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Ang. Samråd angående förslag till beslut avseende nationella grossistmarknaden för 

programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät 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  

 

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 har SVT varken möjlighet att avstå från att 

köpa utsändningstjänst i marknätet eller möjlighet att välja någon annan leverantör. 

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 SVTs 

utsändningstjänst inte ska överprissättas.  
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3. Utveckling av fri-TV-marknaden 

 

Det pågår idag en fortsatt 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 On-demand-tjänster. 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 att påverka SVTs behov av eller relation 

till marknätet. SVTs sändningstillstånd ålägger SVT att sända hela sitt kanalutbud i 

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

någon annan distribution. Enligt SVTs bedömning finns det därför goda 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) föreslås ett nytt exempel som Teracom ska kunna hänvisa till 

som godtagbart skäl för att vägra distribution av utsändningstjänsten, nämligen att 

”Teracom kan visa att det kräver stora ekonomiska investeringar vilka inte är rimliga i 

förhållande till nyttan”. SVT anser att exemplet är otydligt och skulle, felaktigt, kunna 

uppfattas ge utrymme för tolkningen att ekonomiska investeringar ska ställas mot 

Teracoms nytta med distributionen. Det är inte rimligt att Teracom skall bedöma nyttan 

av en investering, oavsett storlek, som en kund önskar få genomförd. SVT anser att 

exemplet bör tas bort.  

 

Skyldighet 2 och 3  

SVT konstaterar att skyldigheterna om villkor för tillträde och om prisregleringen av 

grossistprodukten i allt väsentligt överensstämmer med nuvarande reglering och har 

inga synpunkter på förslaget. 

 

7. Multiplexering 

 



I förslaget föreslås att multiplexering alltid ska ingå i som en del i grossistprodukten, 

d.v.s. att multiplexering alltid ska tillhandahållas av Teracom. För SVT, som genom 

sändningstillstånd förfogar över en hel multiplex skulle det i och för sig inte vara 

uteslutet att själva hantera multiplexeringen i den multiplex SVT förfogar över. En 

sådan hantering skulle enligt SVTs bedömning inte heller innebära några större 

praktiska problem för marknätet. Teracom har dock på SVTs uppdrag tillhandahållit 

multiplexering åt SVT sedan SMP-regleringen av Teracom etablerades. För närvarande 

finns inte några andra planer, men det är viktigt att understryka att det är SVT som 

beslutar hur multiplexeringen ska utföras. SVT har således inga invändningar mot 

förändringen.   

 

Övrigt  

 

I kapitel 4.10, på sidan 44 i förslaget hänvisas på några ställen till SR:s 

sändningstillstånd och till vad som gäller för radio. Hänvisningarna bör avse SVT, 

respektive TV. Materiellt gäller samma förutsättningar sändningstillstånden för SVT 

som för SR. 

 

SVT konstaterar avslutningsvis att förslaget, liksom tidigare beslut, ger förutsättningar 

för att komma tillrätta med konkurrensproblemen på den aktuella marknaden, d.v.s. för 

att på ett effektivt sätt ersätta den konkurrens som inte finns. 

 

Som ovan 

 

 

Per Björkman     Mats Lindgren 

Distributionschef    Bolagsjurist 

 

 

 

 

 

 

 


