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• Reglering ”ex ante” innebär 
att regelverket sätts upp på 
förhand utifrån en analys av 
marknaden.

• Ska förebygga potentiella 
problem, som i 
förlängningen kan drabba 
slutanvändare. 

Förhandsreglering– varför det?



Styrning via EU, riksdag och regering

• EU styr arbetet i Sverige genom 

• direktiv och förordningar

• Sveriges riksdag och regering 
styr PTS genom 

• lagar och förordningar 

• regleringsbrev och instruktion

• regeringsuppdrag



Lagstiftning i EU

• Kommissionen lägger 
förslag, förhandling mellan 
Parlamentet och Rådet om 
nya lagar. 



EU-förordningar och direktiv

• Förordningar gäller direkt i alla 
EU-länder, direktiv införlivas i 
nationell lag, exempel: 

• TSM (telecom single market) –
förordning om nya regler för 
nätneutralitet och roaming. 

• Utbyggnadsdirektivet (ny lag i 
kraft 2016).



Konkurrensfrämjande arbetet baseras 
på EU-direktiv

• EU-direktiv Svensk lag (LEK)

• EU pekar ut marknader som ska 
analyseras och sätter ramar. 

• PTS analyserar och beslutar utifrån 
Sveriges marknadsförhållanden.

• Samråd med Kommissionen.

• Exempel – SMP lokalt tillträde.

• PTS beslut kan överklagas.



PTS föreskrifter – förlängning av lag 

• LEK ger PTS föreskriftsrätt på 
många områden. Föreskrifterna 
blir förlängning av lagtexten.

• Kan inte överklagas. 

• Exempel: Föreskrifter om 
driftsäkerhet samt om 
transparens gentemot 
konsumenter. 

• Tillsynsbeslut baserade på 
föreskrifter kan överklagas.



Vad vi vill uppnå

• Vi arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra 
bredband och telefoni. 

• Vi lägger oss inte i vem som äger nät eller vilka 
affärsmodeller som tillämpas. 

• Stadsnäten är viktiga för bredbandsutbyggnaden.



Kartan ritas om

• Allt blir IP

• Tradtionella affärsmodeller 
utmanas

• Fasta nät allt viktigare



Mobila nät behöver fiber 

Mobil access

Fast access

Wifi



Var skapas värde i en 
förändrad värdekedja?
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Nya flaskhalsar…

• Kundefterfrågan och innovation 
kommer att driva fram nya
affärsmodeller och strukturer

• Möjligheten för slutkunderna att 
göra val är det vi som reglerings-
myndighet ytterst strävar efter.

• EU:s ramverk bör förändras i 
detta kontext. 



Tack så mycket!


