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lnharntande av synpunkter pa PTS utkast till beslut om
marknaden for lokalt tllltrade till fiber- respektive kopparnat
samt centralt nattilltrade (marknad 3a och 3b)
Dru 15-7200
Sammanfattning
Konkurrensverket tillstyrker PTS forslag till reglering av lokalt tilltrade till
•
kopparbaserad in£rastruktur.

•

Konkurrensverket tillstyrker PTS forslag om att inte reglera marknad 3b .

•

Det starkaste argumentet for en bibehallen reglering for lokalt tilltrade till
fiberinfrastruktur i enlighet med forslaget ar den gynnsamma utvecklingen
pa bredbandsomradet med tillgang till abonnemang med hog hastighet till
jamforelsevis laga priser.

•

Konkurrensverket anser att en redovisning av hur vanligt det ar att kon
sumenter 1 enfamiljshus byter operator genom regleringen skulle bidra till
battre beslutsunderlag.

•

Civet PTS slutsatser om marknadsavgransningar tillstyrker Konkurrens
verket att Telia bedoms ha betydande in£lytande pa marknaden.

•

Konkurrensverket menar att den foreslagna mformationsskyldigheten inte
bor vara mer omfattande an nodvandigt och att PTS bor overvaka sa att
skyldigheten inte medfor oonskade effekter.

•

Konkurrensverket anser att PTS bor analysera prisutvecklingen narmare for
att battre kunna motivera slutsatserna om andra nats aterhallande effekt pa
Telias grossistpriser.
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lnledande synpunkter
Konkurrensverket vidhaller de synpunkter avseende relevant marknad, tre
kriterietestet och faststallande av foretag med betydande inflytande som
lamnades vid foregaende samrad! och utvecklar vissa delar nedan.
Det starkaste argumentet for Post- och telestyrelsens (PTS) bedomningar i for
slaget forefaller vara den gynnsamma utvecklingen pa bredbandsomradet med
tillgang till abonnemang med hog hastighet till jamforelsevis laga priser. Det £inns
emellertid svagheter i beslutets olika delar som var for sig talar for andra slut
satser an de PTS drar.
Tillgangen till parallel! infrastruktur
En forutsattning for effektiv konkurrens pa grossistmarknaden for tilltrade till
natinfrastruktur ar att konsumentema har mojlighet att valja internettjanster som
levereras av olika operatorer via olika nat.
Enhgt PTS har 26 procent av hushallen och arbetsstallena i Sverige tillgang till
overlappande natinfrastruktur i form av kabel-tv-nat och fibernat (s. 50). Savitt
Konkurrensverket uppfattar saken ar kabel-tv-tjanster vanligtvis beroende av
tilltrade till fibernat, vilket skulle innebara att kabel-tv-natet endast skenbart
konkurrerar pa natagarniva. Enligt beslutsutkastet forekommer inte parallell
etablering av fibernat till enfamiljshus (s. 55). Forekomsten av overlappande
fiberinfrastruktur till flerfamiljshus redovisas inte, vilket kan tolkas som att det ar
en marginell foreteelse.
I det foregaende beslutsutkastet2 resonerade PTS om att potentiell parallell
etablering kan utgora ett konkurrenstryck pa existerande natinfrastruktur.
Konkurrensverket menar att det kan finnas skal for sadana slutsatser, men i
avsaknad av belagg kan sadan konkurrens inte tas for given. Istallet for att
utveckla resonemangen om potentiell parallelletablering har PTS latit dem utga i
det forehggande beslutsutkastet. Detta trots att potentiell parallelletablering, om
det verkligen utgor ett verkligt alternativ, innebar forbattrade forutsattningar for
konkurrens till nytta for konsumenterna.
Den konkurrens som anda £inns pa natinfrastrukturniva forefaller huvudsakligen
uppsta vid tecknandet av gruppavtal. Sadana avtal tecknas med nagra ars mellan
rum och gemensamt for en storre grupp hushall. Konsumentens stallning skiljer
sig saledes vasentligt Iran en situation dar den enskilde sjalv valjer ett tillgangligt
abonnemang vid ett tillfalle som den enskilde sjalv valjer.

1
2

Konkurrensverkets dnr 365/2018
Post- och telestyrelsens dnr 15-7200
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Pa annan plats i beslutsutkastet framfor PTS att Telias tillampning av olika pris
nivaer i olika omraden uppvisar en lag korrelationsgrad mot forekomsten av
konkurrerande stadsnat i de olika omradena. Vid det tidigare samradet framforde
Konkurrensverket att den laga korrelationen mellan Telias och stadsnatens
prisnivaer forefaller vara en indikation om att naten ar oberoende av varandra,
vilket understryks av den laga forekomsten av overlappande nat. Konkurrens
verket menar att PTS borde ha undersokt denna omstandighet narmare eftersom
det har betydelse for regleringens utformning.
Samma reglering for enfamiljshus och flerfamiljshus
PTS menar i likhet med foregaende beslutsutkast att grossisttilltrade till enfamiljs
hus och flerfamiljshus ingar i samma relevanta produktmarknad. Aven om det
firms vissa skal som talar for PTS bedomning redovisas avert en del forhallanden
som talar for motsatsen, det vill saga att atskilja dessa tjanster i tva olika relevanta
produktmarknader.
I Konkurrensverkets yttrande over det foregaende beslutsutkastet frarnholls att
PTS borde redovisa en jamforelse mellan hur vanligt det ar att konsumenter i
enfamiljshus respektive flerfamiljshus byter operator genom det reglerade till
tradet eftersom det skulle bidra till ett battre beslutsunderlag. Medan en sadan
jamforelse inte ar omedelbart kopplad till avgransningen av den relevanta
produktmarknaden skulle omstandigheten att en viss mangd konsumenter redan
i dag byter operator genom regleringen indikera att regleringen bidrar till kon
kurrens, oaktat marknadsavgransningen,
Avert andra indelningar av produktrnarknaden an enfamiljshus och flerfamiljshus
ar tankbara. Till exempel antyder materialet att det firms stor skillnad i konkur
rensforhallandena for a ena sidan hushall som tecknar gruppavtal och a andra
sidan hushall som tecknar abonnemang enskilt.
Den geografiska marknadsavgransningen
PTS bedomer att marknaden for lokalt tilltrade till fibernat ar nationell, vilket ar
samma bedomning som i det foregaende beslutsutkastet.
Sammantaget vacker materialet i beslutsutkastet fragan om olika natagare over
huvud taget konkurrerar med varandra. Konkurrensverket anser att fragan om
varje natagare har SMP-status i sitt eget nat borde utredas narmare.
Om PTS infor en skyldighet om lokalt virtuellt tilltrade okar mojligheten att
erbjuda tilltrade till nyare fibernat genom regleringen, vilket skulle omhanderta
en del av de praktiska problem som kan uppsta i fall PTS valjer att tilldela andra
operatorer an Telia SMP-stah1s. Konkurrensverket ar positivt till att en skyldighet
om lokalt virtuellt tilltrade infers.
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Om den fortsatta beredningen pekar pa att en natreglering med flera SMP-opera
torer bor inforas behaver skyldigheterna koordineras med skyldigheter som foljer
av andra lagar och regler som redan i dag galler for sadana fibernat, till exempel
kommunallagens sjalvkostnadsprincip, for att undvika onodig regleringsborda for
natagare.
Foretaq med betydande marknadsmakt
Givet den av PTS gjorda marknadsavgransningen delar Konkurrensverket
bedomningen om att fordelningen av marknadsandelar indikerar att Telia kan
anses ha SMP-status. Vid en bedomning av Telias inflytande pa marknaden ska
foretagets marknadsandelar sattas i relation till ovriga foretags respektive mark
nadsandelar. Vid en sadan jamforelse ar Telias stallning sadan att de kan antas ha
betydande marknadsmakt. Vidare tyder materialet pa att fibernatagarna verkar
ha betydande makt dar dear verksamma, vilket innebar att Telias inflytande pa
marknaden ar betydande efter fibernatets strackning. Darutover starker omstan
digheten att Telia ar vertikalt integrerat och har stark stallning pa andra relevanta
marknader inom telekomomradet PTS bedomning i denna del.
lnformationsskyldigheten
En nodvandig del av skyldighetema, sasom dear utformade, ar skyldigheten att
tillhandahalla information till foretag som konkurrerar med Telias slutkundsverk
samhet. Allmant sett innebar informationsdelning mellan konkurrerande foretag
en risk for oonskad koordinering eller otillatna samarbeten mellan foretag. Risken
ar att sadan koordinering leder till att konsumenter inte kan dra nytta av de posi
tiva effekter som konkurrens innebar.
Konkurrensverket menar att skyldigheten inte bor vara mer omfattande an
nodvandigt och att PTS bor overvaka sa att skyldigheten inte medfor oonskade
effekter.
Skyldighet om ekonomisk replikerbarhet
Under regleringsperioden harden kostnadsbaserade prisregleringen ersatts av
skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet. Skyldigheten syftar till att sakerstalla
att tilltradande foretag ska kunna erbjuda bredbandstjanster via Telias fibernat pa
samma villkor som Telias slutkundsverksarnhet. Det firms emellertid ingen kost
nadsbaserad prisreglering gallande SMP-operatorens grossistpris for tilltrade till
fiberinfrastruktur. I teorin forutsatter reglenngen att det finns konkurrens fran
annan infrastruktur som verkar aterhallande pa priset for tilltrade. I det nu
gallande beslutet for marknad 3a ansags bredbandstjanster via kopparnatet, som
tillhandahalls med en kostnadsbaserad prisreglering, verka aterhallande for priset
pa grossisttilltrade till Telias fibernat. I det foreliggande beslutsutkastet anses
till trade till fiber- respektive kopparnat inte Iangre vara utbytbart. Enligt PTS
uppfattning finns det istallet ett konkurrenstryck andra Iibernat och i synnerhet
Iran kabel-tv-natet.
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Sasom har anforts ovan ar det osakert i vilken utstrackning olika fibernat kon
kurrerar med varandra. A ven om sadan konkurrens forekommer ar det inte
sakert att den ar tillracklig for att konsumenterna ska kunna dra vinning av dess
positiva effekter. Det galler i synnerhet hushall som inte omfattas av gruppavtal.
Savitt Konkurrensverket uppfattar saken ar det vanligt att kabel-tv-natet ar
beroende av tilltrade till fibernat. Med tanke pa konkurrenssituationen i ovrigt
samt avsaknaden av data far det forutsattas att en vasentlig rnangd av kabel-tv
anslutningar som konkurrerar med Telias fiberanslutningar ar beroende av
tilltrade till Telias fibernat.
Om PTS anda anser att kabel-tv-natet verkar aterhallande for Telias prissattning
£inns det goda skal att overvaga en uppdelning av regleringen i tva olika produkt
segment, ett for anslutningar till enfarniljshus och ett for anslutningar till fler
familjshus med olika skyldigheter for SMP-operatoren/operatorerna. Detta
eftersom det i princip aldrig forekommer parallell etablering av fibernat till
enfarniljshus (s. 55) och det ar ovanligt att bredband levereras med kabel-tv-nat i
enfarniljshussegmentet (s. 57).
Prisutvecklingen kan ge en indikation pa hur val avvagd PTS bedomning om
ovriga bredbandsnats aterhallande effekt ar. I beslutsutkastets olika delar redo
visas vissa prisuppgifter. Den for forslaget viktigaste prisuppgiften torde vara att
grossistpriserna i Telias nat har stigit de senaste aren. Prisutvecklingen kan forstas
bero pa ett antal olika faktorer, men stigande priser kan vara en indikation om att
ovriga nat inte har tillrackligt aterhallande effekt pa Telias prisbildning. I samman
hanget kan erinras att Konkurrensverket vid det foregaende samradet framforde
att en fordjupad studie om prisbildningen pa bredbandsmarknaden kunde bidra
till en andamalsenlig reglering.
Konkurrensverket utesluter inte att det £inns en sadan aterhallande effekt. Inte
minst eftersom det sedan tidigare funnits tvivel om koppamatets aterhallande
effekt3• Sammantaget ar det ar en oppen fraga om de alternativa natens ater
hallande effekt ar tillracklig for att konsumenterna inte ska drabbas av hojda
priser.
Skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet innebar vissa omstallningskostnader
for Telia nar den infordes. Aven om det kan finnas skal att overvaga andra former
av prisreglering kan det darfor vara olarnpligt att ersatta skyldigheten om ekono
misk replikerbarhet. Darernot kan det overvagas om skyldigheten ska komplet
teras med nagon form av kostnadsbaserat pristak som testas pa motsvarande satt
som den ekonomiska replikerbarheten. Detta for att undvika att Telia utnyttjar sin
stallning for att taut monopolpnser for tilltradet till mfrastrukturen. Konkurrens
verket har emellertid inte analyserat denna mojlighet narmare.

3

Konkurrensverkets dnr 704/2014.
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Under alla ornstandigheter forutsatter Konkurrensverket att PTS foljer prisutveck
lingen narmare an vad som varit fallet under senare ar for att kunna agera i fall
prisema stiger.
Lokalt tilltrade till kopparbaserad natinfrastruktur
Konkurrensverket delar PTS bedomning om marknaden for lokalt tilltrade till
kopparbaserad natinfrastruktur. Regleringen innebar att de konsumenter som inte
har mojlighet att ansluta s1g till konkurrerande infrastruktur anda har mojlighet
att valja en annan operator an Telia till ett reglerat pris. Detta torde vara fallet for
tillrackligt manga konsumenter som i dagslaget ar anslutna till kopparnatet, vilket
talar for PTS bedomning om att marknaden ska forbli reglerad.
Savitt Konkurrensverket erfar pagar ett teknikskifte som innebar att kopparnatet
monteras ned. I praktiken innebar detta en mojlighet for Telia att avskarrna
konkurrerande foretag som erbjuder tjanster pa denna marknad. Det ar darfor
angelaget att PTS fortsatter att folja avvecklingen av kopparnatet med avseende
pa utsatta konsumenters mojligheter att begagna sig av annan teknik for upp
koppling, till exempel fiberinfrastruktur eller mobilt internet.
Centralt tilltrade till natlnfrastruktur
Regleringen for centralt tilltrade till natinfrastruktur upphorde 2015. Konkurrens
verket har inte haft anledning att utreda nagra konkurrensproblem inom detta
segment av marknaden narrnare. Savitt kan bedomas saknas det darfor skal att
ateriniora skyldigheter pa denna marknad.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektoren. Foredragande har varit
sakkunnige Bjorn Axelsson.

Bjorn Axelsson
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