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Yttrande över beslut angående marknaderna för lokalt och centralt
tillträde (marknad 3a och 3b)
SavMAN AB är ett helägt kommunalt bolag med ett fokus, att bidra till att göra det möjligt att bo, leva,
jobba och driva företag i Sävsjö kommun genom att bygga bredband via fiber över hela kommunen.
SavMAN AB tackar för möjligheten att svara på remissen.

Yttrandet
SavMAN AB stödjer det remissvar som Stadsnätsföreningen skickat in till Post- och telestyrelsen.






SavMAN AB anser att bestlutsutkastet som PTS gjort innehåller en faktabaserad, grundlig och väl
genomförd analys av marknaden.
Vi instämmer också i PTS bedömning om att det är två separata marknader på
slutkundsmarknaden, där den ena är bredband levererat över fiberbaserade accessnät
respektive kabel-tv-nät och den andra är bredband levererat över kopparbaserade accessnät.
Flerfamiljshusen (MDU) byggdes ut tidigare och enfamiljshus (SDU) byggdes ut senare.
Regleringen ska ha ett framåtblickande perspektiv och med rådande utveckling på marknaden
kan man göra gällande att eventuella skillnader på grossistnivå mellan enfamiljshus och
flerfamiljshus håller på att försvinna. Med andra ord så utvecklas marknaden själv i rätt riktning
med nya produkter. PTS bedömning är att fiberanslutningar till en- respektive flerfamiljshus
tillhör samma relevanta marknad. Vid en sammantagen bedömning av produkternas
egenskaper, användning och pris finner PTS inte skäl som talar för en uppdelning mellan
anslutningar till en- respektive flerfamiljshus. Alla fiberanslutningar tillhör således samma
relevanta produktmarknad på grossistnivå. Vi instämmer i PTS bedömning.
Enligt PTS uppger tjänsteleverantörer att prisskillnaderna beror på att de möter olika kostnader
från nätägarna eller kommunikationsoperatörerna. Stadsnätens priser varierar eftersom varje
stadsnät har olika parametrar som kostnadsmässigt skiljer sig åt vilket innebär att varje stadsnät
måste göra sin egen produktkalkyl för sina infrastrukturprodukter. Därför möter
tjänsteleverantörerna olika kostnader. PTS finner inte tillräckligt stöd att komma till en slutsats
om att vissa delar av landet präglas av märkbart annorlunda konkurrensvillkor och därför är
PTS slutsats att den geografiska marknaden är nationell. Vi instämmer i PTS bedömning.
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