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Post- och telestyrelsen 

smp@pts.se 

Begäran om yttrande i enlighet med 23 § förordningen (2003:396) om 
elektronisk kommunikation - bitströmstiliträde 
11-9313 

Sammanf ättning 
• Post- och telestyrelsen (PTS) bör göra en ful ls tändig analys av utbytbarheten 

p å grossistmarknaden för tillträde p å transmissionsnivå respektive tillträde 

påkommunikat ions- / ip-kapaci te tsnivå . 

• PTS bör komplettera sitt resonemang vad avser regleringsperiodens 

förväntade konkurrenstryck med hänsyn t i l l att kommuner kan komma att 

ändra sina bredbandsverksamheter på nivåer över inf ras t rukturägande. 

• PTS bör nä rmare analysera konkurrenstrycket i områden som typiskt sett inte 

har kommersiella förutsät tningar för nät infrastrukturt i l l t räde. 

• PTS har ä n n u inte har presenterat någ ra förslag t i l l skyldigheter för Telia 

Sonera i den kommande regleringen av marknaden för nät infras t ruktur

tillträde. Det är beklagligt och försvårar för Konkurrensverket att kom

mentera samrådet rörande regleringen av marknaden för bitströmstili träde. 

Bakgrund 
PTS har den 23 september 2013 tillställt Konkurrensverket ett första samråd med 

berörda aktörer angående utkast t i l l marknadsanalys avseende marknaden för 

bitströmstil i träde för synpunkter. 

PTS ska enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 

inhämta skriftl igt yttrande f rån Konkurrensverket avseende fastställande och 

analys av marknader, identifiering av företag med betydande inflytande samt 

beslut om skyldigheter. Konkurrensverket ska enligt 4 § tredje punkten i förord

ning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket avge sådana yttranden. 
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Det bör framhållas att de bedömningar som ska göras v i d marknadsanalysen 

enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) kan skilja sig f rån de 

bedömningar som Konkurrensverket har att göra v i d t i l lämpningen av konkur

renslagen (2008:579), KL . Konkurrensverket är inte bundet i sin p rövn ing enligt de 

generella konkurrensreglerna av de bedömningar som görs i marknadsanalyserna 

enligt LEK. 1 

Synpunkter på specifika delar av utkastet 
Enligt vad som f ramgår av skäl 5 t i l l ändringsdirekt ivet 2009/140/EG ska den 

sektorspecifika förhandregler ingen minska i omfattning i takt med att konkurren

sen utvecklas p å marknaderna. Det slutgiltiga målet för detta är en harmoniserad 

och konkurrensutsatt inre marknad för elektroniska kommunikat ionst jänster . Det 

innebär att när område t som helhet präglas av långsiktigt hållbar konkurrens ska 

den sektorspecifika förhandsregler ingen avvecklas.2 

Konkurrensverket anser mot denna bakgrund att det i al lmänhet ska ses som 

positivt nä r PTS överväger avreglering av en marknad. Avgörande för om en 

utfasning av den sektorspecifika regleringen kan genomföras är huruvida någon 

aktör långsiktigt kan agera oberoende av kunder och konkurrenter och om detta 

inte effektivt kan åtgärdas med hjälp av den generella konkurrenslagstiftningen, 

det v i l l säga i vi lken uts träckning en aktör kan u töva marknadsmakt som behöver 

hanteras med hjälp av den sektor specifika regleringen. 

Relevant produktmarknad 

I PTS beslut rörande b i t s t römsmarknaden av 2010 avgränsades den relevanta 

produktmarknaden för grossisttillträde t i l l virtuella accessförbindelser p å trans

missionsnivå. I förel iggande beslutsutkast utvidgas produktmarknaden t i l l att 

även inkludera virtuella accessförbindelser p å kommunikat ionsnivå, dvs. med 

ip-funktionalitet. 3 Utvidgningen har stor betydelse för bedömningen av övriga 

delar av beslutsutkastet, t.ex. motverkande köparmak t och potentiell konkurrens 

och dä rmed SMP-bedömningen. 

PTS anger att anledningen t i l l utvidgningen f ramför allt är att "utbredningen av 

de fiberbaserade s tadsnäten och f ramväxten av den s.k. KO-modellen, har lett t i l l 

såväl ökat utbud som ökad ef terfrågan och försäljning av virtuella accessförbin

delser p å kommunika t ionsn ivå" . 4 1 övrigt har PTS inte utförl igt motiverat varför 

marknaden bör utvidgas. 

Konkurrensverket anser att PTS bör fö rd jupa analysen rörande utbytbarheten och 

även klargöra hur olika tjänster och aktörer påverkas av utvidgningen, liksom 

1 Se prop. 2002/2003:110, Lag om elektronisk kommunikation, m.m., s. 275. 
2 Se prop. 2010/11:115, Bättre regler för elektroniska kommunikationer, s. 65 
3 S. 57. 
4 Fotnot 92, s. 51. 
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effekten p å konkurrensen i stort. PTS har i beslutsutkastet5 angivit vi lken metod 

som bör användas v i d produktmarknadsavgränsn ingen , dvs. substitutionsanalys. 

Konkurrensverket anser att PTS inte i tillräckligt h ö g grad har u t för t denna 

analys. 

Transmission och ip-kapacitet behöver analyseras var för sig för att egenskaper, 

pris och f ramför allt användn ingsområden ska f ramgå och kunna jämföras. Både 

efterfråge- och utbudsperspektivet bör behandlas. 

PTS bör i vart fa l l behandla följande frågor: 

• Vilka egenskaper har produkterna och vilken funkt ion fyller de för grossist

kunderna? 

• Vilka produkter ef terfrågas på grossistmarknaden, av vem och t i l l vilka 

villkor? 

• O m en produkt ef terfrågas i högre grad än den andra, vad beror det på? 

• Vad är betydelsen f r ån ett ef terfrågeperspektiv av de olika affärsmodeller 

som aktörer har i olika nivåer av. värdekedjan? 

• Kan kunderna v i d en liten men varaktig ökning i pris ersätta den ena 

produkten med den andra i en sådan omfattning att pr ishöjningen blir 

o lönsam för säljaren p.g.a. minskad försäljning? 

Marknadsandelarnas fördelning och konkurrenstrycket på marknaden 

PTS konstaterar att det finns 61 alternativa operatörer som levererar bitströmsför

bindelser f ramför allt via s tadsnäten i 147 av Sveriges kommuner. 6 1 den m å n 

bits trömsförbindelser ( i enlighet med den produktmarknad som PTS har definie

rat) t i l lhandahålls av kommunala kommunikat ionsopera törer v i l l Konkurrens

verket påpeka att det konkurrenstryck som kommunala kommunikationsopera

törer under den kommande treårsperioden kan komma att u töva i dagsläget är 

oklart. Konkurrensverket, PTS och Sveriges Kommuner och Landsting gav år 2010 

ut skriften "Principer för kommunala insatser på bredbandsområde t" . I denna 

skrift står bl.a. följande: 

" I de fa l l kommunala s tadsnät agerar på kapacitets- eller t jänstebaserad nivå bör 

kommunen, i egenskap av ägare, regelbundet ompröva om rådande behov skulle 

kunna tillgodoses genom privatfinansierade aktörer. Omprövn ing av säljverk-

samheter och för fa randen däri bör ske i enlighet med konkurrenslagen. En sådan 

omprövning bör ta sin utgångspunkt i 3 kap 27 § konkurrenslagen och ske årligen. 

5 S. 20-21. 
6 S. 88. 
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Säljverksamheter och fö r fa randen som skulle kunna träffas av fö rbud bör inte 

etableras, fortgå eller expandera."7 

Kommuner kan i sina omprövningar av bredbandsverksamheter komma att be

sluta att verksamheter som befinner sig högre i vä rdekedjan än infras t rukturnivå 

inte längre bör fortgå. O m sådan omprövning och påföl jande förändr ingar sker i 

stor skala kan konkurrensföra tsä t tn ingarna p å marknaden ändras radikalt, varvid 

PTS i sin framåtbl ickande analys bör resonera kring ett sådant potentiellt scenario 

och dess påverkan p å konkurrenstrycket. 

PTS har i sin sammanfattning 8 konstaterat att den reglerade skyldigheten att upp

låta nät infrastrukturt i l l t räde har lett t i l l ett minskat beroende av Telia Sonera hos 

de operatörer som v i l l köpa bitströmsförbindelser. Enhgt vad Konkurrensverket 

har erfarit är den kommersiella möjligheten att utnyttja nätmfras t ruktur t i l l t räde i 

stor uts t räckning volymberoende. Detta innebär att en lika effektiv operatör be

höver ha ett tillräckligt kundunderlag för att det ska vara kommersiellt möjligt att 

göra nödvänd iga investeringar. Det finns skillnader mellan glesbygd och tätort 

vad gäller kundunderlaget. Det innebär att det i t.ex. glesbygd kan saknas kom

mersiella förutsät tningar att investera i det mer oförädlade nätmfrastrukturt i l l t rä-

det. I dessa områden spelar bitströmstili träde en särskilt v ik t ig ro l l för utveckl

ingen av en effektiv konkurrens. Mot denna bakgrund efterlyser Konkurrens

verket en mer utvecklad analys av konkurrenstrycket i områden som typiskt sett 

inte har kommersiella förutsät tningar för nät infrastrukturt i l l t räde. 

Samband med marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

En förväntad utveckling mot en effektiv konkurrens på någon av marknaderna 

för nä tmfras t ruktur - respektive bitströmstili träde påverkar bedömningen av 

utvecklingen av konkurrensen p å den andra marknaden. Dessa tillträdesmark

nader ligger tekniskt och ekonomiskt nä ra varandra och en ökad efterfrågan, eller 

ett försämrat utbud, p å den ena marknaden kan ha direkta effekter på den andra 

marknaden. Detta bör ha varit ett vikt igt motiv t i l l att PTS regelmässigt har strä

vat efter att analysera och samråda marknaderna samtidigt. 

I den pågående analys- och samrådsprocessen rörande den mer oförädlade mark

naden för nät infras t ruktur t i l l t räde 9 har PTS inte presenterat några förslag p å skyl

digheter utan endast i en diskussionspromemoria behandlat två alternativa regle

ringslösningar. PTS har i och för sig funni t att Telia Sonera har betydande inf ly

tande p å marknaden för nät infrastrukturt i l l t räde och att företaget ska åläggas en 

eller flera skyldigheter. Eftersom PTS ännu inte har preciserat några skyldigheter 

p å den n ä m n d a marknaden råder det oklarhet om effekterna av de skyldigheter 

som PTS avser att komma att ålägga Telia Sonera. Det kan således svårligen dras 

7S. 7. 
8 S. 98. 
9 PTS dnr 11-9306. 
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några preciserade slutsatser f r ån effekterna av kommande skyldigheter p å mark

naden för nätmfrast ruktur t i l l t räde, vad avser det nu remitterade förslaget avse

ende marknaden för bitströmstil i träde. Det är beklagligt och försvårar för 

Konkurrensverket att analysera och kommentera n u aktuellt s amråd eftersom de 

kommande skyldigheterna på marknaden för nätmfrastruktur t i l l t räde kan för

väntas påverka utvecklingen av konkurrenstrycket p å bi ts t römsmarknaden. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit 

konkurrenssakkunniga Maria Wieslander. 
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Maria Wieslander 


