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Marknadsanalysen avseende marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde 

EU-kommissionen utfärdade hösten 2013 rekommendationen om enhetliga 
krav på icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja 
konkurrensen och förbättra klimatet för bredbandsinvesteringar. I denna 
rekommendation framhåller EU-kommissionen att priserna på tillträde till 
passiva NGA-accesser i grossistledet, under vissa angivna förutsättningar, inte 
bör regleras.  

Den 7 februari 2014 remitterade PTS ett utkast till beslut till marknadens 
aktörer med förslag till en reglering som innebär ett införande av förstärkt icke-
diskriminering (EoI) samt lyftande av prisskyldighet avseende fibertillträde. I 
utkastet presenterades förslag till utformning av skyldigheter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde, bortsett från skyldigheten om prisreglering. 
Utgångspunkterna och principerna för den kommande prisregleringen beskrevs 
dock i en bilagd PM. 

PTS har nu förtydligat beslutsförslaget när det gäller förstärkt icke-
diskriminering (EoI) och hur den ska tillämpas i praktiken. Vidare har PTS tagit 
fram ett förslag till skyldighet om prisreglering. PTS har fastställt priser i 
skyldighetsbeslut i enlighet med den möjlighet som PTS fått i och med de 
ändringar i LEK som träder i kraft den 1 juli 2014. PTS har därvid utgått ifrån 
nu gällande version av PTS kalkylmodell.  
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En annan förändring i förhållande till det tidigare remitterade beslutsförslaget är 
att PTS inte längre föreslår en skyldighet om tillträde till kanalisation. EU-
parlamentet och ministerrådet har under våren 2014 beslutat att anta ett direktiv 
om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för 
elektronisk kommunikation. Direktivet innehåller bestämmelser om en rätt till 
tillträde till befintlig passiv infrastruktur för den som ska bygga ut ett 
kommunikationsnät med hög kapacitet. Direktivet innehåller även 
bestämmelser om tillträde till fastigheter och samförläggning för samma 
ändamål. 

Mot bakgrund av att direktivets bestämmelser, efter implementering, kommer 
att gälla i Sverige från den 1 juli 2016 bedömer PTS att detta påverkar behovet 
av att i nästa generations SMP-beslut införa en skyldighet om tillträde till den 
kanalisation som TeliaSonera äger. PTS anser att det mot denna bakgrund 
saknas skäl att i SMP-beslut införa en skyldighet för TeliaSonera att 
tillhandahålla tillträde till kanalisation. 

PTS vill nu gärna ha marknadens synpunkter på det nya utkast till utformning 
av skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde som tagits fram, i 
första hand vad gäller de delar som behandlar icke-diskriminering enligt 
principen om EoI samt prisskyldighet och förutsättningarna för att inte längre 
upprätthålla reglerade priser avseende fibertillträde.  

En del i EoI är att effektivt kunna övervaka att kravet på icke-diskriminering 
uppfylls. PTS har sedan år 2010 ålagt TeliaSonera skyldigheter om att mäta och 
följa upp vissa nyckeltal. TeliaSonera har därutöver inom ramen för sitt 
likabehandlingsarbete från Equality of Access Board (EAB) rapporterat utfall 
av ett antal nyckeltal (KPIer). PTS ber därför om marknadens synpunkter på: 
 
1. Är de i utkastet föreslagna nyckeltalen ändamålsenliga för att följa 

upp och övervaka om icke diskriminering enligt principen om 
EoI råder eller bör de anpassas på något sätt?  

 
En av förutsättningarna för att inte längre upprätthålla reglerade priser är att det 
bedöms vara möjligt för tillträdande operatörer att kunna replikera ett 
slutkundserbjudande av en s.k. flaggskeppsprodukt (se mer om det ekonomiska 
replikerbarhetstestet nedan). Det är i detta sammanhang särskilt värdefullt för 
PTS att få ta del av berörda parters uppfattning vad gäller följande frågor: 

2. Vilken eller vilka flaggskeppsprodukter ska fastställas och hur bör 
dessa definieras? 
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3. Vilka sanktionsmöjligheter bör finnas om det ekonomiska 
replikerbarhetstestet inte uppfylls, i de olika situationer som 
framgår av beslutsutkastet? 

Ekonomiskt replikerbarhetstest 

Det ekonomiska replikerbarhetstestet (ERT) syftar till att säkerställa att 
TeliaSonera inte diskriminerar prismässigt och utgör en skyddsåtgärd som ska 
användas för att analysera marginalen mellan slutkundstjänster och 
grossisttillträde till nätinfrastruktur (marknad 4). ERT ska således användas för 
att bedöma om denna marginal är sådan att en extern grossistkund på 
marknaden för nätinfrastrukturtillträde har möjlighet att tillhandahålla vissa 
bredbandstjänster till slutkunder med lönsamhet. 

PTS utarbetar för närvarande en metod för hur ERT ska struktureras och 
genomföras. I samband med detta arbete aktualiseras ett antal frågeställningar, 
som framgår av bifogad PM, som PTS önskar synpunkter på. 

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på det bifogade 
utkastet avseende utformning av skyldigheter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde (särskilt de delar som behandlar EOI och 
prisskyldighet, framförallt i avsnitten 6.6 och 6.10) samt den PM som behandlar 
det ekonomiska replikerbarhetstestet. 

PTS avser att återkomma till marknadens aktörer i ett slutligt samråd där förslag 
till beslut på marknaden för nätinfrastrukturtillträde presenteras tillsammans 
med förslag till beslut på marknaden för bitströmstillträde. Som PTS tidigare 
kommunicerat kommer dessa beslut att anpassas efter EU-kommissionens nya 
rekommendation om relevanta marknader, som beräknas antas i september 
2014. PTS ambition är att fatta nya skyldighetsbeslut under 2014. 

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 
smp@pts.se, senast den 23 juni 2014. Svaren kommer att publiceras på PTS 
hemsida. Ange gärna vilka delar av remissen som synpunkterna avser. 

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, vänligen kontakta Peter von Wowern (08-678 56 26, 
peter.vonwowern@pts.se) eller Asim Jarrar (08-678 55 85, asim.jarrar@pts.se) 
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Bilagor: Utkast till avsnitt om skyldigheter på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde (avsnitt 6) samt promemoria om ”Förslag till 
utformning av ett ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT)”. 

För den som vill ta del av övriga delar av beslutet avseende marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde så framgår dessa av det utkast till beslut som skickades 
ut på remiss den 7 februari 2014:  
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Synpunkter-pa-
marknaderna-for-natinfrastrukturtilltrade-och-bitstromstilltrade/ 

 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Synpunkter-pa-marknaderna-for-natinfrastrukturtilltrade-och-bitstromstilltrade/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Synpunkter-pa-marknaderna-for-natinfrastrukturtilltrade-och-bitstromstilltrade/

