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Post- och telestyrelsen 

Box 6101 

102 32 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

marknadsreglering@pts.se 

 

Yttrande över utkast till beslut om att upphäva skyldigheter för 
Telia avseende kopparnät 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av utkastet till beslut om att upphäva 

skyldigheter för Telia avseende kopparnät, som Post- och telestyrelsen (”PTS”) 

remitterade den 9 januari 2023 med dnr. 23–186 (”Förslaget”). Tele2 får härmed 

inkomma med följande yttrande.  

 

Tele2 uppmärksammar inledningsvis syftet med de skyldigheter som idag åligger Telia i fråga 

om tillträde till kopparnätet, det vill säga att tillträdesskyldigheterna ska skapa effektiv 

konkurrens till förmån för slutanvändarna, vilket – såsom noteras av PTS i Förslaget – innebär 

att slutanvändarnas valmöjligheter ska säkerställas. Tele2 noterar också att PTS inte har 

meddelat att myndigheten idag avgränsar vare sig slutkunds- eller grossistkundsmarknaden 

för kopparbaserade tjänster på annat sätt än vad myndigheten gjorde i sitt utkast på beslut år 

2019. Tele2 utgår härvidlag ifrån att PTS fortsatt bedömer att mobila tjänster inte ingår på 

samma slutkundsmarknad som kopparbaserade bredbandstjänster. 

 

Tele2 konstaterar vidare att Tele2 inte har något att anföra mot PTS:s beskrivning av 

marknadsutvecklingen, och då särskilt den minskade efterfrågan på kopparbaserade tjänster. 

Precis som PTS noterar i Förslaget var den trenden emellertid tydlig redan år 2015, då PTS 

fattade det senaste beslutet om kopparskyldigheter för Telia, och år 2019, då PTS senast 

föreslog att Telia även fortsatt skulle ha skyldigheter att tillhandahålla tillträde till kopparnätet. 

Enligt Tele2 är det oklart varför PTS nu bedömer att den sedan flera år tillbaka uppenbara 

nedåtgående trenden för kopparnätet har nått en avgörande brytpunkt. PTS redogör inte för 

vilka bedömningsgrunder som myndigheten härvid har tillämpat.   

 

Det som enligt Tele2 framför allt saknas i Förslaget är en analys av de förväntade 

konsekvenserna för slutanvändarna, och då framför allt för slutanvändarnas valmöjligheter, av 

ett upphävande av Telias skyldigheter enligt Förslagets tidsplan. Tele2, som är en av de 

operatörer som med grund i ett reglerat tillträde till Telias kopparnät tillhandahåller koppar-

baserade slutkundstjänster, och då inte minst till samhällsviktiga företags- och myndighets-

kunder, noterar härvidlag att det finns flera anledningar till att företag och myndigheter 

fortfarande efterfrågar kopparbaserade tjänster. En anledning är att alternativa fasta 

infrastrukturer på vissa geografiska platser fortfarande saknas. En annan anledning är att det 

hos företag och myndigheter finns interna beroenden som gör det både komplicerat och 

riskfullt att på kort tid göra en migrering till fiberbaserade tjänster.  

 

Det ovanstående innebär enligt Tele2 att ett upphävande av skyldigheter för Telia, enligt den 

tidsplan som presenteras i Förslaget, inte per automatik kan förväntas leda till att de idag 

kopparjänstberoende företags- och myndighetskunderna migrerar över till fiberbaserade 

tjänster, vilket skulle innebära en till stora delar bibehållen valfrihet för slutanvändarna.  
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En minst lika – om inte mer – sannolik konsekvens är att Telia säger upp de grossistavtal som 

idag grundar sig på Telias tillträdesskyldigheter, medan slutkundernas nuvarande efterfrågan 

på kopparbaserade tjänster består. I ett sådant scenario skulle slutanvändarna vara hänvisade 

till en leverantör av kopparbaserade tjänster, och det skulle vara Telia.  

 

För de företag och myndigheter – inte sällan samhällsviktiga aktörer – som saknar förmåga att 

på den begränsade övergångstid som Förslaget stipulerar migrera från koppar till fiber, skulle 

Förslaget således riskera att leda till att dagens valmöjligheter helt försvann. En sådan 

konsekvens skulle stå i bjärt kontrast till syftet med tillträdesbestämmelserna, som ju är att 

säkerställa slutanvändarnas valmöjligheter. 

 

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår Tele2 att övergångsperioden förlängs. I syfte att 

säkerställa att slutkunderna, och då framför allt samhällsviktiga företag och myndigheter, ges 

rimlig tid att anpassa sig till en situation där kopparbaserade tjänster endast kan förväntas 

kunna tillhandahållas av en enda marknadsaktör, bör övergångsperioden förlängas till 24 

månader räknat från PTS:s beslut. På detta sätt skulle också en viss harmonisering ske 

mellan slutdatum för Telias tillträdesskyldigheter och det av Telia kommunicerade slutdatumet 

för kopparnätsavvecklingen.              
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Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Regleringschef 


