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1. FÖRFARANDE 

Den 7 januari 2015 registrerade kommissionen en anmälan från den svenska nationella 

regleringsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (nedan kallad PTS)
1
, om 

grossistmarknaden för lokalt tillträde via en fast anslutningspunkt och grossistmarknaden 

för central tillgång via en fast anslutningspunkt för massmarknadsprodukter
2
 i Sverige. 

Tre nationella samråd efter varandra
3
 genomfördes från den 19 juni 2013 till den 19 

september 2013, från den 7 februari 2014 till den 7 mars 2014 och från den 28 oktober 

2014 till den 24 november 2014. 

Den 20 januari 2015 skickades en begäran om upplysningar
4
 till PTS, vars svar inkom 

den 23 januari 2015. 

                                                 
1
  Enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 

kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), EGT L 108, 24.4.2002, s. 33, ändrat 

genom direktiv 2009/140/EG, EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, och förordning (EG) nr 544/2009, EUT L 

167, 29.6.2009, s. 12. 

2
  Motsvarande marknad 3a respektive 3b i kommissionens rekommendation 2014/710/EG av den 9 

oktober 2014 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation 

vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster, EUT L 295, 11.10.2014, s. 79 (nedan kallad rekommendationen om relevanta 

marknader). 

3
  I enlighet med artikel 6 i ramdirektivet. 
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Enligt artikel 7.3 i ramdirektivet får de nationella regleringsmyndigheterna, organet för 

europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och 

kommissionen yttra sig till den berörda nationella regleringsmyndigheten över de förslag 

till åtgärder som anmälts. 

2. BESKRIVNING AV DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN 

2.1. Bakgrund 

Lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 

Marknaden för lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt i Sverige 

har tidigare, i ärende SE/2010/1061
5
, anmälts till och bedömts av kommissionen 

som grossistmarknaden för tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet 

(inbegripet gemensamt tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast 

anslutningspunkt. 

PTS definierade produktmarknaden som fysiskt tillträde i grossistledet till 

kopparbaserad (inbegripet gemensamt och helt öppet tillträde) och fiberbaserad 

nätinfrastruktur. PTS konstaterade att den geografiska marknadens omfattning är 

nationell.  PTS konstaterade att en operatör, TeliaSonera, har betydande 

marknadsmakt och ålade företaget en fullständig uppsättning skyldigheter som 

bland annat omfattar tillträde till kopparbaserad infrastruktur, fiberbaserad 

infrastruktur och backhaul-fiber, tillträde till tillhörande installationer (inbegripet 

samlokalisering) och kostnadsorientering baserat på en LRIC-modell.  

Centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för 

massmarknadsprodukter 

Marknaden för centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för 

massmarknadsprodukter i Sverige har tidigare anmälts till och bedömts av 

kommissionen som marknaden för bredbandstillträde i grossistledet (WBA) i ärende 

SE/2010/1062
6
. 

PTS avgränsade produktmarknaden till virtuellt tillträde i form av dubbelriktad 

överföring av data från slutanvändarens fasta nättermineringspunkt, via 

kundanslutningar som använder xDSL-teknik eller kundanslutningar över 

fiberbaserade nät, till vilken punkt som helst i den köpande operatörens nät. PTS 

konstaterade att den geografiska marknadens omfattning är nationell. PTS 

konstaterade att en operatör, TeliaSonera, har betydande marknadsmakt och ålade 

företaget en fullständig uppsättning skyldigheter som bland annat omfattar 

bitströmstillträde via både kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur, tillträde till 

tillhörande installationer (inbegripet samlokalisering) och kostnadsorientering 

baserat på en LRIC-modell. 

Kommissionen lämnade synpunkter som är specifika för marknaden för fysiskt 

tillträde och uppmanade PTS att i sitt slutliga beslut ytterligare motivera åläggandet 

                                                                                                                                                 
4 

 I enlighet med artikel 5.2 i ramdirektivet. 

5
  C(2010)2584. 

6
  C(2010)2584. 
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av en skyldighet att tillhandahålla tillträde till backhaulförbindelse och uppmanade 

vidare PTS att ålägga en skyldighet att tillhandahålla tillträde till kabelrör. Vad 

gäller båda dessa marknader uppmanade kommissionen PTS att ytterligare motivera 

de föreslagna samlokaliseringsskyldigheterna, och uppmanade vidare PTS att beakta 

kommissionens rekommendation om nästa generations accessnät
7
, när den väl har 

antagits.  

II. 2. Marknadsdefinition 

Slutkundsmarknaden 

PTS anser att bredbandstjänster som tillhandahålls via xDSL, fiber och kabel är 

utbytbara i slutkundsledet, medan mobila och fasta bredbandstjänster inte är 

utbytbara ur ett efterfrågeperspektiv, men att de kompletterar varandra eftersom de 

har olika funktioner och egenskaper.  

PTS noterar att 98 % av hushållen och 96 % av arbetsplatserna i Sverige har tillgång 

till fast bredband
8
. Vad gäller spridningen är xDSL fortfarande den vanligaste typen 

av anslutning, och utgör 41 % av det totala antalet abonnemang
9
. Fiberbaserade 

anslutningar utgör emellertid en allt större andel av slutkundsmarknaden och når 

också upp till en andel på 41 %, främst till följd av att xDSL-anslutningarna blir 

färre. Resterande 18 % av anslutningarna levereras via kabelnät.  

Vad gäller konkurrensvillkoren i slutkundsledet är TeliaSonera fortfarande den 

största leverantören av bredbandstjänster med 39 %
10

 av slutkundsmarknaden. 

Telenor har 20 % av marknaden, och kabeloperatören Com Hem har mer än 18 %. 

Tele2 kontrollerar 2 % av marknaden
11

.  

PTS noterar att konkurrensdynamiken på slutkundsmarknaden skulle vara avsevärt 

mycket svagare utan den befintliga tillträdesregleringen. Cirka 16 % av de fasta 

bredbandsabonnemangen år 2013 förlitade sig på reglerad nätaccess som 

tillhandahålls av TeliaSonera
12

.  

Lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 

                                                 
7
  Kommissionens rekommendation 2010/572/EU av den 20 september 2010 om reglerat tillträde till 

nästa generations accessnät (nedan kallad NGA-rekommendationen), EUT L 251, 25.9.2010, s. 35. 

8
  Täckning som uppnås via xDSL-nätet. Fibertäckningen har ökat sedan den senaste översynen, och i 

oktober 2013 hade 53 % av hushållen och 46 % av arbetsplatserna tillgång till bredbandsanslutningar 

med en teoretisk överföringshastighet på 100 Mbit/s. Kabel-tv-nät finns också, och nådde ut till 34 % 

av hushållen och 25 % av arbetsplatserna i oktober 2013. 

9
  Juni 2014. 

10
  70 % av TeliaSoneras abonnenter är anslutna via dess kopparnät, övriga via fiber.  

11
  Juni 2014. 

12
  De flesta av dessa linjer tillhandahölls på grundval av reglerna om fysiskt tillträde. PTS uppger att 

endast 19 000 anslutningar tillhandahölls på grundval av det reglerade utbudet på bredbandstillträde i 

grossistledet 2013. PTS uppger också i sitt svar på begäran om upplysningar att omkring 90 % av de 

anslutningar som omfattas av reglerat tillträde tillhandahålls via kopparaccessnätet.  
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PTS avgränsar den relevanta produktmarknaden till fysiskt tillträde till koppar- och 

fiberbaserade accessnät samt virtuellt tillträde över koppar- och fiberbaserade 

accessnät med överlämningspunkter på eller vid utbytet.  

PTS anser att marknadens geografiska omfattning är nationell. PTS noterar att det 

finns geografiska skillnader i täckningen för alternativa nät till TeliaSonera och i 

deras marknadsandelar och prissättning
13

. PTS anser dock att skillnaderna inte är 

tillräckligt betydande och stabila för att man ska kunna avgränsa områden med 

tydliga gränser där konkurrensvillkoren är väsentligt olika. Fiberutbyggnaden pågår 

och nätens täckningsområden kommer därför att förändras under nästa 

regleringsperiod.  

Centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för 

massmarknadsprodukter 

PTS anser att marknaden för centralt tillträde i grossistledet omfattar icke-fysiskt 

eller virtuellt tillträde till kopparbaserade och fiberbaserade nät och kabel-tv-nät i 

form av dubbelriktad överföring från en slutkunds fasta nättermineringspunkt till en 

tillträdespunkt i leverantörens nät som är regional eller nationell.  

PTS anser att virtuellt tillträde på lager 2 och lager 3
14

 kan anses utgöra funktionella 

substitut och måste behandlas som en del av samma marknad, och det kan även 

bitströmstillträde via kopparnät och fibernät, som tillhandahåller tjänster som är 

utbytbara i slutkundsledet. Vad gäller kabel-tv-nät noterar PTS att den största 

kabeloperatören, Com Hem, har placerat ut DOCSIS 3.0-teknik, som stöder 

tillhandahållandet av centralt tillträde på lager 2 och lager 3, åtminstone som en 

möjlighet. Dessutom har PTS konstaterat att vissa kommunala nät faktiskt 

tillhandahöll bitströmstillträde via kabelnät kommersiellt på lager 2 och lager 3 åren 

2009–2013. PTS noterar att detta var en tillfällig lösning i väntan på utbyggnaden av 

fibernät
15

. PTS drar slutsatsen att det därför är tekniskt och kommersiellt möjligt att 

tillhandahålla bitströmstillträde via kabelnät i Sverige och att denna infrastruktur 

måste anses vara en del av den relevanta marknaden.  

Vad gäller marknadens geografiska omfattning anser PTS att den är nationell. Även 

om PTS konstaterar att det finns skillnader mellan olika delar av landet med hänsyn 

till utbyggnaden av de kommunala näten, är dessa skillnader inte tillräckligt 

betydande för att möjliggöra slutsatsen att konkurrensvillkoren inom vissa områden 

väsentligen skiljer sig från konkurrensvillkoren i angränsande områden.   

Vad gäller utbudssidan konstaterar PTS att det finns ungefär 100 företag som 

tillhandahåller virtuella accessförbindelser i Sverige, antingen för eget behov eller 

till externa kunder. Medan TeliaSonera är den enda leverantören som har en 

                                                 
13

  Vad gäller TeliaSoneras prissättning anger PTS att kopparpriset i grossistledet på denna marknad är 

reglerat och detsamma i hela landet. Däremot är både reglerade och oreglerade erbjudanden om 

tillträde i grossistledet till fibernätet geografiskt differentierade, med undantag för anslutningar till 

enskilda lägenheter (SDU), som prissätts på nationell nivå.   

14
  PTS uppgav i sitt svar på begäran om upplysningar att bitströmstillträde på lager 3 är den dominerande 

formen av bitströmstillträde som svenska kommunala nät tillhandahåller. 

15
  PTS identifierade fem leverantörer som tillhandahåller biströmstillträde på lager 2, för totalt mindre än 

100 tillträden år 2013.  
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nationellt heltäckande infrastruktur, når bredbandsaktiverade kabelnät ut till 35 % 

av de svenska hushållen. Vidare kan tillträde till regionala tillträdespunkter 

tillhandahållas över fiberbaserade stadsnät, som finns i de flesta svenska kommuner 

(även om deras räckvidd inom respektive kommun varierar). Många av stadsnäten 

tillhandahåller bitströmstillträde externt antingen själva eller genom en modell där 

kommunikationstjänsterna tillhandahålls via en operatör
16

. PTS uppger att det finns 

62 operatörer som tillhandahåller virtuella accessförbindelser till slutkunder via 

stadsnät i 147 svenska kommuner. De flesta kommunala nät täcker endast den egna 

kommunen, men samarbete med grannkommuner och förekomsten av operatörer 

som tillhandahåller kommunikationstjänster ger dem som söker tillträde möjlighet 

att koppla upp sig på regional eller central nivå
17

.  

Prispolitiken tyder inte heller på att det finns regionala marknader. De priser som 

kommunala nät tar ut fastställs på grundval av kommunal lagstiftning om principen 

om kostnadstäckning. TeliaSoneras prissättning av oreglerat bitströmsutbud 

fastställs på nationell nivå. TeliaSoneras priser kan uppvisa variationer baserade på 

tillträdespunkter, men PTS förklarar att variationerna kan motiveras av skillnader i 

överföringskostnader och inte är en konsekvens av olika konkurrenstryck.  

II. 3. Konstaterande av betydande marknadsmakt 

Lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 

PTS anger TeliaSonera som enda operatör med betydande marknadsmakt på 

marknaden för lokalt tillträde i grossistledet. Denna slutsats baseras på TeliaSoneras 

marknadsandel
18

, företagets storlek totalt sett, dess kontroll över infrastruktur som 

är svår att kopiera
19

, stordriftsfördelar samt vertikal integration. PTS noterar viss 

potentiell konkurrens, särskilt från kommunala nät, och ett indirekt tryck från 

kabelnät och mobila nät, vilket kan begränsa TeliaSoneras verksamhet i viss mån 

men inte tillräckligt för att ändra slutsatsen att TeliaSonera har betydande 

marknadsmakt inför nästa marknadsöversynsperiod.  

                                                 
16

  Modellen med en operatör som tillhandahåller kommunikationstjänster innebär att operatören 

investerar i aktiv nätutrustning och tillhandahåller virtuella accessförbindelser till tjänsteleverantörer, 

som kan erbjuda slutkunder bredbandstjänster via en så kallad tjänsteportal som operatören 

tillhandahåller (en webbplats som är tillgänglig för slutkunder som är anslutna till det kommunala 

nätet, där de kan välja tjänsteleverantörer).  

17
  I sitt svar på begäran om upplysningar uppskattar PTS att cirka 20 % av de svenska hushållen endast 

kan få tillgång till bredband via TeliaSoneras infrastruktur, medan cirka 50 % av hushållen har tillgång 

till minst en ytterligare infrastruktur och omkring 10 % har tillgång till två infrastrukturer utöver 

TeliaSoneras.   

18
  I juni 2014 tillhandahölls sammanlagt 1,6 miljoner bredbandsabonnemang, eller 64 % av den totala 

marknaden, via TeliaSoneras koppar- och fiberbaserade accessnät. Vad gäller marknadsandelar 

exklusive leveranser för eget behov tillhandahöll TeliaSonera i december 2013 480 000 anslutningar 

via koppar och 12 000 anslutningar via fiber, vilket utgör 61 % av hela marknaden för extern 

försäljning av lokalt fysiskt tillträde enligt PTS beräkningar. Den näst största leverantören var 

stadsnätet Stokab i Stockholm med 4 % av marknaden för extern försäljning.  

19
  TeliaSonera är det enda fibernätet som har ett nationellt nät, transportnät i storstadsområden och 

omfattande regionala nätverk i hela landet, utöver sina nationellt heltäckande kopparaccessnät och 

växande fiberaccessnät.  
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Centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för 

massmarknadsprodukter 

PTS anser att denna marknad inte kan komma i fråga för förhandsreglering.  

PTS tillämpar det trekriterietest som rekommenderas i kommissionens 

rekommendation om relevanta marknader. För det första konstaterar PTS att det inte 

längre föreligger några stora och varaktiga hinder för inträde på den svenska 

marknaden för centralt tillträde. Den ökade tillämpningen av modellen med en 

operatör som tillhandahåller kommunikationstjänster har resulterat i många 

marknadsinträden under de senaste åren. PTS anser att regleringen av marknad 3a 

har varit tillräcklig för att lösa konkurrensproblemen på slutkundsmarknaden, vilket 

ger operatörer möjlighet att komma in på slutkundsmarknaden för fasta 

bredbandstjänster, medan den lösning som föreskrivs för marknad 3b har haft 

mycket begränsad användning
20

. PTS anser att marknaden utvecklas i riktning mot 

effektiv konkurrens, med ett stort antal operatörer av olika storlek som är 

verksamma på marknaden och med en betydande icke-reglerad marknad, där företag 

säljer tillträde till tredje man kommersiellt
21

. Den anser också att det inte finns några 

strukturella problem på marknaden, som skulle göra ett konkurrensrättsligt 

ingripande otillräckligt.  

PTS undersöker också om det finns företag med betydande marknadsmakt på 

marknaden. Mot bakgrund av förekomsten av och framgången för reglering på 

marknad 3a och det tryck som TeliaSonera utsätts för på slutkundsnivå, anser PTS 

att företagets kontroll över infrastruktur, stordriftsfördelar samt dess vertikala och 

horisontella integration inte ger upphov till sådana hinder för marknadsinträde eller 

expansion att det kan agera oberoende av kunder, konkurrenter och konsumenter på 

denna marknad. PTS noterar den kraftiga ökningen av det externa utbud på 

tillträdestjänster som tillhandahålls av andra nätverk än TeliaSonera: TeliaSonera 

har 10 % av marknaden exklusive leveranser för egna behov och 50 % av 

marknaden inklusive leveranser för egna behov
22

.  

II.4. Regleringsåtgärder 

Lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 

PTS ålägger TeliaSonera ett antal skyldigheter, bl.a.  

 Lokalt fysiskt tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur: PTS ålägger 

företaget skyldighet att ge tillträde till delaccessnät (LLUB och SLUB) av 

kopparnätet och tillträde till det fiberbaserade accessnätet mellan en 

nätanslutningspunkt och motsvarande optiska distributionspunkt (ODF). 

TeliaSonera har också skyldighet att anlägga en anslutningskabel till en slutkund 

                                                 
20

  Totalt 19 000 anslutningar år 2013.  

21
  PTS uppger att i december 2013 hade omkring 500 000 anslutningar sålts externt på lager 2 och lager 

3 av en total marknad på 3,1 miljoner bredbandsabonnemang.  

22
  Siffror för 2013. PTS uppger i sitt svar på begäran om upplysningar att den inte har några indikationer 

på betydande förändringar av marknadsandelarna sedan 2013, även om TeliaSoneras marknadsandel 

förefaller ha ökat till följd av förvärvet av företaget Zitius.  
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som ännu inte har anslutits, förutsatt att det rör sig om ett kortare avstånd
23

.  

 Lokalt virtuellt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur: TeliaSoneras 

fiberanläggningstopologi bygger på principen ”punkt till punkt” (P2P), och därför 

är det möjligt att fysiskt separera fiberanslutningslinjerna. Därför anser PTS att 

det varken är nödvändigt eller rimligt att ålägga TeliaSonera skyldighet att 

tillhandahålla lokalt virtuellt tillträde via företagets fibernät. PTS föreslår 

emellertid en skyldighet att tillhandahålla lokalt virtuellt tillträde till företagets 

kopparbaserade nätinfrastruktur
24

. I sitt svar på begäran om upplysningar uppger 

PTS att denna skyldighet inte skulle ersätta LLUB och SLUB, utan snarare 

erbjuda ännu en möjlighet för operatörer som vill få lokalt tillträde ifall fysiskt 

tillträde inte längre är ekonomiskt eller praktiskt möjligt. Enligt PTS är denna 

åtgärd nödvändig på grund av att antalet slutkunder som kan nås via xDSL-

förbindelse vid varje sammanlänkningspunkt minskar beroende på att 

nyanläggningen av fibernät fortsätter och därmed gör det fysiska tillträdet mindre 

ekonomiskt lönsamt. PTS anser att denna virtuella skyldighet också skulle vara 

nödvändig om TeliaSonera införde vektoringteknik, vilken för närvarande dock 

endast är en teoretisk möjlighet.  

 Skyldighet att bevilja tillträde till anläggningsinfrastruktur (kanalrör): Denna 

skyldighet anses rimlig endast om TeliaSonera har tillgänglig kanalrör och rätt att 

erbjuda operatörer som ansöker om tillträde vidareuthyrning. Tillträdet ska 

erbjudas till kostnadsorienterade priser.  

 Skyldighet att erbjuda samlokalisering och tillträde till därtill hörande 

installationer och stödsystem inbegriper en skyldighet att underrätta parter minst 

fem år före stängning av en sammanlänkningspunkt eller liknande 

anslutningspunkt, t.ex. som ett resultat av övergång till nästa generations 

accessnät.  

 Tillträde till backhaulförbindelse för en förbindelse mellan en operatörs 

samlokaliserade utrustning och en punkt högst 50 km bort i form av svart fiber 

eller digital förbindelsekapacitet eller optisk våglängd.  

 Icke-diskriminering inbegriper en skyldighet att erbjuda operatörer som ansöker 

om tillträde samma villkor och samma kvalitet på tjänsterna som erbjuds 

företagets egen detaljiströrelse
25

. För att ta största möjliga hänsyn till 

kommissionens rekommendation om icke-diskriminering och 

kostnadsberäkningsmetoder
26

 inför PTS, från och med den 1 december 2016, för 

                                                 
23

  I sitt svar på kommissionens begäran om upplysningar anger PTS att den kommer att beakta huruvida 

ett visst avstånd är kortare enligt EU-domstolens dom i mål C-556/12 rörande bestämmelser om 

tillträde som ålagts operatörer i Danmark.  

24
  I form av en dedikerad bredbandsförbindelse eller en kapacitet som motsvarar den som TeliaSonera 

kan erbjuda sina egna slutkunder, vilken är transparent, ges via ett Ethernet-gränssnitt som medger att 

grossistkunden tillhandahåller ändutrustning.  

25
  Med avseende på, och utan begränsningar, pris, tekniska parametrar, leveranstider, leveransprecision, 

felavhjälpningstid, felavhjälpning, beställningsprocessen, tillgång till stödsystem och information. När 

externa operatörer efterfrågar tjänster som inte erbjuds TeliaSoneras detaljiströrelse, ska villkoren 

baseras på objektiva grunder.  

26
  Kommissionens rekommendation 2013/466/EU av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-

diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 
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de flesta tjänster också en skyldighet att tillhandahålla lokalt fysiskt tillträde till 

fiberbaserad nätinfrastruktur på grundval av principen om lika insatsresurser 

(EoI)
27

. Tidsplanen för införandet av EoI bygger på TeliaSoneras uppskattningar 

för genomförandet av denna skyldighet. Dessutom föreslår PTS att TeliaSonera 

genomför ett tekniskt replikerbarhetstest och för PTS redovisar resultatet av alla 

nya slutkundstjänster som införs samt av befintliga tjänster som PTS efterfrågar 

resultatet av. Slutligen är TeliaSonera skyldigt att tillhandahålla tillträde till 

tillhörande installationer, tillträde till kanalrör vid rimlig begäran samt tillträde till 

backhaul på grundval av principen om likvärdiga resultat (EoO) från och med den 

1 december 2016.   

 Priskontroll, kopparnät: PTS tillåter prisreglering för tillträde till kopparnät, 

beräknat på grundval av PTS befintliga LRIC-hybridmodell
28

. I sitt svar på 

begäran om upplysningar klargör PTS att priserna kommer att tillämpas under 

översynsperioden, såvida en justering inte anses nödvändig, för att exempelvis ta 

största möjliga hänsyn till rekommendationer om kostnadsberäkningsmetoden i 

kommissionens rekommendation om icke-diskriminering och 

kostnadsberäkningsmetoder inom den rekommenderade tidsfristen 31 december 

2016.  

 Priskontroll, fibernät: För fibernät är prisregleringen fastlagd (beroende på 

geotyp) till och med den 30 november 2016. Med beaktande av kommissionens 

rekommendation, icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder anser PTS, 

att från och med den 1 december 2016 bör inga pristak gälla TeliaSoneras 

fibernät, utan i stället bör ett ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT, se nedan) 

införas. PTS anser att priser på slutkundsmarknaden kommer att begränsas 

tillräckligt av förekomsten av konkurrerande kopparbaserade produkter, vilka 

också i fortsättningen kommer att prisregleras, och av alternativa infrastrukturer. 

Hävandet av prisregleringen på grossistnivå för tillträde till fiberbaserade nät den 

1 december 2016 kommer att villkoras av tillräckliga konkurrensbegränsningar 

till följd av ett framgångsrikt och snart genomförande av EoI och ERT.  

 Ekonomiskt replikerbarhetstest: Från och med den 1 december 2016 ska 

TeliaSonera tillämpa en prissättningsmetod som säkerställer att operatörer som 

ansöker om tillträde ekonomiskt kan replikera sina erbjudanden i detaljistledet på 

grundval av NGA-resurser i grossistledet, vars priser inte längre kommer att 

regleras. Detta kommer att prövas av PTS med hjälp av ett ekonomiskt 

replikerbarhetstest, som beskrivs närmare i förslaget till åtgärd
29

.  

                                                                                                                                                 
bredbandsinvesteringar (rekommendationen om icke-diskriminering och metoder för 

kostnadsberäkning), EUT L 251, 21.9.2013, s. 13. 

27
  TeliaSoneras detaljiströrelse, interna och externa operatörer erbjuds tjänster och information, 

inbegripet pris, kvalitet, tidsramar och samma system och processer används med samma grad av 

tillförlitlighet och prestanda.  

28
  Abonnemangspriset för hel ledning är fastställt till 287 kronor.   

29
  De viktigaste parametrarna i testet är följande: Kostnader i efterföljande led kommer att fastställas på 

grundval av en standard som bygger på ”lika effektiv operatör” (EEO) och beräknas i enlighet med en 

Bulric+-metod. Referenspriset för grossistledet beräknas som ett nationellt genomsnitt för tillträde till 

fiberbaserade nät. Valet av slutkundsprodukter kommer att falla på de två mest relevanta produkterna i 

segmenten enfamiljshus (SDU) respektive flerfamiljshus (MDU) i fråga om volymer och värde, senast 

sex månader efter hävandet av prisregleringen för fibernät. Nya eller väsentligt ändrade produkter kan 

bedömas på grundval av PTS bedömning av deras betydelse för framtida konkurrens senast tre 
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 Skyldighet att tillmötesgå begäran om migrering från en form av tillträde till en 

annan och från en grossistprodukt till lokalt tillträde.  

 Olika skyldigheter avseende transparensen inbegriper skyldigheter att 

offentliggöra referenserbjudanden och nyckeltal, förhandla med de operatörer 

som ansöker om tillträde i enlighet med allmänna villkor och villkor som gäller 

servicenivåavtal och servicenivågarantier om tillhandahållande av information 

och stödsystem. 

 Särredovisning  

3. ANMÄRKNINGAR 

Kommissionen har granskat den anmälan och de ytterligare uppgifter som PTS har 

lämnat och avger följande yttrande:
30

 

Konkurrensutvecklingen som ett resultat av nyanläggandet av fibernät  

Kommissionen noterar den ökade användningen av fiberbaserade bredbandstjänster 

i Sverige och den pågående nyanläggningen av fiberbaserad infrastruktur som 

TeliaSonera och andra nätägare genomför. Kommissionen välkomnar PTS val som 

beaktar den strategi som framhålls i dess rekommendation om icke-diskriminering 

och kostnadsberäkningsmetoder, såsom PTS beslut att upphäva befintliga 

priskontrollskyldigheter med avseende på TeliaSoneras fiberbaserade produkter för 

lokalt tillträde på marknad 3 a, när tillräckliga konkurrensskyddsåtgärder 

genomförts (bl.a. införande av ett krav om icke-diskriminering på grundval av 

likvärdiga insatser och ett ekonomiskt replikerbarhetstest). Mot bakgrund av detta, 

och med tanke på att centralt tillträde i grossistledet tillhandahålls av ett stort antal 

operatörer på marknaden, stödjer kommissionen också den föreslagna avreglering 

av marknaden 3 b. 

Kommissionen anser dock att genomförandet av de föreslagna lösningarna på 

marknad 3 a kommer att kräva en ingående tillsyn från PTS sida. Med tanke på 

avregleringen av marknad 3 b kommer effektiviteten i lösningarna för marknad 3 b 

kräva att ännu större vikt fästs vid att angripa de konkurrensproblem som upptäckts 

i samband med marknadsöversynen. Med särskild tanke på att antalet mycket 

snabba tjänster som bygger på fiberinfrastruktur ständigt ökar, kan det förväntas att 

tillgången till fiberbaserad infrastruktur blir alltmer nödvändig för att möjliggöra 

konkurrens på slutkundsmarknaden.  

Nästa steg i nyanläggningen kommer troligen att äga rum inom de 

marknadssegment där stordriftsfördelar är svårare att uppnå på grund av lägre 

kundtäthet (geografisk och på grund av fler enfamiljshus än flerfamiljshus). Därför 

uppmanar kommissionen PTS, som sköter marknadsöversynen under nästa period, 

                                                                                                                                                 
månader efter införandet. Den referensperiod inom vilken kostnaderna i efterföljande led måste täckas 

av intäkter från försäljning till slutkunder på grundval av de berörda inkomsterna i grossistledet är 12 

månader, även om enstaka kostnader och intäkter kommer att skrivas av över den genomsnittliga 

abonnenttiden, som fastställts till 36 månader. PTS motiverar valet av tidsfrist med att fibernät är 

relativt väl etablerade i Sverige och uppvisar en stabil tillväxt, med efterfrågemönster som kan fångas i 

en statisk analys. PTS anser också att 12 månader är tillräckligt lång tid för att lansera innovativa 

produkter och att experimentera med priset. Om ett test misslyckas, kan PTS ålägga TeliaSonera 

skyldighet att ändra priserna.   

30
 I enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet. 
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att ingående beakta konkurrensdynamiken inom alla marknadssegment och på 

detaljnivå samla in uppgifter per geografiskt område. Därigenom kommer PTS att 

kunna analysera lösningarnas fortsatta effektivitet, även i de fall där tillträde till 

kopparnätet kanske blir mindre och mindre lönsamt till följd av försök att 

konkurrera på detaljistnivå, och beakta effekten av de konkurrensskyddsåtgärder 

som införts på marknad 3 a för att garantera konkurrens i ett visst geografiskt 

område eller ett visst marknadssegment mot bakgrund av mer lokalt varierade 

konkurrenstryck från annan NGA-infrastruktur.  

Enligt artikel 7.7 i ramdirektivet ska PTS i största möjliga utsträckning beakta yttrandena 

från övriga nationella regleringsmyndigheter, Berec och kommissionen och får anta det 

förslag till åtgärd som följer av detta. Om den gör detta, ska kommissionen underrättas. 

Kommissionens ståndpunkt vad gäller just denna anmälan påverkar inte dess 

ställningstaganden i fråga om andra anmälda förslag till åtgärder. 

I enlighet med punkt 15 i rekommendation 2008/850/EG
31

 kommer kommissionen att 

offentliggöra detta dokument på sin webbplats. Kommissionen betraktar inte uppgifterna 

i detta dokument som konfidentiella. Ni uppmanas att inom tre arbetsdagar efter 

mottagandet av denna skrivelse meddela kommissionen
32

 om ni, i enlighet med EU:s 

bestämmelser och nationella bestämmelser om affärshemligheter, anser att detta 

dokument innehåller konfidentiell information som ni vill stryka innan dokumentet 

offentliggörs
33

. En sådan begäran måste motiveras. 

Högaktningsfullt 

På kommissionens vägnar  

Robert Madelin 

Generaldirektör 

                                                 
31

 Kommissionens rekommendation 2008/850/EG av den 15 oktober 2008 om anmälningar, tidsfrister 

och samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, EUT L 301, 

12.11.2008, s. 23. 

32
 En sådan begäran kan antingen göras per e-post till CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller per fax: 

(32-2) 298 87 82 

33
  Kommissionen får informera allmänheten om resultatet av sin bedömning före utgången av denna 

tredagarsperiod. 
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