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1. FÖRFARANDE 

Den 16 november 2016 registrerade kommissionen en anmälan från den svenska 

regleringsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS)
1
, om marknaden för 

högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt
2
 i Sverige. 

De nationella samrådet
3
 pågick från den 23 oktober till den 13 november 2015 och 

från den 7 juni till den 1 juli 2016. 

                                                 
1
 Enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets 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 4 i kommissionens rekommendation 2014/710/EU 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 

(rekommendation om relevanta marknader), EUT L 295, 11.10.2014, s. 79.  

3
 I enlighet med artikel 6 i ramdirektivet. 
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Den 24 november 2016 skickades en begäran om upplysningar
4
 till PTS och svaret 

togs emot den 29 november. En ytterligare begäran om upplysningar skickades den 

29 november och svaret gavs samma dag. 

2. BESKRIVNING AV DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN 

2.1. Bakgrund 

Marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast 

anslutningspunkt i Sverige har tidigare anmälts till och bedömts av 

kommissionen i ärende SE/2013/1437
5
. 

Enligt PTS definition består marknaden av terminerande avsnitt av hyrda 

förbindelser som i) ger grossistkunden särskilda linjer och kapacitet via 

nätinfrastruktur för koppar och fiberoptik, ii) överför symmetriska och 

asymmetriska data,  iii) är av hög kvalitet, har hög operationell säkerhet och 

är tillgängliga, iv) använder sig av SDH- (synkron digital hierarki), PDH- 

(plesiokron digital hierarki) och Ethernet-teknik, och v) betjänar hela 

sträckningen mellan fasta nätanslutningspunkter vid den icke-professionella 

kundens anläggning till en leveranspunkt i grossistkundens eller 

tjänsteleverantörens nät. 

PTS har fastställt att Telia Company (tidigare TeliaSonera) är ett företag med 

betydande marknadsinflytande på marknaden för terminerande avsnitt av 

hyrda förbindelser i grossistledet i Sverige, och har ålagt följande avhjälpande 

åtgärder: i) skyldighet att ge tillgång till terminerande avsnitt av hyrda 

förbindelser, ii) skyldighet att tillämpa allmänna regler och villkor för 

tillträde, iii) icke-diskriminering, iv) icke-diskriminerande prissättning
6
, v) 

särredovisning och vi) insyn. Kommissionen hade inga synpunkter på utkastet 

till beslut.  

2.2. Marknadsdefinition 

I det anmälda förslaget till åtgärder omfattar marknaden enligt PTS hyrda 

förbindelser och andra accessprodukter i grossistledet som gör det möjligt att 

leverera högkvalitativa kapacitetstjänster med dedicerad och icke-dedicerad 

kapacitet, med eller utan tjänstekvalitetskapacitet. Den definierade marknaden 

omfattar tjänster som tillhandahålls mellan en fast nätanslutningspunkt där en 

slutkund har sitt säte och en överlämningspunkt där grossistkunden kan motta 

överföringar i sitt nätverk, antingen via SDH eller Ethernet-teknik. PTS drar 

slutsatsen att alla bandbredder bör inbegripas i samma marknad, eftersom en 

tjänst med lägre kapacitet eller kvalitet alltid kan ersättas med en tjänst med 

högre kapacitet och kvalitet
7
. WDM-anslutningar (Wavelength Division 

Multiplexing) ingår inte i marknaden. 

                                                 
4
 I enlighet med artikel 5.2 i ramdirektivet. 

5
 C(2013) 2437. 

6
  PTS har inte ålagt någon skyldighet till priskontroll utöver den icke-diskriminerande prissättningen. 

7
  Enligt PTS bekräftas slutsatsen att produkter med olika kapacitet och tjänstekvalitet tillhör samma 

marknad även av det faktum att de tillhandahålls av operatörer som en del av samma erbjudande, med 
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Den relevanta geografiska marknaden är nationell.  

2.3. Testet med tre kriterier 

Vad gäller det första kriteriet anser PTS att aktörer som önskar leverera 

tjänster av hög kvalitet i grossistledet till slutkunder kan köpa reglerat
8
 

tillträde till Telias koppar- och fiberaccessnät samt från kommunala nät, så att 

tillträdet till det lokala accessnätet (till vilket vanligtvis endast slutkunder är 

anslutna) inte är ett hinder i sig.  

Mot bakgrund av den pågående övergången från SDH- till Ethernetbaserade 

anslutningar anser PTS vidare att förekomsten av hinder för marknadsinträde 

bör bedömas i förhållande till operatörernas förmåga att tillhandahålla 

Ethernetbaserad kapacitet. PTS framhåller att antalet SDH-baserade 

anslutningar minskat kraftigt under de senaste tre åren
9
 och att Telias SDH-

teknikplattform gradvis kommer att avvecklas
10

 under den kommande 

regleringsperioden. 

PTS noterar emellertid att lokala och nationella stordriftsfördelar fortfarande 

utgör ett strukturellt hinder för alternativa operatörer. PTS anser därför att det 

första kriteriet är uppfyllt.  

När det gäller det andra kriteriet drar PTS slutsatsen att marknaden tenderar 

att utvecklas mot effektiv konkurrens inom den relevanta tidsramen och 

därför inte kan komma i fråga för förhandsreglering. Behovet av 

stordriftsfördelar till trots noterar PTS att flera av de över 50 alternativa 

operatörer som är verksamma på marknaden lyckats etablera sig i stor 

omfattning på den nationella marknaden när det gäller tillhandahållande av 

Ethernetbaserade tjänster (DGT, TDC och Tele2)
11

. En annan viktig 

utveckling är inrättandet av Accessbolaget i februari 2015, en 

sammanslutning av kommunala nät som fungerar som ett gemensamt 

försäljningsbolag för de kommunala nätens räkning i syfte att tillhandahålla 

Ethernetbaserade hyrda förbindelser. Inrättandet av Accessbolaget har gjort 

det möjligt för de kommunala näten, som tidigare haft ett begränsat och lokalt 

                                                                                                                                                 
en gemensam prislista, och att en kund kan uppgradera eller nedgradera kapaciteten eller kvaliteten 

utan extra avgifter tas ut. 

8
  På grundval av regleringen av produkter på marknad 3a måste Telia bevilja tillträde till sina koppar- 

och fiberaccessnät. 

9
  I sitt svar på den första begäran om upplysningar konstaterar PTS att försäljningen till tredje part av 

SDH-baserade tjänster i grossistledet sjönk från 372 miljoner kronor 2013 till 224 miljoner kronor 

2015, medan försäljningen av Ethernetbaserade tjänster ökade från 222 miljoner kronor 2013 till 359 

miljoner kronor 2015. PTS tillägger att Telia under 2015 inte fått några nya ordrar på SDH-linjer från 

grossistkunder.  

10
  Telia har informerat sina kunder att två- och treåriga avtal inte längre kommer att erbjudas efter den 1 

juli 2016. 

11
  Medan Telia med sin egen nätinfrastruktur når 97– 98 % av företagens verksamhetsställen når DGC 

och Tele2/TDC (som nyligen slagits samman) omkring 90 % respektive 70 % av företagen, främst 

genom sina egna nät, samt genom att använda reglerat eller kommersiellt tillträde till kopparnät och 

svartfibernät.  
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konkurrensmässigt inflytande
12

, att erbjuda tjänster med nationell täckning 

och därmed konkurrera på den nationella marknaden. 

PTS motiverar sina slutsatser om utvecklingen av marknadsdynamiken genom 

att visa att Telias försäljning till tredje part minskade både för 

Ethernetbaserade tjänster
13

 och för SDH- och Ethernetbaserade tjänster 

sammantaget
14

. Enligt PTS tyder vidare Telias sänkta pris för Ethernetbaserad 

kapacitet på att den etablerade operatören står inför ökad konkurrens från 

alternativa leverantörer av Ethernetkapacitet och av grossistkunder som 

självständigt producerar kapacitet via hyrda koppar- eller fiberanslutningar
15

.  

När det gäller det tredje kriteriet anser PTS att konkurrenslagstiftningen är 

tillräcklig för att lösa eventuella konkurrensproblem som kan uppstå på 

marknaden för fasta telefonitjänster. 

Eftersom de tre kriterierna inte uppfylls föreslår PTS att all förhandsreglering 

ska avskaffas den dag som PTS slutliga beslut offentliggörs. 

3. INGA KOMMENTARER 

Kommissionen har granskat anmälningen och de kompletterande uppgifter som PTS 

lämnat och har inga synpunkter
16

. 

I enlighet med artikel 7.7 i ramdirektivet får PTS anta förslaget till åtgärd och ska, 

om den gör detta, meddela det till kommissionen. 

Kommissionens ståndpunkt vad gäller just denna anmälan påverkar inte dess 

ställningstaganden i fråga om andra anmälda förslag till åtgärder. 

                                                 
12

  I den svenska kommunallagen begränsas stadsnätens verksamhet till den egna kommunen/de egna 

kommunerna.  

13
  Telias intäktsandel av marknaden för tillhandahållande av hyrda  Ethernetbaserade förbindelser till 

tredje part minskade från 40 % år 2012 till 31 % år 2015. Under samma period ökade DGC sin 

marknadsandel från 9 % till 18 %, medan den sammanlagda marknadsandelen för de kommunala näten 

minskade från 33 % till 23 %. Trenden är liknande om operatörernas självförsörjning beaktas. 

14
  Telias intäktsandel av marknaden för tillhandahållande av SDH- och Ethernetbaserade hyrda 

förbindelser till tredje part minskade från 69 % år 2012 till 50 % år 2015. Trenden är liknande om 

Telias självförsörjning beaktas. 

15
  PTS tillägger att Telias marknadsandel kommer att fortsätta att sjunka allteftersom 

försäljningsintäkterna från SDH-förbindelser gradvis kommer att minskas till noll under de kommande 

tre åren. Eftersom försäljningen av Telias Ethernetförbindelser inte kommer att öka tillräckligt för att 

kompensera för denna inkomstförlust kommer företagets marknadsandel sannolikt att ligga under 

40 % år 2019. Enligt PTS kommer DGC, Tele2/TDC och Teracom fortsatt att ha betydande 

marknadsandelar, medan de kommunala näten gradvis kommer att bli mer konkurrenskraftiga och 

deras sammanlagda marknadsandel kommer att öka. 

16
 I enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet. 
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I enlighet med punkt 15 i rekommendation 2008/850/EG
17

 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
18

 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
19

. En sådan begäran måste motiveras. 

Med vänlig hälsning 

På kommissionens vägnar 

Roberto Viola 

Generaldirektör 

                                                 
17

 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). 

18
 En sådan begäran kan göras antingen per e-post till CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller per fax: 

+32 2 298 87 82. 

19
 Kommissionen får informera allmänheten om resultatet av sin bedömning före utgången av denna 

tredagarsperiod. 
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