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Tele2 om Telia/Telenor:

Kontrollen över accessnäten är nyckelfrågan

EU-kommissionen har av NetCom-ägda Tele2 begärt information med anledning

av den pågående granskningen i enlighet med EUs koncentrationsförordning av

en tänkta fusionen mellan Telia och Telenor.

Tele2 framhåller att den främsta anledningen till det sammanslagna bolagets totala

marknadsdominans inte är Telias respektive Telenors absoluta storlek eller

dominerande ställning vad avser kundbas eller nätkapacitet. Det främsta skälet till ett

sammanslaget bolages dominans är i stället dess absoluta kontroll över accessnäten i

respektive land. Accessnätet är det allmänt tillgängliga nationella telenätet till vilket alla

abonnenter måste vara anslutna. Genom innehavet av accessnäten kontrollerar Telia

respektive Telenor inte bara egna kunder utan också övriga telebolags kunder och får

därigenom också full insyn i konkurrenternas verksamheten.

Genom sin monopolställning på accessnätet och sin starka ställning inom kabel-TV får

Telia/Telenor en mycket stark ställning inom telefoni, kabel-TV, ISDN och Internet.

Man kan erbjuda kunder tillgång till dessa tjänster på ett sätt som ingen konkurrent kan

efterlikna.

Telias dominans på den svenska marknaden förstärks dessutom genom att Sveriges

tillsynsmyndighet för telesektorn Post- och telestyrelsen och konkurrensmyndigheten

Konkurrensverket till följd av otydligheter i lagstiftningen och vaga instruktioner inte

på ett effektivt sätt kan verka för och främja god konkurrens inom telesektorn.

För ytterligare information: Jan Tjernell 08 5626 4000
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
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