillhandahåller internt. För att säkerställa detta ska, enligt EU-kommissionen, 
regleringsmyndigheterna se till att de eventuella nya slutkundstjänster som 
SMP-operatören tillhandahåller kan produceras med de insatsvaror som står 
grossistkunderna till buds. Med andra ord ska de vara tekniskt replikerbara. 
Myndigheten ska därför göra ett s.k. tekniskt replikerbarhetstest där nya 
slutkundstjänster ska kunna replikeras med de grossistprodukter som SMP-
operatören tillhandahåller. På marknaden för nätinfrastrukturtillträde är detta 
inte en särskilt komplicerad fråga, eftersom i princip alla slutkundsprodukter 
tekniskt kan tillhandahållas med svart fiber som insatsvara.  

För att säkerställa icke-diskriminering måste enligt EU-kommissionen en EOI-
skyldighet kombineras med en skyldighet att redovisa nyckeltal och att erbjuda 
tjänstenivåavtal och tjänstegarantier. 

Enligt EU-kommissionen ska SMP-operatören genom kontinuerlig uppföljning 
av följande indikatorer säkerställa att företaget tillämpar EOI. 

1. Beställningsprocess 
2. Leveranssäkerhet 
3. Kvalitet, inklusive fel 
4. Reparationstider 
5. Migrering mellan olika reglerade produkter, med undantag av 

bulkmigreringar.  

Dessa faktorer ska också ingå som en del av gällande tjänstenivåavtal och 
tjänstegarantier. 

Frågor 

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

                                                 

12 Funktionell separation innebär att en vertikalt integrerad operatör förpliktas att organisatoriskt avskilja 
de verksamheter som har anknytning till ett beslut om tillträdesskyldighet, i syfte att säkerställa icke-
diskriminering och insyn. 
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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? 

2.1.3 Vilka tillträdesskyldigheter kan omfattas av EOI i Sverige? 

Att tillhandahålla tillträde enligt principen om EOI är en tämligen ingripande 
skyldighet för SMP-operatören, inte minst eftersom det sannolikt måste göras 
omfattande anpassningar av system. Det är sannolikt mer kostsamt för SMP-
operatören att tillämpa EOI än om en mindre ingripande icke-
diskrimineringsskyldighet tillämpas. Skyldigheten är dessutom ett större ingrepp 
i SMP-operatörens frihet att agera. Samtidigt leder EOI till en högre nivå av 
transparens och icke-diskriminering. 

Eftersom åläggandet av EOI måste vara proportionerligt måste nyttan av 
åtgärden noggrant vägas mot kostnaderna för densamma. I det sammanhanget 
är det värt att notera att kostnaderna för en anpassning till EOI sannolikt är 
högre för befintliga produkter med befintliga system än de är för nya produkter. 
Kommissionen utgår därför ifrån att det sällan blir proportionerligt att tillämpa 
EOI på produkter som redan tillhandahållits under lång tid, t.ex. kopparaccess.  

TeliaSonera har sedan länge sålt tillträde till det befintliga kopparnätet, och de 
system som finns kommer sannolikt inte att radikalt göras om, inte minst mot 
bakgrund av kopparnätets över tid avtagande betydelse.  

När det gäller tillträde till det fiberbaserade accessnätet har TeliaSonera 
visserligen sålt tillträde till detta under längre tid. Emellertid tog TeliaSoneras 
nätbyggande verksamhet Skanova redan år 2010 ett inriktningsbeslut om att 
utveckla systemet NetBusiness till ett gränssnitt inte bara för externa kunder 
utan även för kunden TeliaSonera vid dess beställningar av fiberprodukter.13 
För att nå ett förbättrat affärsgränssnitt mellan Skanova och TeliaSoneras 
slutkundsverksamhet, genomförde TeliaSonera en förstudie angående 
möjligheterna att ändra kunden TeliaSoneras orderflöde för fiber till systemet 
NetBusiness. Förstudien identifierade behov av systemförändringar och 
komplexa processförändringar hos kunden TeliaSonera.14 

TeliaSonera har också indikerat att företaget avser att införa EOI för reglerade 
passiva fiberprodukter.15 TeliaSonera vidareutvecklar för närvarande 
administrativa rutiner och processer för sina fiberprodukter gentemot samtliga 
grossistkunder. PTS bedömer mot den här bakgrunden att kostnaderna för att 

                                                 

13 Avrapportering EAB – Kvartal 4 2010, 2011-02-15 
14 Avrapportering EAB – Kvartal 1 2012, 2012-05-15 
15 Se bilaga 1 
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anpassa systemen så att de blir förenliga med EOI således sannolikt är lägre än 
kostnaderna för att förändra systemen för tillträde till det kopparbaserade 
accessnätet. Att ålägga en skyldighet att tillämpa EOI för tillträde till det 
fiberbaserade accessnätet skulle därmed också vara avsevärt mindre 
betungande, inte minst i ljuset av att TeliaSonera förklarar sig villiga att införa 
EOI för fiberbaserade tillträdesprodukter. Det finns därmed enligt PTS mening 
anledning att närmare undersöka om det är möjligt och lämpligt att ålägga 
TeliaSonera en sådan skyldighet. 

Frågor 

4. Vilka tillträdesskyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde bör 
omfattas av en eventuell skyldighet om EOI?  

2.1.4 Hur skulle en EOI-skyldighet kunna utformas? 

Med hänsyn till tidigare erfarenhet av tillsyn av skyldigheter om icke-
diskriminering, tillträde till information och system osv. är det PTS uppfattning 
inte är lämpligt eller praktiskt möjligt att i en skyldighet definiera i detalj hur 
EOI ska genomföras. PTS bedömer inte att det är en framkomlig väg att i en 
skyldighet definiera EOI på en sådan detaljnivå att alla tänkbara problem på 
förhand ringas in. PTS noterar också att vissa tillträdesprodukter, såsom fiber 
till enfamiljshus, ännu inte köps i någon större omfattning av grossistkunderna 
vilket gör att erfarenheten av produkterna är begränsad. Myndigheten har 
därför svårt att förutse all tänkbar problematik. PTS arbetshypotes är istället att 
skyldigheten avseende EOI kan formuleras genom att den icke-
diskrimineringsskyldighet som gäller idag kompletteras med vissa övergripande 
principer.  

En generellt hållen skyldighet förutsätter dock en aktiv tillsyn med tillräckliga 
resurser för att åstadkomma en bättre fungerande marknad för 
nätinfrastrukturtillträde. 

Tillämpningen av en EOI-skyldighet på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
underlättas av att tillträde till svart fiber endast kan tillhandahållas som fiberpar 
eller enkelfiber, vilket gör att den tekniska utformningen av tjänsten är tämligen 
okomplicerad. Betydelsen av ett tekniskt replikerbarhetstest minskar därmed. 
Utformningen av en EOI-baserad icke-diskrimineringsskyldighet kan därför 
koncentreras på när, var och hur tillträde tillhandahålls. Förutom att samma 
priser och villkor, inklusive eventuella rabattsystem, tillämpas gentemot alla 
grossistkunder som köper tillträde för tillhandahållande av fast bredband, 
bedömer PTS att följande funktioner är speciellt viktiga. 

 Information  
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Ett gemensamt informationssystem måste vara tillgängligt för alla 
grossistkunder från en och samma ingångsport, med samma information 
tillgänglig för alla, oavsett om grossistkunden ingår i TeliaSonera-koncernen 
eller är en konkurrerande operatör. Detta inkluderar även information om 
planerade utbyggnader av nätet. 

 Beställningssystem inklusive felavhjälpning 

Beställningssytemet måste vara tillgängligt för alla grossistkunder från en och 
samma ingångsport, där samma beställningsvillkor ska gälla oavsett om 
grossistkunden tillhör TeliaSonera-koncernen eller är en konkurrerande 
operatör. På motsvarande sätt måste system för felanmälan och reparationer 
vara desamma för alla grossistkunder. Det får heller inte göras någon skillnad 
då underleverantörer anlitas. Samma underleverantörer ska användas oavsett 
vilken grossistkund som har beställt leverans eller reparation.  

 Nyckeltal 

TeliaSonera har redan i dag en skyldighet att offentliggöra nyckeltal som täcker 
flertalet av de indikatorer som EU-kommissionen pekar ut. Det kan dock finnas 
anledning att revidera skyldigheten om nyckeltal i samband med ett införande 
av EOI.  

2.1.5 Förslag från TeliaSonera 

TeliaSonera har i skrivelse till PTS den 28 maj 2013 beskrivit företagets syn på 
förutsättningarna för att företaget skulle kunna åta sig att tillämpa EOI och 
också givit en tidplan för hur EOI skulle kunna implementeras. Skrivelsen finns 
bifogad till denna promemoria (bilaga 1). 

Frågor 

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? 
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2.1.6 Förutsättningar för att inte ålägga prisreglering då EOI 
implementerats 

Prisreglering enligt 4 kap. 11§ LEK är ett av de mest ingripande verktyg PTS 
har för att förhindra att en SMP-operatör agerar på ett sätt som missgynnar 
konkurrensen. För att PTS ska kunna ålägga en SMP-operatör skyldigheter 
avseende prissättning krävs att det råder sådan brist på effektiv konkurrens att 
dominanten kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt som 
missgynnar slutanvändarna. Så behöver inte med automatik vara fallet bara för 
att det finns en dominant på marknaden.16 Det krävs dock inte för lagrummets 
tillämpning att överpriser faktiskt tas ut eller att prispress faktiskt tillämpas utan 
risken att så kan ske är tillräcklig för att besluta om en sådan skyldighet.17 

Som beskrivits ovan säkerställer EOI en relativt hög grad av icke-diskriminering 
och transparens. Under sådana omständigheter är det svårt att obemärkt 
tillämpa en diskriminerande prissättning. Om SMP-operatörens 
slutkundsverksamhet kan kompensera sig för höga priser på insatsvaror genom 
högre slutkundspriser finns ändå incitament för SMP-operatören att 
överprissätta grossistprodukten även om detta innebär att den egna 
slutkundsverksamheten också måste betala ett överpris. 

Om däremot SMP-operatören möter konkurrens på slutkundsmarknaden från 
tjänster levererade över infrastrukturer som inte påverkas av SMP-operatörens 
prissättning av insatsvaror är det inte möjligt att i samma utsträckning 
kompensera den egna verksamheten genom höjda slutkundspriser. Denna 
konkurrens skulle kunna komma från tjänster som produceras över 
infrastrukturer som inte kontrolleras av SMP-operatören (såsom kabel-tv eller 
fibernät tillhöriga andra), eller med hjälp av grossistprodukter som omfattas av 
en skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser. 

Marknaden för nätinfrastrukturtillträde har i beslutsutkastet befunnits bestå av 
tillträde till det kopparbaserade och det fiberbaserade accessnätet. Slutkunderna 
skulle vid en överprissättning av fiberbaserat bredband kunna gå över till 
kopparbaserat bredband. På samma sätt skulle en operatör – enligt principen att 
koppar och fiber är substitut – vid en överprissättning på tillträde till det 
fiberbaserade accessnätet kunna migrera till det kopparbaserade accessnätet 
istället. Därför skulle TeliaSonera inte kunna överprissätta tillträde till 
fiberaccess så länge tillträde till kopparaccess omfattas av prisreglering, och en 
absolut nivå av icke-diskriminering på fiber säkerställs. Genom att priset för 
kopparaccess hålls nere, hålls även priset på fiberaccess nere. Prissättningen på 

                                                 

16 Prop. 2001/03:110 s.380 
17 Prop. 2001/03:110 s.380 
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en produkt verkar alltså som ett ankare på prissättningen på en annan produkt. 
I sammanhanget här kan man således prata om ett kopparankare18. 

På samma sätt skulle det kunna fungera om kopparbaserat bredband i exemplet 
ovan byts ut mot t.ex. fiberbaserat bredband över infrastruktur som 
TeliaSonera inte kontrollerar, eller kabelbaserat bredband. En överprissättning 
på grossistmarknaden skulle då inte heller kunna överföras på 
slutkundsmarknaden eftersom det skulle kunna leda till att kunderna gick över 
till en bredbandslösning över t.ex. ett stadsnät eller ett kabel-tv-nät. Som synes 
kan därför inte TeliaSonera heller i detta fall överprissätta tillträde till 
fiberaccess så länge en absolut nivå av icke-diskriminering säkerställs. 

I båda fallen krävs dock att den andra infrastrukturen verkligen har en sådan 
effekt. Om det t.ex. är så att slutkunderna (som grupp) anser att den andra 
infrastrukturen inte erbjuder ett fullgott alternativ eller den andra 
infrastrukturen finns i begränsad omfattning, kan de i praktiken inte välja att 
byta infrastruktur. Överprissättning på slutkundsmarknaden blir då möjlig och 
då kan den alternativa infrastrukturen inte hålla nere priserna på tillträde till 
fiberaccess. Som framgår är detta alltså i princip en fråga om vilken möjlighet 
att utöva sin marknadsmakt som SMP-operatören har i ljuset av en skyldighet 
att tillämpa EOI och den konkreta marknadssituationen. 

Ovanstående är dock givetvis under förutsättning att EOI har införts och 
fungerar, och att det finns ett tekniskt replikerbarhetstest på plats. En ytterligare 
säkerhetsventil är införandet av ett ekonomiska replikerbarhetstest som innebär 
att PTS undersöker om det även är ekonomiskt möjligt att replikera SMP-
operatörens erbjudande. Det ekonomiska replikerbarhetstestet minskar 
ytterligare möjligheten för SMP-operatören både att överprissätta grossistpriset 
och att underprissätta slutkundsprodukten. 

EU-kommissionens rekommendation innebär att en regleringsmyndighet inte 
bör ålägga prisreglering på NGA-produkter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde där det, förutom EOI samt teknisk och ekonomisk 
replikerbarhet, antingen 

1. finns reglerade kopparaccessprodukter vars prissättning verkar återhållande 
på fiberpriset,  

                                                 

18 EU-kommissionen pratar om ett ”kopparankare” som är en prisreglerad grossistprodukt baserad på 
kopparaccess, och som har en återhållande verkan på priserna för fiberbaserade tjänster så att priset på 
dessa tjänster kommer att styras av konsumenternas vilja att betala för den ytterligare kapacitet och 
funktionalitet som det medför jämfört med en kopparbaserad slutkundsprodukt.  
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eller  

2. regleringsmyndigheten kan visa att det finns operatörer som tillhandahåller 
slutkundsprodukter över konkurrerande infrastrukturer vars prissättning verkar 
återhållande på fiberpriset. 

Beträffande punkt 1 tillhandahåller TeliaSonera sedan 2001 kopparaccess till 
reglerat pris i hela landet. Mer än 20 procent av abonnenterna av fast bredband 
är anslutna via kopparaccesser som operatörer hyrt av TeliaSonera. Dessa 
abonnenter finns i alla landets kommuner. Tillämpning av kostnadsorienterad 
prissättning på tillträde till kopparaccessnät i enlighet med vad som beskrivits 
ovan innebär att xDSL-baserat bredband kan säljas till ett konkurrenskraftigt 
pris i hela landet, vilket, enligt PTS bedömning, i sin tur torde verka 
återhållande på TeliaSoneras prissättning av svart fiber.  

Beträffande punkt 2 tillhandahåller Com Hem, den näst största leverantören av 
fast bredband, kabel-tv-baserat bredband i alla landets kommuner. Com Hem 
når 35 procent av alla hushåll.19 Det finns även i ett stort antal kommuner ett 
fibernät tillhörigt det lokala stadsnätet. Samtidigt byggs LTE ut och även om 
mobilt bredband inte utgör ett fullgott substitut på slutkundsmarknaden kan det 
dock, i enlighet med vad som beskrivs i beslutsutkastet avsnitt 5.13, ha en viss 
återhållande effekt på priserna för fast bredband. 

EU-kommissionen anser att regleringsmyndigheterna vid behov ska kunna 
differentiera regleringen mellan olika områden utifrån kriterierna ovan (t.ex. 
befintligheten av annan infrastruktur). Mot bakgrund av det befintliga 
kopparnätet och utbyggnaden av alternativ infrastruktur bör det, om 
TeliaSonera implementerar och långsiktigt tillämpar EOI på det sätt som avses, 
övervägas om prisregleringen av tillträde till fiberaccess kan avvecklas i hela 
landet. 

Frågor 

Under förutsättning att EOI implementeras: 

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

10. Kan enligt marknadens bedömning kopparpriset ha en sådan återhållande effekt på 
priset på tillträde till fiberaccess i Sverige som beskrivs ovan? 

                                                 

19 Sid 27 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/bredbandskartläggning-2012-pts-er-2013 
7.pdf 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/bredbandskartläggning-2012-pts-er-2013
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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? 

2.1.7 Särskilt om det ekonomiska replikerbarhetstestet 

Det beskrivs i rekommendationen att ett ekonomiskt replikerbarhetstest är en 
förutsättning för att prisreglering på tillträde till fiberaccess ska vara obehövlig.  

Med ekonomiskt replikerbarhetstest menar EU-kommissionen att 
regleringsmyndigheten ska bedöma om marginalen mellan priset för den 
reglerade grossistprodukten tillträde till fiberbaserade accessnät och 
slutkundsprodukten fast bredband är tillräcklig för att en grossistkund på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde ska kunna tillhandahålla fast bredband 
till slutkunder med lönsamhet. 

Fördelning av de kostnader som inte är direkt hänförliga till den relevanta 
grossistprodukten måste uppskattas med hjälp av fördelningsnycklar och 
inbegriper därför ett mått av bedömning. Det är ett omfattande arbete att 
allokera dessa kostnader som ska räknas med i grossistpriset. De 
fördelningsnycklar som ska användas för att allokera rätt kostnader till relevant 
grossistprodukt ska enligt PTS uppfattning vara transparanta, relevanta och 
spårbara. För närvarande säljs produkter på slutkundsmarknaden ofta som 
paket, s.k. bundling, vilket också kan göra det svårt att hitta rätt slutkundspris 
för den produkt som testet berör. 

Det finns således utmaningar vad gäller hur ett ekonomiskt replikerbarhetstest 
bör utformas. Av rekommendationen framgår att minst följande parametrar ska 
ingå:  

i. Relevanta produktionskostnader  
ii. Relevanta standardkostnader 
iii. Relevant, reglerad insatsvara (grossistprodukt) 
iv. Relevant slutkundsprodukt 
v. Relevant tidsperiod 

För att kunna avgöra hur ett eventuellt ekonomiskt replikerbarhetstest skulle 
kunna utformas önskar PTS emellertid ytterligare information och synpunkter 
från marknaden om hur ett sådant kan genomföras, se nedanstående frågor.   
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Frågor 

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? 

2.1.8 Praktiskt genomförande 

Regleringen på marknaden måste vara förutsebar för samtliga marknadsaktörer.  
Dessutom finns ett behov av regulatorisk stabilitet, vilket kan vara svårt att 
uppnå om nya beslut fattas allt för ofta.  

Att uppnå EOI är enligt PTS bedömning en tämligen komplicerad process. 
Den modell som EU-kommissionen tänker sig är att införandet sker stegvis 
enligt en tidplan (”roadmap”) med tydliga milstolpar eller, annorlunda uttryckt, 
tidpunkter då vissa förutsättningar ska vara uppfyllda. På så sätt kan ett enda 
SMP-beslut ta om hand en längre process. Skulle milstolparna missas, kan PTS 
beroende på hur skyldigheten utformas antingen meddela ett föreläggande med 
vite eller ompröva behovet av reglering, t.ex. om EOI skulle visa sig omöjligt 
att uppnå. 

Att upphäva den nu gällande prisregleringen för att eventuellt sedan återinföra 
en prisregleringsskyldighet inom en relativt kort tidsperiod är inte önskvärt med 
tanke på behovet av förutsebarhet. Innan prisregleringen tas bort måste därför 
en tämligen stor säkerhet om att EOI-skyldigheten fungerar på avsett sätt ha 
uppnåtts.  

Mot den här bakgrunden är det PTS utgångspunkt att ett införande av 
skyldighet att tillämpa EOI endast kan medföra eventuella lättnader i 
prisregleringen för det fiberbaserade accessnätet först när SMP-operatören kan 
visa att nödvändiga steg beträffande införandet av EOI uppnåtts, t.ex. genom 
att gemensamma system för information och beställning är i drift. Vidare anser 
myndigheten att det kan vara skäligt att prisregleringen i sådana fall minskas 
gradvis, t.ex. successivt för en produkt i taget.  
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Frågor 

18. Hur ser marknaden att implementeringen av EOI och utformningen av 
prisregleringen på tillträde till fiberaccess bör relatera till varandra? 

19. Vilken typ av övergångslösningar ser marknaden behov av om EOI införs så som 
beskrivits ovan? 

2.2 Geografiskt differentierad prisskyldighet för 

tillträde till fiberaccess 

Det andra regleringsalternativet som PTS överväger för att omhänderta den 
utveckling på fibermarknaden som har beskrivits ovan är en geografiskt 
differentierad prisskyldighet för tillträde till fiberaccess utan att EOI samtidigt 
införs. Alternativet beskrivs här nedan. Inledningsvis redogörs dock kort för 
vad som gäller generellt för differentiering av skyldigheter. 

2.2.1 Förutsättningar för geografiskt differentierad prisskyldighet  

Differentiering av skyldigheter omnämns inte uttryckligen i LEK men att detta 
anses vara möjligt och i vissa fall lämpligt framgår i dokument från EU- 
kommissionen20 och Berec (tidigare ERG)21. Där framgår att även om 
skillnaderna i konkurrensvillkor inte är tillräckliga för att olika geografiska 
delmarknader ska kunna definieras, kan det ändå vara så att det finns vissa 
skillnader i konkurrensvillkoren som medför att det kan vara lämpligt att införa 
geografiskt differentierade skyldigheter för att uppnå en proportionerlig 
reglering. Det kan, enligt EU-kommissionen, även vara fallet om gränserna 
mellan olika områden med olika konkurrensvillkor är föränderliga och saknar 
varaktighet.22 

PTS har, i det beslutsutkast som samråds med denna promemoria, kommit 
fram till att marknaden för nätinfrastrukturtillträde även fortsättningsvis är att 
betrakta som en nationell marknad. I förslaget till marknadsavgränsning finner 
PTS att det finns vissa skillnader i den lokala nättäckningen, i marknadsandelar 
och i prissättningen i landet. PTS finner dock att dessa skillnader inte är 
tillräckligt stora och relevanta för att dra slutsatsen att vissa delar av landet 
präglas av konkurrensvillkor som är märkbart annorlunda än i omkringliggande 

                                                 

20 Se EU-kommissionens förklaringsdokument till rekommendationen om relevanta marknader avsnitt 2.4 
sista stycket och Kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat tillträde till 
nästa generations accessnät (2010/572/EU) punkt 9 
21 Se avsnitt 5 i ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis. 
22 Case AT/2008/0757: Wholesale broadband access in Austria 
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områden. Inte heller är skillnaderna tillräckligt etablerade och varaktiga. 
Fiberutbyggnaden pågår och nätens täckningsområden kommer därför att 
förändras över den kommande regleringsperioden. Det är följaktligen svårt att 
identifiera sådana områden med varaktiga och tydliga gränser, där 
konkurrensvillkoren inte kommer att förändras märkbart under kommande 
regleringsperiod. 

På en nationell marknad där det finns en dominant kan det dock, enligt PTS 
mening, finnas områden där konkurrensförhållandena är sådana att risk för att 
SMP-operatören överprissätter saknas och där prisreglering därför inte behövs 
även i de fall det skulle visa sig vara omöjligt att ålägga eller genomföra en 
strängare tillämpning av icke-diskrimineringsskyldigheten i enlighet med vad 
som beskrivits ovan i avsnitt 2.1. Även om en skyldighet att tillämpa EOI inte 
skulle införas kan det således finnas skäl för PTS att närmare undersöka 
möjligheterna att lätta på prisregleringen på tillträde till just fiberaccess i vissa 
geografiskt avgränsade områden. Det bör dock noteras att nedanstående 
alternativ förutsätter att en icke-diskrimineringsskyldighet ålagts, dock av 
mindre ingripande karaktär än EOI. 

PTS bedömer att regelverket ger utrymme för att skapa en mer flexibel 
reglering än idag, där prisreglering på tillträde till TeliaSoneras fiberbaserade 
accessnät endast införs i områden där det är motiverat utifrån 
konkurrensförhållandena. Tanken är också att PTS fortlöpande under 
regleringsperioden granskar om prisregleringen med stöd av 8 kap. 15 § LEK 
ska hävas i fler områden, alternativt om det finns anledning att återinföra 
skyldigheter.  

I huvudsak innebär således detta regleringsalternativ att prisregleringen på 
tillträde till fiberbaserade accessnät tas bort i geografiskt avgränsade områden 
där det kan antas att risk för överprissättning saknas men att en sådan 
skyldighet återinförs om behov av denna prisreglering åter uppstår. På så sätt 
uppnås en mer proportionerlig reglering. 

I det följande beskriver PTS från vilka utgångspunkter bedömningen av om det 
skulle kunna vara motiverat att inte införa eller ta bort prisregleringen på 
tillträde till fiberaccess i vissa områden skulle behöva göras. PTS gör också en 
analys av de förväntade effekterna av detta regleringsalternativ främst med 
avseende på förutsebarhet, stabilitet och praktisk genomförbarhet. 
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Frågor 

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? 

2.2.2 Vilka typer av geografiska områden kan komma ifråga? 

ERG och EU-kommissionen har uttryckt att i de fall en detaljerad analys av 
olika geografiska förutsättningar ska göras är de två huvudalternativen för att 
definiera geografiska enheter antingen enheter utifrån administrativa gränser 
(postnummer, politiska distrikt, samhällen) eller enheter som utgår från 
nättäckningsstruktur såsom telestationsområden.23 Dessutom får enheterna inte 
överlappa varandra; de ska vara mindre än nationella; samt alla relevanta 
operatörers nätstruktur och tjänster som säljs på marknaden ska kunna 
kartläggas på de geografiska enheterna.24 Enheterna ska ha klara och stabila 
gränser som alla marknadens aktörer kan förstå och förutse. Vidare ska 
enheterna vara tillräckligt små för att konkurrensvillkoren inom enheten inte 
ska skilja sig avsevärt åt inom enheten men enheterna ska ändå vara så pass 
stora att det är en rimlig börda för operatörer (att lämna in data) och för 
regleringsmyndigheten, PTS, (att analysera).25 

De områden i Sverige som PTS, med hänsyn till ovanstående kriterier, anser är 
bäst lämpade att använda som geografisk indelning för att eventuellt lätta på 
prisreglering av fiberbaserade tillträdesprodukter är kommuner. En indelning 
per kommun uppfyller i de flesta avseenden vad som kan önskas av en 
geografisk indelning enligt ovan. Kommuner har bl.a. klara gränser och är 
stabila över tid, vilket ökar förutsebarheten. Dessutom är stadsnäten 
kommunalt förankrade, vilket också gör att det finns en logik i att analysera per 
kommun. Konkurrensvillkoren inom en kommun är emellertid normalt sett 
inte homogena. Förutsättningarna kommer således att variera inom kommunen 
men eftersom stadsnäten är lokalt förankrade kommer förutsättningarna 
samtidigt att skilja sig mellan olika kommuner. PTS utgångspunkt är dock att 
skillnaderna i konkurrensvillkor inom kommunen inte är av sådan betydelse att 
det hindrar en indelning per kommun för att analysera och differentiera 

                                                 

23 ERG Common Position on Geogragraphic Aspects of Market Analysis s. 10 och Kommissionens 
riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med 
gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(2002/C165/03) p. 59. 
24 ERG Common Position on Geogragraphic Aspects of Market Analysis s. 10-11 
25 ERG Common Position on Geogragraphic Aspects of Market Analysis s. 11 



 

 Sida 

 20(23) 

  

Post- och telestyrelsen 20 
 

skyldigheter. Dessutom, som framgår ovan, är det av betydelse att valet av 
geografisk indelning måste vara hanterbart. För att analysen av 
konkurrensvillkoren inom och mellan olika geografiska områden ska vara 
relativt enkel att genomföra måste PTS ha relevant information tillgänglig som 
inte behöver bearbetas i någon större omfattning. Det måste också vara 
transparent och förutsebart för marknaden hur PTS gör prövningen. 

PTS anser mot denna bakgrund att en analys av om konkurrensvillkor 
motiverar en lättnad i prisregleringen på tillträde till fiberaccess lämpligen bör 
göras med utgångspunkt i en geografisk indelning per kommun. 

Frågor 

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

2.2.3 När skulle prisreglering av tillträde till fiberbaserad 

accessinfrastruktur kunna vara obehövlig även utan EOI? 

Det avgörande för bedömningen av om tillträde till TeliaSoneras fiberbaserade 
accessnät ska prisregleras eller inte är om det föreligger risk för att TeliaSonera 
kan överprissätta detta tillträde. Om de ovan nämnda faktorerna som verkar 
återhållande på TeliaSoneras prissättning är tillräckligt starka, skulle risken 
kunna vara liten även utan EOI.  

PTS har visserligen vid den geografiska marknadsavgränsningen kunnat 
identifiera vissa skillnader i konkurrensvillkor även om dessa skillnader inte 
bedöms tillräckliga för att bestämma marknaden till något annat än nationell. 
Frågan är om skillnaderna är tillräckligt betydande för att motivera en 
differentierad reglering.  

Utbredningen av kopparbaserade respektive fiberbaserade accessnät skiljer sig 
åt. Medan det kopparbaserade accessnätet når omkring 98 procent av alla 
hushåll och arbetsställen i Sverige når det fiberbaserade accessnätet omkring 45 
procent av hushållen och arbetsställen i Sverige.26 Vidare är TeliaSoneras 
ställning på de två accessnätstyperna olika. Medan TeliaSonera äger hela det 
kopparbaserade nätet når företaget omkring 14 procent (13 procent) av alla 
hushåll och arbetsställen i Sverige med sitt fiberbaserade nät.27 Förutom 
TeliaSonera finns omkring 165 stadsnät som äger fibernät i geografiskt 
begränsade områden. Dessa fibernät är i regel kopplade till den kommun där 

                                                 

26 Siffrorna är hämtade från Bredbandskartläggningen och är från 1/10-2012.. 
27 Siffrorna är hämtade från Bredbandskartläggningen och är från 1/10-2012. Siffrorna inom parentes är 
från föregående år, dvs. per den 1/10-2011. 
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stadsnätet verkar. Stadsnäten når omkring 31 procent (28 procent) av alla 
hushåll och arbetsställen i Sverige med sina fibernät.28 Av de 1,06 miljoner (0,9 
miljoner) slutkundsabonnemang som levereras över fiber är det omkring 32 
procent (31 procent) som levereras över TeliaSoneras passiva fibernät, 
resterande del står i princip stadsnäten för.29 

Som diskuterats i avsnitt 2.1.6 i denna promemoria kommer kopparpriset så 
länge det är reglerat att ha en viss återhållande verkan på priset för tillträde till 
fiberaccess (eftersom priset på tillträde till fiberaccess kommer att styras av 
konsumenternas vilja att betala för den ytterligare kapacitet och funktionalitet 
som det medför jämfört med en kopparbaserad slutkundsprodukt). Samtidigt 
kan TeliaSoneras möjlighet att överprissätta tillträdet till sitt fiberbaserade 
accessnät till viss del vara begränsad i de kommuner som har ett stadsnät av 
betydande storlek som säljer svart fiber eller där det finns annan infrastruktur. 
Sammantaget talar detta för att det skulle kunna finnas anledning att närmare 
undersöka om en lättnad av prisreglering på tillträde till fiberaccess skulle kunna 
vara motiverad, åtminstone i vissa områden, även om EOI inte kan 
implementeras. 

Det är rimligt att bedömningen av förutsättningarna för differentierade 
skyldigheter utgår huvudsakligen, men inte fullständigt, från samma kriterier 
som den geografiska marknadsavgränsningen. PTS har preliminärt gjort 
bedömningen att följande kriterier bör läggas till grund för undersökningen: 

 marknadsandelarnas fördelning och utveckling, 

 antalet konkurrerande operatörer (i viss mån även deras storlek och 
förutsättningar att konkurrera med SMP-operatören), 

 inträdeshinder, 

 de olika nätens täckning, och 

 prissättning. 

Utifrån dessa kriterier får PTS analysera vilka skyldigheter som är 
ändamålsenliga och proportionerliga och därvid bl.a. göra en bedömning av om 
det föreligger en risk för att TeliaSonera överprissätter tillträde till fiberaccess i 
ett visst område. 

 Frågor 

                                                 

28 Siffrorna är hämtade från Bredbandskartläggningen och är från 1/10-2012. Siffrorna inom parentes är 
från föregående år, dvs. per den 1/10-2011. 
29 Siffrorna är hämtade från Svensk Telemarknad och är från 31/12-2012. Siffrorna inom parentes är från 
föregående år, dvs. per den 31/12-2011. 
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 Under förutsättning att EOI inte införs: 

23. Anser ni att de av PTS ovan skisserade kriterierna utgör en rimlig utgångspunkt 
för att analysera behovet av prisreglering? 

24. Vilka av dessa faktorer är enligt er av störst betydelse för frågan om prisreglering är 
nödvändig och proportionerlig i ett område? 

25. Finns det andra faktorer som PTS bör undersöka vid analysen enligt ovanstående? 

26. Kräver frånvaron av prisreglering ytterligare skyldigheter, t.ex. liknande de 
replikerbarhetstester som EU-kommissionen föreslagit vid införandet av EOI? 

2.2.4 Det praktiska genomförandet och dess konsekvenser 

Det här regleringsalternativet skulle innebära att PTS under en och samma 
regleringsperiod systematiskt analyserar konkurrensvillkoren på kommunnivå 
och kontinuerligt gör bedömningar av om prisregleringen på tillträde till 
fiberaccess mot bakgrund av en sådan bedömning ska hävas alternativt 
återinföras. En granskning av förutsättningarna i ett specifikt geografiskt 
område skulle dock givetvis kunna komma att genomföras både på initiativ av 
PTS och av enskilda. Förhoppningen är att PTS skulle kunna utföra en analys 
utifrån de data myndigheten har insamlade och kontinuerligt uppdaterar. Det 
kan dock inte uteslutas att kompletterande information skulle kunna komma att 
behövas. 

PTS måste också här beakta de krav på samråd och notifiering till EU-
kommissionen som ställs upp i 8 kap. LEK. Samrådet och notifiering ger PTS 
värdefulla synpunkter inför beslut men påverkar naturligtvis även tidsaspekten. 
Det finns också, som tidigare nämnts, en möjlighet för PTS att fatta 
interimistiska beslut enligt 8 kap. 13 § LEK.  

Regleringen på marknaden måste vara förutsebar för samtliga aktörer, vilket 
kan vara svårt att uppnå om nya beslut fattas allt för ofta. Ett beslut om att ta 
bort eller återinföra reglering är beslut som kan inhiberas och överklagas och 
det här beskrivna regleringsalternativet skulle naturligtvis kunna leda till fler 
processer och osäkerhet i form av många icke lagakraftvunna eller inhiberade 
beslut. Samtidigt finns ett behov av flexibilitet så att regleringen kan anpassas 
efter förändringar på marknaden. Det blir därmed fråga om att hitta en lämplig 
avvägning mellan förutsebarhet och flexibilitet. 

PTS vill gärna ha era synpunkter på vilka konsekvenser det här 
regleringsalternativet skulle kunna få. Ni ombeds särskilt att fundera på med 
vilka intervaller PTS bör/kan besluta om ändringar av ålagda skyldigheter för 
att ändå leva upp till relevanta krav på förutsebarhet och rättssäkerhet i 
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beslutsfattandet. PTS skulle också vilja ha era synpunkter på behovet 
förutsebarhet i förhållande till förändring av regleringen med tätare intervaller 
än de 3 år som SMP-besluten annars följer. 

Frågor 

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?  


