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Myndigheten för radio och tv har beretts tillfålle att yttra sig över Post- och tele
styrelsens (PTS) samrådsdokument avseende beslut rörande grossistmarknaden 
för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvän
dare. Myndigheten för radio och tv önskar framföra följande synpunkter. 

Inledning 
I samrådsdokumentet avgränsar PTS den relevanta produktmarknaden för för
handsreglering till den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjäns
ter för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare. Myndigheten 
för radio och tv anser att en alternativ, och då snävare, avgränsning av den rele
vanta produktmarknaden kan vara distribution av &i-tv-innehåll där sändningstill
stånden förenats med villkor att sändningar ska ske i marknätet, dvs. sändningar 
av public service. 

En förhandsreglering av programutsändningstjänster för distribution av public 
service-bolagens programinnehåll är enligt myndighetens mening befogad så länge 
de via sändningsvillkor är ålagda att sända via marknätet. För fri-tv i marknätet där 
inga särskilda villkor anger att sändningar ska ske i marknätet anser dock Myndig
heten för radio och tv att det, utifrån motverkande köparmakt och tv-marknadens 
utveckling, kan diskuteras om det finns ett behov av förhandsreglering. 

Myndigheten för radio och tv har inga invändningar mot utformningen av de fö
reslagna skyldigheterna, om PTS väljer den i samrådsdokumentet definierade av
gränsningen av produktmarknaden, men konstaterar att skyldigheterna bör utfor
mas så att största möjliga tydlighet uppnås. 

Myndigheten för radio och tv anser även att en närmare resultatanalys av 2009 års 
beslut kan vara motiverad. 

Allmänna synpunkter 
I avsnitt 2.1 nämns att dåvarande Radio- och TV-verket gavs ett särskilt uppdrag 
att följa utvecklingen av tillämpningsprogram (API:er) och elektroniska program-
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guider (EPG:er) och att uppmuntra användningen av öppna gränssnitt (s. 15). 
D etta uppdrag förföll i och med att Radio- och TV -verket ersattes a,· Myndighet
en för radio och tv under 2010. Myndigheten för radio och tv har dock ett gene
rellt uppdrag att följa utvecklingen inom ruedieområdet och har i detta inkluderat 
en fortsatt bevakning av utvecklingen av API:er och E PG:er. 

PTS konstaterar i avsnitt 2.6.1 att webb-tv ännu inte är ett substitut till traditionell 
tv (s. 32). Myndigheten för radio och tv vill i det sammanhanget pekapa att radio
och tv-lagen (2010:696) skiljer mellan tv-sändningar och beställ-tv. Det är då. inte 
distributionsplattformen som är den avgörande skillnaden utan pä vilket sätt tjäns
ten konsumeras. Begreppet tv-sändning definieras i radio- och tv-lagen som en 
sändning av eller att sända tv-program med hjälp av elektroniska kommunikat
ionsnät där sändningen tillhandahålls av en leverantör av medietjänster, är riktad 
till allmänheten och är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel. Beställ-tv å 
andra sidan definieras som en tjänst där en leverantör av ruedietjän ster i informat
ions, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahaller allmänheten tv-program 
med hjälp av elektroniska kommunikationsnät pa begäran av användaren, vid en 
tidpunkt som användaren väljer och fran en katalog med program som leverantö
ren har valt ut. Gränsdragningen sker alltså inte mellan "traditionell" tv och webb
tv, utan m ellan linjär tv och icke linjär tv. Webb-tv kan likställas m ed traditionell, 
linjär, tv i vissa sammanhang, liksom beställ-tv ren t tekniskt kan distribueras via 
andra distributionsplattformar än interner. 

Relevant produktmarknad 
PTS definierar i kapitel 3 den nationella grossistmarknaden för programutsänd
ningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare som 
relevant produktmarknad. Myndigheten för radio och tv anser att förutom indel
ningen mellan betal-tv och fri-tv kan ytterligare en avgränsning ske nämligen mel
lan tv-sändningar där tillstandsvillkoren anger att sändningarna ska ske i marknätet 
och fri-tv där sådana krav inte finns . Det är endast public setv ice-bolagen som ge
nom sändningsvillkor är alagda att sända i marknätet För övriga aktörer finns ing
en sådan skyldighet och Myndigheten för radio och tv gör i sin tillståndsgivning 
ingen skillnad mellan fri-tv och betal-tv. D et star istället varje aktör fritt att själv 
välja affärsmodell eller byta affarsmodell under tillstandsperioden. 

D avarande Radio- och tv-verket ansåg i sitt yttrande inför 2009 års beslut att det 
fanns fog för en förhandsreglering av fri-t\T och då särskilt vad avser public ser
vice-bolagen. Radio- och tv-verket efterfrågade dock en utförligare analys av kon
sekvenserna av en reglering samt vilka skyldigheter som är nödvändiga och pro
portionerliga i förhillande till regleringens syfte. I\1yndigheten för radio och tv an
ser att m an även inför kommande beslut, framför allt mot bakgrund av de senaste 
arens marknadsutveckling och ökade konkurrens m ellan alternativa distributions
plattformar, ytterligare bör undersöka huruvida marknaden för fri-tv (förutom 
public service) i marknätet, är i behov av förhandsreglering. Myndigheten för ra
dio och tv kan även konstatera att antalet fri-tv kanaler i marknätet har minskat 
sedan 2009. 
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Motverkande köparmakt 
PTS konstaterar i rapporten Marknadsutvecklingen för tradbunden tv, PTS-E R-
2010:21 s. 44, i ett resonemang om konkurrens pa slutkundsmarknaden för distri
butionsplattformar, att en leverantör av trådbunden tv som inte kan erbjuda de 
populäraste kanalerna har en konkurrensnackdel. Detta resonemang bör även gälla 
marknätet och pekar på att det råder viss köparmakt ä,-en pa denna distributions
plattform. 

En liten men betydande och icke övergående prisökning av kostnaden för en 
grossistprodukt för utsändning i en plattform skulle enligt myndigheten kunna 
leda till att aktörer väljer bort den plattformen till fördel för en annan. U töver 
denna möjlighet som köparen av programutsändningstjänst för tv-distribution har 
att byta till alternativa plattformar bör man uppmärksamma köparens kommersi
ella betydelse för säljaren. Stora programbolag har, genom sina samlade kanalut
bud och tittarsiffror, betydande förhandlingsstyrka gentemot leverantören bade pa 
betal-tv-marknaden och pa fri-tv-marknaden. 

Tv-marknadens utveckling 
PTS rapport Marknadsutvecklingen för tradbunden tv Yisar även på en alltmer ut
bredd utveckling av alternativa distributionsplattformar samt en konvergens av 
bredbands- och tv-marknaderna. PTS konstaterar i rapporten att den ökade kon
kurrensen har lett till ett bättre och större tjänsteutbud hos operatörerna. Allt ef
tersom infrastruktur för bredband byggs ut, i enlighet med regeringens bred
bandsstrategi, kan man vänta sig att konkunensen fortsätter att öka. 

D et tilltagande webb-tv-tittandet är ett allt viktigare sätt för programbolagen att nå 
ut till slutkunden. Detta gör ocksa att beroendet av en enskild distributionsplatt
form minskar, vilket ökar programbolagens köparmakt gentemot distributörer. 
Vad gäller förutsättningarna för reklamfmansierad fri-tv i Sverige anser Myndig
heten för radio och tv att även annonsmarknadens storlek bör beaktas då möjlig
heterna för helt reklamfmansierade tv-kanaler begränsas av denna. 

Föreslagen reglering 
Avsikten med det särskilda regelverk som inrättats för sektorn för elektronisk 
kommunikation är att den sektorsspecifika förhandsregleringen stegvis ska tas 
bort efter hand som konkurrensen pa marknaden ut"\-ecklas. PTS konstaterar att 
ED-kommissionen i rekommendation har funnit att tv-m arknaden i Europa, hu
vudsakligen genom övergangen frananalog till digital teknik, ut\-ecklats m ot ökad 
konkurrens mellan distributionsplattformar och att marknaden därmed blivit mer 
dynamisk. Generellt sett behöver marknaden därför enligt kommissionen inte 
längre förhandsregleras. 

E n förhandsreglering får därför endast ske under förutsättning att en fasts tälld 
marknad uppfyller tre kriterier för förhandsreglering. D et första kriteriet är före
komsten av stora och varaktiga hinder för marknadstillträde. Det andra kriteriet 
gäller brist på marknadsdynamik D et tredje kriteriet är att konkurrenslagstiftning
en i sig själv är otillräcklig för att avhjälpa de aktuella bristerna pa marknaden. 
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Myndigheten för radio och tv delar PTS bedömning att det rader stora och varakt
iga hinder för tillträde pa grossistmarknaden för marksänd tv samt att det inte 
finns några tecken på ökad dynamik pa den definierade marknaden. 

Utifran PTS beskrivning a'' marknaden kan det dock diskuteras dels hmu,·ida 
varje distributionsplattform bör ses som en egen marknad i grossistledet, dels om 
betal-tv och fri-tv utgör skilda marknader. :Myndigheten för radio och tv ser teck
en på dynamik och konkurrens mellan distributionsplattformarna. ED
kommissionen konstaterar även i sin rekommendation att marknadsdynamik kan 
uppstå genom tekniska utvecklingar eller genom konvergens av produkter och 
marknader som kan leda till konkurrenstryck mellan aktörerna på specifika pro
duktmarknader. 

Myndigheten för radio och tv anser ,-idare att fragan huruvida det tredje kriteriet 
är uppfyllt, d.v.s. om en tillämpning av konkurrenslagstiftningen inte i tillräcklig 
grad kan avhjälpa de identifierade bristerna på marknaden, skulle kunna ,-inna på 
en mer ingaende analys. D etta särskilt med avseende på de programbolag som inte 
via sändningsvillkor är ålagda att sända i marknätet. 

Även i detta sammanhang kan det vara relevant med ytterligare analys av resultatet 
av 2009 års beslut. Eftersom det nu föreslagna beslutet till stor del baseras på det 
förra, efterfragar Myndigheten för radio och tv därför en analys av huruvida 2009 
ars beslut åstadkom önskad effekt. Detta särskilt då antalet fri-tv kanaler minskat 
sedan föregaende beslut. 

I kapitel 4.3 framförs argumentet att lagen om elektronisk kommunikation 
(2003:389) är bättre lämpad att komma till rätta med konkurrensproblem på 
marknader som präglas av snabb teknikutveckling än konkurrenslagen (2008:579). 
Myndigheten för radio och tv efterfragar här en diskussion om faktisk teknikut
veckling och förändringar i marknadsförhållanden som visar att marknaden är så 
snabbrörlig att konkurrenslagen är otillräcklig. 

PTS anger att förhandsreglering genom lagen om elektronisk kommunikation på 
ett effektivt sätt skapar förutsägbarhet och tydlighet pa marknaden. :Myndigheten 
för radio och tv instämmer i PTS bedömning, men menar att det tydligt maste 
vägas mot de eventuellt negativa in\·erkningar en sådan reglering kan ha i jämfö
relse med en tillämpning av konkurrenslagstiftningen. Myndigheten, som saknar 
en sidan analys, anser att det förhållandet att en förhandsreglering skapar förut
sägbarhet och tydlighet inte i sig medför att konkurrenslagstiftningen inte kan an
ses tillräcklig. 

Myndigheten för radio och tv anser att så länge public service-bolagens villkor 
anger en skyldighet att sända i marknätet bör deras tillträde till grossistmarknaden 
regleras, förutsatt att den generella konkurrenslagstiftningen är otillräcklig. Detta 
då public service-bolagen annars, genom sina sändningsvillkor, fä.r en svag för
handlingsposition gentemot Teracom AB. 
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Myndigheten för radio och n· vill i det här sammanhanget även uppmärksamma 
att myndigheten har ett pagaende uppdrag att undersöka hurm·ida SVT:s krav på 
99,8 procents befolkningstäckning i marknätet fortfarande är relevant i förhål
lande till företagets uppdrag att sända programtjänster till hela landet. 

I detta ärende har avdelningschefen Kerstin Morast beslutat. Tekniskt sakkunnige 
Magnus Nemlander har varit föredragande. 

Ke(~tl1 \ 1\l,'Y?\~ r 
Kers'tin Morast ~w.-)"'""' 0~ L.,._-JJ 

Magnus Nemlander 
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