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Remissvar angående PTS beslutsförslag på marknaderna för lokalt och 

centralt tillträde. 

MTG har i olika sammanhang uppmärksammat betydelsen av öppna fibernät 

och en fungerande konkurrens så att slutkonsumenten kan välja innehåll och 

erbjudanden från olika tjänsteleverantörer på lika villkor. Med anledning av PTS 

beslutsförslag vill MTG lämna några övergripande och principiella synpunkter: 

Enligt MTG:s uppfattning är öppna fibernät en samhällsnyttig infrastruktur. Den 

omfattande utbyggnad av fast bredband som skett har varit avgörande för 

Sveriges framskjutna position inom teknologi och kommunikation.  Det har också 

lagt grunden för att en rad olika tjänsteleverantörer – däribland MTG – har 

kunnat göra stora investeringar i Sverige och utvecklat kreativt innehåll, nya 

plattformar och innovativa tjänster. Genom den utbyggnad som skett skiljer sig 

den svenska marknaden för fast bredband i hög grad från vad som gäller i 

flertalet andra länder i Europa. När det gäller flerfamiljshus har Sverige i dag en 

mycket god hushällstäckning i fråga om fiberbaserat bredband. Inte minst viktigt 

är också att det finns konkurrens mellan flera aktörer och därmed en i huvudsak 

fungerande grossistmarknad för marknad 4-tillträde. Vid sidan om Telia finns 

såväl stadsnät som andra öppna nät. Förutom tillträdesregleringen har också en 

ökad medvetenhet hos kommuner och fastighetsägare vid upphandling av 

kommunikationsoperatörer bidragit till att säkerställa konkurrens på lika villkor 

hos slutkonsumenten. 

När det gäller marknaden för fast bredband till småhus är situationen mer 

bekymmersam. Penetrationen är lägre än för flerfamiljshus och i många fall är 

det endast Telia som erbjuder utbyggnad av fibernät. Framförallt i ett längre 

perspektiv riskerar detta att leda till en sämre konkurrenssituation och därmed 

högre priser för slutkonsumenten.  

Enligt MTG:s uppfattning är det därför avgörande att det finns en 

tillträdesreglering som säkerställer att konsumenterna på ett enkelt sätt kan välja 

tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika tjänsteleverantörer. Enligt MTG 

behövs det en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet, men vi anser inte att den 

modell som PTS föreslår på ett effektivt sätt bidrar till att uppnå detta mål. Både 

mot bakgrund av marknadssituationen och de frågetecken som finns när det 

gäller effektiviteten i den föreslagna modellen är det därför tveksamt att i 

rådande läge ta bort en kostnadsbaserad reglering för fiberbaserat tillträde. 

Innan så kan ske bör det finnas en reglering som säkerställer att konkurrensen 

kan upprätthållas för samtliga tjänster i hela värdekedjan till slutkonsument. 



  

 

 

När det gäller de gamla kopparnäten har det under lång tid funnits en tydlig 

tillträdesreglering. Principiellt råder ingen skillnad mellan dessa nät och 

fibernäten. Tvärtom är det än viktigare att säkerställa konkurrensen i dessa nät 

då de utgör grunden för framtidens fasta IT-infrastruktur. PTS bör därför etablera 

tydliga spelregler som säkerställer att näten blir öppna för konkurrens i alla led. 

Om så inte sker finns risken att morgondagens marknad i praktiken kommer att 

innebära en ”återmonopolisering” med sämre service och högre priser för 

slutkonsumenten. Såväl en fortsatt utbyggnad och en fungerande konkurrens är 

centralt för att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller 

framtidens IT-infrastruktur och i utvecklingen av nya och innovativa 

kommunikationstjänster. 

Kort introduktion av MTG 

MTG har ca 4000 anställda i 37 länder på fyra kontinenter MTG bedriver 

verksamhet i mer än 10 länder i Europa. Verksamheten omfattar bland annat 

Viasats satellitplattform i Norden och Baltikum, 28 så kallade “fri-TV-kanaler” 

(reklamfinansierade) i Skandinavien, Baltikum, Tjeckien, Ungern och Bulgarien 

(inklusive TV3, TV6, TV8 och TV10 i Sverige), ett brett utbud av så kallade 

”betal-TV-kanaler” i Norden, Baltikum och i stora delar av östra Europa, såsom 

exempelvis Viasat Film, Sport och fakta-kanalerna. Verksamheten omfattar även 

ett stort utbud av tjänster på internet och via mobila enheter såsom exempelvis 

Viaplay samt ett antal strömmade linjära kanaler och annan icke-linjär tillgång till 

programinnehåll.  

MTG driver även radiokanaler i Sverige, Norge och i Baltikum, tillsammans med 

vissa därtill relaterade tjänster via internet.  MTG är slutligen även verksamma 

genom produktionsbolag i ett antal länder i Europa. 

 


