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Ang. PTS andra samråd avseende grossistmarknaden för fri-tv via marknät. 

 

Sveriges Television AB (”SVT”) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

rubricerade beslutsutkast, och får härmed anföra följande.  

 

SVT hänvisar inledningsvis till de kommentarer SVT den 2 april 2012 lämnade på PTS 

första samrådsdokument. SVT beskrev i det yttrandet affärsrelationen mellan SVT och 

Teracom och redovisade bl.a. de erfarenheter som SVT gjort under den tid som tidigare 

skyldighetsbeslut varit tillämpliga. I yttrandet redovisade SVT att det pris som Teracom 

årligen redovisat till PTS, inte varit detsamma som Teracom samtidigt tagit ut av sina 

kunder och att det inneburit att Teracom under perioder tagit ut ett för högt pris för 

utsändningstjänsten. SVT konstaterade vidare att Teracom tillämpat skyldighetsbeslutet 

på annat sätt än vad som varit avsett. Med hänsyn till Teracoms tolkning av tidigare 

skyldighetsbeslut, ställde sig SVT positiva till PTS förtydliganden av och 

kompletteringar till skyldigheterna om när Teracom ska tillämpa nya priser gentemot 

sina kunder. SVT ställde sig också positiva till PTS förslag om kompensation i 

efterhand för prissänkningar som följer av kostnadsunderlag som lämnats in till PTS 

senare än det förelagda datumet (som i tidigare förslag var den 31 mars).  

 

I det nu föreliggande beslutsutkastet, har PTS tagit bort skyldigheten för Teracom att ge 

kunder en retroaktiv prisjustering om kostnadsunderlag som lämnas in senare än den 31 

mars visar att kostnaderna sjunkit. PTS har samtidigt justerat datumen för när Teracom 

ska inkomma med kostnadsunderlag och givit Teracom längre tid på sig att inkomma 

med underlagen. Skyldigheten att retroaktivt kompensera sina kunder hade varit ett 

rimligt och välkommet komplement till övriga skyldigheter. Genom att denna möjlighet 

till retroaktivitet tagits bort, blir det centralt för tillämpningen och resultatet av 

kvarvarande skyldigheter, att PTS i sin tillsyn försäkrar sig om att det pris som tas ut av 



kunderna verkligen baseras på de kostnadsunderlag som är föremål för PTS tillsyn. En 

sådan kontroll är en förutsättning för att den eftersläpning av prissänkningar som 

Teracom hittills tillämpat ska upphöra. 

 

Genom att tidpunkten för redovisning flyttas fram en månad, till den 30 april varje år, 

uppstår en förlängning av den period under vilken kunder riskerar att betala ett för högt 

pris för utsändningstjänsten. Teracom har i sitt yttrande till PTS angett att de behöver 

den extra månaden för att ta fram ett korrekt kostnadsunderlag. Teracom föreslår i 

yttrandet också en modell för tillämpningen av skyldighetsbesluten och att tillämpning 

av modellen innebär att framflyttningen av tidpunkten inte kommer att innebära någon 

negativ påverkan för kunderna. SVT vill i sammanhanget påpeka att SVT inte är 

beredda att tillämpa den föreslagna modellen, vilket innebär att en framflyttning av 

tidpunkten för Teracoms ingivande av kostnadsunderlag har en negativ påverkan för 

SVT. SVT anser därför att den tidpunkt som hittills gällt (d.v.s. den 31 mars årligen, 

som föreslagits av PTS i det första samrådet) för ingivande av kostnadsunderlag och 

underrättelse till kunder om kostnadsbaserat pris inte ska ändras.  

 

Det är alltså SVT:s uppfattning att de ändringar av skyldigheterna som PTS föreslår, 

rätt tillämpade, bör ta tillvara de brister som tidigare förelegat i den praktiska 

tillämpningen av skyldighetsbesluten. Då det tidigare förslaget om retroaktivitet tagits 

bort, förutsätts att PTS tillsyn även omfattar en kontroll av att det kostnadsorienterade 

pris som tas ut av kunderna, verkligen baseras på det kostnadsunderlag som samtidigt 

är föremål för PTS granskning. Detta accentueras ytterligare om PTS justerar 

tidpunkten för kostnadsunderlag och meddelande av pris till kunder, enligt Teracoms 

önskemål.  

 

Beträffande de övriga frågor som ställs i PTS missiv hänvisar SVT till yttrandet den 2 

april 2012. 
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