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Det nuvarande telekompaketet ur ett 

grossistperspektiv

• Tillämpningen av det nuvarande telekompaketet har inte varit 
framgångsrik när det gäller att komma till rätta med 
konkurrensproblemen på de fasta marknaderna (bredband och fast 
telefoni).
- grossistpriserna på fast telefoni har gått upp,

- antalet LLUB-kunder minskar snarare än ökar,

- endast en operatör har getts reella möjligheter att erbjuda storskalig triple play,

- inget reglerat tillträde till fiber, t.ex. till basstationer,

- det finns ingen verklig separation mellan TeliaSoneras slutkundsverksamhet och 
dess grossistförsäljning.

• Väldigt mycket fokus har istället lagts på mobilsidan
– termineringspriserna i Sverige är näst lägst i Europa,

– kostnaderna för internationell roaming har sänkts väsentligt, 

– konkurrens om att ta in grossistkunder i mobilnäten fungerar utan reglering.

Det nya telekompaketet måste sätta tillträde 

till fastnätet (och inte mobilnäten) i fokus
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Det nya telekompaketet - övergripande

• Debatt präglad av politik (BEREC, Amendment 

138 och avreglering)

• För lite fokus på fastnätet

• Fortsatt fokus på mobilsidan

• Spektrumfrågor i centrum

• Mycket fokus på integritets- och slutkundsfrågor

• Mer harmonisering
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Fastnätet

• Positivt

- möjligheter till reglerat tillträde till fiber

- möjligheter att kräva reell funktionell separation (högt beviskrav 

dock)

• Negativt

- inget som helst fokus på traditionell fast telefoni

- avreglering av fast transit

- ingen riktig lösning på NGA och nedlagda telestationer

- tillträde till fiber och koppar bra i teorin, men komplexitet ej löst

Uppenbar risk för återmonopolisering
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Mobilnätet

• Positivt

- teknik- och tjänsteneutrala tillstånd

- roamingreglering på grossitnivå

- möjligheter till reglerat fibertillträde till basstationer

• Negativt

- fortsatt fokus på mobil terminering (Bill&Keep, pure 
LRIC) utan egentlig orsak

- ingen lösning på konkurrensrelaterade och finansiella 
problem med frekvensauktioner (jmf PTS 800-auktion)
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Slutkundsfrågor

• Mycket reglering utan egentlig orsak och effekt

- QoS

- en dags nummerportabilitet

- maxlängd på bindningstider

- tillgång till tjänster
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Integritetsfrågor

• Bra att dessa frågor sätts i fokus men Tele2:s tre 

tumregler efterlevs inte alltid

- Tele2 är ingen domstol/polis (amendment 138)

- Tele2 skall inte bära kostnader för 

brottsbekämpning (FRA, datalagring)

- Tele2 måste kunna bedriva sin ”core affär” som 

pan-europeisk operatör (datalagring, FRA)


