Post- och telestyrelsen

Datum

Sidnr

2016-06-13

1 (2)

Handläggare

samtrafik@pts.se

Elin Ersson
elin.ersson@teliacompany.com
Tel: +46 70 297 4499
Referens

Tillhör objekt

Hk JR 34/2016
Ert datum

Er referens

2016-05-13

15-4800
15-4799

Första samråd angående marknadsanalys avseende marknaden för fasta
telefonitjänster
PTS har den 13 maj 2016 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslaget till beslut. Telia
Company (Telia) lämnar följande synpunkter.
PTS efterfrågar synpunkter på den marknadsavgränsning som föreslås. PTS föreslår
att PSTN, ISDN och ip-telefoni ska ingå på marknaden. Telia delar PTS uppfattning
om marknadsavgränsning i så motto att dessa ska ingå, men anser även att
mobiltelefoni ska ingå på marknaden. Detta då mobiltelefoni i mer än begränsad
omfattning måste anses utbytbar mot fast telefoni. Med tillträdet till såväl mobiltelefoni
som fast telefoni följer att slutanvändaren får möjlighet att nyttja samtalstjänster genom
ett tilldelat telefonnummer ur svensk telefoninummerplan, vilket ger användaren
möjlighet att ringa och ta emot samtal till och från andra användare som har
telefonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan. Vidare har
användaren möjlighet att använda tillhörande tjänster kopplade till tillträdet och att
nyttja funktioner som telefax och Internet via uppringd anslutning.
Dessa grundläggande möjligheter och funktioner, som enligt Telia måste vara
utgångspunkten för en substitutionsanalys, kan uppenbarligen tillgodoses även av
mobil telefoni. Redan på grund härav måste utgångspunkten vara att mobil telefoni
tillgodoser samma behov som fast telefoni och att de därmed kan ingå på samma
produktmarknad. Att en mycket stor andel av kunderna redan har ersatt sin fasta
telefon med mobil telefoni visar på detta.
PTS efterfrågar även synpunkter på beskrivningen av konkurrensproblemen på
marknaden. Telia delar PTS syn på marknaden dvs. att det är en marknad med
marknadsdynamik och där konkurrensregleringen är tillräcklig för att åtgärda
eventuella konkurrensproblem på marknaden. Sedan den första grossistregleringen
för fast telefoni infördes 2004 har hela telefonimarknaden förändrats i grunden och
enligt Telia enbart i riktning mot mer konkurrens genom att allt fler alternativ tillkommit
för konsumenten.
Enligt regelverket ska ålagda skyldigheter på respektive marknad successivt dras
tillbaka i takt med att konkurrensen ökar och konkurrensproblemen minskar på
marknaden. Det blir därför en helt naturlig följd att marknaden för fasta telefonitjänster
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avregleras. Även kommissionen har konstaterat att marknaden präglas av konkurrens
och har inte längre med marknaden i sin lista.
När det gäller frågan om övergångsreglering har Telia inget att invända då Telia har
för avsikt att även fortsättningsvis tillhandahålla GTA .
Med vänlig hälsning

Elin Ersson

