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Remissvar: Samråd av utkast till beslut om att upphäva skyldigheter 
avseende för Telias kopparnät (marknad 1) 

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både 
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av Sveriges stadsnät är kommunalägda.  

Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. I de öppna 
näten kan operatörer och tjänsteleverantörer, som inte själva äger egen bredbandsinfrastruktur hyra in 
sig och på så sätt nå ut med sitt tjänsteutbud till slutkunder. Det innebär att aktörer som historiskt inte 
varit inne i telekomsektorn har en låg inträdeströskel för att erbjuda sina tjänster till 
allmänheten/näringslivet. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet 
och ska säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i 
nätet.  

Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på remissen. 

Yttrandet 
Det beslut som PTS vill ändra är ifrån 2015. Den marknadsutveckling som skett under åren har inneburit 
att ett begränsat antal slutanvändare köper bredbandstjänster via kopparnät från Telia eller från operatör 
som köpt reglerat tillträde till Telias nät. Betydelsen av att köpa tillträde till Telias kopparnät för att 
säkerställa effektiv konkurrens till förmån för slutanvändarna i Sverige, har som PTS skriver minskat 
väsentligt sedan beslutet fattades år 2015.  

Kopparnätet håller dessutom på att avvecklas och det beräknas vara klart år 2026. För slutanvändare 
innebär detta att de som har ett abonnemang via kopparnätet kommer att behöva byta 
anslutningsteknik under de kommande åren för att få fortsatt tillgång till bredbandstjänster. 
Stadsnätsföreningen instämmer i PTS analys i att upphäva tidigare beslutade skyldigheter på kopparnätet 
är rimligt.  

Det är bra att PTS tar höjd för att säkerställa en hållbar övergång till en marknad utan reglerat tillträde till 
Telias kopparnät, och upphävandet av skyldigheterna bör föregås av en lämplig övergångsperiod vad 
gäller befintliga tillträdesavtal mellan Telia och grossistkunderna. PTS föreslår att det för tillträden, som 
sker enligt avtal som har ingåtts före PTS beslut, ska skyldigheterna fortsatt gälla under en 
övergångsperiod om sex månader.  

Stadsnätsföreningen anser dock att det är viktigt att PTS följer utvecklingen av avvecklingen av 
kopparnätet så att inte slutkunder eller grossistkunder kommer i kläm.  
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