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Ang. Första samråd angående förslag till beslut avseende grossistmarknaden för 

programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvändare. 

 

Sveriges Television AB (”SVT”) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

rubricerade beslutsförslag, och får härmed anföra följande. (Numreringen nedan 

hänvisar till numreringen av PTS frågor.) 

 

1-2. Relevant produktmarknad och motverkande köparkraft 

 

SVT gör ingen annan bedömning än PTS beträffande den relevanta produktmarknaden 

och avsaknad av motverkande köparkraft. För SVT:s del gäller alltjämt den 

omständighet som påtalats i tidigare samrådsyttranden, att SVT i sitt sändningstillstånd 

är ovillkorligen ålagda att sända i marknätet och därmed förvärva utsändningstjänster i 

marknätet från Teracom. SVT kan inte heller, som PTS konstaterat, välja att byta 

affärsmodell till betal-TV.  

 

I affärsrelationen mellan SVT och Teracom saknar således SVT såväl möjligheten att 

välja någon annan leverantör som möjligheten att avstå från att köpa utsändningstjänst i 

marknätet. Teracom saknar således helt konkurrens och har därmed inte heller några 

kommersiella incitament att erbjuda SVT bästa möjliga pris för utsändningstjänsten. 

Regleringen av marknätet och av Teracom är därför av avgörande betydelse för att 

SVT:s utsändningstjänst inte ska överprissättas.  

 

3. TV-marknadens utveckling 

 

Det pågår idag en tydlig utveckling inom medieområdet som ökar TV-tittarnas 

valmöjlighet både vad gäller plattformar för distribution av linjära TV-sändningar och 



möjligheter till olika typer av OnDemand-tjänster. Också SVT deltar i denna utveckling 

och förutser en ökad användning av dessa typer av tjänster och alternativa 

distributionsformer under den kommande tre-års perioden. Även om ökningen blir 

kraftig är det från låga nivåer och kommer inte i sak att påverka SVT:s relation till 

marknätet. SVT:s sändningstillstånd ålägger SVT att sända hela sitt kanalutbud i 

marknätet och SVT kan därför inte välja bort denna distributionsform till förmån för 

någon annan. SVT menar därför att det inte finns några skäl att anta att behovet för 

SVT av reglering av utsändningstjänsterna i marknätet kvarstår de kommande tre åren. 

 

4-6. Skyldigheterna 

 

Skyldighet 1 

I skyldighet 1, punkt 2 d redovisar PTS som ett exempel, att Teracom ska äga rätt att 

vägra distribution i utsändningstjänsten om Teracom kan visa att tredje parts rättigheter 

skulle kränkas. Så som SVT uppfattar exemplet innebär det att Teracom skulle kunna 

vägra ett tillträde på grund av själva innehållet i det program som utsändningstjänsten 

ska användas för. För att överhuvudtaget kunna begära tillträde till nätet krävs ett 

tillstånd från Myndigheten för Radio och TV (eller för SVT:s del från Regeringen) att 

sända i marknätet. Med ett sådant tillstånd i ryggen bör, enligt SVT:s mening, de enda 

grunderna på vilka Teracom ska kunna vägra ett tillträde vara motiverat av 

utsändningsnätets tekniska kapacitet och funktion (d.v.s sådana omständigheter som 

avses i underpunkterna a-c i skyldighet 1 punkt 2). Att ge Teracom rätt att vägra 

tillträde även med hänvisning till att ett eventuellt intrång i tredje parts rättigheter kan 

begås, innebär att Teracom ges möjlighet att vägra tillträde p.g.a. innehållet i det som 

ska distribueras. SVT menar att det kan ifrågasättas om en part som med stöd av 

tillstånd från berörd myndighet, begär tillträde till Teracoms nät ska kunna vägras 

tillträdet p.g.a. innehållet i det sända. Det är, enligt SVT:s uppfattning alltid den part 

som producerar innehåll, som svarar för innehållet och för innehav av erforderliga 

rättigheter till innehållet. I förhållande till operatörer och distributörer regleras det med 

avtalsbestämmelser om bl.a. innehållsleverantörens ansvar för innehåll och med 

bestämmelser om skadeslöshet. SVT kan inte se att det är motiverat att som exempel på 

situationer där Teracom ska kunna vägra tillträde till utsändningstjänsten, även hänvisa 

till innehållet i det som ska sändas ut.     

 



(Det förefaller vidare som om det smugit sig in ett skrivfel i sista meningen i punkt 2 i 

skyldighet 1. Meningen bör skrivas: ”Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas 

objektivt godtagbara skäl att vägra distribution av tillträde till utsändningstjänsten 

när”...) 

 

Skyldighet 2 och 3  

Under den tid som nu gällande skyldighetsbeslut1 varit tillämpligt, har SVT kunnat göra 

två betydelsefulla erfarenheter. För det första har Teracom tagit ut ett för högt pris för 

utsändningstjänsten och för det andra har Teracom inte justerat priset i enlighet med 

skyldighetsbeslutet. 

 

Under åren 2010 och 2011 har Teracom under perioder tagit ut vad som visat sig vara 

ett för högt pris av SVT för utsändningstjänsten. Teracom har inte justerat ner det för 

höga priset förrän efter det PTS avslutat sin tillsyn av priser. Såvitt SVT uppfattat det, 

har detta varit möjligt till följd av att det pris Teracom efter den 31 mars respektive år 

tagit ut av kunderna, varit ett högre pris än det pris som det underlag som Teracom 

lämnats till PTS givit stöd för att ta ut. PTS granskning enligt nuvarande 

skyldighetsbeslut, har således avsett ett kostnadsunderlag som visar ett annat 

kostnadsorienterat pris än det pris som Teracom samtidigt (under PTS 

granskningsperiod) tagit ut för det aktuella tillträdet. Det är först när PTS avslutat sin 

tillsyn, som Teracom tillämpat det kostnadsorienterade pris som det kostnadsunderlag 

som varit föremål för granskning visar. För samtliga år har detta för SVT inneburit en 

sänkning av priset. Med en korrekt tillämning av skyldighetsbeslutet, skulle denna 

prissänkning ha kommit SVT tillgodo vid en tidigare tidpunkt än då PTS avslutat sin 

tillsyn.  

 

SVT menar att den av Teracom praktiserade kopplingen mellan tidpunkten för besked 

(och tillämpning av) nya priser och tidpunkten förnyad prissättning är en väsentlig brist 

i tillämpningen av nuvarande skyldighetsreglering. 

 

I samrådsdokumentet föreslår PTS nu ett tillägg till skyldigheterna nummer 2 och 3. I 

skyldighet 2 klargörs att tidpunkten för när Teracom ska meddela priser för 

grossistprodukten är den 31 mars varje år. Det har visserligen varit SVT:s uppfattning 

                                                      
1 Meddelat av PTS den 4 november 2009, dnr 08-12046 



att detta följt även av det nuvarande skyldighetsbeslutet, men eftersom Teracom har 

haft en annan uppfattning om det, är det bra att det görs ett förtydligande.  

 

I tillägg införs i skyldighet 3, ett krav på att kunder ska kompenseras för prissänkningar 

som följer av kostnadsunderlag som Teracom lämnat till PTS efter den 31 mars. 

Skyldigheten säkerställer att kunder kompenseras för eventuella prissänkningar som 

borde ha skett tidigare än då PTS tillsyn avslutats och är enligt SVT:s mening en 

naturlig och nödvändig konsekvens av behovet att tydliggöra frikopplingen mellan 

Teracoms prissättning och PTS tillsyn.  

 

Övrigt  

 

Som framgått ovan är det SVT:s uppfattning att de av PTS föreslagna ändringarna i 

förhållande till tidigare skyldighetsbeslut, tillvaratar de brister som förelegat under den 

innevarande skyldighetsperioden. SVT välkomnar de föreslagna kompletteringarna och 

menar att de, rätt tillämpade,  skapar goda förutsättningar de beslutade skyldigheterna 

ska få avsedd effekt, d.v.s. för att på ett effektivt sätt ersätta den konkurrens som inte 

finns på den aktuella marknaden. 

 

 

Per Björkman    Mats Lindgren 

Distributionschef    Bolagsjurist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


