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1

Marknadsavgränsning av marknaden
för centralt tillträde till infrastruktur
Inledning – marknaden för centralt tillträde till
nätinfrastruktur (marknad 3b)

PTS har i 2015 års beslut avreglerat marknad 3b med anledning av att ingen
operatör har bedömts ha ett betydande inflytande på den relevanta marknaden.
Marknad 3b är emellertid en av EU-kommissionen rekommenderad marknad
varför en förnyad marknadsanalys ska vidtas. PTS ska därför utföra en
marknadsanalys vid vilken man har att utgå från EU-kommissionens
presumtion om att marknaden uppfyller de tre kriterierna för att påföra en
marknadsreglering.1 Även om marknaden idag är oreglerad kan PTS alltså, om
marknaden har utvecklats mot att hållbar konkurrens inte råder, återigen fatta
beslut om att påföra förhandsreglering. Regleringen kan t.ex. innebära att
aktörer med betydande inflytande åläggs att tillhandahålla en central virtuell
förbindelse. Analysen ska ske ur ett framtidsorienterat perspektiv.2
De tre kriterierna som ställs upp i EU-kommissionens rekommendation är om
det finns höga och bestående inträdeshinder på marknaden, om marknadens
struktur är sådan att den inte utvecklas i riktning mot en effektiv konkurrens
och om generell konkurrenslagstiftning är tillräcklig för att kunna avhjälpa de
marknadsbrister som konstaterats.3 Samtliga dessa befanns inte vara uppfyllda i
2015 års beslut.
Kommissionen rekommenderar tillämpningen av en s.k. modifierad Greenfieldanalys vid analysen av konkurrenssituationen på en reglerad marknad. Enligt
denna analyseras först om slutkundsmarknaden präglas av konkurrens i
frånvaro av reglering på grossistnivå. Om så inte är fallet ska
regleringsmyndigheten analysera den grossistmarknad som ligger längst
”uppströms” från slutkundsmarknaden, i detta fall marknaden för lokalt
tillträde. Sedan reglering ålagts på denna grossistmarknad har
regleringsmyndigheten att återigen undersöka slutkundsmarknaden, med
hänsyn till ålagd reglering, för att bedöma huruvida denna ändå inte präglas av
konkurrens och ytterligare reglering av en grossistmarknad på lägre nivå kan
vara nödvändig.4
Enligt kommissionen ska regleringsmyndigheterna analysera marknad 3a och 3b
gemensamt eftersom de utgår från en gemensam slutkundsmarknad. Om
konkurrensproblemen kan åtgärdas genom reglering av marknad 3a ska inte
1 Kommissionens rekommendation 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 (2014/710/EU) (EU-kommissionens rekommendation
från 2014) p. 19 i skälen.
2 EU-kommissionens rekommendation från 2014, skäl 7-10.
3 EU-kommissionens rekommendation från 2014, p. 13-19 i skälen.
4 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2014, s. 37.
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reglering åläggas på marknad 3b, eftersom problemen ska åtgärdas på så
oförädlad nivå som möjligt.
Marknadsanalysen på grossistmarknadsnivå inleds med att fastställa den
relevanta marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur.
Marknadsavgränsningen som följer nedan är med anledning av att
avgränsningen av marknad 3a ännu inte är färdigställd, och med anledning av
att PTS ännu inte har ett fullständigt analysunderlag, hypotetisk. Marknad 3b är
avhängig av marknad 3a eftersom de förädlade tillträden som säljs på marknad
3b hänför sig till tillträden som ingår på marknad 3a.
Den rättsliga ramen för marknadsavgränsningen

PTS ska enligt 8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
(LEK) fortlöpande fastställa vilka produktmarknader som har sådana särdrag
att det kan vara motiverat att införa skyldigheter för en operatör med betydande
inflytande på marknaden i fråga. Även marknadens geografiska omfattning ska
därvid definieras.
Vid fastställandet av sådana marknader ska PTS beakta den rekommendation
som EU-kommissionen i enlighet med ramdirektivet har antagit om relevanta
produkt- och tjänstemarknader.5 PTS ska också i största möjliga utsträckning
beakta de riktlinjer som EU-kommissionen har utfärdat som en vägledning för
nationella regleringsmyndigheter när de definierar marknader och bedömer
huruvida någon operatör har betydande marknadsinflytande.6
Metod för produktmarknadsavgränsning

Denna promemoria avser marknaden för centralt tillträde i grossistledet via en
fast anslutningspunkt för massmarknadsprodukter, vilken är marknad 3b i
kommissionens rekommendation om marknader som kan bli relevanta för
förhandsreglering från 2014. Utgångspunkten för PTS analys är därför EUkommissionens definition av marknaden.
Avgränsningen av relevanta marknader ska ske med tillämpning av
konkurrensrättslig metod och stå i överensstämmelse med rättspraxis inom
konkurrensområdet.7 Enligt konkurrensrättslig praxis utgörs en
produktmarknad av alla varor respektive tjänster som i tillfredsställande mån på
grund av sina egenskaper, sitt pris och sin tilltänkta användning kan betraktas

8 kap. 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens rekommendation från 2014.
8 kap 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens SMP-riktlinjer.
7 Se Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(2002/C 165/03) (EU-kommissionens SMP-riktlinjer), p. 24. Se även Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet) artikel 15.3. EU-kommissionens SMPriktlinjer är följaktligen baserade bl.a. på EU-rättslig praxis och Kommissionens tillkännagivande om
definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (EGT C 372) (EUkommissionens tillkännagivande).
5
6
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som utbytbara, eller med ett annat ord, substituerbara.8 Två slag av utbytbarhet
ska beaktas vid avgränsningen av den relevanta marknaden: 1) substitution från
efterfrågesidan och 2) substitution från utbudssidan.9
Efterfrågesubstitutionen mäter i vilken utsträckning kunderna är beredda att ersätta
en viss produkt eller tjänst med andra produkter eller tjänster. Detta utgör
vanligtvis den mest omedelbara och effektiva begränsningen av företagens
möjligheter att utöva marknadsinflytande. Produkter som ur
efterfrågeperspektiv är utbytbara ingår därför på samma marknad.
Utbudssubstitutionen mäter i vilken omfattning det finns producenter på
närliggande marknader som lätt och på kort sikt kan ställa om sin produktion
eller börja saluföra den aktuella produkten eller tjänsten utan betydande
ytterligare kostnader eller kommersiella risker.10 Sådana producenter utövar ett
konkurrenstryck på befintliga producenter och ska därför anses verksamma på
den relevanta marknaden. Utbudssubstitutionen är normalt underordnad
efterfrågesubstitutionen och ska kunna jämföras med den senare ”vad gäller
effektivitet och omedelbarhet”.11
I konkurrensrättsliga sammanhang har EU:s domstolar uttalat att utbytbarheten
och marknadens omfattning i det enskilda fallet enbart kan fastställas genom en
allsidig bedömning av ett flertal olika omständigheter. Vilka omständigheter
som är relevanta för marknadens avgränsning varierar i varje enskilt fall.12
Avgörande blir också vilka upplysningar som finns att tillgå i det enskilda fallet.
Förutom de kvalitativa kriterierna egenskaper, pris och avsedd användning, kan
det vara relevant att beakta kundernas uppfattning beträffande utbytbarhet samt
faktiska substitutionsmöjligheter.13 Produkter som vid en samlad bedömning av
objektiva egenskaper, konkurrensvillkor samt mönster för tillgång och
efterfrågan på den aktuella marknaden visar sig endast till liten del vara
utbytbara med varandra, tillhör skilda produktmarknader.14
Vid marknadsanalyser enligt LEK är utgångspunkten emellertid inte, som vid
tillämpningen av konkurrensrätten, förekomsten av ett avtal, en koncentration
eller ett påstått missbruk, utan en allmän framåtblickande bedömning av
8 Se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 7. Se även EU-domstolens dom den 21 februari 1973 i mål
6/72 Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. mot kommissionen (Continental Cans) och EUdomstolens dom den 14 februari 1978 i mål 27/76 United Brands Company och United Brands Continentaal BV
mot kommissionen (United Brands).
9 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 38.
10 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 39. Med detta avses att det inte får krävas en väsentlig tillpassning
av befintliga fasta och immateriella tillgångar, nyinvesteringar, strategiska beslut inom företaget, eller ta tid,
se EU-kommissionens tillkännagivande, p. 23 och fotnot 4. Producenten ska också utan kostnader och
omställningstider för exempelvis reklam, produktprovning eller distribution kunna distribuera produkten
till kunderna.
11 EU-kommissionens tillkännagivande, p. 20.
12 Se exempelvis Förstainstansrätten i mål T-25/99 Roberts och Roberts mot Kommissionen REG 2001 s II1881, p. 37-40.
13 Se regeringens proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 85.
14 EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 44 f.
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marknadens struktur och funktion.15 EU-kommissionen utgår i sin
rekommendation från definitionen av slutkundsmarknader ur ett
framtidsorienterat perspektiv och definierar därefter relevanta
grossistmarknader.
Slutsatser av den produktmässiga marknadsavgränsningen av
slutkundsmarknaderna

Slutkundsmarknaderna har preliminärt fastställts av PTS, se separat
promemoria. Slutsatsen i denna är att slutkundsmarknaderna för fasta
bredbandstjänster till hushåll och småföretag utgörs av två relevanta
produktmarknader. Den första omfattar bredband levererat över fiberbaserade
accessnät och kabel-tv-nät, och den andra över kopparbaserade accessnät.
Mobila bredbandstjänster omfattas inte av slutkundsmarknaderna.
Till skillnad från det beslut som fattades år 2015 gör PTS den preliminära
bedömningen att radiobaserade accessnät inte ingår på den relevanta
marknaden. Det beror på det förhållandevis låga antal abonnemang för
bredbandstjänster via radiobaserade (WiFi, WiMAX) anslutningar och
satellitanslutningar samt avsaknad av tillväxt för teknikerna vilket medför att de
inte kan utgöra något konkurrenstryck på övriga tekniker.
PTS har i den förnyade analysen utgått från fiber som kärnprodukt och bedömt
att skillnader mellan de olika tjänsternas egenskaper medför att de inte ingår på
samma marknad trots att viss, dock asymmetrisk, substitution kan anses
föreligga. I 2015 års beslut har PTS ansett att likheter i överföringshastighet
medför att tjänsterna ska anses ingå på samma relevanta marknad.
Olika sätt för bredbandsleverantörer att använda sig av andra
accessnätägares infrastruktur

PTS har i den separata promemorian om slutkundsmarknaderna med
utgångspunkt i kommissionens definition beskrivit vilka tjänster som ingår på
de relevanta slutkundsmarknaderna för fasta bredbandstjänster samt
konkurrenssituationen på dessa marknader.
En bredbandsleverantör som vill tillhandahålla bredbandstjänster till
konsumenter och företag på de beskrivna slutkundsmarknaderna behöver
tillgång till nätinfrastruktur och aktiv nätutrustning för transmission och
kommunikation. Den bredbandsleverantör som inte kan nå fram till slutkunden
med sitt eget nät kan antingen anlägga ny accessnätinfrastruktur eller få tillgång
till accessförbindelser genom att köpa någon form av grossisttjänst av en
operatör som har tillgång till accessnätsinfrastruktur. I de fall en
bredbandsleverantör köper en grossisttjänst blir bredbandsleverantören
grossistkund till den operatör som säljer grossisttjänsten ifråga.

15 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014 avsnitt 4.2.2.2. och EU-kommissionens SMP-riktlinjer,
p. 27.
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Bredbandsleverantörer kan köpa grossisttjänster på olika
funktionella nivåer

Grossisttjänster kan tillhandahållas med olika förädlingsgrad avseende teknisk
funktionalitet. Generellt gäller att ju lägre teknisk förädlingsgrad
accessförbindelsen har, desto närmare slutkunden måste tillträdet ske och desto
större investeringar måste bredbandsleverantören göra i eget nät och aktiv
nätutrustning för att kunna tillhandahålla tjänster. En bredbandsleverantörs
möjlighet att kontrollera och utforma slutkundstjänsten ökar ju större del av
vidareförädlingen som operatören själv ansvarar för. På motsvarande sätt
minskar möjligheten att differentiera slutkundstjänsten om
bredbandsleverantören köper en mer förädlad grossisttjänst.
Figur 1 Accessförbindelser på olika funktionella nivåer

Grossisttjänster kan även vara förädlade administrativt, exempelvis avseende
funktioner som felhantering, kundsupport och fakturering. I tekniskt hänseende
kan en grossisttjänst vara en färdig slutkundstjänst, där bredbandsleverantören
enbart ombesörjer själva försäljningen av tjänsten. En sådan tjänst kan
marknadsföras och säljas i bredbandsleverantörens eget varunamn.
Att investera i infrastruktur i accessnätet är kapitalkrävande. Konkurrensen kan
främjas genom att bredbandsleverantörer, i stället för att anlägga egen
nätinfrastruktur eller investera i egen aktiv nätutrustning, kan köpa mer
förädlade tjänster, antingen i form av icke fysiska förbindelser mellan
bredbandsleverantörens eget nät och slutkunden, s.k. virtuella accessförbindelser,
eller genom att återförsälja slutkundstjänster, s.k. återförsäljartjänster. Dessa mer
förädlade tjänster gör det möjligt för en bredbandsleverantör att med mindre
kapital och lägre ekonomisk risk, bygga upp en lokal kundbas. En inarbetad
kundbas kan sedan motivera bredbandsleverantören att öka sin andel av
förädlingen av bredbandstjänsten genom att investera i egen aktiv nätutrustning
eller till och med eget nät. På så sätt kan merparten av slutkundstjänstens
förädlingsvärde så småningom produceras inom det egna företaget. Detta
brukar benämnas att klättra på investeringsstegen och illustreras i figuren
nedan. Figuren illustrerar vilka insatsvaror som en bredbandsleverantör själv
behöver investera i vid köp av grossisttjänster på olika förädlingsnivåer.
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Figur 2 Investeringsstegen (observera att hel och delad ledning främst är aktuellt för
kopparbaserade accessnät)

Resonemanget om investeringsstegen utgår från att bredbandsleverantörer
initialt kan få tillgång till en annan operatörs nätinfrastruktur och aktiva
nätutrustning på en eller flera nivåer, för att sedan successivt öka sina
investeringar i egen nätinfrastruktur och egen aktiv nätutrustning för att därmed
kunna nå högre nivåer på investeringsstegen. Möjligheten och incitamenten att
klättra på investeringsstegen kan variera mellan olika bredbandsleverantörer och
en och samma bredbandsleverantör kan efterfråga olika grossisttjänster vid
olika tidpunkter och på olika platser.
OSI-modellen

OSI-modellen, ISO 7498, är en konceptuell modell för datakommunikation i
sju skikt. Varje skikt tillhandahåller en specifik funktionalitet som är oberoende
av de tekniker som används i skiktet ovanför eller nedanför.
Figur 3 OSI Referensmodellen
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Det första skiktet i OSI-modellen är det fysiska skiktet. Detta skikt ansvarar för
den mest elementära nätverkshårdvaran i ett datanätverk, nämligen att fysiskt
ansluta kommunikationsutrustningar så att de kan kommunicera med varandra.
Det fysiska skiktets "språk" utgörs av volt- och frekvenstal hos elektriska pulser
i kablar eller elektromagnetiska vågor i luften. Det fysiska skiktet i OSImodellen utgörs av överföringsmedier som t.ex. optisk fiber och
multiplexeringstekniker som t.ex. PDH/SDH.
Datalänkskiktet är det andra skiktet i den hierarkiska OSI-modellen för
datanätverk. Datalänkskiktet ansvarar för att dataöverföring sker via det fysiska
skikt som förbinder två intilliggande kommunikationsutrustningar. Exempel på
datalänkprotokoll är ATM, Ethernet och MPLS.
Nätverksskiktet är det tredje skiktet i den hierarkiska OSI-modellen för
datanätverk. Det adresserar meddelanden och översätter logiska adresser och
namn till fysiska adresser, och ansvarar för paketleverans från sändare till
mottagare via de datalänk- och fysiska skikt som sammanbinder samtliga
kommunikationsutrustningar i nätverket. Internet Protocol är ett exempel på
nätverksprotokoll.
Transportskiktet delar upp informationen i lämpliga paket och mottagaränden
återställer dessa i rätt ordning.
Sessionsskiktet ansvarar för hur dialogen mellan två datorer ska föras.
Presentationslagret översätter mellan olika datakoder, och kan också utföra
kryptering och dekryptering samt kompression och dekompression.
Applikationsskiktet erbjuder tjänster för kommunikation mellan dator och nät,
som t.ex. e-post.
TCP/IP-modellen

Framväxten av ett globalt internet har medfört att IP-tekniken idag blivit defacto standard för datakommunikation. TCP/IP står för Transmission Control
Protocol/Internet Protocol och är en arkitektur för datakommunikation över
nätverk med en skiktad struktur bestående av fyra skikt, Lokalnätskiktet (Link
Layer), Nätskiktet (Internet Layer), Transportskiktet och Applikationsskiktet.
Det första skiktet i TCP/IP-arkitekturen, Lokalnätskiktet, består förutom av
fysiska nätkomponenter (t.ex. fiberoptik, modem, nätverkskort) för att ansluta
närliggande kommunikationsutrustningar med varandra, även av dataöverföring
(t.ex. ATM, Ethernet och Multi Protocol Label Switching (MPLS) via de fysiska
nätkomponenterna. Detta skikt motsvarar OSI-modellens första och andra
skikt.
I det andra skiktet, nätskiktet, används internetprotokollet, IP, för överföring av
information mellan samtliga kommunikationsutrustningar i heladatanätverket.
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Vid användning av IP överförs små paket med information, och med uppgift
om avsändar- och mottagaradress i form av IP-adress. Nätskiktet styr utgående
paket till lämplig mottagande gateway och överlämnar det för leverans via rätt
hårdvara. Inkommande paket tas om hand och överlämnas till rätt modul i
transportskiktet.
Figur 4 TCP/IP-modellen

Det tredje skiktet, transportskiktet, ansvarar genom protokollet TCP för
felkontroll och att all den sända informationen kommer fram till mottagaren i
intakt skick.
I det fjärde skiktet, applikationsskiktet, återfinns protokoll som
nätverksbaserade program använder för att kommunicera med varandra över
nätverket, för t.ex. internet-uppkoppling eller e-post.
Återförsäljartjänster på lager 4

En grossisttjänst som är så förädlad att den i princip motsvarar en komplett
slutkundstjänst och som tillhandahålls med eller utan specifikt varunamn,
brukar kallas för en återförsäljartjänst. Återförsäljartjänster tillhandahålls på lager
4 enligt OSI-modellen.
Den operatör som producerar återförsäljartjänster kontrollerar merparten av de
tekniska parametrarna och därmed i princip även slutkundstjänstens
utformning. För en grossistkund som köper en återförsäljartjänst är
möjligheterna att differentiera slutkundstjänsten i tekniskt och ekonomiskt
hänseende därför ytterst begränsade eller t.o.m. obefintliga. Den slutkundstjänst
som grossistkunden tillhandahåller på slutkundsmarknaden blir följaktligen
snarlik den tjänst som leverantören av återförsäljartjänsten erbjuder sina
slutkunder. I gengäld behöver en grossistkund som köper en återförsäljartjänst
endast investera i en server som genererar användarkonton och som
autentiserar kunderna vid inloggning samt hantera administration och
fakturering.
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Virtuella accessförbindelser på lager 3

Om grossistkunden önskar större kontroll över bredbandstjänstens innehåll,
och själv vill stå för en större andel av tjänstens förädlingsvärde, kan denne i
stället välja att köpa en virtuell accessförbindelse som tillhandahålls på lager 3,
kommunikationsnivå. Den grossistkund som köper en virtuell accessförbindelse
får ökade möjligheter att differentiera sina slutkundstjänster, men behöver inte
etablera egen utrustning nära kunden, och slipper göra de investeringar som ett
tillträde på ledningsnivå kräver. I jämförelse med en återförsäljartjänst måste
dock grossistkunden investera i egen aktiv nätutrustning för att hantera bl.a.
slutkundernas anslutning till internet. Tillträde till en virtuell accessförbindelse
på lager 3 kan erhållas såväl regionalt som via en nationell tillträdespunkt.
Virtuella accessförbindelser på lager 2

En virtuell accessförbindelse på lager 2, transmissionsnivå, ger grossistkunden
ännu större frihet att utforma sina slutkundstjänster, eftersom grossistkunden
själv kontrollerar överföringen på lager 3, kommunikationsnivå. Tillträde till en
virtuell accessförbindelse på lager 2 kan erhållas såväl lokalt, nära slutkunden
(s.k. VULA), som regionalt och nationellt.
Fysiska accessförbindelser

Fysiskt tillträde till nätinfrastruktur innebär att grossistkunden får tillgång till
nätinfrastruktur genom att köpa fysiska förbindelser på ledningsnivå mellan
grossistkundens nät och slutkunden. Tillträde till en fysisk accessförbindelse
kan endast erhållas lokalt, nära slutkunden.
Eget accessnät och kanalisation

En bredbandsleverantör kan också välja att anlägga ett eget accessnät. Steget är
dock långt från att köpa lokalt fysiskt tillträde på ledningsnivå till att anlägga
eget accessnät. Att anlägga eget accessnät är mycket kapitalkrävande. Ett eget
accessnät ger dock bredbandsleverantören full frihet i utformningen av
bredbandstjänsterna, samt stor ekonomisk kontroll över produktionen. Vid
utbyggnad av fiberbaserad nätinfrastruktur används s.k. kanalisation i form av
kabelbrunnar, tunnlar, rännor och rör som kablarna kan ligga i utan att skadas,
eller luftburen kanalisation i form av stolpledningar. Kanalisationen anläggs
vanligen genom grävning, plöjning eller borrning i samband med att accessnätet
byggs ut. Kostnaden för anläggning av kanalisation utgör uppskattningsvis två
tredjedelar av den totala investeringen för anläggningen av nätinfrastruktur.
I stället för att anlägga ny kanalisation kan en bredbandsleverantör som
anlägger eget accessnät använda sig av egen eller annans befintliga kanalisation.
Förutom kanalisation för koppar- och fiberaccessnät kan även kanalisation för
t.ex. eldistribution och fjärrvärme användas. Användningen av annans
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kanalisation förutsätter dock i de allra flesta fall markägarens godkännande eller
ledningsrätt16 med möjlighet till andrahandsupplåtelse.
Produktmässig avgränsning av den relevanta
grossistmarknaden för centralt tillträde till
nätinfrastruktur

Nedan behandlas inledningsvis kommissionens beskrivning av den relevanta
grossistmarknaden. Därefter undersöker PTS, med utgångspunkt i den av
kommissionen rekommenderade grossistmarknaden, hur grossistmarknaden för
centralt tillträde till nätinfrastruktur bör definieras med hänsyn till utbud och
efterfrågan och mot bakgrund av de slutkundsmarknader för koppar respektive
för fiber och kabel som preliminärt har avgränsats i en separat promemoria.
EU-kommissionens beskrivning av grossistmarknaden för
centralt tillträde via en fast anslutningspunkt

EU-kommissionen har definierat marknaden för centralt tillträde i grossistledet
via en fast anslutningspunkt enligt följande:
Centralt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt för
massmarknadsprodukter.
I år 2014 års förklaringsdokument till rekommendationen konstaterar EUkommissionen att centralt grossisttillträde typiskt sett tillhandahålls på lager 3
med tillträdespunkt på regional och på nationell nivå i operatörens nät.17
När olika icke-fysiska tillträdesprodukter erbjuds på olika nivåer i
förädlingskedjan måste nyckelegenskaper som utmärker de olika formerna av
icke-fysiskt eller virtuellt tillträde fastställas, för att det ska bli möjligt att dra en
klar gränslinje mellan vilka produkter som omfattas av grossistmarknaderna för
lokalt, centralt respektive högkvalitativt tillträde.18 Mer om detta nedan.
På marknaden för centralt tillträde, marknad 3b, presumeras enligt EUkommissionen sådana icke-fysiska eller virtuella tillträdesprodukter ingå som:
(i) erbjuder best-effort-kvalitet utan tillgänglighetsgarantier, som
har asymmetrisk överföring med hög överbokningsfaktor och
som bara medger tillhandahållande av standardiserade
slutkundstjänster, eller
(ii) ger grossistkunden begränsade möjligheter att differentiera sitt
slutkundserbjudande p.g.a. begränsad kontroll över
transmissionsnätet.

PTS dnr. 11-9306-148 och 149.
EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.2.
18 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.1.
16
17
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EU-kommissionen betonar i detta sammanhang vikten av att undersöka
huruvida tjänster som levereras över andra nätplattformar ska inkluderas i
marknaden. Regleringsmyndigheterna ska särskilt bedöma konkurrenstrycket
från kabel-tv och LTE-nät, i den mån dessa har inkluderats i den relevanta
slutkundsmarknaden.19 I nu aktuell marknadsanalys för slutkundsmarknaderna
är kabel-tv-nät inkluderade, dock inte LTE-nät.
Tidigare avgränsning av den svenska grossistmarknaden för
centralt tillträde via en fast anslutningspunkt (marknad 3b)

I beslut år 201520 fann PTS att den relevanta produktmarknaden omfattade
icke-fysiskt eller virtuellt tillträde till kopparbaserade, fiberbaserade och kabeltv-nät i form av dubbelriktad överföring av data, från slutkundens fasta
anslutningspunkt till en tillträdespunkt på regional eller nationell nivå i
leverantörens nät. Produkten skulle ge grossistkunden begränsade möjligheter
att differentiera sitt slutkundserbjudande till följd av begränsad kontroll över
transmissionsnätet och medge överföringshastigheter mellan 2 Mbit/s och 1
Gbit/s. PTS avgränsade marknaden till att vara nationell.
Grossistkundernas behov av centralt tillträde till
nätinfrastruktur för att kunna leverera fasta
bredbandstjänster

I detta avsnitt beskrivs grundläggande vilken typ av produkt som grossistkunder
köper respektive vill köpa på marknaden för centralt tillträde. Utgångspunkten
är de tidigare definierade slutkundsmarknaderna.
På den av EU-kommissionen definierade marknaden för centralt tillträde får
grossistkunden tillgång till en icke-fysisk eller virtuell förbindelse för att kunna
leverera fasta bredbandstjänster till en slutkund. I jämförelse med tillträden på
marknaden för lokalt tillträde, tillhandahålls centrala tillträden på en mer central
nivå i nätet. Tillträdespunkten är typiskt sett nationell eller regional, till skillnad
från exempelvis tillträde genom VULA, där tillträdespunkten är lokal. Ett
centralt tillträde innebär således att grossistkunden inte behöver etablera egen
utrustning nära slutkunden, men grossistkunden får större kontroll över
bredbandstjänstens innehåll och kan stå för en större andel av tjänstens
förädlingsvärde jämfört med ett tillträde på exempelvis återförsäljarnivå.
Två slutkundsmarknader för fasta bredbandstjänster

Slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster över fiber- och kabelbaserade
nät till privata slutkunder och mindre företag har som beskrivits ovan befunnits
utgöras av två relevanta produktmarknader. Den första består av bredband
levererat över fiberbaserade accessnät och kabel-tv-nät, och den andra

EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.2.
PTS Dnr 11-9313 Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för
centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) den 19 februari 2015.

19
20
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bredband levererat över kopparbaserade accessnät. Mobila bredbandstjänster
omfattas inte av slutkundsmarknaderna.21
Nedanstående preliminära analys av grossistmarknaden avser bredband
levererat över fiber- och kabel-tv-nät. Den preliminära relevanta
grossistproduktmarknaden för koppar behandlas längre fram i denna
promemoria. De krav som ställs på ett centralt tillträde är dock motsvarande
oavsett vilken teknik de erbjuds över och behandlas därför gemensamt
inledningsvis.
Grossisttjänsterna på marknaderna för centralt tillträde ska följaktligen kunna
användas av grossistkunderna för att leverera generiska bredbandstjänster över
fiber- och kabel-tv-nätet. Bredbandstjänsterna kan ha varierande
överföringshastighet, levereras som singeltjänster eller vara sampaketerade med
telefoni eller tv, samt möjliggöra symmetriska eller asymmetriska
överföringshastigheter.
Grossisttjänsten måste också möjliggöra ett kostnadseffektivt tillträde, för att
kunna utgöra ett kostnadseffektivt tillträde för den grossistkund som önskar
producera och leverera sådana slutkundstjänster.
I den pågående marknadsöversynen har PTS ställt frågor till ett mindre antal
aktiva köpare och säljare av tjänster på grossistmarknadsnivå.22 I dessa
framhåller en del av grossistkunderna att utrymmesbrist i telestationer eller ett
litet kundunderlag medför att centrala virtuella tillträden är det enda möjliga
och/eller lönsamma sättet att träda in på marknaden för fasta
bredbandstjänster.23
Eftersom utgångspunkten är en teknikneutral icke-fysisk eller virtuell
förbindelse finns det ingen produkt eller tjänst att utgå från i marknadsanalysen.
Istället blir frågan, för att fastställa vilka tjänster eller produkter som en svensk
marknad för centralt bredbandstillträde omfattar, vilka tjänster eller produkter
som kan ha den funktion som efterfrågas. En relevant fråga i sammanhanget blir
därför vilka egenskaper den tjänst har som typiskt sett efterfrågas av
grossistkunder som efterfrågar bredbandstillträde.
I följande stycke listas de nyckelegenskaper som PTS har sett att centralt
tillträde bör uppfylla utifrån dessa egenskaper.

Se separat promemoria avseende slutkundsmarknaderna.
Åtta företag har intervjuats under februari och mars 2017: Telia Company AB, Telenor, Com Hem AB,
Tele2, IP-Only, Bahnhof, Lunet, Svensk infrastruktur.
23 15-7200-79 Tjänsteanteckning Bahnhof 3b, 15-7200-82 Tjänsteanteckning Com Hem – 3b, 15-7200-84
Tjänsteanteckning Telenor – 3b.
21
22
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Nyckelegenskaper för centralt tillträde

Icke-fysiska förbindelser med nationell eller regional tillträdespunkt
En grossistkund som erhåller virtuell access med centralt tillträde erhåller en
icke-fysisk eller virtuell förbindelse mellan slutkundens fasta anslutningspunkt
och en tillträdespunkt på regional eller nationell nivå i leverantörens nät. Att
förbindelsen är icke-fysisk eller virtuell innebär att grossistkunden, till skillnad
mot vid fysiskt tillträde, inte kontrollerar det fysiska överföringsmediet, utan
endast får tillgång till överföring av data. Den slutkundsnära utrustningen för
dataöverföring tillhandahålls av leverantören.
För att medge leverans av bredbandstjänster till slutkund måste förbindelsen ge
en dubbelriktad överföring av data.
Tillträdet kan ske i en regional eller nationell tillträdespunkt, vilket innebär att
den virtuella förbindelsen omfattar dataöverföring från slutkundens fasta
anslutningspunkt till en tillträdespunkt på regional eller nationell nivå i
leverantörens nät. För grossistkunden innebär således ett centralt tillträde att
det är lättare att träda in på marknaden då färre tillträdespunkter behövs, än vid
lokalt virtuellt eller fysiskt tillträde.
Begränsad teknisk kontroll över transmissionssystemet
Icke-fysiskt eller virtuellt tillträde till en accessförbindelse med nationell eller
regional tillträdespunkt innebär att grossistkunden får begränsad teknisk
kontroll över transmissionssystemet. Enligt EU-kommissionens presumtion
omfattar marknaden sådana produkter som erbjuder best effort-kvalitet utan
tillgänglighetsgarantier, med symmetrisk eller asymmetrisk överföring med hög
överbokningsfaktor, och bara medger tillhandahållande av standardiserade
slutkundstjänster, eller ger grossistkunden begränsade möjligheter att
differentiera sitt slutkundserbjudande p.g.a. begränsad kontroll över
transmissionsnätet.24
Mot bakgrund av de av PTS avgränsade slutkundsmarknaderna behöver ett
centralt tillträde till virtuella accessförbindelser endast ge grossistkunden
begränsande möjligheter att differentiera sitt slutkundserbjudande. Som en
jämförelse ger virtuella accessförbindelser som ska inkluderas på marknad 4,
högkvalitativt tillträde via en fast anslutningspunkt, grossistkunden en högre
grad av kontroll över transmissionssystemet och ökade möjligheter att
differentiera sina slutkundstjänster. Mer om avgränsningen mot marknad 4
nedan.
Fråga 1. Anser ni att de nyckelegenskaper för centralt tillträde som PTS
beskrivit ovan, stämmer överens med er syn på nyckelegenskaper för centralt
tillträde? Saknar ni någon viktig egenskap? Utveckla gärna ert svar.

24

Se EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.2.

Post- och telestyrelsen

15

Gränsdragning mot andra grossisttillträden
Relationen till marknaden för lokalt tillträde, marknad 3a

Marknaden för centralt tillträde i grossistledet, marknad 3b, innefattar enligt
EU-kommissionen, typiskt sett, virtuella tillträden med nationell eller regional
tillträdespunkt som tillhandahålls utan specificerad kvalitet, tillgänglighet eller
servicenivå. Dessa virtuella tillträden ger således grossistkunden begränsade
möjligheter att differentiera sitt slutkundserbjudande till följd av begränsad
kontroll över transmissionsnätet.25
EU-kommissionens konstaterar vidare att marknaden för lokalt tillträde i
grossistledet, marknad 3a, huvudsakligen består av fysiskt (passivt) tillträde som
medger överföring av internet och därtill hörande datatjänster.26 Till skillnad
från virtuella accessförbindelser, med regional eller nationell tillträdespunkt
(marknad 3b), är lokalt fysiskt tillträde en oförädlad tjänst som i jämförelse med
återförsäljartjänster eller virtuella accessförbindelser med regional eller nationell
tillträdespunkt, ger grossistkunden goda möjligheter att själv kontrollera och
differentiera sin slutkundstjänst. Grossistkunden måste i gengäld själv investera
i all den utrustning som krävs för att överföra data över ledningen i fråga. EUkommissionen anser emellertid att det är lämpligt att på marknad 3a, i vissa fall,
även inkludera sådana icke-fysiska eller virtuella tillträdesprodukter som har
samma eller jämförbara egenskaper som fysiskt tillträde. En av
förutsättningarna för att inkludera virtuella tillträden på marknad 3a, är att
tillträdet sker lokalt. Virtuella tillträdesprodukter med lokal tillträdespunkt ingår
därför inte på marknad 3b, men kan alltså i vissa fall ingå på marknad 3a.
Relationen till marknaden för högkvalitativt tillträde, marknad 4

Som beskrivits i promemorian där slutkundsmarknaderna preliminärt avgränsas
har EU-kommissionen i sitt förklaringsdokument till rekommendationen från
2014 beskrivit två slutkundsmarknader för tillträde till fasta generiska
datatjänster, en för privatkunder samt små företag27 (tjänster till
massmarknaden, best effort tjänster) och andra för medelstora och stora företag
(marknaden för högkvalitativa tjänster). Det är slutkundsmarknaderna för
privatkunder och små företag som är de nu aktuella. Övriga tillträden omfattas
av marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet, marknad 4. Vissa av
dessa tillträden är virtuella varför marknadsavgränsningen gentemot dessa
beskrivs nedan.
I beslut år 2017 avseende högkvalitativt tillträde i grossistledet, marknad 4, har
PTS avgränsat produktmarknaden till att omfatta högkvalitativa
kapacitetstjänster med dedikerad kapacitet samt högkvalitativa kapacitetstjänster
med icke-dedikerad kapacitet, med eller utan möjlighet till QoS (quality of
service), som tillhandahålls mellan en fast nätanslutningspunkt hos en slutkunds
verksamhetsställe och en överlämningspunkt, där grossistkunden kan ta emot
Se EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.2.
EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.1.
27 Med medelstora företag avses enligt EU:s definition företag med mer än 50 anställda så med små
företag avses företag färre än 50 anställda.
25
26
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överföringen i sitt nät. Dessa kapacitetstjänster efterfrågas med av
grossistkunden specificerad kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå.28 De
virtuella tillträden som ligger till grund för dessa kapacitetstjänster ska
möjliggöra leverans av slutkundstjänster till stora och medelstora företag.
De virtuella tillträden som omfattas av marknaden för centralt tillträde är istället
avsedda att användas vid tillhandahållande av bredbandsanslutningar till
massmarknaden, dvs. till hushåll och småföretag och tillhandahålls således utan
specificerad kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå. En operatör som vill
erbjuda slutkundstjänster på marknaden för centralt tillträde kan köpa
produkter på marknaden för högkvalitativt tillträde. De operatörer som säljer
tillträde på marknaden för högkvalitativt tillträde är dock inriktade på tjänster
till medelstora och stora företag och tillträdet blir ofta dyrare än vad som är
motiverat för att erbjuda slutkundstjänster till hushåll och små företag.
De virtuella tillträden som ligger till grund för högkvalitativa kapacitetstjänster
med specificerad kvalitet, tillgänglighet och servicenivå, ingår således inte på
marknaden för centralt tillträde i grossistledet, utan omfattas istället av
marknaden för högkvalitativt tillträde, marknad 4.
Frågan om tjänster på både lager 2 och 3 ska anses ingå på
den relevanta produktmarknaden

Ytterligare en fråga i avgränsningen av den relevanta produktmarknaden rör
graden av förädling för de tjänster som ska anses ingå på marknaden. Av fotnot
51 i förklaringsdokumentet framgår att EU-kommissionen anser att lokalt
virtuellt tillträde (marknad 3a) tillhandahålls på lager 2, medan det av fotnot 52
framgår att centralt tillträde (marknad 3b) tillhandahålls på lager 3, dvs. typiskt i
regionala eller nationella överlämningspunkter. Frågan uppstår därför om
virtuella accessförbindelser med central tillträdespunkt på lager 2 också kan
anses ingå i marknad 3b, som ett funktionellt substitut till virtuella
accessförbindelser på lager 3.
En teknisk beskrivning återfinns ovan. Ur teknisk synvinkel är den största
skillnaden mellan en bredbandsanslutning baserad på virtuellt tillträde på lager 2
respektive lager 3, att med tillträde på lager 2 tilldelar den köpande operatören
anslutningens ip-adress, medan med tillträde på lager 3 tilldelas ip-adressen av
den säljande operatören.29 I båda fallen har den köpande operatören mycket
begränsad kontroll över transmissionsnätet mellan slutkund och tillträdespunkt.
Virtuellt tillträde på lager 2 kan tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt för
tillträde på regional nivå. Då tillträde sker på nationell nivå är det dock av
nättekniska skäl mer kostnadseffektivt att tillhandahålla virtuellt tillträde på
lager 3.
PTS dnr 15-2816 Analys enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, av
marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt den 20 februari 2017.
29 Se t.ex. PTS dnr 15-7200-89 Tjänsteanteckning IP Only 3b.
28
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Av intervjuer med en marknadsaktör framgår att marknadsaktörer såväl köper
som säljer tillträdestjänster baserade på virtuella accessförbindelser på båda
dessa lager. Generellt köps tillträdestjänster som ska erbjudas till större företag
på mindre förädlad nivå men skillnaden mellan nivåerna är minskande. Bättre
kvalitet på tillträdestjänsterna medför att mindre företag efterfrågar
tillträdestjänster på lager 3.30
I 2015-års beslut har PTS ansett att även de centrala och regionala tillträden
som erbjuds på lager 2 ska anses ingå i den relevanta marknaden för centrala
tillträden.
Frågan om vilka produkter som ska anses ingå på den relevanta
produktmarknaden kommer att behandlas i analysen av grossistkundernas
efterfrågan, se även fråga 13 längre ned.
Innan dess beskrivs de två nättyper som ingår på den relevanta
slutkundsmarknaden översiktligt. Informationsinsamlingen till dessa kapitel är
ännu inte avslutad varför de är något förkortade och innehåller hypotetiska
slutsatser.
Fråga 2. Anser ni att PTS beskrivning av virtuella tillträden på lager 2
respektive lager 3 är tekniskt och ekonomiskt korrekt? Saknas någon väsentlig
teknisk eller ekonomisk aspekt? Utveckla gärna ert svar och specificera vad ni
anser saknas i beskrivningen.
Fråga 3. Vad anser ni är skillnaden mellan tillträden på lager 2 respektive på
lager 3? Tekniska, ekonomiska eller andra skillnader?
Fråga 4. Säljer eller köper ni centralt tillträde på lager 2 eller 3 direkt av en
nätägare eller genom en annan aktör, t.ex. en kommunikationsoperatör? Beskriv
gärna förhållanden mellan nätägare och inblandade operatörer utförligt.
Fråga 5. Vad avser centralt virtuellt tillträde på lager 3, säljer alternativt köper
ni detta i form av enstaka förbindelser eller enbart genom en
kommunikationsoperatör?
Marknadsavgränsning av marknaden för centralt
tillträde till infrastruktur över fiberbaserade
accessnät och kabel-tv-nät
Centralt tillträde över fiberbaserade accessnät

I ett fiberbaserat nät är det möjligt att skicka dubbelriktad digital information.
Transmissionssystemet i ett fiberbaserat nät är antingen av typen punkt-tillpunkt eller av typen punkt-till-multipunkt.
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I de fall transmissionssystemet närmast slutkunden är av typen punkt-till-punkt
kan denna bestå av antingen en metallbaserad ledning eller fiber. Det är möjligt
att få en logiskt separerad anslutning vid utnyttjande av fibernät. En sådan
anslutning kan tillhandahållas utan IP-kapacitet. De är också möjligt att realisera
specificerade egenskaper för en specifik anslutning t.ex. vad gäller prioritet,
samt att ange en viss garanterad kvalitet eftersom de ingående
transmissionssystemen är av typen punkt-till-punkt.
Särskilt om kommunikationsoperatörsmodellen

De centrala tillträdesprodukter som tillhandahålls genom en
kommunikationsoperatör, KO, ingår på den relevanta produktmarknaden som
PTS avgränsade i 2015 års beslut.
I det följande beskriver PTS hur den så kallade KO-modellen fungerar, vilken
roll en kommunikationsoperatör kan ha, vilka typer av tillträden som kan
tillhandhållas genom en kommunikationsoperatör samt exempel på
affärsmodeller som ofta tillämpas. Virtuella centrala tillträden tillhandahålls ofta
över fiberbaserade stadsnät, med regional eller nationell tillträdespunkt och
finns i de flesta av Sveriges kommuner. Stadsnäten kan vara kommunalt eller
privat ägda. Stadsnätsbolaget kan tillhandahålla dessa tillträden till externa
grossistkunder, antingen i egen regi eller genom avtal med en extern
kommunikationsoperatör, som kan vara lokal eller nationell.
Kommunikationsoperatören kan således utgöras av antingen nätägaren själv
eller vara en fristående tredje part. Vidare kan kommunikationsoperatören agera
såväl i ett helt nät, exempelvis ett stadsnät, som i delar av ett nät, som i enskilda
fastigheter.
Kommunikationsoperatören tillhandahåller virtuella accessförbindelser till
tjänsteleverantörerna som i sin tur i konkurrens erbjuder bredbandstjänster till
de anslutna slutkunderna. Genom anslutning till kommunikationsoperatören
når leverantörer av bredbandstjänster i regel många potentiella slutkunder inom
kommunikationsoperatörens nät. Kommunikationsoperatörens grundläggande
roll är att vara en neutral aktör som hanterar trafiken i nätet och garanterar att
det finns en öppen plattform där alla leverantörer av innehållstjänster ges lika
förutsättningar. Det möjliggör för hushåll och företag att fritt välja leverantör
av olika innehållstjänster över samma infrastruktur via en tjänsteportal.31
Det finns flera varianter av KO-modellen, men i princip innebär modellen att
kommunikationsoperatören, extern eller i form av nätägaren själv, hyr nätet och
investerar i egen aktiv nätutrustning. Med detta aktiva nät tillhandahåller
kommunikationsoperatören virtuella accessförbindelser till tjänsteleverantörer,
som i sin tur får erbjuda bredbandstjänster till slutkunder. Ofta görs detta
initialt via en s.k. tjänsteportal som tillhandahålls av
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kommunikationsoperatören.32 Via tjänsteportalen kan slutkunderna välja vilken
tjänsteleverantör de vill ha. I många fall har nätägaren och
kommunikationsoperatören således ingen direktkontakt med slutkunden efter
det att nätet, inklusive aktiv utrustning, är installerat, utan slutkunden har enbart
kontakt med tjänsteleverantören. Det är emellertid inte ovanligt med varianter
av KO-modellen, där kommunikationsoperatören även erbjuder sina egna
slutkundstjänster. I ytterligare andra fall är nätägaren såväl
kommunikationsoperatör som tjänsteleverantör i det egna nätet.33
Genom sin anslutning till kommunikationsoperatören når tjänsteleverantörerna
i allmänhet många potentiella slutkunder inom kommunikationsoperatörens
nät.
KO-modellen finns i bl.a. följande varianter:
a) att nätägaren är kommunikationsoperatör i sitt eget accessnät och även
erbjuder sina egna slutkundstjänster i KO-utbudet;
b) att nätägaren är kommunikationsoperatör i sitt eget accessnät men inte
erbjuder egna slutkundstjänster; samt
c) att nätägaren hyr ut accessnätet till en extern kommunikationsoperatör,
vilket kan ske via en upphandling. 34
Kommunikationsoperatörens roll och ansvar för nätdriften ser olika ut i olika
nät, beroende på innehållet i det avtal som ingås med nätägaren. I vissa fall
sköter en extern kommunikationsoperatör i princip hela driften av nätet och i
andra fall sköter nätägaren delar eller merparten av nätdriften själva. I Svenska
stadsnätsföreningen Stadsnätsundersökning 2016 delas nätdriften upp i 13
funktioner, som i varierande grad handhas av antigen stadsnätsbolaget själv eller
av en externt upphandlad kommunikationsoperatör.35 Det rör sig om bl.a.
felavhjälpning, försäljning till fastighetsägare etc. Vilka funktioner som en
kommunikationsoperatör ansvarar för varierar alltså beroende på bl.a. hur
avtalet med stadsnätet eller nätägaren ser ut.
I de fall nätägaren sköter nätdriften tillhandahåller denne en virtuell
accessförbindelse på transmissionsnivå (lager 2) till en eventuell extern
kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatören tillhandahåller
emellertid alltid virtuella accessförbindelser på kommunikationsnivå (lager 3) till

Tjänsteportalen är den webbsida som är tillgänglig för nätanslutna slutkunder där dessa väljer vilken
tjänsteleverantör de vill använda. Denna portal är ofta integrerad med leveransprocesser och tillhörande
stödsystem hos kommunikationsoperatören. Ofta finns även en integration med grossistkundens
verksamhet för att automatisera leveransprocessen i möjligaste mån.
33 T.ex. Telia Öppen Fiber.
34 PTS, Rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus, PTS-RE-2016:13, 18.3.2016, s. 36.
35 Svenska stadsnätsföreningens rapport ”Stadsnätsundersökning, statistikrapport år 2016”, s 28.
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tjänsteleverantörerna, även i de fall kommunikationsoperatören sköter
nätdriften.
Många kommunikationsoperatörer tillämpar en affärsmodell som innebär att
tjänsteleverantören måste vända sig till samtliga slutkunder i området, som täcks
av stadsnätet och är anslutna till kommunikationsoperatörens tjänsteportal. I
dessa fall väljer tjänsteleverantören således inte vilken kundkategori som ska
bearbetas, exempelvis enfamiljshus, genom att endast finnas med i delar av
kommunikationsoperatörens utbud. Rent tekniskt finns det emellertid inget
som hindrar att en kommunikationsoperatör erbjuder tjänsteleverantörerna
valfrihet vad gäller vilka slutkunder som ska omfattas av tjänsteleverantörens
erbjudande.
Allmänt om produkter i fiberbaserade accessnät

Stadsnäten erbjuder grossistprodukter via fiber i varierande grad men uppmanas
av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) att erbjuda svartfiber.36 En majoritet av
stadsnäten erbjuder också mer förädlade, virtuella tjänster. Stadsnäten har ett
typsortiment av transmissionsprodukter, benämnda Ethernet Light, Ethernet
Medium, Ethernet Premium och Ethernet Access MEF.
Ethernet Light är en ”best effort”-produkt som är lämpad för
bredbandsabonnemang till hushåll och småföretag, medan Ethernet Access
MEF har en mycket hög QoS och är lämpad för kommunikation mellan
grossistkundernas egna noder. Ethernetprodukterna är enligt SSNf lämpliga för
att leverera ethernettjänster till företag. Ethernet Light-produkten är avsedd för
små- och fåmansföretag, Ethernet Medium-produkten för små- och medelstora
företag och Ethernet Premium- och Ethernet Access MEF-produkterna som
ett alternativ till hyrda förbindelser.
PTS avser att beskriva och analysera stadsnät och privata aktörers produkter
samt hur tillträden på lager 2 och lager 3 säljs men har ännu inte samlat in all
relevant information i dessa delar.
PTS har begärt in information från Open Universe, Zitius, Öppen Fiber och
ITux angående på vilka lager produkter erbjuds, om dessa produkters
egenskaper i termer av best effort, quality of service, tillgänglighet och
reparationstider samt antal överlämningspunkter.
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Svenska stadsnätsföreningens rapport ”Stadsnätsundersökning, statistikrapport år 2016”.
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Fråga 6. Anser ni att ovan angiven beskrivning av
kommunikationsoperatörsmodellerna är fullständig och korrekt? Om inte,
förklara er syn. Finns det någon ytterligare typ av
kommunikationsoperatörsverksamhet som är vanligt förekommande och av
betydelse för den aktuella marknaden?
Fråga 7. Har ni som nätägare möjlighet att tillhandahålla enstaka virtuella
accessförbindelser till grossistkunder, om en kommunikationsoperatör är
verksam i nätet? Om inte, förklara varför.
Fråga 8. I egenskap av kommunikationsoperatör, vad vill man kunna leverera i
termer av:
a. Best effort
b. Quality of service
c. Tillgänglighet
d. Reparationstid
Specificera gärna om någon ytterligare egenskap är av stor vikt vid erbjudande
av kommunikationsoperatörsprodukter. Bifoga gärna en teknisk beskrivning av
er produkt.
Centralt tillträde över kabelbaserade nät

Utgångspunkten för PTS bedömning är att kabel-tv-nät ursprungligen, och i
första hand, är anlagda för att tillhandahålla en kabel-tv-tjänst, och att
eventuella bredbandstjänster tillhandahålls utöver kabel-tv-tjänsten.
Bredbandstjänster erbjudna över kabel-tv-nät skulle emellertid tekniskt sett
kunna uppfylla de krav på nyckelegenskaper hos en tjänst som ställs på de
centrala tillträden som anses ingå på marknad 3b. Detta kommer att beskrivas i
texten nedan.
Kabel-tv-nät är oftast Hybrid Coax Fiber-nät (HFC-nät), där alla anslutna
användare delar på koaxialkabeln och fibern som ett gemensamt
överföringsmedium. Det transmissionssystem som används i ett kabel-tv-nät är
således av typen punkt-till-multipunkt, där samtliga anslutningar delar på den
tillgängliga kapaciteten. Eftersom antalet anslutna användare inte fluktuerar
över tid kan nätets kapacitet dimensioneras så att den enskilde användarens
överföringshastighet hålls stabil.
När ett kabel-tv-nät används för både bredbandstjänster och kabel-tv delas
nätet frekvensmässigt upp så att vissa frekvensband används för kabel-tv och
vissa för bredbandstjänster. Uppströms skickas endast bredbandstrafik
eftersom kabel-tv-utsändningarna är enkelriktade, men nedströms konkurrerar
kabel-tv-utsändningarna och bredbandstjänsterna om utrymmet.
Överföringskapaciteten delas av alla användare i området, såväl nedströms som
uppströms. Genom att koda de enskilda användarnas trafikströmmar kan varje
användare få en virtuell accessförbindelse som del av den gemensamma
trafikströmmen. Tekniskt sett är det möjligt för innehavaren av ett kabel-tv-nät

Post- och telestyrelsen

22

att låta en grossistkund etablera en virtuell anslutning mellan kundens bostad
eller verksamhetsställe och det egna tjänstenätet för att leverera
bredbandstjänster till slutkunder. En sådan virtuell accessförbindelse över
kabel-tv-nät medger sampaketering med telefoni och tv. Även om kabel-tv-nät i
första hand är byggda för att ansluta privatkunder i hemmen, används de även
för bredbandstjänster till småföretag.
Virtuellt tillträde via kabel-tv-nät kan i likhet med virtuellt tillträde via koppar
eller fiber tillhandahållas på kommunikationsnivå (lager 3). Kapacitetsmässigt
och kvalitetsmässigt kan centralt tillträde till kabel-tv-nät anses vara likvärdigt
med centralt tillträde via koppar eller fiber. Genom att använda
backhaulförbindelser mellan nätägarens aktiva utrustningar på olika platser, till
en och samma överlämningspunkt i grossistkundens nät, är det möjligt att
etablera virtuella accessförbindelser mellan slutkundens fasta
nätanslutningspunkt och det egna nätet. Därmed kan grossistkunden leverera
bredbandstjänster till flera slutkunder via en och samma överlämningspunkt.
PTS har i 2015 års beslut beskrivit en standard för DOCSIS 3.0 av vilken det
enligt PTS bedömning var tydligt att DOCSIS 3.0 stödjer tillhandahållande av
virtuella accesser för grossistkunder på lager 2 och lager 3, vilket skulle kunna
göra det möjligt för kabel-tv-nätägare att tillhandahålla virtuella accesser för
grossistkunder på ett kostnadseffektivt sätt. I beslutet konstaterar PTS att bl.a.
Com Hem AB, som då stod för ca 90 procent av kabel-tv-baserade
bredbandsabonnemang, hade implementerat DOCSIS 3.0 vilket skulle kunna
göra det möjligt för dem att tillhandahålla ett kostnadseffektivt
bredbandstillträde för en grossistkund som önskar producera och leverera fasta
bredbandstjänster till slutkunder.
PTS konstaterade vidare att en drivande faktor för att kabel-tv företagen har
eller är på väg att implementera den nya standarden är de krav om nya tjänster,
t.ex. sampaketering av TV, bredband och telefoni, som marknaden ställer.
Detta har medfört att kabel-tv företagen har tvingats förändra sina
affärsmodeller. Redan tidigare artikel 7-förfaranden har visat att i det ett
växande antal medlemsstater finns direkta eller indirekta återhållande effekter
från kabel-tv-baserade grossisterbjudanden, men att dessa vanligen erbjuds på
regional eller lokal nivå.
Exempel gavs även från Australien, där företaget Opticomm erbjöd
grossisttjänster på lager 2 i sitt nät och på två belgiska och franska kabel-tvoperatörer, som hade ålagts av nationella myndigheter att tillhandahålla en
grossisttjänst för bredband.
Mellan 2009 och 2012 hade PTS även erhållit data från ett mindre antal
operatörer som visade att virtuellt tillträde via kabel-tv-nät tillhandahölls på
kommersiella grunder i Sverige. Varje år hade operatörer, som kunde
karaktäriseras som stadsnät, uppgett att man levererat såväl lager 2- som lager 3tillträde via kabel-tv-nät.
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Tillhandahållandet visade enligt PTS bedömning en ökning i och med
införandet av den nya standarden då de tekniska och ekonomiska möjligheterna
att leverera accesser via kabel-tv ökat.
PTS drog därför slutsatsen att det var såväl tekniskt som kommersiellt möjligt
att tillhandahålla virtuella accessförbindelser över kabel-tv-nät och att det både
fanns faktiska och potentiella - som alltså skulle kunna träda in på marknaden operatörer. Erbjudna förbindelser motsvarade såvitt gällde avgörande
egenskaper såsom kapacitet och kvalitet de virtuella accessförbindelser som
kunde tillhandahållas över koppar- och fibernät, och bedömdes därför utgöra
ett substitut i efterfrågehänseende till dessa.
Com Hem AB har mot PTS argumentation i 2015 års beslut invänt att den
underliggande specifikation till DOCSIS 3.0 som PTS hänvisar till i sitt beslut,
den s.k. BSOD, inte är standarden för DOCSIS 3.0 och att BSOD inte heller är
en teknik som en kabel-tv-operatör med DOCSIS 3.0 per automatik har infört.
Vidare anför de att tekniken är kostsam och inte avsedd för grossistlösningar
för konsumentmarknaden för kabel-tv-nät. BSOD saknar dessutom enligt Com
Hem den skalbarhet som krävs för en effektiv grossistlösning.37
Com Hem AB anför vidare att virtuellt tillträde över kabel-tv-nät till skillnad
från virtuellt tillträde via exempelvis koppar- eller fibernät bara kan
tillhandahållas på kommunikationsnivå (lager 3). En viss del av det tillgängliga
frekvensutrymmet allokeras till IP-baserad kommunikation. Det är möjligt att
etablera virtuella accesser i ett returaktiverat kabel-tv-nät, men inte utan
begränsningar. Tekniska begränsningar gör att det inte är möjligt att prioritera
trafiken vilket i sin tur medför att multicast inte kommer att prioriteras och att
IP-TV och IP-telefoni inte kan erbjudas.38
Com Hem AB har även tidigare invänt, i samråd 3 december 2014, att den
teknik för kabel-nät som PTS presenterade, L2VPN, inte ger stöd för Quality
of Service eller multicast. PTS bedömde emellertid att produktmarknaden
huvudsakligen omfattade produkter med best effort-kvalitet varför frågan om
Quality of Service och multicast saknade relevans.
Efterfrågan på kabelabonnemang
Idag tillhandahålls nästan en femtedel, 18 procent, av alla fasta
bredbandsabonnemang i Sverige över kabel-tv-nät. Mellan 2012 och 2015 har
PTS erhållit data från ett mindre antal operatörer som visar att virtuellt tillträde
via kabel-tv-nät tillhandahålls på kommersiella grunder i Sverige.
PTS kan således konstatera att virtuella accesser för grossistkunder
tillhandahålls på kommersiella grunder i Sverige om än i liten omfattning. Det,
tillsammans med ovanstående resonemang, skulle kunna peka mot slutsatsen att
37
38

PTS dnr 7200-15-100 Com Hems svar.
PTS dnr 7200-15-100 Com Hems svar.
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det är tekniskt och kommersiellt möjliga att tillhandahålla virtuella
accessförbindelser över kabel-tv-nät och att dessa ska anses ingå på den
relevanta produktmarknaden på marknad 3b om en vidare analys visar att så är
fallet.
PTS har i nu pågående marknadsanalys ett antal frågor att ställa om kabel-tv-nät
och -tjänster.
Fråga 9. Stämmer enligt er uppfattning PTS beskrivning i 2015 års beslut av de
tekniska förutsättningarna för kabelbaserade tillträden? Utveckla gärna ert svar.
Instämmer ni i Com Hems beskrivning av de tekniska begränsningarna som
beskrivits ovan?
Fråga 10. Stämmer enligt er uppfattning PTS beskrivning av de kommersiella
möjligheterna för att erbjuda kabelbaserade tillträden?
Fråga 11. Vilka konkurrensproblem motiverar enligt er uppfattning reglering av
en virtuell tillträdesprodukt på regional och nationell basis över kabel-tv-nät?
Fråga 12. Givet att sådana problem finns, är ni intresserade av att köpa en
virtuella tillträdesprodukt på regional och nationell basis över kabel-tv-nät med
ovan, av PTS, beskrivna egenskaper? Skulle ett reglerat tillträde med
kostnadsbaserat reglerat pris vara av intresse? Utveckla gärna ert svar.
Utbytbarhet från efterfrågesidan för centralt tillträde över
fiber- och kabelbaserade nät

I detta avsnitt ska en bedömning göras av om de produkter som uppfyller
grossistkundernas behov enligt föregående avsnitt är utbytbara för
grossistkunden utifrån parametrar som kvalitet, tillgänglighet och
grossistkundernas inställning. Inledningsvis avser PTS att konstatera vilka
tjänster som kan ingå på marknaden. Därefter ska en substitutionsanalys följa
mellan dessa för att avgöra vad som ska anses ingå på den relevanta
produktmarknaden. Med anledning av att PTS idag har begränsad information
om grossistmarknadsprodukterna har emellertid inte en analys på
efterfrågesidan kunnat utföras. Under nedanstående rubrik redogörs därför för
PTS nuvarande kännedom om produktmarknaden och de hypoteser som denna
leder oss till samt för PTS slutsatser i 2015 års beslut.
Efterfrågan på slutkundsmarknaden ger en hänvisning om strukturen av
efterfrågan på grossistmarknaden. Om vissa produkter på
slutkundsmarknaden ur slutanvändarnas synvinkel inte kan ersätta
varandra kan man anse att de grossistprodukter som behövs för
genomförandet av dessa slutkundsprodukter inte heller är substituerbara.
Det betyder att PTS kommer att analysera centralt tillträde över kopparnät
respektive fiber- och kabelbaserade nät var för sig. Det kommer inte heller
att utföras en substitutionsanalys dem emellan i det följande. Likaså har
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såväl mobilt tillträde som radiobaserat tillträde uteslutits i
slutkundsmarknadsanalysen.
PTS har i 2017 års beslut för marknad 4 konstaterat att de
transmissionstjänster som används för bl.a. företagsintern kommunikation
till medelstora och stora företag tillhandahållas med av grossistkunden
specificerad kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå. De virtuella
accessförbindelser som tillhandahålls på grossistmarknaden för centralt
tillträde erbjuds av grossistoperatören med helt oprioriterad trafik, s.k. best
effort och utan specificerad kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå, avsedda
för tillhandahållande av bredbandsanslutningar till massmarknaden, dvs. till
hushåll och småföretag. Dessa ingår alltså på en annan marknad än den nu
aktuella.
Om fiberbaserade tillträden

PTS kan konstatera att centralt tillträde till virtuella accessförbindelser över
fiberbaserade accessnät uppfyller de nyckelegenskaper som PTS har fastställt
ovan samt grossistkundernas behov för att kunna leverera fasta fiberbaserade
bredbandstjänster till hushåll och småföretag.
I 2015 års beslut bedömde PTS att virtuella förbindelser över fiberbaserade nät,
oavsett om förbindelsen tillhandahålls på lager 2 eller 3, och oavsett
affärsmodell, ingår på den relevanta produktmarknaden. En konsekvens av
detta är att tillträdesprodukter som säljs genom en kommunikationsoperatör
därmed ingår på marknaden eftersom samtliga produkter på lager 2 och 3
bedömdes ingå på marknaden oavsett hur den bakomliggande affärsmodellen
ser ut.
Av samråd efter tidigare beslut och intervjuer på marknaden framgår att vissa
grossistkunder anser att de centrala tillträdesprodukter som säljs genom en
kommunikationsoperatör inte ska ingå på marknaden. Detta med anledning av
att grossistkunderna anser att dessa produkter, med anledning av den
affärsmodell som ofta tillämpas, skiljer sig åt från produkter som säljs utan de
villkor som vanligen ställs upp av kommunikationsoperatörerna, t.ex. i form av
att tjänsterna erbjuds till alla kunder och potentiella kunder.
PTS avser att undersöka såväl frågan om vilka lager som ska anses ingå på
grossistmarknaden som frågan om hur affärsmodeller, exempelvis de som
tillämpas när centrala tillträdesprodukter säljs genom en
kommunikationsoperatör kan påverka om en produkt ingår på den aktuella
grossistmarknaden, detta när all relevant information har inkommit.
Fråga 13. PTS ansåg i 2015 års beslut att produkter på lager 2 och 3 var
substituerbara, är ni av samma uppfattning? Förklara varför eller varför inte.
Fråga 14. Ser ni några skillnader, utöver affärsmodellen, mellan virtuella
tillträden som tillhandahålls genom KO-modellen och andra virtuella tillträden
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(med regional eller nationell tillträdespunkt) över fiberbaserade accessnät? Om,
ja förklara på vilket sätt
Fråga 15. Saknar ni någon central tillträdesprodukt, baserad på virtuella
förbindelser med regional eller nationell tillträdespunkt, över det fiberbaserade
accessnätet? Om ja, beskriv utförligt den produkt ni har behov av. Är ni
beredda att betala ett kostnadsorienterat pris för en sådan produkt?
Om kabelbaserade tillträden

Enligt förklaringsdokumentet till EU-kommissionens rekommendation ska
PTS, när ett kommersiellt grossisterbjudande över kabel-tv-nät tillhandahålls,
eller tekniskt och kommersiellt kan tillhandahållas, utreda om sådant tillträde
utgör ett substitut till ett koppar- eller fiberbaserat tillträde.39
En tillträdesprodukt som utgör ett funktionellt substitut till koppar- eller
fiberbaserat centralt tillträde ska inkluderas på den relevanta grossistmarknaden
om den har en tillräckligt direkt återhållande effekt på denna marknad. I denna
analys är bland annat bredbandstjänstens egenskaper och det potentiella
täcknings-/utbredningsområdet avgörande för analysens utgång.40
I 2015 års beslut ansågs produkterna ingå på den relevanta produktmarknaden
eftersom de enligt PTS bedömning uppfyllde samtliga av de tekniska
egenskaper som en produkt på marknaden ansågs behöva ha, se mer om detta
under stycke 2.4.4.
PTS avser att komplettera analysen i denna del och har därför ställt frågor till
marknaden ovan.
Utbytbarhet från utbudssidan för centralt tillträde över kabeloch fiberbaserad nätinfrastruktur

Med utbytbarhet på utbudssidan avses möjlighet för andra företag än de som
för tillfället tillhandahåller icke-fysiska eller virtuella accessförbindelser med
regional eller nationell tillträdespunkt att genast eller inom kort tid utan större
kostnader eller risker börja tillhandahålla de aktuella grossistprodukterna i en
situation där priset på sådana produkterna har stigit på ett betydande och
varaktigt sätt. Bedömningen utgår från de tjänster som beskrivits i
efterfrågesubstitutionen.
Eftersom marknadsavgränsningen inte är fullständig kan en analys av
utbytbarheten från utbudssidan i det här skedet inte genomföras.

39
40

EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.2. s.46.
EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 4.2.2.2. s.46.
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Fråga 16. a. Skulle ni, om ni i dagsläget inte är verksamma på marknad 3b,
snabbt och utan avsevärda kostnader och kommersiella risker, kunna träda in
på marknaden genom att börja tillhandahålla virtuella accessförbindelser med
nationell eller regional tillträdespunkt?
b. Om ja, under vilka förutsättningar?
c. Skulle både lager 2 och 3 kunna tillhandahållas?
d. Beskriv vad som skulle krävas för ett sådant inträde, exempelvis
investeringar, tidshorisont etc.

Geografisk avgränsning av den relevanta
grossistmarknaden för centralt tillträde över fiberoch kabelbaserad nätinfrastruktur
Metod för geografisk marknadsavgränsning

Med anledning av vad som ovan framkommit om att PTS inte har kunnat
slutföra marknadsavgränsningen i alla delar är den geografiska avgränsning som
följer nedan hypotetisk och kan komma att påverkas/ändras av analysen av
produktmarknaden.
Den relevanta geografiska marknaden definieras som det område där de
aktuella företagen deltar i utbudet och efterfrågan av de aktuella produkterna,
och där konkurrensvillkoren är likartade eller tillräckligt enhetliga och som
därför kan särskiljas från angränsande områden där de rådande
konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda.41 Grundprinciperna vid den
geografiska avgränsningen är desamma som vid produktavgränsningen,
nämligen principerna om efterfråge- och utbudssubstitution. Syftet är att
avgränsa ett område där konkurrensförutsättningarna märkbart skiljer sig från
omkringliggande områden.
Mot bakgrund av att det inom sektorn för elektronisk kommunikation
traditionellt har funnits en ägare av infrastruktur som haft ett nät med nationell
täckning har marknaderna ofta befunnits vara nationella. Förekomsten av
alternativ infrastruktur i vissa områden kan dock leda till varierande
konkurrenstryck i olika delar av landet.42 Det är inte i sig tillräckligt att det finns
flera leverantörer närvarande inom ett visst geografiskt område, utan ytterligare
bevisning om strukturella och beteendemässiga aspekter krävs för att påvisa
sådana skillnader i konkurrensvillkor att området ska anses utgöra en separat
geografisk marknad.43 Enligt EU-kommissionen ska hänsyn tas till bl.a. följande
EU-kommissionens SMP-riktlinjer, p. 56, vilka återges i prop. 2002/03:110, s. 273.
EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5.
43 Se exempelvis Letter SG-Greffe (2008) D/200640, 14 februari 2008, mål UK/2007/0733, s. 7 f, Letter
SG-Greffe (2011) D/4675 i mål PL/2011/1184, s. 6, och Letter SG-Greffe (2008) D/201384 i mål
AT/2008/0757, s. 7.
41
42
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parametrar för att bedöma eventuella skillnader i konkurrensförhållanden
mellan olika områden:44
•
•
•
•
•
•

Aktörernas storlek och antal
Marknadsandelarnas fördelning
Prisskillnader
Efterfrågekaraktäristik
Skillnader i produktfunktionalitet eller marknadsföringsstrategier
Skillnader i förekomsten av inträdeshinder

Lokala eller regionala delmarknader ska endast definieras om märkbart och
objektivt skilda konkurrensförhållanden klart kan identifieras av
regleringsmyndigheten.45 Analysen av den geografiska marknaden syftar till att
undersöka huruvida någon eller några delar av landet präglas av en högre eller
lägre grad av konkurrens än övriga delar.
Skillnaderna i konkurrensvillkor ska vara tillräckligt etablerade och varaktiga.46
Det är därför viktigt att de områden som ligger till grund för den geografiska
analysen uppfyller vissa kriterier:47
•

•
•

Områdena ska vara tillräckligt små för att konkurrensförhållandena inte
ska variera märkbart inom området, men samtidigt stora nog för att
insamlande och analys av marknadsdata inte blir onödigt betungande
för operatörer och regleringsmyndigheten.
Områdena ska täcka samtliga operatörers nätstrukturer.
Områdena ska ha tydliga och varaktiga gränser.

Delmarknader med liknande konkurrensvillkor kan grupperas samman och
analyseras som en relevant geografisk marknad, eftersom resultatet av
marknadsanalysen kommer att bli detsamma som om varje enskild delmarknad
bedömts för sig.48
Tidigare geografisk avgränsning av den svenska
grossistmarknaden för centralt tillträde

I 2015 års beslut fann PTS att den geografiska marknaden för centralt tillträde
är nationell.
Geografiska skillnader i konkurrensvillkor

Marknaden för centralt tillträde över fiber- eller kabel-tv-baserad
accessnätsinfrastruktur domineras av aktörer som är nationella. De tre största
EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5 och förstainstansrättens dom i förenade
målen T-346/02 och 347/02 Cableuropa m.fl. mot kommissionen (2003), p. 115 ff.
45 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5.
46 Se Case AT/2008/0757: Wholesale broadband access in Austria och Case UK/2007/0733: Wholesale
broadband access in the UK.
47 EU-kommissionens förklaringsdokument 2014, avsnitt 2.5.
48 Berec Common Position on geographic aspects of market analysis (definition and remedies), p. 129-130.
44
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aktörerna (tillsammans över 80 procent av marknaden), finns alla i flertalet
kommuner geografiskt spridda över landet.
De tre största kommunikationsoperatörerna tillämpar en nationell prissättning
på sina tjänster.
Det faktum att nationella aktörer tillämpar en nationell prissättning får i
ekonomisk mening anses vara en stark indikator för att konkurrensvillkoren
inte signifikant skiljer sig åt inom landet. Villkoren skiljer sig då inte tillräckligt
mycket åt för att det ska vara en vinstmaximerande strategi att variera priser för
att utnyttja eventuella skillnader i konkurrenstryck.
De nationella aktörerna möjliggör för köpare på marknaden (dvs.
bredbandsleverantörer) att köpa tillträdesprodukter som är nationella. Detta
talar ytterligare för att marknaden är nationell.
I promemorian med den preliminära marknadsavgränsningen av marknad 3a
har PTS uppfattningen att småhus-segmentet utmärks av nätbaserade
marknader. En avgörande skillnad mellan 3a- och 3b-marknaderna är att en
aktör på 3b-marknaden inte behöver ha ett eget nät för att vara aktiv som
säljare. Det gör att substitutionen på utbudssidan är mer närliggande mellan
småhus och flerfamiljshus, varför PTS bedömer att det inte är möjligt att skilja
dessa åt på marknad 3b.
Avgörande för konkurrensvillkoren är också under vilka former
marknadsaktörer tillträder den underliggande infrastrukturen. Så länge det finns
alternativa aktörer för nätägaren att anlita för drift av nätet, eller om nätägaren
kan göra det själv, är det osannolikt att konkurrensen i det ledet i
produktionskedjan skulle fungera dåligt, eller att villkoren skulle skilja sig åt
inom Sverige.
För att kunna tillhandahålla centralt tillträde till nätinfrastruktur krävs att en
operatör har etablerat sig med egen transmissionsutrustning i eget nät eller med
fysiskt tillträde i annans nät. De som skulle tillhandahålla dessa tjänster är alltså
dels de aktörer som innehar eget accessnät och dels de som köpt
nätinfrastrukturtillträde till annans nät och kopplat på egen aktiv utrustning.
Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa ytterst är beroende av
infrastrukturägarens agerande och att deras möjligheter att agera oberoende av
denna är begränsade.
I Sverige finns möjlighet att erhålla centralt tillträde över koppar-, fiber- och
kabel-tv-nät. Den stora skillnaden mellan å ena sidan det kopparbaserade
accessnätet och kabel-tv-nätet och å andra sidan fiberbaserade accessnät är att
de senare utgörs av ett stort antal nät med olika ägare och med, i de flesta fall,
lokal täckning.
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I Sverige fanns år 2016 ca 75 företag som producerar virtuella
accessförbindelser på lager 2 och/eller lager 3, antingen för förädling inom den
egna verksamheten, eller för att tillhandahållas till externa grossistkunder.49
Fråga 17. Vilka hinder finns det för att konkurrensutsätta
kommunikationsoperatörer när/om ni vill anlita en extern
kommunikationsoperatör till nät? Är utbudet av kommunikationsoperatörer
begränsat?
Fråga 18. Förekommer det konkurrens mellan kommunikationsoperatörer när
en fastighetsägare vill teckna avtal med en kommunikationsoperatör? Motivera
gärna ert svar.
Fråga 19. Kan priser på virtuella fiberaccessförbindelser med regional eller
nationell tillträdespunkt skilja sig åt mellan olika delar av landet och mellan
större flerfamiljshus (MDU) och enfamiljshus och mindre flerfamiljshus
(SDU)? Ge gärna exempel.
Marknaden för virtuella accesser över fiber- och kabelnät

Sammantaget finns det cirka 70 operatörer som levererar virtuella
accessförbindelser över fiber- och kabel-tv-baserad nätsinfrastruktur i Sverige.50
Det totala utbudet av virtuella förbindelser över fiber- eller kabel-tv-baserad
nätsinfrastruktur via virtuell anslutning med centralt tillträde har under åren
2013 till 2016 ökat med ca 60 procent.51
Virtuella accessförbindelser tillhandahålls även över fiberbaserade stadsnät.
Stadsnät finns i dag i de flesta av Sveriges kommuner. Stadsnätsbolagen
tillhandahåller virtuella accessförbindelser till externa kunder, antingen i egen
regi eller genom avtal med en extern kommunikationsoperatör. Rollen som
kommunikationsoperatör kan se olika ut i olika nät, beroende på det avtal som
ingås med stadsnätsbolaget.
Det är 25 procent av stadsnäten som har en
kommunikationsoperatörsverksamhet i form av en tjänsteportal i egen regi i det
egna fibernätet. 36 procent av stadsnäten har upphandlat en nationell leverantör
för denna tjänst, detta är då oftast någon av de större
kommunikationsoperatörerna.52
De tre största aktörerna för försäljning av virtuella accesser på fibermarknaden
som tillsammans har en stor majoritet av den totala marknaden (85 procent

Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
51 Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
52 Svenska stadsnätsföreningens rapport ”Stadsnätsundersökning, statistikrapport år 2016”.
49
50
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marknadsandel år 2016) finns alla i flertalet kommuner geografiskt utspritt över
landet.
Kabel-tv-nät som är aktiverade för bredband finns etablerade i de flesta tätorter
där det finns flerfamiljshus, och når cirka 35 procent av de svenska hushållen.
Den största aktören är verksam i de flesta kommuner i landet.
Figur 5. Fiber och kabel - Marknadsandelar total produktion (internt + externt) av
virtuella accesser med centralt tillträde 2013 – 201653

53

Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
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Figur 6. Fiber och kabel – Marknadsandelar stadsnät total produktion (internt + externt)
av virtuella accesser med centralt tillträde 2013 – 201654

Under de senaste tre åren har den aktör som tidigare haft den största
marknadsandelen minskat sin försäljning på grossistnivån och gått från drygt 40
procents marknadsandel till drygt 30 procent. Den aktör som tidigare var den
näst största har under samma period ökat sin marknadsandel från cirka 20 till
knappt 35 procent vilket gör att dessa två aktörer nu bytt plats med varandra
vad gäller antal virtuella accessförbindelser som säljs externt eller internt.55
Vid sidan om de största privata aktörerna på marknaden finns ett antal stadsnät
som tillhandahåller virtuella accessförbindelser. Tillsammans utgör dessa ca 10
procent av den totala marknaden för virtuella accesser via kabel- eller fibernät
men inget stadsnät har en enskild marknadsandel som överstiger 2 procent.56
Prissättning

De lokala operatörernas (oftast stadsnät) grossistpriser varierar enligt PTS
prisstudie 201657 mellan 25 och 300 kronor för tillträde som medger
abonnemang med 100/100 Mbit/s.58

Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
56 Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
57 Ett lågt pris för månadshyra kan ibland höra ihop med att slutkunden betalar en separat nätavgift.
58 PTS dnr 15-7200-118 PTS Prisstudie.
54
55
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De tre största aktörerna på marknaden för centrala virtuella accesser som också
har nationell täckning tillämpar nationell prissättning på sina
kommunikationsoperatörstjänster. Majoriteten av stadsnäten tar ut en lägre
kostnad än dessa tre.
Inträdeshinder

För en (potentiell) aktör på 3b-marknaden som saknar eget nät är det
nödvändigt att aktören släpps in i annans nät för att aktören ska kunna erbjuda
3b-produkter. Förutsättningarna för tillträde beror på vilka strategier nätägarna
har och på hur en eventuell reglering på 3a-marknaden ser ut.
Majoriteten av stadsnäten i Sverige erbjuder svartfiberprodukter som
presumtiva 3b-aktörer utan eget nät kan använda för att träda in på marknaden.
Många stadsnät upphandlar dessutom kommunikationsoperatörer för drift av
nät.59
Telias fibernät omfattas i 2015 års beslut på marknad 3a av tillträdesreglering
vilket innebär att Telia måste kunna tillhandahålla tillträde till nätinfrastruktur
vid en rimlig begäran.
Sammanfattande bedömning av den geografiska
avgränsningen av marknaden

De faktum att de största aktörerna på marknaderna finns i stora delar av landet
och tillämpar nationell prissättning gör det svårt att argumentera för att
skillnader i konkurrensvillkor inom landet är tillräckligt betydande för att dela in
landet i mindre geografiska marknader. PTS bedömer således (hypotetiskt) att
marknaden för centralt tillträde över fibernät och kabel-tv-nät är nationell.
Om konkurrenssituationen på marknaden för
centralt tillträde över fiber- och
kabelnätinfrastruktur

I den pågående marknadsöversynen av marknad 3b har PTS ställt frågor till ett
mindre antal aktiva köpare och säljare av tjänster på grossistmarknadsnivå.60 I
dessa framhåller en del av grossistkunderna att de vill ha tillgång till ett reglerat
tillträde, främst på fiberbaserade accessnät, med följande argumentation.
En del aktörer har framfört att det behövs tillgång till ett reglerat centralt
virtuellt tillträde på fiberbaserade accessnät eftersom tjänsteutbudet på marknad
3b i förekommande fall brister såväl i omfattning som i pris och villkor.61
I vissa områden kan utrymmesbrist i telestationer eller ett litet kundunderlag
medföra att virtuella tillträden är det enda möjliga och/eller lönsamma sättet att
Svenska stadsnätsföreningens rapport ”Stadsnätsundersökning, statistikrapport år 2016”.
Åtta företag har intervjuats under februari och mars 2017: Telia Company AB, Telenor, Com Hem AB,
Tele2, IP-Only, Bahnhof, Lunet, Svensk infrastruktur.
61 PTS dnr 15-7200-83 Tjänsteanteckning - 3b (ComHem), PTS dnr 15-7200-84 Tjänsteanteckning
Telenor – 3b, PTS dnr 15-7200-91 Tjänsteanteckning Tele2 reviderad – 3b.
59
60
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träda in på marknaden. På dessa områden behövs det finnas tillgång till
reglerade tillträden för konkurrenssituationen på marknaden.62 Bitström måste
kunna erbjudas i trånga stationer som ett alternativ till samlokalisering och
fysiskt tillträde.63
En del stadsnät har exklusivitetsavtal med kommunikationsoperatörer och
förhindrar en effektiv konkurrens.64 De säljer tjänster som är mer förädlade än
vad som efterfrågas och till ett högre pris än önskvärt, vilket lämnar ett mindre
utrymme för kunden att differentiera tjänsten och att konkurrera med pris i
slutkundsledet.65 Detta kan också förekomma hos vertikalt integrerade
operatörer.
Vidare förenas de tjänster som idag förekommer på marknaden för villkor som
bland annat att kunden måste erbjuda sina slutkundstjänster till alla kunder och
potentiella kunder. Det är till nackdel för operatörer då denne kan tvingas
konkurrera att med sig själv och erbjuda tjänster via en
kommunikationsoperatör även till slutkunder som man redan har en egen
affärsrelation med.66
Tjänster som säljs via en kommunikationsoperatör ska inte anses ingå på den
relevanta produktmarknaden med anledning av de villkor som de förenas med.
PTS marknadsavgränsning i 2015 års beslut är därför felaktig, marknaden är
snävare och har sämre konkurrens än vad PTS har hävdat.67
Flertalet aktörer uttryckte också att de skulle vara intresserade av att köpa
kabelbaserade tillträden om sådana erbjuds till attraktivt pris och med god
kvalitet.68
Två marknadsaktörer uttryckte att en reglering av marknad 3b inte behövs då
reglering på marknad 3a är tillräcklig för att lösa problemen på marknaden.69
Enligt en av dessa är de investeringar som görs just nu kritiska, de mer
lönsamma områdena är redan utbyggda och det är svårare att få affären att gå
ihop för de bolag som bygger. Aktören befarar därför att en strängare reglering
kan riskera att stoppa investeringarna och hindra den sista utbygganden. Istället
för att reglera marknaden ytterligare bör fokus istället vara på att kontrollera
PTS dnr 15-7200-79 Tjänsteanteckning Bahnhof 3b, PTS dnr 15-7200-83 Tjänsteanteckning - 3b
(ComHem), PTS dnr 15-7200-84 Tjänsteanteckning Telenor – 3b.
63 PTS dnr 15-7200-83 Tjänsteanteckning - 3b (ComHem).
64 PTS dnr 15-7200-83 Tjänsteanteckning - 3b (ComHem), PTS dnr 15-7200-88 Tjänsteanteckning Telia –
3b, PTS dnr 15-7200-102 Svensk Infrastruktur .
65 15-7200-79 Tjänsteanteckning Bahnhof 3b, 15-7200-84.
66 PTS dnr 15-7200-83 Tjänsteanteckning - 3b (ComHem), PTS dnr 15-7200-84 Tjänsteanteckning
Telenor – 3b, PTS dnr 15-7200-88 Tjänsteanteckning Telia – 3b, PTS dnr 15-7200-89 Tjänsteanteckning
IP Only -3b, PTS dnr 15-7200-91 Tjänsteanteckning Tele2 reviderad – 3b, Svensk Infrastruktur 15-7200102.
67 PTS dnr 15-7200-91 Tjänsteanteckning Tele2 reviderad – 3b.
68 PTS dnr 15-7200-89 Tjänsteanteckning IP Only -3b PTS dnr 15-7200-88 Tjänsteanteckning Telia – 3b,
PTS dnr 15-7200-91 Tjänsteanteckning Tele2 reviderad – 3b.
69 PTS dnr 15-7200-89 Tjänsteanteckning IP Only -3b och PTS dnr 15-7200-79 Tjänsteanteckning
Bahnhof 3b.
62
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och bevaka ev. missbruk, samt att bevaka hur aktörer med betydande inflytande
agerar på marknad 3a. PTS bör påtala när man ser problem.70
Marknad 3b är avhängig av marknad 3a eftersom de förädlade tillträden som
säljs på marknad 3b hänför sig till tillträden som ingår på marknad 3a. Därför
bör marknaderna analyseras tillsammans, och vid analys av
konkurrenssituationen på marknad 3b bör vägas in hur marknad 3a fungerar.
För att kunna göra en bedömning av konkurrenssituationen på marknaden
behöver PTS utförligt material, gärna med konkreta exempel, på hur
marknadsaktörer agerar och på hur marknadsstrukturen ger möjlighet att
missbruka marknadsmakt.
Fråga 20 a. Finns det i dagsläget enligt er mening konkurrensproblem på
marknaden som medför att det finns ett behov av reglering för kabel- och/eller
fiberbaserad nätinfrastruktur på marknad 3b? Vilken eller vilka typer av
reglering skulle bäst åtgärda dessa problem?
b. Givet att PTS skulle ha en fortsatt tillträdesreglering på fiberbaserade
accessnät på marknad 3a, hur ser behoven ut av en reglering för den
(preliminära) marknaden för centrala virtuella tillträden över fiber- och
kabelbaserad nätinfrastruktur på marknad 3b?
c. Skulle ett reglerat lokalt virtuellt tillträde, i likhet med det som finns i 2015
års beslut för marknad 3a, kunna avhjälpa ev. konkurrensproblem på
marknaden för centralt tillträde över kabel- och fiberbaserad nätinfrastruktur?

70

PTS dnr 15-7200-89 Tjänsteanteckning IP Only - 3b.
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Marknadsavgränsning av marknaden för centralt
tillträde till infrastruktur över kopparbaserade
accessnät
Centralt tillträde över kopparbaserade accessnät

xDSL-plattformen är framtagen i syfte att möjliggöra kostnadseffektiva
kundanslutningar för bredbandstjänster med hjälp av kabelpar i det
kopparbaserade accessnätet. Tekniken för att tillhandahålla bredbandstillträde
över xDSL-anslutningar är väl etablerad på marknaden.
Transmissionssystem baserade på xDSL är av typen punkt-till-punkt och
använder kopparpar som underliggande infrastruktur. En xDSL-anslutning
möjliggör dubbelriktad överföring av data och kan därför användas för
dubbelriktade slutkundstjänster som olika bredbandstjänster, t.ex.
internetaccess. En anslutning över xDSL kan erbjudas med eller utan ip-adress.
Hela kundanslutningens transmissionskapacitet är reserverad för slutkundens
fasta nätanslutningspunkt, varför förbindelsen även uppfyller kravet på logisk
separation.
Den anslutningstjänst som erhålls i ett transmissionssystem som utnyttjar xDSL
kan kvalitetsbestämmas beträffande en rad olika parametrar. Det är bl.a.
tekniskt möjligt att prioritera mellan olika dataflöden som utnyttjar samma
anslutning varför anslutningen kan användas för att tillhandahålla
innehållstjänster där tillhörande dataflöden kräver särskild hantering, t.ex. i
form av prioriterad framföring.
IP Stream Enhanced är en DSL-produkt som Telia enligt egen uppgift erbjuder
som istället för den numera avreglerade och snart avvecklade
bitströmsprodukten Bitstream.71 Telia själva definierar IP Stream Enhanced
som en lager 3-produkt medan Bitstream var en lager 2-produkt. Med
produkten kan en operatör eller tjänsteleverantör erbjuda bredband till hushåll
eller företag på både hel och delad ledning utan några omfattande egna
investeringar. Tjänsten inkluderar DSL-access, tilldelning av IP-adress, DNSoch internetaccess. Tjänsten kan leverera bandbredd upp till 60 Mbit/s.72
Fråga 21. Håller ni med om att produkten IP Stream Enhanced är en produkt
på lager 3 som därmed ska anses ingå på marknaden för virtuellt centralt
tillträde över kopparaccessnät? Om inte, vänligen förklara varför och vad ni
tycker är en bättre beskrivning av produkten?

PTS dnr 15-7200-88 Tjänsteanteckning Telia - 3b.
2017-06-14
https://www.teliaoperator.se/ProdukterTjanster/Varatjanster/Access/IPStreamEnhanced.html
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Fråga 22. Köper ni centralt tillträde över koppar? Vilka ytterligare produkter
utöver produkten IP Stream Enhanced på marknaden för centralt tillträde över
koppar köper ni?
Utbytbarhet från efterfrågesidan för centralt tillträde över
kopparbaserat accessnät

Centralt tillträde över kopparbaserade accessnät sker till allra största del av Telia
i Sverige. Den stora majoriteten av deras virtuella accesser är intern försäljning
inom företaget. Antalet virtuella accesser som såldes över koppar över lager 2
och 3 minskade mycket från mellan 2015 till 201673 och Telia har uppgett att
efterfrågan på virtuella accesser över koppar minskar allt mer. De håller nu
därför på att avveckla den tidigare reglerade bitströmsprodukten på lager 2
(kallad Bitstream). På grund av bristande efterfrågan är det enligt Telia inte
längre kostnadseffektivt att tillhandahålla produkten. IP Stream Enhanced, som
innebär virtuellt tillträde över lager 3, har en större efterfrågan och fler köpare
än vad Bitstream hade men den kan erbjuda samma slutkundstjänster.74 Vid
möten med marknadsaktörer framgår att centralt tillträde över kopparbaserat
accessnät endast är efterfrågat från ett mycket begränsat antal operatörer.75
Även efterfrågan på slutkundsmarknaden ger en hänvisning om strukturen på
efterfrågan på grossistmarknaden. Om vissa produkter på slutkundsmarknaden
ur slutanvändarnas synvinkel inte kan ersätta varandra kan man anse att de
grossistprodukter som behövs för genomförandet av dessa slutkundsprodukter
inte heller är substituerbara. Följaktligen finns det ingen annan grossistprodukt
som skulle uppfylla grossistkundernas behov att kunna leverera fasta xDSLbredbandstjänster till slutkunder samt fastställda nyckelegenskaper. Således
anser PTS att inte finns någon utbytbarhet för centralt tillträde över
kopparbaserat accessnät ur grossistkundernas efterfrågesynvinkel.
PTS anser att centralt tillträde över kopparbaserat accessnät uppfyller de av
nyckelegenskaper som PTS har fastställt ovan samt grossistkundernas behov
för att kunna leverera fasta kopparbaserade bredbandstjänster till slutkunder
och således uppfyller EU-kommissionens marknadsdefinition för marknad 3b.
PTS anser att utbytbarheten av lokalt tillträde eller högkvalitativa tillträde till
centralt tillträde inte behöver granskas närmare. I marknadsrekommendationen
anser kommissionen att de aktuella grossistprodukterna i princip omfattas av
olika produktmarknader tillsammans med produkter för centralt tillträde. PTS
har också i sina tidigare marknadsanalyser ansett att lokalt tillträde till
nätinfrastruktur samt högkvalitativa tillträdesprodukter ingår på olika
produktmarknader. Enligt PTS har exempelvis egenskaperna för de aktuella
grossistprodukterna de senaste åren inte utvecklats på så sätt att det finns skäl
Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
PTS dnr 15-7200-88 Tjänsteanteckning Telia - 3b.
75 Åtta företag har intervjuats under februari och mars 2017: Telia Company AB, Telenor, Com Hem AB,
Tele2, IP-Only, Bahnhof, Lunet, Svensk infrastruktur. Se särskilt PTS dnr 15-7200-84 Tjänsteanteckning
Telenor 3b.
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att omvärdera utbytbarheten. Dessutom anser PTS att det inte är nödvändigt att
granska om grossistprodukter som motsvarar produkter för centralt tillträde
kan hyras ut i mobilnät, eftersom mobila bredband inte har ansetts vara
substitut till fasta bredbandstjänster på slutkundsmarknaderna.
Som framgår ovan har EU-kommissionen ansett att centralt tillträde (marknad
3b) tillhandahålls på lager 3, dvs. typiskt i regionala eller nationella
överlämningspunkter. Frågan uppstår därför om virtuella accessförbindelser
med central tillträdespunkt på lager 2 också kan anses ingå i marknad 3b, som
ett funktionellt substitut till virtuella accessförbindelser på lager 3. En analys i
denna del pågår, med anledning av detta är analysen i denna del och de följande
hypotetisk.
Fråga 23. PTS ansåg i 2015 års beslut att produkter på lager 2 och 3 över
koppar var substituerbara, är ni av samma uppfattning? Vänligen förklara varför
eller varför inte.
Utbytbarhet från utbudssidan för centralt tillträde över
kopparbaserat accessnät

Med utbytbarhet på utbudssidan avses möjlighet för andra företag än de som
för tillfället tillhandahåller icke-fysiska eller virtuella accessförbindelser att
genast eller inom kort tid utan större kostnader eller risker börja tillhandahålla
de aktuella grossistprodukterna i en situation där priset på sådana produkterna
har stigit på ett betydande och varaktigt sätt. Bedömningen utgår från de
tjänster som beskrivits i efterfrågesubstitutionen. Med anledning av att
produktmarknadsavgränsningen inte är fastställd blir den utbudssubstitution
som följer nedan av hypotetisk karaktär.
För att ställa om sin produktion och börja tillhandahålla utbytbara produkter på
marknaden för centralt tillträde (över kopparbaserade accessnät) måste ett
företag ha tillgång till kopparbaserad accessnätinfrastruktur för att kunna
leverera kopparbaserade fasta bredbandstjänster till en slutkund. Detta kan ske
genom att operatören själv anlägger accessnät, eller genom lokalt tillträde till en
annan nätägares nät. Utöver det behöver operatören investera i aktiv
nätutrustning för att kunna aktivera nätet och producera centralt tillträde.
Huruvida en potentiell aktör väljer att träda in på marknaden för centralt
tillträde eller inte beror på möjligheterna att uppnå lönsamhet, dvs. hur stora
intäkterna kan förväntas bli. Ju större investeringar som krävs i samband med
inträde, desto högre blir kraven på intäkter. Stora investeringsbehov kan därför
innebära ett hinder mot marknadsinträde.
Då nedläggning av kopparnätet pågår, enligt Telias uppgifter på grund av att
kopparnätet inte lever upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för
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moderna tjänster76, bedöms det som högst osannolikt att nytt kopparnät skulle
anläggas av någon annan aktör.
Telia har en särställning vad gäller kopparnätinfrastrukturägande i Sverige och
har möjlighet att erbjuda virtuella accessförbindelser över det egna rikstäckande
nätet.
PTS bedömer att det sannolikt inte finns företag som snabbt och utan
avsevärda kostnader och kommersiella risker kan börja tillhandahålla centralt
tillträde över kopparnätsinfrastruktur. Därmed kan marknaden för centralt
tillträde över kopparbaserade accessnät inte anses ha sådan tillräcklig stor
utbytbarhet på utbudssidan som är relevant när produktmarknaden definieras.
Geografisk avgränsning av den relevanta
grossistmarknaden för centralt tillträde över
kopparbaserad nätinfrastruktur
Geografiska skillnader i konkurrensvillkor

Det finns bara en leverantör, Telia, som har möjlighet att över egen
infrastruktur erbjuda centrala virtuella accessförbindelser till grossistkunder i
hela Sverige via kopparbaserat accessnät. Även de nationellt verksamma
operatörer som baserar sin verksamhet på kopparaccessnät har möjlighet att
erbjuda virtuellt tillträde i hela landet.
Den överlägset största marknadsaktören har ett nationellt nät. Den näst största
aktören har också etablerat sig över stora delar av landet.
Det faktum att nationella aktörer tillämpar en nationell prissättning får i
ekonomisk mening anses vara en stark indikator för att konkurrensvillkoren
inte signifikant skiljer sig åt inom landet. Villkoren skiljer sig uppenbarligen inte
tillräckligt mycket åt för att det ska vara en vinstmaximerande strategi att variera
priser för att tillgodose eventuella skillnader.
Att det finns ett stort nationellt nät som ägs av en aktör möjliggör för köpare på
marknaden att köpa tillträdesprodukter som är nationella.
Marknadsandelarnas fördelning visar inga tecken på att vissa regioner skulle ha
sådana särdrag, att det skulle motivera en uppdelning i olika geografiska
delmarknader.
Den underliggande infrastruktur som centralt tillträde över koppar baseras på
ägs alltså till övervägande del av en aktör, vars kopparbaserade accessnät finns i
stora delar av Sverige och når en stor del av Sveriges hushåll.77 Detta talar för
likartade konkurrensvillkor inom landet.
76 Telia 2017, http
s://www.telia.se/privat/om/framtidensnat
77 PTS Bredbandskartläggning 2016.
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Aktörernas storlek och antal
För att kunna tillhandahålla centralt virtuellt tillträde över nätinfrastruktur krävs
att en operatör har etablerat sig med egen transmissionsutrustning i eget nät
eller med fysiskt tillträde i annans nät. De som skulle tillhandahålla dessa
tjänster är alltså dels de aktörer som innehar eget accessnät och dels de som
köpt nätinfrastrukturtillträde till annans nät och kopplat på egen aktiv
utrustning. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa ytterst är beroende av
infrastrukturägarens agerande och att deras möjligheter att agera oberoende av
denna är begränsade.
Marknadsandelar för virtuella accesser över koppar

Figur 7. Koppar - Marknadsandelar total produktion (internt + externt) av virtuella
accesser med centralt tillträde
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Totalt 40 företag levererade virtuella accessförbindelser över koppar 2016. På
marknaden finns en tydligt dominerande aktör. Från 2013 till 2016 ökade denne
aktörs marknadsandel på virtuella accessförbindelser över koppar med två
procentenheter och den näst största aktörens marknadsandel sjönk.78
Det totala utbudet av virtuella accessförbindelser över kopparbaserad
accessnätsinfrastruktur via virtuell anslutning med centralt tillträde har under
åren 2013 till 2016 minskat med cirka 25 procent.79
Prissättning

Förekomsten av konkurrenstryck begränsar aktörers förmåga att agera
oberoende på marknaden, dvs. att utöva marknadsinflytande. Ett tydligt tecken
på skillnader i konkurrenstryck mellan olika områden är därför om Telia agerar
78
79

Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
Data insamlad i samband med Svensk Telekommarknad 2016.
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olikartat i olika delar av landet. Skillnader i prissättning, som inte är relaterade
till skillnader i produktionskostnader, kan således vara ett tecken på olikartade
konkurrensvillkor.
Telia bedriver all sin slutkunds- och grossistverksamhet nationellt, och erbjuder
med få undantag samma utbud och villkor i hela landet.80
PTS har inga indikationer på att 3b-produkter baserade på koppar skiljer sig åt
prissättningsmässigt inom landet.
Inträdeshinder

Skillnader i hinder för inträde och expansion mellan olika områden inom landet
kan riskera att ge upphov till skillnader i konkurrensvillkor. Det är naturligt att
anta att aktörer som vill träda in på marknaden, i den mån de inte är reglerade
till ett geografiskt område, i första hand väljer områden där hindren för att
etablera sig är låga och att det således finns bättre förutsättningar för
konkurrenstryck i dessa områden. På marknader för elektronisk
kommunikation hör inträdeshindren ofta samman med förekomsten av
stordriftsfördelar och graden av icke-återvinningsbara kostnader.
Enligt 2015 års beslut omfattas kopparnätet av tillträdesreglering på 3amarknaden. Det gör att det är möjligt för potentiella 3b-aktörer att träda in och
erbjuda centralt tillträde över koppar till ungefär samma villkor över hela landet
Sammanfattande bedömning av den geografiska
avgränsningen av marknaden

De faktum att de största aktörerna på marknaden finns i stora delar av landet
och tillämpar nationell prissättning gör det svårt att argumentera för att
skillnader i konkurrensvillkor inom landet är tillräckligt betydande för att dela in
landet i mindre geografiska marknader. PTS bedömer således att marknaden för
centralt tillträde över koppar är nationell.
Om konkurrenssituationen på marknaden för
centralt tillträde till infrastruktur över
kopparbaserade accessnät

I den pågående översynen undersöker PTS konkurrenssituationen på
marknaden. En aktör har vid intervju med PTS uttryckt att ett reglerat tillträde
behövs för kopparnätet eftersom det inte alltid är ekonomiskt rationellt att köpa
oförädlade tjänster. För att en tillträdesreglering ska ha en effekt krävs enligt
samma aktör även en prisreglering.81
Marknad 3b är avhängig av marknad 3a eftersom de förädlade tillträden som
säljs på marknad 3b hänför sig till tillträden som ingår på marknad 3a. Därför
Se 2017-06-15 https://www.skanova.se/skanova/Produkter-ochnat/Dokumentation?page=3&productName=&docType=agr&sortType=Produkt&sortOrder=Asc
Och https://www.telia.se/privat/bredband/abonnemang-kontantkort/produkt/telia-bredband
81PTS dnr 15-7200-84 Tjänsteanteckning Telenor 3b.
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bör marknaderna analyseras tillsammans, och vid analys av
konkurrenssituationen på marknad 3b bör vägas in hur marknad 3a fungerar.
För att kunna göra en bedömning av konkurrenssituationen på marknaden
behöver PTS utförligt material, gärna med konkreta exempel, på hur
marknadsaktörer agerar och på hur marknadsstrukturen ger möjlighet att
missbruka marknadsmakt.
Fråga 24 a. Finns det i dagsläget enligt er mening konkurrensproblem på
marknaden som medför att det finns ett behov av reglering för kopparbaserade
centrala virtuella tillträden på marknad 3b? Vilken typ av reglering skulle bäst
åtgärda dessa konkurrensproblem?
b. Givet att PTS skulle ha en fortsatt tillträdesreglering på kopparbaserade
tillträden på marknad 3a, hur ser behoven ut av en reglering på marknad 3b?
c. Skulle ett reglerat lokalt virtuellt tillträde för kopparbaserade tillträden, i
likhet med det som finns i 2015 års beslut för marknad 3a, kunna avhjälpa ev.
konkurrensproblem?
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