Yttrande över PTS rapport ”Bättre bredbandskonkurrens
genom funktionell separation”
Näringslivets Telekomförening NTK är tacksamma för möjligheten att avge ett yttrande kring
rubricerad rapport. NTK representerar ett 40-tal stora företag och myndigheter i
telekomfrågor.
En grundläggande uppfattning från NTK är att konkurrensen på bredband inte är eller har
varit fungerande. TeliaSonera har på olika sätt kunnat blockera framväxten av en reell
konkurrens, trots PTS olika försök att åtgärda situationen. Det är således inte förvånande att
regeringen vill skapa nya förutsättningar.
Samtidigt ser NTK en fara i att gå så långt i reglering av ägarens möjligheter att påverka sin
verksamhet, som förslaget innebär. Det kan, menar NTK, inte vara rimligt – om inte mycket
exceptionella omständigheter föreligger – att ge möjligheter till förelägganden om soliditet,
styrelsesammansättning mm på det sätt som förslaget ger utrymme för; än mindre att i
lagstiftning inkludera en sådan generalklausul som avslutningen av § 9 b innebär1. NTK kan
inte se att PTS i sitt material har påvisat att förhållandena är så exceptionella.
PTS har, i all synnerhet, inte närmare studerat (eller redovisat) hur konkurrensen på
företagsmarknaden ser ut. Måhända skulle detta, närmare redovisat, kunna ligga till grund för
att hävda att det föreligger exceptionella förhållanden.
För medlemmarna i NTK är det av stor vikt att ha ett system som bidrar till investeringsvilja
och teknikutveckling. NTK anser att PTS närmare borde ha belyst hur olika former av
åtgärder påverkar detta, som idag får anses fungera dåligt.
NTK ställer sig sammanfattningsvis positivt till att PTS får ytterligare medel till sitt
förfogande för att tvinga fram lika behandling och konkurrensneutralitet, men anser att
föreliggande förslag på vissa punkter innebär orimliga ingrepp i ägarens rättigheter. NTK
anser också att det är att föredra om en frivillig överenskommelse kan nås, men anser att en
sådan måste vara trovärdig, vilket förutsätter att det finns dels överenskommelser med
konkurrenter om likabehandling, dels sanktionsmöjligheter mot TeliaSonera i händelse av
brott mot den frivilliga överenskommelsen.
NTK anser avslutningsvis att det kan finnas skäl att regering, PTS och berörda företag
gemensamt diskuterar om det finns möjligheter att finna en bättre modell och ett bättre
fungerande rollspel mellan de olika parterna.
Stockholm den 21 september 2007
Med vänliga hälsningar

Per Olofsson, ordförande
1

”Förpliktelsen får förenas med ytterligare krav som behövs för att säkerställa den avskilda delens oberoende i
förhållande till övriga verksamheter eller bolag i samma koncern.”

