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Inhämtande av synpunkter på utkast till 
beslut om ändring av skyldigheter på 
marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a) 

Inledning  

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför härmed ett samråd avseende utkast till 
beslut att upphäva respektive ändra vissa skyldigheter som gäller för Telia enligt 
PTS beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur 
(marknad 3a) den 19 februari 2015 (dnr 11-9306) och beslut om ändringar 
avseende prisskyldighet den 18 september 2018 (dnr 17-8944). Detta innebär att 
berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade 
utkast till beslut.  

Bakgrund 

Med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) fastställde 
PTS i beslut den 19 februari 2015 att marknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur skulle bli föremål för förhandsreglering. Telia (då TeliaSonera 
AB) bedömdes ha ett betydande inflytande och ålades därför skyldigheter på 
denna marknad, däribland de i detta beslut aktuella skyldigheterna 2, 3, 4 och 
14. 

Den 18 september 2018 fattade PTS beslut om att ändra bl.a. skyldighet 11 i 
ovan nämnda beslut och ålägga Telia att tillämpa en ny prisbilaga för tillträde till 
kopparnätet.  

PTS analyserar löpande marknadens funktionssätt och regleringens effekt på 
marknaden samt det fortsatta behovet av ålagda regleringsskyldigheter. PTS 
redovisade sina nya marknadsanalyser av marknaderna för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur i två utkast till beslut som samråddes den 22 maj 2019 till den 
19 juni 2019 och anmäldes till EU-kommissionen den 8 november 2019. PTS 
slutsats var att Telia har ett betydande marknadsinflytande på respektive 
marknad och föreslog därför att Telia skulle åläggas vissa skyldigheter. Jämfört 
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med nu gällande skyldigheter föreslogs vissa ändringar, dels att vissa 
skyldigheter skulle upphävas, dels att vissa skyldigheter skulle ändras.   

Kommissionen publicerade den 7 februari 2020 ett beslut som innebär att PTS 
inte får fatta det föreslagna beslutet avseende marknaden för lokalt tillträde till 
fibernät. PTS kommer därför inte att fatta beslut i enlighet med de anmälda 
beslutsutkasten.  

I 8 kap. 15 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) anges att 
ålagda skyldigheter ska ändras om ändamålet med åtgärden inte längre kvarstår. 

Mot denna bakgrund finns det enligt PTS bedömning skäl att ändra eller 
upphäva vissa skyldigheter, eller delar av sådana, i beslutet från 2015 samt 
ändringsbeslutet från 2018.  

Sammanfattning av PTS bedömning 

Sammanfattningsvis föreslår PTS i bifogat utkast till beslut följande ändringar 
avseende skyldigheter som gäller för Telia enligt PTS beslut 2015 och 2018. Det 
är dessa ändringar som PTS efterfrågar berörda aktörers synpunkter på. 

 Skyldigheterna om tillträde till kanalisation och virtuellt tillträde till 
kopparnät upphävs 
PTS gör bedömningen att det inte längre föreligger behov av att ålägga 
Telia en skyldighet att tillhandahålla lokalt virtuellt tillträde till 
kopparbaserade accessnät (skyldighet 2). Vidare har PTS bedömt att 
skyldigheten att vid rimlig begäran ge tillträde till kanalisation inte längre 
uppfyller sitt syfte (skyldighet 3). Då skyldigheterna inte längre är 
ändamålsenliga ska skyldigheterna enligt PTS bedömning upphävas i sin 
helhet.  

 Skyldigheten om samlokalisering ändras  
Skyldigheten om samlokalisering (skyldighet 4) är i nu gällande omfattning 
inte längre ändamålsenlig och ska därför ändras. Ändringarna innebär att 
skyldigheten att tillhandahålla samlokalisering vid kanalisationstillträde 
upphävs och att Telias informationsplikt gentemot samlokaliserade 
operatörer vid nedläggning av telestationer eller liknande kopplingspunkter 
sänks från fem år till 18 månader. 

 Skyldigheten om nyckeltal ändras 
Skyldigheten om nyckeltal (skyldighet 14) är i sin nuvarande omfattning inte 
längre ändamålsenlig och ska därför ändras på så sätt att Telia inte längre 
åläggs att redovisa nyckeltal för enkla installationer. Vidare begränsas 
nyckeltalet beställningsprecision till att bara gälla för tillträde till kopparnät 
och därtill hörande tjänster. Vidare ändras frekvensen för redovisning av 
nyckeltal från att ske månadsvis till att istället ske kvartalsvis, med undantag 
för produkter som avser tillträde till fibernät till enfamiljshus (FttH-
produkter), för vilka nyckeltalen leveranstid och leveransprecision ska 
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offentliggöras per leveransperiod. Vidare ska Telia, istället för att 
offentliggöra nyckeltalen på en av PTS anvisad webbplats, offentliggöra 
nyckeltalen genom att redovisa dessa till PTS som publicerar nyckeltalen på 
sin webbplats.   

 Ny prisbilaga med uppdaterade priser för tillträde till koppar antas 
De bedömningar som PTS gjorde i ändringsbeslutet den 18 september 2018 
avseende behovet av prisreglering samt vilken form av prisreglering som är 
lämplig kvarstår (skyldighet 11). Dock bör priserna för att vara 
proportionerliga och ändamålsenliga uppdateras enligt gällande kalkylmodell 
och ersättas av priserna i PTS Prisbilaga version 3.0. 

Notifiering till EU-kommissionen och slutligt beslut  

Efter det samråd som nu genomförs kommer PTS att notifiera förslaget till 
ändringsbeslut till EU-kommissionen. Målsättningen är att beslut sedan ska 
fattas av PTS styrelse i juni 2020 för att börja gälla den 1 juli 2020.  

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 
smp@pts.se, senast den 4 maj 2020.  

Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida och i samband med detta 
kommer PTS att behandla personuppgifter från de svarande. Mer information 
om PTS behandling av personuppgifter finns på myndighetens webbplats: 
https://www.pts.se/gdpr.   

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er 
begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.   

Mer information 

Om ni undrar något går det bra att kontakta Emma Nörler Trautmann, enheten 
för reglering av bredbandsinfrastruktur, tfn 073-644 55 75 eller e-post 
emma.norlertrautmann@pts.se. 


