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Post- och telestyrelsen 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

Första samråd angående marknaden för fasta telefonitjänster 

15-4799 och 15-4800 

Post- och telestyrelsen (PTS) ska enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket avseende 

fastställande och analys av marknader, identifiering av företag med betydande 

inflytande samt beslut om skyldigheter. Konkurrensverket ska enligt 4 § tredje 

punkten i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket avge 

sådana yttranden.  

Konkurrensverket vill påpeka att de bedömningar som görs i enlighet med lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) kan skilja sig från de bedöm-

ningar som Konkurrensverket gör vid tillämpningen av konkurrenslagen 

(2008:579). Konkurrensverket är inte bundet av de analyser som görs enligt LEK 

när myndigheten utövar tillsyn enligt konkurrenslagen.  

Konkurrensverket uppskattar att de resonemang som förs i beslutsutkastet stöds 

av marknadsdata och andra uppgifter. Det ger bättre beslutsunderlag åt de 

komplicerade överväganden som redovisas utförligt i materialet.  

Utbytbarhet mellan fast och mobil telefoni på marknaden för fasta 

telefonitjänster 

En del av de uppgifter som redovisas pekar på att det finns utbytbarhet mellan 

fasta och mobila telefonitjänster vilket ytterligare understryker PTS slutsats att 

avreglera marknaden, i enlighet EU-kommissionens generella rekommendation.  

Beslutsutkastet skulle kunna underbyggas ytterligare genom ett så kallat SSNIP-

test (small but significant non-transitory increase in price-test) som används för att 

avgränsa relevant marknad.  

I det aktuella fallet kan PTS undersöka hur kunderna skulle reagera på en höjning 

av slutkundspriset för fasta telefonitjänster. Om kunderna i ett sådant läge väljer 

att använda mobil telefoni istället kan det finnas skäl att inkludera mobil telefoni 
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på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster. Detta skulle i så fall stärka 

slutsatsen av trekriterietestet, att marknaden ska avregleras. 

Konkurrensverket förutsätter att PTS kommer att följa utvecklingen på markna-

den noga för att bevaka att den gynnsamma marknadsdynamiken fortsätter 

utvecklas även efter att regleringen upphör.  

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektören. Föredragande har varit 

Björn Axelsson.  

Kristina Geiger 

 Björn Axelsson 

 


