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PARTER
Kärande
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson,
biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen Martin Mandorff,
processrådet Trine Osen Bergqvist, konkurrensrådet Staffan Martinsson, konkurrenssakkunnige Erik Westerström och föredraganden Björn Backgård
Intervenient
Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164
Box 62
164 94 Kista
Ombud: Advokaterna Johan Karlsson och Carl Wetter,
biträdda av jur kand Karl Samuelsson
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm
Svarande
TeliaSonera AB, 556103-4249
106 63 Stockholm
Ombud: Advokaterna Henrik Bielenstein och Erik Söderlind,
biträdda av jur kand Pamela Hansson och jur kand Maria Sivertsson
Kastell Advokatbyrå AB
Box 7169
103 88 Stockholm
______________________
DOMSLUT

1. TeliaSonera AB ska till staten betala konkurrensskadeavgift med 144 miljoner
kr.
2. TeliaSonera AB ska stå sina egna rättegångskostnader.
_______________________
Dok.Id 997771
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08-561 654 70
08-561 650 05
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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SAKEN

I målet prövar tingsrätten om TeliaSonera AB har gjort sig skyldigt till missbruk av
dominerande ställning genom s.k. marginalpress.

TeliaSonera AB hade när Konkurrensverkets undersökning inleddes firman Telia. Bolaget kallas genomgående i denna dom TeliaSonera.

MÅLETS HANDLÄGGNING

Tele2 Sverige Aktiebolag (nedan Tele2) har intervenerat i målet på Konkurrensverkets
sida med stöd av 14 kap 11 § rättegångsbalken.

I målet väckte tingsrätten frågan om behov av förhandsavgörande från EU-domstolen.
Efter att parterna hade beretts tillfälle att yttra sig över ett utkast till begäran om förhandsavgörande beslutade tingsrätten den 30 januari 2009 att vilandeförklara målet
och inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran om förhandsavgörande
avsåg tolkningen av artikel 102 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan FEUF) och de kriterier som ska beaktas vid bedömningen av huruvida prissättning
ska anses utgöra missbruk av dominerande ställning genom marginalpress. EUdomstolen besvarade de hänskjutna tolkningsfrågorna genom dom i mål C-52/09 av
den 17 februari 2011. När tingsrätten fortsättningsvis hänvisar till förhandsavgörandet
avses denna dom.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Konkurrensverket har yrkat att TeliaSonera ska förpliktas att betala konkurrensskadeavgift med 144 000 000 kr.

TeliaSonera har bestritt yrkandet. Inget belopp har vitsordats som skäligt i och för sig.
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TeliaSonera har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER

Konkurrensverket

TeliaSonera har uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbudet mot missbruk av
dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen (1993:20), numera 2 kap 7 § i nya konkurrenslagen (2008:579). Missbruket av den dominerande ställningen på marknaden
har skett under perioden april 2000 t.o.m. januari 2003 genom att TeliaSonera tillämpat
en prissättning som inneburit att marginalen mellan grossistpriset för återförsäljarprodukter för ADSL och detaljistpriset för ADSL-tjänster som TeliaSonera erbjöd till
konsumenter varit negativ eller positiv men inte tillräcklig för att täcka TeliaSoneras
tillkommande kostnader i detaljistledet. Förfarandet har därmed – oavsett om grossistprodukten varit oumbärlig eller inte – inneburit en marginalklämning genom att konkurrenter som är lika effektiva som TeliaSonera tvingats sälja med förlust och/eller
genom att det försvårat för dem att utöva verksamhet på den relevanta marknaden. Förfarandet har haft en konkurrensbegränsande effekt, eller i vart fall en potentiell sådan,
på detaljistmarknaden. Förfarandet har inte varit ekonomiskt motiverat och kan inte
motvägas eller uppvägas av fördelar som gynnar konsumenterna. Överträdelsen kan
inte anses ringa.

Eftersom förfarandet kan påverka handeln mellan medlemsstater i Europeiska unionen,
har TeliaSonera även uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbudet i artikel 82 i
EG-fördraget, numera artikel 102 i FEUF. Den yrkade konkurrensskadeavgiften avser
ifråga om artikel 102 endast tiden fr.o.m. den 1 januari 2001 t.o.m. januari 2003.
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TeliaSonera

TeliaSonera har bestritt att företaget hade dominerande ställning på de marknader
Konkurrensverket har gjort gällande. Vidare har TeliaSonera bestritt att missbruk av
dominerande ställning ägt rum. Slutligen har TeliaSonera bestritt att bolaget i strid
med dåvarande konkurrenslag och artikel 102 FEUF agerat uppsåtligt eller oaktsamt.

UTVECKLING AV TALAN

Konkurrensverket

Sammanfattning

Målet handlar om en treårsperiod kring millennieskiftet, när många slutanvändare av
internettjänster började gå över från uppringd anslutning med låg överföringshastighet
till bredbandsanslutning med hög överföringshastighet. Under denna period var bredbandsmarknaden en ny och kraftigt växande marknad som alla operatörer ville in på.
En vanlig form för bredbandsanslutning var vid denna tidpunkt s.k. ADSL-anslutning.
Anslutning skedde via ett fast telefonnät, via ett kabel-TV-nät eller via ett lokalt nätverk. Tillgången till accessnätet – kopparnätet - blev extremt viktigt. Det var TeliaSoneras viktigaste tillgång. TeliaSonera valde att leverera en grossistprodukt för återförsäljning av ADSL-anslutningar. TeliaSonera missbrukade sin dominerande ställning på
grossistmarknaden under perioden april 2000 till januari 2003. Missbruket bestod i att
TeliaSonera tillämpade en prissättning som innebar att marginalen mellan det pris som
togs ut på återförsäljartjänster för ADSL och det pris som togs ut på ADSL-tjänster i
slutkundsledet tidvis var negativ, och tidvis positiv men otillräcklig för att täcka TeliaSoneras egna kostnader för att leverera ADSL-tjänster i slutkundsledet. Marginalklämningen var en mycket medveten strategi från TeliaSoneras sida. När slutkunden väl
hade valt bredbandsleverantör, uppstod en inlåsningseffekt, vilken i sin tur försvårade
konkurrerande operatörers möjlighet att träda in och konkurrera på bredbandsmarkna-
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den. Detta var ett av skälen till att det för TeliaSonera var viktigt att snabbt vinna konsumenter på slutkundsmarknaden. TeliaSoneras agerande försvårade dock inte bara
konkurrensen på bredbandsmarknaden på kort sikt utan även konkurrenternas möjlighet att investera i infrastruktur och därigenom möjligheten till infrastrukturkonkurrens
på lite längre sikt. Effekterna av TeliaSoneras klämning kvarstår än i dag. Bakgrunden
till målet är att Konkurrensverket under hösten 2001 tog emot klagomål från företagen
Telenordia AB (nedan Telenordia), Communication Provider in Stockholm AB, Spray
Network AB (nedan Spray) och Tele2. Klagomålen gällde TeliaSoneras agerande i
fråga om ADSL-tjänster. I huvudsak menade företagen att TeliaSoneras prissättning
utgjorde ett missbruk av dominerande ställning genom marginalklämning.

Tekniken

Nedan redogörs för de former för internetanslutning som erbjöds under millennieskiftet. För att en slutkund ska kunna ansluta sig till internet krävs någon form av accessnät, som är den del av nätet som är närmast slutkunden. Accessnät kan bestå av t.ex.
optisk fiber eller kabel av metall, t ex koppar. Det mest utbredda fasta accessnätet är
TeliaSoneras fasta accessnät och som innehåller kabel av koppar och som når i princip
samtliga hushåll i Sverige. Detta nät har byggts upp under 1900-talet av dåvarande
Televerket. Andra accessnät som används för internetanslutning är kabel-TV-nät och
lokala accessnät, s.k. LAN. Det som skiljer TeliaSoneras accessnät från andra accessnät är just att det är rikstäckande och når i princip samtliga hushåll i Sverige. KabelTV-nät och LAN är lokala och är inte rikstäckande.

De anslutningsformer som hade absolut störst geografisk täckning var uppringd anslutning och ADSL-anslutning. De rikstäckande anslutningsformerna har det gemensamt att det är TeliaSoneras accessnät som utnyttjas för att ansluta till internet. Uppringd anslutning erbjöd låga överföringshastigheter. ADSL-anslutning och internetanslutning baserat på kabel-TV-nät och LAN erbjuder höga överföringshastigheter. Inledningsvis erbjöds hastigheter från 0,5 Mbit/s.
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De flesta konsumenter som vid millennieskiftet hade internetanslutning använde analog uppringd anslutning med modem, via TeliaSoneras kopparaccessnät. Uppkopplingen till internet skedde genom att konsumenten via ett fast telefoniabonnemang ansluter sin dator till den internetoperatör som konsumenten har avtal med. Vid uppringd
anslutning var det inte möjligt att samtidigt använda sitt fasta telefonabonnemang för
vanliga telefonsamtal. Överföringshastigheten för uppringd anslutning uppgick till
max 56 kbit/s. Det innebar att det tog fyra timmar att hämta en fil på 100 MB (t.ex. en
uppdatering av datorns operativsystem). Uppringd anslutning debiteras vanligen med
en rörlig avgift per minut, för den tid som datorn är uppkopplad till internet. Bredband
debiterades däremot med fast månadskostnad. De tre största leverantörerna av uppringt
internet under åren 1999 – 2000 var Tele2, TeliaSonera och Telenordia. ADSL är en
fast internetanslutningsform som medger betydligt högre överföringskapacitet än uppringd anslutning. Överföringshastigheten för ADSL uppgick inledningsvis till ca 0,5
Mbit/s. Det tog 25 minuter att hämta en fil på 100 MB. Med en ADSL-anslutning kan
konsumenten vara uppkopplad mot internet och prata i telefon samtidigt. TeliaSonera
inledde försök med försäljning av ADSL till privatpersoner under 1997/98.
Den som har tillgång till kabel-TV kan få tillgång till en fast anslutning till internet.
Liksom anslutning via ADSL erbjuder kabel-TV-nätet användaren att alltid vara uppkopplad mot internet. Överföringshastigheten är motsvarande den för ADSL och uppkoppling kan ske utan att den fasta telefonlinjen blockeras. Men till skillnad från
ADSL erbjuds tjänsten endast i de fastigheter där kabel-TV-nät finns och har anpassats
för internettrafik, dvs. vanligtvis i flerfamiljshus. För denna typ av bredbandsanslutning är konsumenten, till skillnad från ADSL-anslutning, beroende av att fastighetsägaren tecknat avtal med kabel-TV-operatören om att tillhandahålla internetanslutning.
Dessutom måste i de flesta fall investeringar i kabel-TV-nätet ske för uppgradering och
returaktivering vilket möjliggör dubbelriktad kommunikation. Ett hinder för en sådan
uppgradering är att en fastighetsägare måste ge sitt godkännande och kan behöva göra
investeringar. I Sverige fanns under perioden 1999–2003 tre större kabel-TVoperatörer; TeliaSonera, UPC Sverige AB (nedan UPC) och Tele2 av vilka TeliaSonera var störst.
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Vid internetanslutning via LAN anläggs ett nytt nät som knyter ihop lägenheter och
lokaler i en fastighet, hus och hela bostadsområden. LAN finns företrädesvis i flerbostadshus i större och medelstora städer. Kapaciteten är ofta upp till 10 Mbit/s och kan
uppgraderas till 100 Mbit/s. Denna form av anslutning ger lika hög överföringskapacitet i båda riktningarna. Ett LAN måste förbindas med andra nät för att få kontakt med
internet. LAN kopplas vanligen till områdes- eller stadsnät, som i sin tur ansluts till en
operatörs eller flera operatörers nät. Genom att bredband via LAN förutsätter nyinvesteringar i såväl fastighetsnät som ytterligare en krets av nät är de förbundna med högre anläggningskostnader än t.ex. ADSL och anpassning av kabel-TV-nät. En LANanslutning förutsätter att fastighetsägaren tecknar avtal med en bredbandsoperatör om
att bygga och sköta driften av nätet. Kostnaden för en konsument som på egen hand
vill ansluta sig till ett stadsnät är normalt så hög att detta, om det ens förekommer, torde ske endast i mycket begränsad utsträckning. Utbyggnaden av LAN tog tid eftersom
det handlade om att anlägga helt nya nät. LAN-anslutningar erbjöds av bl.a. TeliaSonera och Bredbandsbolaget.
Andra tekniker för anslutning var elnät och olika typer av radionät samt anslutning via
satellit. Användningen av dessa tekniker hade, och har alltjämt, karaktär av försöksverksamhet eller var under utveckling och antalet abonnenter som utnyttjar dessa anslutningsformer var ytterst begränsat.

Internetanslutningar

Antalet internetanslutningar ökade explosionsartat från 1995 till 1999. Den absoluta
majoriteten av internetanslutningarna var ännu 1999 uppringda anslutningar. De tre
vanligaste anslutningsformerna för bredband, dvs. med hög överföringshastighet, var
under aktuell period LAN, Kabel-TV och ADSL (se bilaga A). ADSL stod för den
största tillväxten. Med hänsyn till att ADSL bygger på TeliaSoneras rikstäckande accessnät är det inte förvånande att ADSL hade en så snabb tillväxt jämfört med de övriga.
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TeliaSoneras accessnät

Tillträde till det kopparbaserade accessnätet kan ges på olika förädlingsnivåer. Tre
möjliga sätt för operatörer att få tillträde till TeliaSoneras accessnät i syfte att erbjuda
ADSL-tjänster till slutkunder är genom återförsäljartjänst, bitströmstillträde och
LLUB-tillträde. På bilagd bild (se bilaga B) till vänster finns ett hus, varifrån en förbindelse går till telestationen. Avståndet är typiskt sett någon eller några kilometer.
Varje slutkund har en permanent och kundunik förbindelse. Nätet består vanligtvis av
en tvinnad koppartråd. I telestationen finns utrustning för telefoni. På telestationen kan
man även placera en utrustning som på teknikspråk kallas DSLAM (Digital Subscriber
Line Access Multiplexer). Denna utrustning gör det möjligt att använda koppartråden
inte bara för telefoni, utan även för bredbandsanslutningar. Från telestationen går sedan
datakommunikationsnät till resten av världen och det som i dagligt tal kallas internet.
Om en operatör som inte har eget accessnät vill tillhandahålla ADSL-tjänster finns
möjlighet att hyra in sig i TeliaSoneras nät. Detta kan ske på olika sätt.
LLUB – ”local loop unbundling”: Den tillträdesform som vanligen kallas LLUB, innebär att den tillträdande operatören hyr den fysiska förbindelse, vanligen en tvinnad
parkabel av koppar, som förbinder abonnenten med telestationen. För LLUB måste
operatören investera i teknisk kopplingsutrustning i eller i anslutning till en telestation.
Operatören måste också upprätta en förbindelse mellan telestationen och ett annat nät
för vidare förmedling av slutkundens trafik, t.ex. telefonsamtal eller internettrafik. Tillträde via LLUB har via förordning varit reglerat i EU sedan 2001.

Med bitströmstillträde menas att den tillträdande operatören inte bara hyr den passiva
kopparkabeln, utan dessutom hyr in sig på den utrustning som någon annan operatör
(t.ex. TeliaSonera) placerat på telestationen. Operatören behöver då inte investera i
egen sådan utrustning. TeliaSonera har varit ålagd av Post- och Telestyrelsen att tillhandahålla bitströmstillträde sedan 2007. Under den i målet aktuella tidsperioden erbjöds inte bitströmstillträde för tillhandahållande av bredbandsabonnemang via ADSL.
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Den mest förädlade och färdigpaketerade tillträdesformen är återförsäljartjänsten. Den
tillträdande operatören behöver i detta fall varken investera i egen utrustning eller upprätta en förbindelse mellan telestationen och ett annat nät för vidare förmedling av
slutkundens trafik. Med andra ord ingick accessnätet, ADSL-utrustningen på telestationen och anslutningen till internet. TeliaSoneras återförsäljartjänst var den vanligaste
tillträdesformen under period som är aktuell i målet. På diagrammet (se bilaga C) kan
man se den enorma expansionen för ADSL och hur TeliaSonera tidigt tar stora delar av
den framväxande marknaden för bredbandsanslutningar samt hur konkurrenterna hamnar på efterkälken. LLUB står för en mycket liten del och s.k. bitströmstillträde förekommer inte alls.

TeliaSonera

TeliaSonera är den största leverantören av röst- och datakommunikation baserad på
fasta nät och även den ledande mobiloperatören i Sverige. TeliaSonera-koncernens
nettoomsättning uppgick år 1999 till drygt 52 miljarder kr, ca 54 miljarder 2000, drygt
57 miljarder 2001, knappt 81 miljarder 2002 och till drygt 82 miljarder 2003. År 2010
omsatte TeliaSonera 106,5 miljarder SEK. TeliaSonera förfogar över det fasta metallbaserade accessnätet som når i princip samtliga hushåll i Sverige. Nätet, som byggdes
med offentliga medel innan TeliaSonera privatiserades, används främst för telefoni och
överföring av datainformation. Bolaget har genom accessnätet en kundrelation med i
princip alla hushåll i riket. Från den 1 april 2001 var det Telia Internet Services som
ansvarade för internetaccesser och internettjänster i Sverige. Telia Networks ansvarade
för fastnätsverksamheten. TeliaSonera bedrev försäljning till konsumenter genom det
helägda dotterbolaget Telia Internet Services AB. Sedan 1999 och fram till juni 2003
har TeliaSonera även erbjudit konsumenter internetanslutning via kabel-TV-nätet genom det helägda dotterbolaget Com Hem AB. TeliaSonera sålde Com Hem i juni
2003.
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TeliaSonera har erbjudit tillträde till sitt nät genom en återförsäljartjänst som kallades
Skanova Bredband ADSL. TeliaSonera tillhandahöll även en motsvarande återförsäljartjänst till Bostream, (BoNet internetaccess 500 ADSL) som till sitt huvudsakliga innehåll motsvarade tjänsten Skanova Bredband ADSL. Återförsäljartjänstens funktion var
att möjliggöra för operatörer utan eget fast accessnät att kunna tillhandahålla internetanslutningar med ADSL-teknik till hushåll. Tjänsten tillhandahölls på ett stort antal
orter och var rikstäckande i den meningen att operatörer kunde erbjuda bredbandstjänster över hela landet. TeliaSoneras tjänst innebär att konkurrerande operatörer inte hade
någon möjlighet att förädla eller differentiera tjänsten visavi sina slutkunder.

Allmänt om marknaden

Vad gäller frågan om TeliaSonera har ägnat sig åt marginalklämning måste verksamhet
i två vertikalt relaterade led beaktas. Uppströms finns aktörer som äger infrastruktur,
det fysiska nätet, accessnät och som erbjuder sådana tillträdestjänster som är nödvändiga för att företagen på slutkundsmarknaden ska kunna erbjuda internetanslutning till
slutkund. Nedströms har vi de tjänster som utförs för att internetanslutningen ska kunna tillhandahållas slutkunderna, t.ex. marknadsföring. Andra företag på marknaden
hade under den aktuella perioden anlagt nya accessnät i mycket begränsad omfattning.
En annan operatör som under perioden anlade nya lokala nät, s.k. LAN-anslutningar,
var Bredbandsbolaget. Aktörerna i nedströmsledet beträffande uppringt internet var
t.ex. Tele2, TeliaSonera, Telenordia och Spray. När det gäller ADSL var aktörerna
t.ex. TeliaSonera, Spray och Tele2. Även för kabel-TV-nät var aktörerna t.ex. TeliaSonera (ComHem) och Tele2 (Kabelvision). Vidare var TeliaSonera och Bredbandsbolaget aktörer på marknaden för LAN.

Åren 2000-2003 utgjorde ett oerhört viktigt skede i utvecklingen av den svenska bredbandsmarknaden, när stora strömmar av slutkunder började gå över från den långsamma uppringda internetanslutningen till att i stället använda bredband. Många operatörer
hade sin befintliga kundstock inom uppringt internet utspridd över hela landet. Kostnaden för att anskaffa nya kunder var mycket hög och det var därför centralt att migre-

11
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2011-12-02

T 31862-04

ra de egna kunderna från uppringt till bredband. Men för att kunna ansluta kunder från
sin befintliga kundstock var operatörerna i mycket hög grad beroende av tillgång till
accessnät i hela landet. Bredbandets överlägsenhet medförde att operatörerna fick väldigt bråttom med att få tillgång till accessnät och att rulla ut ett kunderbjudande över
landet. Förseningar medförde att kundbasen förlorades till aktörer som hade access.
Det var bara genom ADSL-tekniken som en operatör kunde tillhandahålla bredbandsanslutning över hela landet. För ADSL-anslutning används TeliaSoneras accessnät.

Två relevanta marknader

När det gäller avgränsning av relevant marknad inom telesektorn har kommissionen i
ett tillkännagivande om tillträdesavtal inom telesektorn förklarat hur konkurrensreglerna kommer att tillämpas inom alla de sektorer som deltar i tillhandahållandet av nya
tjänster, särskilt när det gäller tillträde till nät. Här framgår det bl.a. att det inom telesektorn finns minst två slags relevanta marknader som måste beaktas. Den ena är
marknaden för tjänster till slutanvändare. Den andra är marknaden för den infrastruktur
som behövs för att tillhandahålla dessa tjänster till slutanvändarna, t.ex. det fysiska
nätet. Kommissionens tillkännagivande innebär att relevant produktmarknad omfattar
alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta
användningen betraktas som utbytbara av konsumenterna. Den relevanta slutkundsmarknaden i aktuellt mål utgörs av marknaden för bredbandsanslutning via ADSL,
kabel-TV-nät och LAN i Sverige. TeliaSonera har, för prövningen av detta mål, vitsordat marknadsavgränsningen. För att tillgodose hushållens efterfrågan om internetanslutning erbjöd marknadsaktörerna internetanslutning i form av uppringd anslutning
och olika former av bredbandsanslutningar. De vanligaste formerna för bredbandsanslutning var ADSL, kabel-TV-nät och LAN. Bredbandsanslutning erbjuds
även via satellit, elnät och radionät, men de är betydligt dyrare och därför inte lika vanligt förekommande.
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Fast bredbandsanslutning var inte utbytbar mot uppringd internetanslutning

För kunderna är fast bredbandsanslutning inte utbytbart med uppringd anslutning. Substitutionen mellan de båda produkterna begränsas av ett flertal faktorer, som t.ex. stor
skillnad i överföringshastighet av data och olika slags uppkoppling. En bredbandsanslutning medger att mer information kan skickas snabbare än med uppringd
anslutning. Överföringshastigheten för uppringd anslutning (s.k. PSTN-access) uppgick till 56 kbit/s. Bredbandsanslutningens ständiga uppkoppling innebar dessutom en
fördel genom att kunden slipper en uppringningsprocedur som tar lång tid. Vid lanseringen av bredband som anslutningsform skedde en snabb migration från uppringd
anslutning till bredband. Antalet uppringda anslutningar för privatkunder ökade t.o.m.
år 2001 för att därefter stagnera. Andelen uppringda anslutningar minskade från 91
procent år 2000 till 69 procent år 2003. Från utgången av år 2000 till utgången av år
2002 ökade antalet ADSL-anslutningar drastiskt från 30 000 till 370 000. Från utgången av år 2000 till utgången av år 2002 hade antalet tillträden via Telias återförsäljartjänst ökat från 5 000 till 100 000. Denna migration stödjer slutsatsen att uppringd anslutning inte var utbytbar med bredbandsanslutning.

Olika typer av bredbandsanslutningar ingick i samma produktmarknad
Nästa fråga är om olika former av bredbandsanslutningar kan anses utbytbara med varandra. Under den aktuella tidsperioden var bredbandsanslutning till internet möjlig via
ADSL, kabel-TV-nät, LAN samt satellitnät, elnät och radionät. Dessa bredbandsanslutningar marknadsfördes till enskilda konsumenter. Skillnader i pris- och överföringskapacitet är viktiga faktorer för att bedöma utbytbarheten mellan olika anslutningsformer. Det fanns dock inget entydigt samband mellan tjänsternas överföringskapacitet och priserna. När det gäller skillnader i överföringskapacitet kan konstateras att
bredbandsanslutning via LAN i och för sig medgav en överföringskapacitet som översteg den som gällde för anslutningar via ADSL och kabel-TV. Under de aktuella åren
hade skillnader i kapacitet mellan ADSL, kabel-TV och LAN dock ingen avgörande
betydelse för merparten av konsumenterna. På slutkundsnivå ingick därför anslutning
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via ADSL, kabel-TV-nät och LAN på samma relevanta produktmarknad. Anslutning
via satellit, elnät och radionät har dock av de flesta hushåll ansetts som för dyra och
ingår därför inte i den relevanta produktmarknaden.

Slutkundsmarknaden
Nationell prissättning tillämpades mot slutkund och ingen aktör tillämpade differentierad geografisk prissättning. ADSL byggdes ut snabbt och erbjöds utan regional differentiering. Utbyggnaden var baserad på TeliaSoneras accessnät som nådde i princip
alla hushåll och var rikstäckande. Marknaden för tillhandahållande av bredbandstjänster baserat på ADSL, kabel-TV och LAN är en nationell marknad. EU-domstolen
har i förhandsavgörandet slagit fast att det inte krävs dominans på slutkundsmarknaden
för att marginalklämning ska utgöra ett missbruk av en dominerande ställning. Det bör
dock påpekas att TeliaSonera faktiskt hade en mycket stark ställning på slutkundsmarknaden under den aktuella perioden. TeliaSonera stärkte under år 2001 sin position
på den svenska marknaden för internetaccess och dess marknadsandel på bredbandsmarknaden beräknades till 55 procent. När det gäller ADSL hade TeliaSonera i december 2001 en marknadsandel på 80 procent.

Relevant grossistmarknad

När det gäller grossistmarknaden omfattar den relevanta produktmarknaden alla tjänster/produkter som köparna av TeliaSoneras grossistprodukt, dvs. återförsäljarna av
bredbandsanslutningar via ADSL, såg som utbytbara. Det handlar alltså om att bedöma
vilka produkter som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kunde möta
efterfrågan hos de operatörer som under den aktuella tidsperioden efterfrågade tillträdestjänster. För de operatörer som ville behålla sina kunder runt millennieskiftet, då
migrationen skedde, var det mycket viktigt att kunna erbjuda någon form av bredbandsanslutning. Den slutkundskategori som var mest angelägen om att få högre hastigheter på sin internetuppkoppling var höganvändarna, dvs. de slutkunder som operatörerna ansåg var de mest lönsamma slutkunderna. Det var alltså de mest värdefulla
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kunderna som först övergav uppringd anslutning. De operatörer som vid den här tidpunkten hade någon marknadsandel av betydelse vad gäller uppringda internetanslutningar – som Tele2, Telenordia och Spray – hade sina kunder utspridda över hela landet. När de nu sökte efter ett sätt att kunna tillhandahålla fast bredbandsanslutning till
sina kunder var det därför väldigt viktigt att hitta en lösning som gjorde att de kunde
leverera bredbandsanslutning över hela landet. Annars fanns det en stor risk för att de
skulle förlora en massa kunder. För att kunna leverera bredbandsanslutning till kunder
spridda över hela landet behövde operatörerna tillträde till accessnät i hela Sverige.
TeliaSoneras prissättning av grossisttjänsten var nationell. I grossistavtalen gav TeliaSonera en rätt till operatören att tillhandahålla bredbandsanslutningar till privatpersoner som hade telefonabonnemang i TeliaSoneras fasta nät, dvs. ca 4,4 miljoner hushåll.
Det är inte antal leveransklara anslutningar som är avgörande, utan potentialen i TeliaSoneras ADSL-tjänst. Operatörer kunde - sedan de tecknat avtal med återförsäljartjänster för ADSL - marknadsföra tjänsten åt slutkunder på nationell nivå. Den geografiska
täckningen av Skanova Bredband ADSL reglerades i grossistavtalen mellan operatörer
och Telia och har, allteftersom utbyggnad skett, ökat i en betydligt snabbare takt än
den för andra accessnät. TeliaSoneras ADSL-tjänst fanns i mars 2002 på över 300 orter
i Sverige. Tre av fyra hushåll hade möjlighet att beställa tjänsten.

Det fanns andra företag än TeliaSonera som hade accessnät, men inga andra nät än
TeliaSoneras accessnät tillgodosåg operatörernas behov. De andra accessnäten fanns
endast i mycket begränsad omfattning. Dessutom var det endast ett begränsat antal
nätägare som erbjöd andra operatörer tillträde till sina lokala nät. Även om det skulle
ha varit så att sådana nät sammantaget skulle ha varit utbredda så utgjorde de ändå inte
något substitut till TeliaSoneras accessnät. Det beror bl.a. på att operatören hade varit
tvungen att träffa tillträdesavtal med ett stort antal olika ägare av lokala nät. Detta skulle ha medfört ökade transaktionskostnader och därmed även ökade kostnader för att
träda in på marknaden. Härtill kommer att de olika lokala näten var av olika teknisk
beskaffenhet vilket gav upphov till högre kostnader för bl.a. kundservice. TeliaSonera
har hävdat att tjänsten inte var rikstäckande. Av avtalet 2000 med Telenordia framgår
att ADSL-utbyggnaden planerades snabbt i stora delar av landet. Kabel-TV-näten och
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LAN däremot fanns bara på ett begränsat antal orter. ADSL byggdes ut i snabb takt till
att täcka många områden där inga andra accessnät fanns tillgängliga. Till detta kommer
att TeliaSonera självt under hela klämningsperioden ägde den klart största kabel-TVaktören. Kabel-TV-nät och LAN begränsade därför inte TeliaSoneras nationella prissättning på återförsäljartjänster för ADSL i tillräcklig grad för att förhindra en liten
men signifikant varaktig prishöjning.

I teorin erbjöd TeliaSonera tillträde till sitt accessnät via s.k. LLUB-tjänster, men i
praktiken var det i princip omöjligt för andra operatörer att få tillträde via LLUB. TeliaSonera hindrade eller försvårade på flera sätt för andra operatörer att få LLUBtillträde. Operatörer har förklarat att informationen från TeliaSonera om tillgängliga
telestationer var bristfällig och för att få svar på förfrågningar kunde det kosta. Dessutom var det långa ledtider mellan beställning och leverans. Det fanns flera faktorer som
påverkade operatörens möjlighet att etablera en verksamhet på slutkundsmarknaden
via LLUB-tjänster. För att nå samma täckning som TeliaSonera måste en etablering
ske på ett stort antal telestationer. Detta var inte ens fysiskt möjligt. För att en annan
operatör skulle uppnå en täckning motsvarande TeliaSoneras var denne tvungen att
göra investeringar och ställa in utrustning i ett stort antal telestationer. Detta var dock
möjligt först när operatörerna hade fått en tillräckligt stor kundbas. Som framgått av
ovan nämnda diagram (se bilaga C) var återförsäljartjänsten den tillträdesform som
andra operatörer framförallt förlitade sig på. Tele2 och de andra operatörerna kunde
inte själva investera i egen infrastruktur, eftersom att anlägga nya accessnät är förenat
med såväl betydande kostnader som betydande problem. Andra företag än TeliaSonera
har enbart i mycket begränsad omfattning anlagt nya accessnät.

Konkurrensverket delar inte TeliaSoneras uppfattning att gruppavtalen utgjorde en
egen marknad. Den omständigheten att TeliaSonera sluter avtal med olika gruppföreträdare ger inte TeliaSonera några kunder eller några intäkter. Gruppavtalens funktion
var enbart att få hjälp med marknadsföringen mot slutkunderna. Sedan var det slutkunderna som själv valde leverantör, tecknade avtal och som betalade för anslutningarna.
TeliaSoneras avtalsparter har inte heller agerat återförsäljare för TeliaSonera. Grupp-
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avtalen kan snarast liknas vid ett rabattavtal – ett avtal som ger kunderna rätt att teckna
avtal till ett på förhand bestämt pris.

Den relevanta grossistmarknaden utgjordes således av marknaden för tillträde till fast
accessnät via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar i Sverige. Konkurrensverkets
marknadsavgränsning är helt förenlig med praxis från kommissionen och EUdomstolen.

Dominerande ställning

På den relevanta grossistmarknaden hade TeliaSonera en marknadsandel om 100 procent och ett de facto monopol. Följaktligen hade TeliaSonera en dominerande ställning
på den relevanta grossistmarknaden. Eftersom TeliaSonera var ägare av det enda nätet
av betydelse kunde bolaget agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och konsumenterna. Framförallt är det innehavet ett rikstäckande accessnät som gjorde att TeliaSonera hade en dominerande ställning. Bolaget hade dessutom under hela klämningsperioden ett statligt ägande och en otroligt stark finansiell ställning. TeliaSonera, via
ComHem, hade dessutom tillgång till den näst viktigaste infrastrukturen, nämligen
kabel-TV.

Marginalklämningen
Marginalklämning föreligger när företag som är aktivt både på grossist- och slutkundsmarknaden ger ett grossistpris till konkurrenter på slutkundsmarknaden som inte
räcker till gentemot slutkundspriset för att täcka de egna tillkommande kostnaderna i
slutkundsledet. För att kunna sälja på slutkundsmarknaden måste företaget som är
verksamt på detaljistmarknaden köpa den insatsvara som är nödvändig för att leverera
till slutkunder, och betalar för det ett grossistpris. Intäkten består av det pris som tas av
konsumenterna – slutkundspriset. Skillnaden mellan slutkundspris och grossistpris
utgör den marginal som företaget har att täcka sina tillkommande kostnader i detaljistledet med. De kostnaderna som tillkommer för att förädla grossisttjänsten till en slut-
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kundstjänst överstiger i detta fall marginalen. Detta innebär att en klämning föreligger.”Superklämning” innebär att klämningen är så extrem att marginalen är negativ –
slutkundspriset understiger grossistpriset. I ett sådant fall föreligger en klämning oavsett vilka de tillkommande kostnaderna i detaljistledet är. Av förhandsavgörandet
framgår att klämningen inte ska bedömas i förhållande till en enskild aktör utan gentemot faktiska eller potentiella konkurrenter.

Slutkundspriser
TeliaSonera tillämpade olika slutkundspriser för ADSL-tjänsten. Gruppavtalskunder
köpte till pris som var betydligt lägre än vad övriga kunder fick betala. Kunder som
inte omfattades av något gruppavtal, s.k. singelkunder, köpte till ordinarie pris. Av
EU-domstolens praxis följer att intäkter från tilläggstjänster inte ska tas med i slutkundspriset. De konsumenter som omfattas av ett gruppavtal kan teckna avtal om
bredbandsanslutning med TeliaSonera på de villkor som anges i gruppavtalet. TeliaSonera har sedan 1999 tecknat gruppavtal för ADSL som täcker ett mycket stort antal
hushåll. Gruppavtal har ingåtts med över 1 100 privata och kommunala fastighetsägare
spridda över hela landet. Cirka 50 procent av TeliaSoneras ADSL-kunder har tecknat
ADSL-abonnemang via någon form av gruppavtal.

När det gäller gruppavtalskunderna tog TeliaSonera under större delen av den i målet
aktuella tidsperioden ut ett slutkundspris om 160 kr per månad exklusive moms. Det
var det pris som TeliaSonera tillämpade gentemot slutkunderna under år 2000, hela år
2001 och första kvartalet av år 2002. Dessa uppgifter baseras bl.a. på TeliaSoneras
gruppavtal med Villaägarnas Riksförbund. Den 10 mars 2000 tecknade TeliaSonera
och Villaägarna avtal, som innebar att medlemmar kunde komma i åtnjutande av ett
pris på 160 kr per månad exklusive moms. Detta pris gällde fram till början av år 2002.
Från och med 1 april 2002 höjdes priset som medlemmarna fick betala till 220 kr per
månad. TeliaSonera tillämpade liknande priser gentemot övriga slutkunder, vilket
framgår av åberopade avtal som TeliaSonera slutit med ett antal andra fastighetsägare/kommunala bostadsbolag. TeliaSonera lanserade ADSL till singelpriser den 7 sep-
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tember år 2000. Priset var då 200 kr per månad exklusive moms, men höjdes till 260 kr
exklusive moms den 1 september 2001. Denna höjning aviserades i förväg, den 20
mars 2001. En andra höjning av singelpriset till 300 kr per månad exklusive moms
skedde den 26 mars 2002, vilken inte aviserades i förväg. Det kan noteras att för TeliaSoneras befintliga kunder trädde denna höjning inte i kraft förrän den 1 juli 2002.
Nämnda slutkundspriser ska jämföras med grossistpriserna för att beräkna marginalen.

Grossistpris
TeliaSonera erbjöd återförsäljartjänsten Skanova Bredband ADSL till andra operatörer.
Återförsäljartjänsten var med andra ord en grossisttjänst som gjorde det möjligt att
erbjuda bredbandsanslutning till slutkunder. Spray, Tiscali och Rix Telecom kontaktade TeliaSonera under 2001 för att få teckna avtal om Skanova Bredband ADSL. I
Sprays fall var det i mars 2001 som kontakt togs och avtal tecknades i februari 2002
till då gällande prislista. Tele2 tecknade avtal i maj 2002. Priset i augusti 2000 sattes
till 170 kr per månad och höjdes den 1 juli 2001 till 230 kr. Dessa uppgifter är baserade på ett yttrande av TeliaSonera till Konkurrensverket i utredningsärendet. Eftersom
TeliaSonera erbjöd olika slutkundspriser och dessutom hade olika grossistpriser mot
olika operatörer kan flera marginaler beräknas.

Marginaler mellan slutkundspriser och priset för Skanova Bredband ADSL
Marginaler mellan slutkundspriser och priset för Skanova Bredband ADSL avseende
singelkunder och gruppavtalskunder kan sammanfatts enligt tabellerna nedan. Tabellen
för gruppavtalskunder är illustrerat med Villaägarnas riksförbund som var det största
av gruppavtalen.
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sep 2000 –

juli 2001 –

sep 2001 –

juni 2001

aug 2001

mars 2002

Slutkundspris

200

200

260

300

Grossistpris

170

230

230

230

Marginal

30

-30

30

70

aug 2000 –

juli 2001 –

april 2002 –

feb 2003 –

juni 2001

mar 2002

jan 2003

Slutkundspris

160

160

220

260

Grossistpris

170

230

230

230

Marginal

-10

-70

-10

30

Singelkunder

Gruppavtalskunder

april 2002 –

I avtal med några operatörer (Telenordia, Tele2, Bostream och Spray) tillämpade
TeliaSonera andra grossistpriser, än de som framgår av tabellerna ovan, se diagram
bilagorna D-G.

Tillkommande kostnader i detaljistledet
Användningen av kostnadsmåttet Long Run Average Incremental Cost (LRAIC)
är praxis inom EU-rätten vad gäller marginalklämningsmål som rör telekomsektorn. I
LRAIC ingår både fasta och rörliga kostnader. I praxis har kommissionen även inkluderat den ökning av kostnader som var gemensamma med andra produkter, och som
kunde hänföras till beslutet att producera ADSL-produkten. Vidare har kommissionen
även inkluderat marknadsföringskostnader. Average avoidable costs (AAC) innebär
genomsnittet av de kostnader som hade kunnat undvikas om företaget inte hade producerat en viss (extra) volym, dvs. påverkbara kostnader. Average product specific nonavoidable costs innebär genomsnittet av produktspecifika kostnader som inte hade
kunnat undvikas oavsett producerad volym. För att det ska vara lönsamt för en ny ak-
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tör att träda in på marknaden måste den få täckning för både fasta och rörliga kostnader.

Konkurrensverket menar att de kostnadsuppgifter som TeliaSonera tidigare lämnat i
sig är tillräckliga för att göra bedömningen att TeliaSoneras prissättning inneburit marginalklämning. TeliaSoneras uppgifter är främst baserade på TeliaSoneras redovisade
faktiska kostnader fram till juni 2003 och en därpå baserad mer långsiktig prognos om
den genomsnittliga kostnadsutvecklingen för tillkommande kostnadsposter för tillhandahållandet av slutkundsprodukten. De faktiska kostnader som redovisats är inte fullständiga. Då kostnaderna i regel är högre i början av lanseringen av en produkt finns
det goda skäl att utgå från att TeliaSoneras kostnader för att tillhandahålla slutkundstjänsten initialt var mycket höga år 2000. Bevisligen var de mycket höga även åren
2001 och 2002. För att komplettera bilden och visa TeliaSoneras faktiska kostnader
under hela överträdelseperioden begärde Konkurrensverket i juli att TeliaSonera skulle
förete handlingar som utvisar vilka faktiska kostnader företaget hade för att tillhandahålla slutkundstjänsten under år 2000. Konkurrensverket har nyligen fått sammanställning från TeliaSonera, vilken dock saknar relevanta uppgifter.

För att bemöta påståenden från Konkurrensverket om vilken marginal som var nödvändig för att verka på slutkundsmarknaden, inkom TeliaSonera i juni 2003 med egna
beräkningar avseende marginalkostnader samt genomsnittliga totalkostnader på kort
respektive lång sikt. De genomsnittliga totalkostnaderna per abonnent och månad enligt faktiskt totalt utfall för ADSL privat för år 2002 angavs vara 129 kr. Vidare angavs
kostnaderna utifrån beräknat resultat för år 2003 för en befintlig abonnentstock om
300 000 kunder vara 65 kr. På längre sikt redovisade TeliaSonera en förväntad kostnad
om 57 kr. TeliaSonera uppgav också då sina förväntade kostnader i ett hypotetiskt scenario där bolaget år 2003 hade 300 000 kunder och marknadsförde tjänsten enbart för
att ersätta churn (kunder som rekryteras endast för att ersätta förlorade kunder). 57 kr
är således den siffra som Konkurrensverket utgår ifrån när de bedömer huruvida en
klämning förelegat. TeliaSonera beskrev samtidigt i sitt svar till Konkurrensverket hur
kostnaderna i detaljistledet år 2003 skiljer sig åt mellan gruppavtalskunder och singel-

21
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2011-12-02

T 31862-04

avtalskunder. Skillnaden anges till 21 kr per kund och månad. Då andelarna singelavtalskunder och gruppavtalskunder är lika stora kan man räkna fram den långsiktiga
månadskostnaden för de båda kundgrupperna. För singelavtalskunder blir siffran 67 kr
(57 kr + 21 kr/2). För gruppavtalskunder blir siffran 46 kr (57 kr – 21 kr/2).

Marginal

Av diagrammet (se bilaga H) syns de marginaler som uppstod mellan singelkundspriset och de olika grossistpriser som TeliaSonera tillämpade i andra avtal. Av diagrammet kan man se marginalen för grossistpriset för Skanova Bredband ADSL och avtal
med Spray m.fl., Tele2:s prisindikation i mars/april 2001, avtalet med Bostream och
avtalet med Telenordia. Under större delen av perioden ligger marginalerna under
strecket för tillkommande kostnaden för singelkunder (67 kr). Marginalen är då klämd.
För Telenordia så ser det ut som att marginalen var tillräcklig under hösten 2001, men
det bör noteras att Telenordia redan i juni 2001 fått veta att deras grossistpris skulle
höjas efter årsskiftet. Det syns också att marginalerna varierar kraftigt från tid till annan, vilket innebär en osäkerhet som inte brukar främja investeringar och satsningar på
marknaden.

Alla marginaler för gruppavtalskunder ligger under nollstrecket ända fram till och med
januari 2003 (se diagram bilaga I). Det är endast Bostreams marginal som är positiv,
men även den blir negativ under andra halvan av 2002. Med tillkommande kostnader
om 46 kr är marginalen klämd för alla, utom en kort period för Bostream.

De klämda marginalerna för singelkunder och gruppavtalskunder framgår även av en
sammanställning i två tabeller, se bilaga J-K.

Känslighetsanalys
Konkurrensverket har ingen anledning att ifrågasätta rimligheten i TeliaSoneras angivna tillkommande kostnader i slutkundsledet. Men Konkurrensverket har ändå sökt göra
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en känslighetsanalys avseende den klämning Konkurrensverket hävdar. Konkurrensverket menar också att det finns kostnader som egentligen borde ingå i ett rättvisande
LRAIC-mått, men som inte såvitt Konkurrensverket förstår har inkluderats i de tillkommande kostnaderna i slutkundsledet. Dessa är inte obetydliga och den angivna
marginalen torde därför vara en klar underskattning. Konkurrensverket menar också att
TeliaSonera angivna marginal måste ha framstått som nödvändig även under 20012002. Mot bakgrund av de höga faktiska kostnaderna måste TeliaSonera ha varit medvetet om att marginalen var otillräcklig.

Skanovas engångs- och månadsavgift samt logistikkostnader eller övriga direkta kostnader har inte tagits med som kostnader i känslighetsanalysen. Avskrivningarna är så
små att Konkurrensverket valt att bortse från dem. TeliaSonera uppger även skillnaden
i kostnader mellan singel- och gruppavtalskunder för år 2002 och pro forma 2003. För
2001 saknas dessa uppgifter.

TeliaSoneras kostnader i detaljistledet 2001 enligt vad de rapporterat till Konkurrensverket är uttryckta per kund och månad och är beräknade utifrån den genomsnittliga
mängd abonnenter som TeliaSonera uppgav att de hade under året. Kostnaderna bestod
bl.a. i kostnader för fakturering: 5 kr och 47 öre; kostnader för kundservice: 119 kr och
86 öre och kostnader för marknadsföring: 27 kr och 57 öre. Totalt per kund och månad
var kostnaden 307 kr och 20 öre. Detta är fyra gånger så högt som den långsiktiga
marginal Konkurrensverket utgått ifrån och tio gånger högre än de 30 kr som TeliaSonera påstår att de trodde skulle räcka. Kostnader för 2002 bestod bl.a. i kostnader för
kundservice 56 kr och 53 öre; och kostnader för marknadsföring som nu minskat något
och uppgår till 24 kr och 43 öre. Totalt per kund och månad var kostnaden 159 kr 10
öre för år 2002. För år 2003 har TeliaSonera räknat på ett hypotetiskt fall med 300 000
kunder. Kostnadsuppgiften representerar inte något faktiskt utfall utan bygger på antaganden om en mogen marknad, där kostnaderna för nyförsäljning inte belastar resultatet. Man marknadsför enbart för att ersätta churn. Kostnaderna för marknadsföring
uppgår här endast till 7 kr och 44 öre per kund och månad. Beräkningen bortser i så
fall från kostnaderna för att ta de 300 000 kunder som ingår i stocken.
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Såvitt Konkurrensverket förstår inkluderas inte initiala kostnader, t.ex. för att bygga
upp organisationen och lansering, i underlaget till den långsiktigt nödvändiga marginalen. Sådana kostnader kan dock inte undvikas för en aktör som vill träda in och verka
på marknaden och bör således ingå i ett rättvisande LRAIC-mått. Konkurrensverket
gör dock inte gällande något annat belopp för tillkommande kostnader i slutkundsledet
än de tidigare angivna 57 kr. Såvitt Konkurrensverket förstår inkluderas endast kostnader för att bibehålla den hypotetiska kundstocken 300 000 och alltså inte de marknadsföringskostnader (periodiserade) som krävts för att bygga upp denna kundstock. TeliaSonera hade omfattande marknadsföringskostnader.

Utvecklingen av kostnaderna för gruppavtalskunder liknar den för singelkunder för år
2001 och 2002. För år 2003 bygger återigen kostnadsuppgifterna på en hypotetisk situation. TeliaSonera räknar med att ingen marknadsföring sker till gruppavtalskunder –
trots att churn antas ersättas med nya kunder. Liksom tidigare ingår ingen kostnad för
att vinna de 300 000 kunderna. Kostnaderna beräknas till 54 kr och 50 öre.

Utifrån sammanställningarna av TeliaSoneras faktiska kostnader för att tillhandahålla
ADSL-tjänsten på slutkundsmarknaden år 2001 och 2002, kan man konstatera att företagets tillkommande kostnader i detaljistledet väsentligt översteg skillnaden mellan de
grossistpriser och de slutkundspriser som företaget tillämpade. Mot bakgrund av de
höga faktiska kostnaderna 2000 – 2003 var det, objektivt sett, inte rimligt att tro att
marginalen skulle täcka TeliaSoneras kostnader på slutkundsmarknaden, oavsett vilken
tidsperiod kostnaden slås ut på. Det måste tidigt ha stått klart för TeliaSonera att kostnaderna var mycket höga. De omfattande marknadsföringskostnaderna måste ha varit
ett led i en långsiktig och väl genomtänkt strategi. TeliaSoneras subjektiva uppfattning
om kostnadsnivån och dess utveckling över tid saknar dock rättslig betydelse för bedömningen eftersom missbruk är ett objektivt begrepp.
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Varför ingick operatörerna avtalen?
Såväl Spray som Tiscali och Rix ingick avtal med TeliaSonera om återförsäljartjänsten
vid en tidpunkt då marginalen mellan slutkundspriset som TeliaSonera tillämpade och
det grossistpris som bolaget samtidigt tillämpade var negativ, minus 70 kr. Om de valde att köpa återförsäljartjänsten medförde de negativa marginalerna att de inte kunde
bedriva verksamhet med lönsamhet på slutkundsmarknaden utan var tvungna att sälja
med förlust. Om de avstod från att köpa återförsäljartjänsten hade de inget annat alternativ att tillgå för att kunna sälja bredbandsanslutningar till konsumenterna. De skulle
då löpa en överhängande risk för att förlora ännu fler kunder än vad de redan hade
gjort. Att bara erbjuda uppringd internetanslutning var definitivt ingen hållbar affärsidé
i det här skedet. För att överhuvudtaget ha en chans att överleva på marknaden återstod
inget annat val än att köpa återförsäljartjänsten och hoppas på att grossistpriset på längre sikt skulle sjunka.

Oumbärlighet

EU-domstolen har fastslagit att produkten eller tjänstens eventuella oumbärlighet är
relevant, men inget absolut krav. Om det kan visas att produkten eller tjänsten är oumbärlig, är det sannolikt att marginalklämningen leder till konkurrensbegränsande
effekter. En tjänst är oumbärlig om det är en objektivt nödvändig insatsvara och det
saknas faktiskt eller potentiellt alternativ. Avsaknaden av en alternativ källa för att
effektivt kunna leverera en produkt som innebär att konkurrenterna kan utöva ett konkurrenstryck på det dominerande företaget i ett senare marknadsled. Utan återförsäljartjänsten var det svårt att träda in och expandera på slutkundsmarknaden. Större delen
av marknaden kunde under den relevanta perioden inte nås genom nybyggnation eller
befintliga nät. Potentiella konsumenter på bredbandsmarknaden var utspridda över hela
Sverige. För att överhuvudtaget kunna erbjuda bredbandsanslutningar till konsumenter
krävs tillgång till accessnät. Det fanns inga kommersiella förutsättningar för konkurrerande operatörer att bekosta och anlägga egen infrastruktur, parallellt med TeliaSoneras, som skulle nå samma antal hushåll som TeliaSoneras fasta accessnät gjorde. Att
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ingen aktör heller gjorde det, visar också att det inte var genomförbart. Den alternativa
infrastrukturen med störst utbredning 2000-2003, vid sidan av TeliaSoneras kopparbaserade accessnät, var kabel-TV-näten. Redan på den grunden att kabel-TV-näten i
princip bara fanns i storstäder och tätorter var den inte utbytbar med TeliaSoneras återförsäljartjänst. Även denna infrastruktur dominerades av TeliaSonera. Ett alternativ
som fanns i teorin, men inte i praktiken, var att använda de lokala accessnät av fiberoptisk kabel, s.k. LAN, som andra operatörer hade byggt. LAN fanns främst i flerbostadshus i större och medelstora städer. Endast ett begränsat antal nätägare erbjöd
andra operatörer tillträde till sina lokala nät. Kostnaderna för tillträde hade varit mycket höga, dels på grund av de ökade transaktionskostnader som uppstår när man måste
sluta avtal med ett stort antal nätägare, dels på grund av följdkostnader som uppstod
för att näten var av olika teknisk beskaffenhet. Det sista alternativet var s.k. LLUBtillträde. Tjänsten innebär tillträde till en ”död” kopparledning mellan telestationen och
slutkunden - en kopparledning som inte är aktiverad. Om återförsäljartjänsten är en
mycket högt förädlad tjänst kan LLUB-tjänsten ses som en helt oförädlad tjänst. Återförsäljartjänsten representerar det första steget i investeringsstegen medan LLUB motsvarar det sista steget före egen infrastruktur. Som tidigare påpekats fanns dessutom
enorma praktiska problem med att nyttja TeliaSoneras LLUB-tillträdestjänster. I jämförelse med återförsäljartjänsten medför LLUB ett antal nödvändiga kostnader. Förutom månadshyran för kopparkabeln är det fråga om kostnader för teknisk utrustning i
telestationerna, förbindelse mellan telestation och annat nät - samt engångs- och månadskostnader för samlokalisering. Bara att etablera möjlighet i en telestation att erbjuda bredbandstjänster via LLUB innebär höga kostnader. Dessa höga kostnader innebär att mycket hög kundpenetration krävs på varje station för att investering i LLUB
ska vara kommersiellt möjligt. En sådan investering var därför möjlig först när operatörerna hade fått en tillräckligt stor kundbas. LLUB-tillträde utgjorde därför inget alternativ till TeliaSoneras återförsäljartjänster. Detta bekräftas av att TeliaSoneras försäljning av LLUB-tjänster under den aktuella perioden var låg. Det innebär att det är
sannolikt att TeliaSoneras marginalklämning har orsakat potentiellt konkurrensbegränsade effekter.
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Konkurrensbegränsande effekter
EU-domstolen konstaterade i förhandsavgörandet att prissättningen har konkurrensbegränsade effekt om lika effektiva konkurrenter utestängs eftersom den försvårar eller
omöjliggör inträde. Det finns inga krav på konkreta effekter, utan det är tillräckligt att
visa en potentiell konkurrensbegränsande effekt. Tingsrätten ska beakta alla omständigheter i målet. Om det föreligger en negativ marginal så finns det en sannolik potentiell utestängningseffekt. Om marginalen är positiv måste det visas att prissättningen
åtminstone kan försvåra för de berörda aktörerna att utöva sin verksamhet på den relevanta marknaden. Även potentiell konkurrens ska beaktas. Konkurrensverket menar att
TeliaSoneras prissättning har haft effekten att försvåra eller omöjliggöra inträde för
lika effektiva konkurrenter. Detta i sin tur har haft, eller kan ha haft, mer långsiktigt
konkurrensbegränsande effekter på bredbandsmarknaden eftersom prissättningen
hämmade infrastrukturkonkurrensen. Marginalklämningen har försvårat och försenat
inträde för konkurrenter. Utvecklingen på marknaden har påverkats och effekterna är
bestående. Byteskostnader ger ”first mover” fördelar. Marknadsandelarna på bredbandsmarknaden har utvecklats på ett sätt som starkt avviker från dem som rådde på
uppringt internet. Detta trots konkurrenternas fördelar med att bearbeta sina egna
kundbaser på uppringt. Fördröjningen och försvårandet av inträde gav bestående effekter på bredbandsmarknaden. Annonsering får en bättre effekt ju färre kunder som redan
är upplåsta i existerande kontrakt. De kunder som värderar den nya teknologin högst är
lättast att övertala, migrerar tidigast och är sedan inlåsta. I ett senare skede är det dyrare att skaffa en bred kundbas och marknaderna blir mindre utmaningsbara. I slutändan
riskerar konsumenterna att drabbas av sämre konkurrens och erbjudanden.

Fram till 1999 utgjorde bredbandsanslutningar ca 2 procent av anslutningarna. TeliaSonera hade en knapp tredjedel av marknaden. Det fanns flera starka konkurrenter med
etablerade kundstockar på marknaden för uppringt internet. På den nya marknaden
ADSL hade TeliaSonera under åren 2000-2003 mellan ca 70 procent och 80 procent av
marknaden. Aktörerna som var stora på uppringt internet saknade möjlighet att följa
med trots etablerade kundstockar. Det fanns i praktiken inget alternativ till Skanova
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ADSL bredband. TeliaSonera tillskansade sig en extremt stark position på ADSL.
ADSL står för den största tillväxten under aktuell period. På marknaden för uppringt
internet baserat på kopparnätet hade konkurrenterna utan situationen med klämning
mer än 2/3 av marknaden. De hade stora existerande kundbaser. Dessa stora marknadsandelar talar för att de var effektiva. Det finns inget som talar för att konkurrenterna skulle ha varit mindre effektiva vad gäller ADSL än uppringt.
Klämningen har hämmat konkurrenternas möjligheter att etablera sig på marknaden för
bredbandsanslutningar och därigenom också förutsättningarna för infrastrukturkonkurrens.

Investeringsstegen

Investeringsstegen är en internationellt vedertagen teori för hur telekommarknader
utvecklas. Den beskriver möjligheten för nya operatörer att träda in på marknaden genom gradvisa investeringar. Förutom att investeringsstegen används som ett verktyg av
(reglerings)myndigheter illustrerar den hur marknadens aktörer faktiskt agerar när de
försöker slå sig in på en marknad.

Den ekonomiska logiken i investeringsstegen lyder enligt följande. Att röra sig uppåt i
värdekedjan kräver stora investeringar. Investeringskostnader måste i sin tur kunna slås
ut på tillräckligt antal abonnenter för att nå lönsamhet. Det behövs därför en tillräckligt
stor existerande kundstock. Existerande abonnenter är delvis inlåsta och att värva nya
abonnenter kostar. Kundstocken måste avse en likvärdig tjänst eftersom inlåsningen i
relation till överlägsen teknologi är mycket liten. För varje steg en operatör tar uppför
investeringsstegen krävs ytterligare investeringar. Det krävs mer investeringar ju högre
upp på stegen man tar sig. Ju högre upp på investeringsstegen aktörerna tar sig desto
mer differentierade produkter kan operatörerna tillhandahålla.
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Återförsäljartjänsten är det första steget i investeringsstegen och är utan större investeringar i infrastruktur. Övriga investeringar är i huvudsak försäljning, kundservice,
tillhandahållande av modem och intern-organisation.

Det andra steget är en bitströmstjänst, vilken kräver infrastruktur men minskar operatörens beroende av nätägaren och möjliggör anpassning av erbjudanden till kundernas
efterfrågan. Ytterligare investeringar krävs. Under aktuell period erbjöd TeliaSonera
inte bitströmstillträde.

Det tredje steget är att utnyttja bitström och/eller LLUB-tjänsterna fullt eller delat tillträde till kopparaccessnätet. Detta var heller inte ett realistiskt alternativ för TeliaSoneras konkurrenter.
Sista steget är ”eget accessnät”. Det förutsätter att operatören bygger egen infrastruktur
med accessnät och telestationer, men det är inte realistiskt. I själva verket var LLUBtillträde det översta och sista steget på investeringsstegen. Ju högre upp på stegen en
operatör når desto större investeringar gör denne i egen infrastruktur. Härigenom blir
operatören allt mindre beroende av accessnätsoperatören för att kunna tillhandahålla
bredbandstjänster till konsumenter. Detta är bra även för konsumenterna, eftersom
operatören kommer allt närmare kunden ju högre upp på stegen operatören kliver.
Därmed ökar operatörens möjligheter att differentiera sin egen produkt gentemot den
tidigare monopolistens. Marginalklämningen ledde alltså till konkurrensbegränsande
effekter på marknaden för bredbandsanslutningar, inte bara på kort sikt, utan även på
lång sikt.

Bemötande av TeliaSoneras invändningar
TeliaSonera har för det första påstått att klämningen inte har begränsat konkurrensen
eftersom företaget inte hade någon skyldighet att leverera återförsäljartjänsten. TeliaSonera försöker genom den här invändningen skapa en bild av att företaget har levererat
av ren generositet och att man i själva verket har främjat konkurrensen på bredbands-
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marknaden. Detta är inte riktigt. För det första har Konkurrensverket visat att återförsäljartjänsten var oumbärlig. Det är därför mycket som talar för att TeliaSonera faktiskt
hade en konkurrensrättslig skyldighet att leverera. För det andra har EU-domstolen
uttryckligen avvisat TeliaSoneras resonemang i denna del. TeliaSonera hävdade i EUdomstolen att det inte kan föreligga marginalklämning om villkoren för leveransvägran
inte är uppfyllda. Domstolen fastslår att marginalklämning är ett självständigt missbruk som skiljer sig från leveransvägran och konstaterar att en motsatt tolkning ofrånkomligen skulle minska den ändamålsenliga verkan av artikel 102 i FEUF. Vad EUdomstolen har fastslagit är med andra ord att det inte är relevant att jämföra effekterna
av TeliaSoneras agerande med en situation där inga leveranser sker. För det tredje, för
det fall att en situation utan leveranser som ett relevant jämförelsescenario skulle accepteras, bör det påpekas att det inte går att säga så mycket om hur marknaden skulle
ha sett ut i ett sådant scenario. Vad som kan konstateras är att det i ett sådant scenario
skulle ha funnits en större sannolikhet för en tillträdesreglering av bitström, vilket vore
bättre för konkurrensen än leverans av återförsäljartjänster. Alldeles oavsett om TeliaSonera hade en leveransskyldighet eller inte, fanns det flera andra goda skäl för företaget att leverera produkten på frivillig väg. För det första var det lönsamt för företaget
att inte bara sälja till slutkunder, utan även till konkurrerande operatörer. Lanseringen
av en återförsäljartjänst som baserades på TeliaSoneras accessnät bidrog till att ADSL
som teknik fick större genomslag än LAN. Genom att sätta ett lågt slutkundspris kunde
TeliaSonera säkra sig en stor andel av slutkundsmarknaden. De låga priserna på slutkundsmarknaden kompenserades i sin tur av ett högt grossistpris. Eftersom det var
TeliaSonera som bestämde grossistpriset kunde företaget inte bara tjäna pengar på de
konkurrenter som ville träda in på marknaden, utan också kontrollera konkurrenternas
inträde och expansion på marknaden. För det andra kunde lanseringen av en återförsäljartjänst för ADSL minska intresset av, och kravet på en reglering av så kallad bitströmstillträde, vilket skulle kunna leda till konkurrens längre upp i förädlingskedjan.
Bitströmstillträde var något som efterfrågades av konkurrenterna men inte erbjöds. Det
fanns med andra ord flera goda skäl för TeliaSonera att leverera återförsäljartjänsten på
frivillig väg.
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TeliaSonera har vidare invänt att den återförsäljartjänst som Bostream köpte av TeliaSonera och tillhandahöll slutkunderna inte var ”jämförbar” med den återförsäljartjänst
som TeliaSonera själv köpte och tillhandahöll på slutkundsmarknaden. Som stöd för
sitt påstående anger TeliaSonera att Bostreams anslutning kunde nå en hastighet på 2,5
megabit, medan den anslutning som TeliaSonera erbjöd till slutkunderna bara kunde nå
en hastighet på 500 kilobit. Konkurrensverket har inte tillgång till några mätningar av
uppnådda hastigheter, men kan bl.a. konstatera att tjänsten heter ”BoNet Internetaccess
500 ADSL” och att det av produktbeskrivningen i avtalet framgår att den avser internetanslutning med kundupplevd hastighet med ca 500 kbit/s. Det är därför oklart om
det verkligen fanns en skillnad i överföringshastighet. Oavsett om det fanns skillnader
i överföringshastighet eller inte, anser Konkurrensverket att Bostreams tjänst och TeliaSoneras tjänst var jämförbara, eftersom de i alla väsentliga avseenden tillgodosåg
samma kundbehov. Vad slutanvändarna ville ha var fast internetanslutning via bredband, i stället för uppringd internetslutning. Mot bakgrund av det mycket begränsade
antal tjänster som fanns på slutkundsmarknaden vid den här tidpunkten, var en överföringshastighet på 500 kilobit per sekund fullt tillräcklig för de flesta slutkunderna. Detta bekräftas också av flera pressmeddelanden från TeliaSonera.

TeliaSonera påstår också att avtalet med Bostream var begränsat till Riksbyggens kunder. Detta är inte heller riktigt. Av avtalet framgår att målgruppen för tjänsterna i avtalet är bl.a. hushåll och företag i nyssnämnda kunders fastigheter. Av orden bl.a. framgår att målgruppen inte var begränsad till Riksbyggens kunder. Vidare anges i produktbeskrivningen, bilaga 1 till avtalet s. 1, att ”Telia skall till BoNet leverera en nättjänst bestående av: Tjänsten internetaccess, ADSL som riktar sig till BoNet som säljer
tjänsten vidare till t.ex. bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och villakunder.” Kategorin Villakunder hör definitivt inte till Riksbyggens kunder.

TeliaSonera har även påstått att Bredbandsbolaget var prisledande på bredbandsmarknaden och att det var Bredbandsbolagets låga priser som tvingade TeliaSonera att sätta
ett lågt slutkundspris. TeliaSonera hade en marknadsandel om ca 50 procent på marknaden för bredbandsanslutningar. Bredbandsbolagets marknadsandel varierade mellan
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10 och 15 procent. Bredbandsbolaget satsade mycket hårt på LAN-tekniken men gick
inte med vinst. Som vi har sett hade företagen flera goda skäl att sätta ett lågt slutkundspris och snabbt säkra sig en stor del av slutkundsmarknaden. Frågan vem som
var prisledande har dock ingen betydelse för frågan om det föreligger ett missbruk i
form av marginalklämning. Som EU-domstolen fastslår i förhandsavgörandet är det
bara skillnaden mellan de priser som det dominerande företaget tillämpar på grossistmarknaden och slutkundsmarknaden som är relevant för att avgöra om det föreligger
marginalklämning. Som dominerande företag har TeliaSonera en skyldighet att tillse
att marginalen mellan grossistpris och slutkundspris är tillräckligt stor för att det inte
ska uppstå en klämning.

TeliaSonera har vidare gjort gällande att företaget konkurrerade med Com Hem under
den aktuella klämningsperioden. Detta är inte riktigt. Com Hem var vid tidpunkten för
överträdelsen ett dotterbolag till TeliaSonera. Det faktum att ansvaret för företaget
överfördes till en förvaltare den 10 juli 2002 påverkar inte bedömningen. Com Hems
förvaltare hade inga incitament att ändra företagets prispolitik.

Uppsåt eller oaktsamhet

TeliaSoneras prispolitik var, som framgått ovan, en mycket medveten strategi. Det är
uppenbart att företaget har handlat med uppsåt. TeliaSonera har känt till sina egna
kostnader och den prispolitik som har tillämpats gentemot konkurrenter respektive
slutkunder. Marginalen var under en lång period negativ och inte i något fall täcktes
företagets tillkommande kostnader – inte ens på längre sikt. TeliaSonera kan inte ha
varit omedvetet om att företagets prispolitik kunde ha en potentiellt konkurrensbegränsande effekt. Bristande kännedom om förbud eller innebörden av förbud är dock
inget försvar för en överträdelse. Detta framgår uttryckligen av propositionen till 1993
års konkurrenslag, såvitt gäller de svenska konkurrensreglerna, och av EU-domstolens
dom i Deutsche Telekom, såvitt gäller artikel 102 FEUF. Företag som har ett de facto
monopol bör dessutom tillämpa en försiktighetsprincip som säkerställer att företaget
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inte ens är i närheten av förfaranden som kan utgöra missbruk av en dominerande
ställning.

Konkurrensskadeavgift

Som ett vertikalt integrerat företag med tillgång till ett rikstäckande accessnät som har
byggts upp i statlig regi hade TeliaSonera ett de facto monopol på grossistmarknaden
och ett särskilt ansvar för att inte begränsa konkurrensen på slutkundsmarknaden. I
stället för att ta detta ansvar valde TeliaSonera att utnyttja sin dominerande ställning.
Genom att teckna gruppavtal med stora konsumentgrupper, tog TeliaSonera stora delar
av slutkundsmarknaden i anspråk innan bolaget ens erbjöd andra operatörer tillträde till
accessnätet. När kunderna väl hade valt var det svårt att byta operatör. Detta eftersom
slutkunden oftast varit tvungen att under en mellanperiod vara helt utan abonnemang.
På grund av möjlig kapacitetsbrist i telestationen var kunden inte heller garanterad ett
nytt abonnemang. Efter att TeliaSonera hade träffat gruppavtal var det mycket svårt för
konkurrerande operatörer att konkurrera om dessa kunder. Bakom TeliaSoneras marginalklämning låg en mycket medveten strategi om att hindra inträde och expansion på
bredbandsmarknaden på kort sikt och därigenom försvåra möjligheterna till infrastrukturkonkurrens på lite längre sikt. Effekterna på marknaden består än i dag. Det handlar
med andra ord om en mycket allvarlig överträdelse. Konkurrensskadeavgiften ska därför fastställas till yrkat belopp.

Tele2

Sammanfattning

Sedan EU-domstolens förhandsavgörande handlar målet i allt väsentligt om tre frågor.
Hade TeliaSonera en dominerande ställning på grossistmarknaden? Var marginalen
mellan (i) TeliaSoneras pris på grossistprodukten och (ii) TeliaSoneras slutkundspris
negativ eller otillräcklig för att täcka TeliaSoneras kostnader? Fick marginalklämningen en i vart fall potentiell konkurrensbegränsande effekt på slutkundsmarknaden? Sva-
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ret på de tre frågorna är entydigt och otvivelaktigt ja. TeliaSonera hade, genom sitt
kopparaccessnät, en de facto monopolställning på grossistmarknaden. TeliaSonera var
en oundgänglig handelspartner och grossistprodukten var oumbärlig för Tele2 och
andra operatörer. TeliaSoneras prissättning var sådan att marginalen mellan TeliaSoneras pris på grossistprodukten och TeliaSoneras pris till slutkunden var negativ och,
under alla förhållanden, otillräcklig för att täcka TeliaSoneras eller, för den delen,
Tele2:s tillkommande kostnader för att tillhandahålla slutkundsprodukten. Dessutom
vidtog TeliaSonera andra åtgärder som förstärkte marginalklämningen och effekterna
av den. Marginalklämningen utgjorde ett effektivt hinder mot Tele2:s och andra operatörers möjligheter att konkurrera med TeliaSonera om ADSL-kunderna. Samtidigt
kunde TeliaSonera, utan det konkurrenstryck som hade funnits om marginalklämningen inte skett, säkra en betydande kundstock och ett ointagligt försprång. Marginalklämningen snedvred, på ett bestående sätt, strukturen på slutkundsmarknaden. Marginalklämningen innebar också att Tele2:s position som ledande internetleverantör i
praktiken utraderades. TeliaSoneras marginalklämning är i sig ett allvarligt missbruk.
Den är särskilt allvarligt med hänsyn till att den skedde i ett mycket viktigt och känsligt teknikskifte, med en övergång från uppringt internet till ADSL.

Tele2 notorisk utmanare till TeliaSonera och pionjär på marknaden för internetaccess

Tele2 har sedan man bildades år 1993 varit en notorisk utmanare till TeliaSonera.
Tele2 var en pionjär och hade etablerat sig som en betydande leverantör på marknaden
för uppringt internet. Marknaden stod då, vid slutet av 1999, inför ett teknikskifte med
en övergång från uppringd access till i första hand ADSL. För Tele2 och utvecklingen
av konkurrensen var det viktigt att kunna erbjuda ADSL i ett tidigt skede av den nya
snabbt växande marknaden. Förutsättningar för att ta marknadsandelar i ett senare skede var små.
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TeliaSonera hade ett de facto monopol och var en oundgänglig handelspartner på
grossistmarknaden

För att kunna sälja bredband till slutkund måste en operatör ha förbindelse till
slutkunderna. En sådan förbindelse kan operatören, teoretiskt sett, skaffa genom att: (i)
bygga en egen infrastruktur; eller (ii) köpa en grossistprodukt av någon som har access
till slutkunderna. TeliaSoneras kopparbaserade accessnät, som byggts upp under lång
tid och i avsaknad av konkurrens, var anslutet till nära nog samtliga hushåll och verksamhetsställen i Sverige. Tele2 insåg, som också bl.a. Post- och telestyrelsen (PTS)
konstaterat, att det saknades förutsättningar att bygga en egen infrastruktur. För en
operatör som ville tillhandahålla ADSL i konkurrens med TeliaSonera fanns det inte
heller några andra företag som hade en infrastruktur som kunde utgöra något alternativ
till TeliaSoneras kopparbaserade accessnät. Kabel-TV-nätens potential begränsades
bl.a. av den begränsade geografiska spridningen och svårigheten för tredje part att utnyttja näten. Det största kabel-TV-nätet ägdes dessutom av TeliaSonera. TeliaSonera
var således en oundgänglig handelspartner och hade ett de facto monopol på grossistmarknaden.

Återförsäljarprodukten var oumbärlig

Det finns, teoretiskt sett, tre huvudsakliga accessprodukter via TeliaSoneras kopparbaserade accessnät. Dessa är tillträde genom LLUB, bitströmstillträde och återförsäljarprodukter. Tillträde genom LLUB är den minst förädlade produkten som också kräver
största och mest riskfyllda investeringar. Tillträde genom LLUB reglerades genom,
den s.k. LLUB-förordningen (2887/2000) som trädde ikraft den 2 januari 2001. Förordningen gällde enbart för operatörer som hade ett ”betydande inflytande” på grossistmarknaden. TeliaSonera var, med sitt de facto-monopol, ett sådant företag och var
därför skyldigt att ge tillträde till det kopparbaserade accessnätet och tillhörande faciliteter. Rent tekniskt innebar LLUB, något förenklat, att en operatör som Tele2 måste
investera och installera utrustning, t.ex. DSLAM, i TeliaSoneras telestationer. Vidare
krävdes betydande investeringar i transportnät för att kunna hantera trafiken från tele-
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stationerna. Dessa investeringar var oberoende av kundanslutning, dvs. de gick förlorade om kundunderlaget inte var eller blev tillräckligt stort. Att en operatör som Tele2
var beroende av att TeliaSonera uppfyllde sina skyldigheter enligt LLUB-förordningen
är uppenbart. I bitströmstillträde, som är en mer förädlad accessprodukt än LLUB, ingår DSLAM men kräver fortfarande investering i transportnät. Bitströmstillträde var
under den ifrågavarande perioden inte någon reglerad produkt. TeliaSonera tillhandahöll inte heller produkten. Återförsäljarprodukter som Skanova Bredband ADSL är en
i princip färdigpaketerad accessprodukt som inte kräver lika omfattande egna investeringar. Teorin bakom investeringsstegen och utvecklingen av en effektiv konkurrens på
bredbandsområdet bygger på att en operatör som Tele2 gradvis kan klättra upp för stegen. Allteftersom en kundbas byggs upp kan operatören göra ytterligare investeringar i
egen infrastruktur. LLUB var under den aktuella perioden inget substitut för återförsäljarprodukten. För det första tillhandahöll TeliaSonera inte LLUB förrän mars 2001.
TeliaSonera var således i dröjsmål med sina skyldigheter enligt LLUB-förordningen.
Den accessprodukt, kallad Kopparaccess, som TeliaSonera lanserade i mars år 2000
var inte något alternativ. Priset för den enklaste varianten av produkten Kopparaccess
var strax under 1500 kr/år, vilket var mer än vad TeliaSoneras slutkunder betalade för
ett telefonabonnemang. För det andra begränsades möjligheten att använda LLUB av
demografiska och geografiska faktorer. LLUB förutsätter stordriftsfördelar. För att
motivera de investeringar som LLUB förutsatte, krävdes som PTS konstaterat, att det
fanns ca 5 000 anslutna abonnenter till den berörda telestationen. Det var endast ett
fåtal telestationer som hade fler än 5 000 abonnentledningar. Omkring 40 procent av
hushållen var anslutna till telestationer med färre än 2 000 abonnentledningar. På dessa
telestationer, som således omfattade en stor del av befolkningen i en stor del av landet,
var LLUB inget alternativ. För det tredje begränsades möjligheten till LLUB av att
TeliaSonera inte tillämpade kostnadsorienterade priser för kopparaccessen och/eller
samlokalisering. TeliaSonera förhindrade eller försvårade även på andra sätt LLUBaccess, t.ex. genom långa leveranstider och brist på information. Av PTS granskning
och många beslut avseende villkoren för LLUB framgår att priset för tillträde och/eller
samlokalisering redan från början inte var kostnadsorienterat. Det framgår också att
TeliaSonera vägrat andra operatörer tillträde till och reserverat utrymme i telestatio-
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nerna för eget bruk. Dessutom har TeliaSonera tillämpat en affärsmodell och villkor
som försvårade eller rent av omöjliggjorde för en slutkund att anlita någon annan än
TeliaSonera som ADSL-leverantör. Att LLUB inte var någon realistisk möjlighet visas
också av att antalet ADSL-anslutningar som tillhandhölls på basis av LLUB var försvinnande litet. Per sista november år 2001 uppgick antalet uthyrda LLUB-accesser
som var relevanta för privatmarknaden till 241 stycken. Tele2, som i sina kontakter
med TeliaSonera självt erfarit problemen med LLUB, började ansluta ADSL-kunder
via LLUB först år 2006. Sydkraft Bredband var ett av de få företag som faktiskt försökte med LLUB i ett tidigt skede. Det fungerade inte väl, vilket resulterade i att verkställande direktören tog upp problemen i ett öppet brev till PTS. Av brevet framgår
bl.a. att utöver den s.k. månadsavgiften fanns en diger lista på andra avgifter som en
bredbandsleverantör med egna ADSL-tjänster betalade till TeliaSonera. Som exempel
nämndes avgift för att TeliaSonera över huvud taget skulle svara på frågan om en
bredbandsleverantör fick ansluta sig till en specifik telestation och avgift för att bredbandsföretag fick tillgång att koppla upp varje specifik kund. Av brevet framgick även
att tröskelkostnaderna blev så stora att det i praktiken inte blev en intressant affärsmöjlighet för bredbandsleverantörer, förutom TeliaSonera, att erbjuda hushållsmarknaden
och småföretagare bredbandsuppkoppling via telenätet. Att LLUB inte var något alternativ bekräftades även av PTS. Återförsäljarprodukten var således oumbärlig för Tele2
och andra operatörer.

TeliaSoneras övergripande strategi

TeliaSonera utvecklade i ett tidigt skede ADSL-tjänster för slutkundsmarknaden. Den
26 augusti 1999 offentliggjorde TeliaSonera sin ”mångmiljardsatsning på bredband till
de svenska hushållen”. Redan per den 31 december 1999 hade TeliaSonera träffat strategiskt viktiga ramavtal med bl.a. Stockholmshem och HSB Göteborg som omfattade
mer än 150 000 hushåll. Priset för TeliaSoneras ADSL till de hushåll som omfattas av
dessa ramavtal sattes till 160 kr per månad. Därtill kom en engångsavgift. Ramavtalen
gav inte i sig några abonnenter eller intäkter men hade till syfte och fick till resultat att
de berörda hushållen i betydande utsträckning valde TeliaSonera som ADSL-
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leverantör. Den 7 mars 2000 offentliggjorde TeliaSonera att det var dags för villaägare
och andra enskilda hushåll att få möjlighet att ansluta sig till TeliaSoneras ADSL.
Först ut var Växjö där priset sattes till 180 kr per månad. Den 10 mars 2000 offentliggjorde TeliaSonera att man träffat ett ramavtal med Villaägarnas Riksförbund. Priset
för TeliaSoneras ADSL var 160 kr per månad. TeliaSonera levererade, enligt egen utsago, vid den tidpunkten, ADSL till TeliaSoneras 24 prioriterade utbyggnadsorter över
hela landet. Den 15 mars år 2000 lanserade TeliaSonera en färdigpaketerad ADSLtjänst (återförsäljarprodukt) som operatörer och service providers kunde köpa för vidareförsäljning till ”i första hand” små- och medelstora företag. Den 25 april 2000 träffade TeliaSonera avtal med BoNet (sedermera Bostream) om en återförsäljarprodukt,
kallad internetaccess 500, ADSL. Vid utgången av år 2000 hade TeliaSonera tecknat
ramavtal med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som omfattade
över 800 000 hushåll. Efterfrågan var fortsatt stor och man hade, för att möta denna,
byggt upp ett automatiskt leveranssystem för ADSL, som den egna slutkundsverksamheten kunde dra nytta av. Den 7 februari 2001 offentliggjorde TeliaSonera att man
tecknat ett avtal med Telenordia om återförsäljarprodukten som man kallade Skanova
Bredband ADSL.

Tele2:s kontakter och avtal med TeliaSonera

Tele2 hade skaffat sig en position som ledande leverantör på uppringd access och visste att det var nödvändigt att kunna erbjuda ADSL till sina kunder i ett tidigt skede på
den snabbt växande ADSL-marknaden. Tele2 initierade därför kontakter med TeliaSonera redan i oktober år 2000 om villkoren för en grossistprodukt som skulle göra det
möjligt för Tele2 att erbjuda ADSL. Tele2 övervägde tillträde genom TeliaSoneras
produkt Kopparaccess och/eller LLUB men den kalkylen var inte ekonomiskt hållbar.
Tele2 efterfrågade även, och i synnerhet, bitströmsaccess men den vägrade TeliaSonera att leverera. Tele2 fick, trots flera påstötningar, först i mars 2001 en prisuppgift från
TeliaSonera avseende en återförsäljarprodukt, Skanova Bredband ADSL. Det av TeliaSonera angivna grossistpriset för återförsäljarprodukten var 170 kr per månad men det
skulle bara gälla fram till och med 31 mars 2001 dvs. i ca tre veckor. Därefter, från den
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1 april 2001, skulle grossistpriset bli 210 kr per månad. Därtill kom en engångsavgift
på 780 kr/abonnemang. TeliaSoneras grossistpris, som skulle gälla från och med 1
april 2001, var betydligt högre än TeliaSoneras slutkundspris. Grossistpriset var 210 kr
per månad och slutkundspriset var 160 kr per månad för alla de hushåll som omfattades av ramavtal. Marginalen mellan TeliaSoneras grossistpris och TeliaSoneras slutkundpris var således negativ, -50 kr för alla de närmare en miljon hushåll som omfattades av ramavtal. För övriga hushåll var marginalen också negativ, -10 kr. Tele2 bedömde därför att det inte var möjligt att lansera sig på ADSL-marknaden. Tele2 konstaterade, mot slutet av år 2001 och i början av 2002 en ökande uppsägningsfrekvens
bland sina kunder av uppringt internet. Det bekräftas också av statistiken. Mellan år
2001 och 2002 minskade Tele2s uppringda abonnemang från 600 000 (år 2001) till
515 000 (år 2002), dvs. med hela 14 procent, vilket var betydligt mer än den totala
marknaden för uppringd access som under samma period bara minskade med knappt 2
procent, från 2 233 000 (år 2000) till 2 191 000 (år 2001). Samtidigt fortsatte ADSLmarknaden att växa kraftigt. Antalet ADSL-abonnemang ökade från 26 000 (år 2000)
till 422 000 (år 2002). Det fanns därför inte längre något alternativ för Tele2, som i
maj år 2002, trots marginalklämningen, var nödsakat att acceptera TeliaSoneras avtal
om Skanova Bredband ADSL. Grossistpriset enligt avtalet hade nu höjts till 230 kr per
månad. Därtill kom en installationsavgift per kund på 390 kr. Kostnaden för modem,
splitter eller klientprogramvara ingick inte avgiften. TeliaSoneras pris till slutkund var
vid den tidpunkten 220 kr per månad för alla hushåll som omfattades av ramavtal. TeliaSoneras slutkundspris för andra hushåll var då 300 kr per månad. Marginalen mellan
TeliaSoneras grossistpris och TeliaSoneras slutkundspris var således fortfarande negativ för de nu över 1 miljon hushåll som då omfattades av ramavtal. Det var redan på
grund härav omöjligt för Tele2 att på allvar konkurrera med TeliaSonera om ADSLkunderna. Ungefär 50 procent av TeliaSoneras ADSL-kunder köpte ADSL enligt ramavtalspris. Det var således det pris som Tele2 hade att möta om man skulle kunna vara
konkurrenskraftig. Den marginal som nu fanns på 70 kr i förhållande till hushåll som
inte omfattades av ramavtal hjälpte således föga. ADSL-produkten som Tele2 lanserade i juni 2002 var därför med nödvändighet en defensiv, s.k. anti-churnprodukt (kunder som rekryteras endast för att ersätta förlorade kunder) som av lönsamhetsskäl inte
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aktivt kunde marknadsföras. Tele2 begränsade sina förluster men vann inte några kunder i någon betydande utsträckning.

Villkor och beteenden som förstärkte marginalklämningen och effekterna
av den

Avtalet med TeliaSonera om Skanova Bredband ADSL innehöll också ett antal villkor
som förstärkte marginalklämningen och effekterna av den. Följande exempel kan nämnas. Tele2 fick inte sälja Skanova Bredband ADSL till små- och medelstora företag,
utan endast till privatpersoner. Det begränsade Tele2:s möjligheter att ansluta kunder
och att växa. Tele2 var tvunget att kvartalsvis ge TeliaSonera detaljerade prognoser för
de kommande 12 månaderna om, specificerat per månad, volym/kapacitetsbehov m.m.
Det gav TeliaSonera en omfattande insyn i Tele2:s planer och strategi. Dessutom kunde Tele2 bestraffas med ett högre pris på grossistprodukten vid en 10 procentig negativ
avvikelse från prognoserna. Marginalklämningen förstärktes och Tele2:s etablering
försvårades också av att TeliaSonera, som av en händelse, den 3 juni 2002, dvs. strax
före Tele2s lansering, drog igång en massiv kampanj på ADSL där man bjöd på den
s.k. anslutningsavgiften. Den som hade eller valde TeliaSonera som förval (för fast
telefoni) fick dessutom 200 kr att ringa för om man skaffade ADSL med TeliaSonera.
TeliaSoneras prishöjningar på såväl slutkundsmarknaden som grossistmarknaden, liksom TeliaSoneras resultatutveckling inom nätgrossiströrelsen och slutkundsverksamheten under den aktuella perioden, är konsistent med marginalklämningen och TeliaSoneras övergripande strategi att lägga beslag på ADSL-kunderna. Prishöjningarna på
grossistmarknaden genomfördes i tiden före prishöjningarna på slutkundsmarknaden.
TeliaSoneras prishöjningar på slutkundsmarknaden kunde redan på grund härav göras
utan risk för att TeliaSoneras dominans på ADSL skulle äventyras. TeliaSoneras andel
av samtliga ADSL-abonnemang vid utgången av år 2002 var fortfarande över 60 procent. Av TeliaSoneras årsredovisningar framgår att nätgrossistverksamheten tjänade
pengar medan slutkundsverksamheten gjorde förlust under perioden 1999-2002.
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Marginalklämningen var ägnad och fick till resultat att begränsa och
snedvrida konkurrensen

Marginalklämningen utgjorde ett effektivt hinder mot Tele2:s och andra operatörers
etablering och expansion på den nya snabbt växande ADSL-marknaden. Samtidigt
kunde TeliaSonera, utan det konkurrenstryck som hade funnits om marginalklämningen inte skett, säkra en betydande kundstock och ett ointagligt försprång. Marginalklämningen undergrävde konkurrensen och snedvred, på ett bestående sätt, strukturen
på slutkundsmarknaden. Marginalklämningen innebar också att Tele2:s position som
ledande internetleverantör i praktiken utraderades. År 1999 hade Tele2 en marknadsandel om 29 procent på uppringt internet. År 2010 hade Tele2 en marknadsandel om
endast 9 procent på ADSL. Tele2 förlorade inte bara de kunder de, förutan marginalklämningen, hade behållit eller ackvirerat. Det tog också betydligt längre tid och blev
väsentligt mycket dyrare för Tele2 att skaffa ADSL-kunder. Tele2 har, till följd av
marginalklämningen, lidit en avsevärd ekonomisk skada. Enligt Tele2:s beräkningar
uppgår den för år 2004 nuvärdesberäknade skadan till mer än 800 000 000 kr. Den
skadan är föremål för prövning i ett annat mål.

TeliaSonera

Faktiska händelseutvecklingen av internetaccess i Sverige år 1999–2003

Konkurrensverket har inte gjort någon utredning avseende de faktiska och ekonomiska
omständigheterna som var rådande under den period som är aktuell i målet. Det är därför nödvändigt för TeliaSonera att redogöra för det. Syftet är att undersöka om Konkurrensverkets påståenden om avgränsning av relevant marknad, dominans och missbruk är sannolika.
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Tiden före år 2000

Internetaccess för privatmarknaden introducerades kring 1994/1995 i Sverige. Efter en
blygsam inledning år 1995 tog marknaden fart och expanderade kraftigt så att det i
slutet av år 1999 fanns nära 1,7 miljoner privata internetabonnemang. Så gott som
samtliga i form av uppringda accesser. Det var TeliaSonera, Tele2 och Telenordia som
var först ut på marknaden kring 1995. När nya aktörer tillkom sjönk dock deras marknadsandelar successivt år från år.

Fram till och med år 1999 fanns det i princip bara uppringd internetaccess i Sverige.
Antalet sådana accesser ökade snabbt också detta år. Det fanns inte något utbud av
internetaccess med högre hastighet som konsumenter kunde köpa som fristående
tjänst. Det fanns vare sig utbud eller efterfrågan på det Konkurrensverket benämner
återförsäljartjänster ADSL. Det fanns däremot utbud och efterfrågan på delar av de
insatsvaror som en operatör måste ha tillgång till för att erbjuda uppringd internetaccess. Vidare hade det uppstått en marknad där operatörer och andra aktörer konkurrerade om att erbjuda ägare av flerfamiljsfastigheter att etablera infrastruktur för elektroniska kommunikationstjänster och/eller att erbjuda tjänster över denna till boende i
deras fastigheter (gruppavtal). Ett fåtal konsumenter - under 20 000 totalt hade börjat
kunna få leveranser av internetaccess med högre hastighet baserat på sådana gruppavtal innan året var slut. Den allmänna uppfattningen på marknaden år 1999/2000 var att
LAN var den mest lovande och framtidssäkra tekniken och att uppgraderade kabel-TVnät kom därnäst. Konkurrens om att erbjuda gruppavtal till fastighetsägare var redan
från början mycket hård.

År 2000 fram till september 2000

Uppringt internet var fortfarande den helt dominerande anslutningsformen under hela
år 2000. Antalet abonnenter med uppringt internet visade fortfarande en större tillväxt
än alla andra accessformer tillsammans. Av PTS rapport Svensk Telemarknad 2010
framgår att antalet konsumenter som valde internetaccess med högre hastighet var
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långt lägre än vad marknaden hade förväntat sig. TeliaSonera t.ex. anslöt 20 000 abonnenter via ADSL i stället mot affärsplanernas 300 000. internetaccess med högre hastighet erbjöds fortfarande inte som fristående tjänst till slutkunder utan kunde bara avropas av konsumenterna enligt gruppavtal. Trots att prissättningen ansågs stå sig väl
jämfört med priserna för uppringt internet höll konsumenterna i stor utsträckning kvar
vid uppringt internet. Något utbud på singelaccesser fanns inte under år 2000 innan
TeliaSonera lanserade sådana tjänster i september, då de s.k. Skanovadagarna hölls. I
genomsnitt 10 procent av de hushåll som hade möjlighet att avropa enligt ett gruppavtal valde att abonnera på TeliaSoneras tjänster. Samtidigt låg hushållspenetrationen för
internet i Sverige på drygt 60 procent. Hushållen måste alltså i stor utsträckning välja
ett annat alternativ för sin internetaccess. Om hushållen valt alternativet uppringt internet eller en annan accessform med högre överförings- hastighet än ADSL, en annan
leverantör av internetaccess via ADSL eller en blandning av dessa tre kan TeliaSonera
inte uttala sig om. TeliaSonera hade i mars 2000 lanserat en LLUB produkt, s.k. hel
ledning, men det fanns inte någon egentlig efterfrågan på den. Det fanns vidare varken
något utbud eller någon efterfrågan på en grossisttjänst ADSL för erbjudanden riktade
till privatmarknaden. Bostreams avtal med TeliaSonera var ett avtal inriktat på gruppavtalsmarknaden, i detta fall Riksbyggens fastigheter. Det pris Bostream betalade till
TeliaSonera (152 kr) var heller inte offentligt varför ingen annan än Bostream kan ha
påverkats av det priset. Bostream kunde enligt avtalet tillhandahålla bredband till alla
hushåll och företag tjänsten nådde. Den ADSL-tjänst som ingick i avtalet erbjöd betydande fördelar jämfört med den ADSL-tjänst som TeliaSonera erbjöd enligt övriga
gruppavtal. TeliaSonera valde medvetet att prissätta grossistprodukten under sina kostnader (50 procents kostnadstäckning) för att skapa en positiv marginal för framtida
återförsäljare. Även under perioden januari 2000 till augusti 2000 rådde däremot fortsatt hård konkurrens på den marknad där ett antal olika aktörer konkurrerade om att
sluta avtal med större fastighetsägare. I den konkurrensen var ADSL inte vinnaren.
Även om TeliaSonera slöt ett antal gruppavtal som omfattade ADSL så rörde sådana
avtal i betydligt större omfattning LAN och kabel-TV. Det framgår av PTS sammanställning av andelar för olika tekniker inom segmentet internetaccess med högre hastighet år 2000. Störst var LAN (48 procent) och därefter kabel-TV (38 procent). ADSL
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svarade inte för mer än 13 procent av det segmentet per den 31 december 2000. Det är
mot denna bakgrund inte möjligt att hävda att det fanns en grossistmarknad för återförsäljarprodukten ADSL under denna tid på vilken ett företag kunde ha en dominerande
ställning. Det var också först i augusti 2000 som TeliaSonera internt delade upp sin
verksamhet i en grossist- och en detaljistdel, en åtgärd som kan ses som ett första steg
mot en grossistmarknad. Trots dessa förhållanden påstår Konkurrensverket att det under denna tid pågick ett missbruk av en dominerande ställning på en grossistmarknad i
form av marginalpress, som det får förstås mellan avtalet med Bostream och TeliaSoneras övriga gruppavtal. Denna marginalpress påstås ha pågått från april 2000 trots att
Bostream inte kunde få leveranser av sin ADSL-tjänst före augusti samma år. Marginalpress påstås trots att det är ostridigt att Bostreams verksamhet under perioden var
inriktad mot Riksbyggens fastighetsbestånd (ett bestånd som TeliaSonera inte tecknat
något annat gruppavtal för). Vidare påstås marginalpress trots de avsevärda skillnader
som förelåg mellan den tjänst som TeliaSonera levererade till Bostream och de ADSLtjänster som TeliaSonera levererade till slutkunderna enligt övriga gruppavtal. Det kan
anmärkas att Bostream aldrig inlämnat något klagomål mot TeliaSonera. Såvitt är känt
har Bostream gått med vinst från det att företaget etablerades och under hela den period som är aktuell i målet.

Tiden september 2000 till april 2001

(i) Singelaccess
I september år 2000 lanserade TeliaSonera sin ADSL-tjänst till kunder som inte omfattades av ett gruppavtal (s.k. singelaccess). Slutkundspriset för singelaccessen sattes till
200 kr per månad (250 kr inklusive moms). När singeltjänster faktiskt kunde börja
levereras är inte utrett. Skanova hade leveransproblem och TeliaSonera sålde fler
abonnemang enligt gruppavtal än vad Skanova klarade av att leverera. I samband med
att TeliaSonera lanserade sin singeltjänst informerade Skanova under Skanovadagarna
om möjligheten att få tillgång till en ”grossisttjänst” för ADSL. Något pris för tjänsten
offentliggjordes dock inte utan priset skulle bli föremål för förhandlingar om någon
operatör hade visat intresse för tjänsten. I anslutning till Skanovadagarna tog Telenor-
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dia kontakt med Skanova för att undersöka om det skulle vara möjligt för parterna att
utveckla ett samarbete om internetaccess. Telenordia önskade dock en grossisttjänst
som var mer lik den interna grossisttjänst som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet
använde för att erbjuda singelaccess.

ii) Telenordiaavtalet
Skanova hade dock inte då någon grossistprodukt av det slag Telenordia var intresserat
av tillgänglig för leverans. Efter att parterna diskuterat olika lösningar kom de slutligen
överens om att tillsammans utveckla den grossisttjänst som sedermera kom att bli Skanova Bredband ADSL. Parternas avtal träffades den 21 december 2000. Av avtalet
framgår bl.a. att tjänsten avsåg ADSL till privatpersoner. Dessutom framgår att tjänsten var begränsad geografiskt till 25 orter med 11 tillgängliga vid kommersiell lansering (efter den 1 september 2001), 7 tillgängliga två månader därefter och 8 orter till
tillgängliga efter ytterligare två månader. Utvecklingen av produkten skulle enligt avtalet ske i form av ett pilotprov. Pilotprovet skulle inledas i april 2001. Skanova avsåg att
börja lansera produkten kommersiellt under september år 2001. Pilotprovet angavs
omfatta högst 50 slutkundsabonnemang. TeliaSonera tillhandahöll dessa utan månadsavgift för Telenordia. Leveranstid efter kommersiell lansering angavs till 15 dagar efter att Telenordia lagt en beställning förutsatt att beställningen låg inom prognostiserad
volym. Det pris Telenordia hade att betala utan rabatter var 170 kr per månad och Telenordia kunde som högst nå en rabatt om 10,5 procent vilket skulle ge priset 152 kr
per månad. Vid avgiftsändringar följer av avtalet att ändringen inte gäller för redan
levererade tjänster eller tjänster som tidigare beställts av Telenordia. Det betyder att
Skanovas prishöjning den 1 februari 2002 från 170 kr till 230 kr inte berörde sådana
accesser som levererats eller beställts dessförinnan. Av den sammanställning över vad
som faktiskt debiterats Telenordia i genomsnitt per anslutning framgår att Telenordia
betalade i genomsnitt 170 kr under hela februari och att prishöjningen alltså slog igenom för nya leveranser tidigast den 1 mars 2002. Bestämmelsen innebär vidare att det
pris Telenordia i genomsnitt betalade per anslutning höjdes långsamt och successivt
och per den 1 februari 2003 låg på omkring 210 kr. Avsikten med avtalet var från TeliaSoneras sida att utveckla en grossistprodukt som kunde erbjudas till alla operatörer,
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på alla platser där ADSL då byggdes ut, och som medgav öppna nät, dvs. att slutkunden kunde välja ISP fristående från internetaccess. Det avtalade priset 170 kr exklusive
rabatter avsågs gälla när Telenordia kunde börja beställa kommersiella leveranser, dvs.
från september 2001 och kunde tidigast höjas med verkan från den 1 januari 2002. Priset 170 kr offentliggjordes inte så inget annat företag än Telenordia kunde ha påverkats
av det priset.

(iii) Prissättningen på bredbandiga internetaccesser
Under inledningen av år 2001 inledde TeliaSonera en revidering av sin prisstrategi.
Som ett första steg tillkännagav TeliaSonera den 20 mars 2001 att dess slutkundspris
till hushåll skulle höjas till 260 kr per månad (325 kr inklusive moms) med verkan från
den 1 september 2001. Det stod alltså klart för Telenordia att marginalen mellan det
grossistpris som Telenordia skulle betala till Skanova och TeliaSoneras slutkundspris
skulle vara 90 kr per månad vid planerad leveransstart i september 2001 (260 kr – 170
kr). Det fanns inte någon annan operatör än TeliaSonera som under denna period erbjöd rena singelaccesser till hushåll baserade på ADSL-teknik. Bostream kunde visserligen inleda leveranser av sin unika ADSL-tjänst till hushåll och företag i augusti 2000.
TeliaSoneras och Bostreams utgångspunkt med detta avtal var dock att utbyggnaden
och leveranserna avsåg hushåll och företag i fastigheter förvaltade av Riksbyggen. Det
enda externa grossistpris TeliaSonera faktiskt tillämpade vid denna tid var alltså priset
152 kr per månad i förhållande till Bostream. Det priset var fortfarande hemligt. I samband med att höjningen av priset i slutkundsledet offentliggjordes i mars 2001 insåg
Skanova att priset för grossisttjänsten också behövde höjas om grossistverksamheten
skulle kunna uppnå lönsamhet.

(iv) Avtalsförhandlingar med Tele2
Tele2 hade i omgångar haft kontakt med TeliaSonera sedan oktober 2000 utan att TeliaSonera givit dem något besked om tillgängliga produkter och priser. När Tele2 i mars
2001 tog kontakt med TeliaSonera för att diskutera en grossisttjänst gav TeliaSonera
däremot en prisindikation om 210 kr för leverans till ett par adresser. Prisindikationen
avsåg den typ av tjänst som kom att bli Skanova Bredband ADSL och en möjlig leve-
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ranstid angavs till oktober 2001. I prisindikationen angavs att den inte skulle ses som
en offert utan att en sådan lämnades först efter en riktig beställning.
Tele2 var emellertid inte intresserad av denna tjänst utan önskade en egen lösning, något TeliaSonera inte var beredd att tillhandahålla.

(v) Gruppavtal
TeliaSonera hade i princip slutat teckna gruppavtal med större fastighetsägare vid denna tid även om något enstaka avtal fortfarande tecknades. Den tidigare intensiva konkurrensen om att teckna avtal med större fastighetsägare hade börjat avta även om det
förekom en del nyheter även senare under år 2001. Det var under perioden september
2000 till och med april 2001 fortfarande bara TeliaSonera och Bostream som erbjöd
hushåll bredband via ADSL. Bostream kunde på basis av sitt avtal erbjuda tjänster till
andra målgrupper och med andra egenskaper än de som TeliaSonera erbjöd till hushåll
genom singelaccess och enligt gruppavtal. De tjänster Bostream kunde erbjuda skilde
sig på samma sätt från de tjänster som skulle komma att erbjudas genom den allmänt
tillgängliga grossisttjänst som TeliaSonera och Telenordia under denna period samarbetade om att utveckla. Bostream kunde däremot inte erbjuda några tjänster utanför de
begränsade områden där dess plattform byggdes ut. Genom att Bostream generellt ansågs ha en bättre produkt än den TeliaSonera kunde erbjuda var Bostream däremot
framgångsrikt där dess plattform byggdes ut. Det visas av att Bostream alltjämt tillämpade högre priser i sina gruppavtal än vad TeliaSonera och andra aktörer gjorde.

Tiden april 2001 till och med september 2001

(i) Singelaccess
BoNet såldes av Riksbyggen i maj 2001 till ett brittiskt investmentbolag och bytte i
samband därmed namn till Bostream. Efter försäljningen började Bostream marknadsföra sig utanför Riksbyggen, dvs. med försäljning av ren singelaccess till hushåll och
företag. Bostream var fortsatt framgångsrikt där dess plattform byggdes ut. Att konkurrensen från Bostream var påtaglig framgår av att TeliaSonera ibland valde att inte bygga ut på orter där Bostream redan etablerat sig. Bostreams tjänst var markant snabbare
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än TeliaSoneras tjänst och hade en nedströms hastighet om 2,5 Mbit/s, jämfört med
TeliaSoneras 500Kbit/s nedströms. Prismässigt verkställde TeliaSonera den första
prishöjningen avseende singelkunder den 1 september 2001 då priset höjdes till 260 kr
per månad (325 kr inklusive moms). Bostream däremot låg kvar med priset 199 kr 20
öre per månad (249 kr inklusive moms) för sin produkt fram till juni 2002. Telenordia
påbörjade kommersiella leveranser i slutkundsledet i september/oktober 2001. Vad
gäller tiden före det att Telenordia kunde inleda sina leveranser, dvs. september år
2001, hade Skanova inte någon grossisttjänst som kunde lanseras till alla intresserade
operatörer på alla platser där ADSL byggdes ut. Den tjänst som erbjöds till Bostream
var inte anpassad för att vara en allmän återförsäljartjänst och erbjöds därför inte till
någon annan än Bostream. Skanova lade fokus på utvecklingen av en enda lämplig
tjänst. Efter Telenordias lansering i september/oktober 2001 tillämpade Skanova samtidigt tre olika grossistpriser: Ett internt pris tillämpat mot TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet om 230 kr per månad, ett pris om 170 kr per månad i relation till
Telenordia och ett pris om 152 kr per månad i relation till Bostream. Telenordias och
Bostreams marginaler i förhållande till TeliaSoneras slutkundspris, dvs. 260 kr per
månad (325 kr inklusive moms), var alltså 90 kr respektive 108 kr. TeliaSoneras egna
motsvarande marginal var samtidigt 30 kr. Förutsatt att Bostream bara sålde till hushåll, i och med att Bostream även kunde sälja till företag var Bostreams marginal sannolikt avsevärt högre. Det var först alltså efter det att leveranser inletts till Telenordia i
oktober 2001 som det fanns en färdigutvecklad allmänt tillgänglig ADSL-grossisttjänst
på marknaden, dvs. Skanova Bredband ADSL. Vid tidpunkten för lanseringen av denna tjänst tillämpade Skanova avsevärt mer oförmånliga priser mot sin egen slutkundsverksamhet jämfört med de priser som gällde enligt de avtal som då tecknats med utomstående aktörer, dvs. i relation till Bostream och Telenordia. Dessa aktörers marginaler i relation till TeliaSoneras pris till slutkunder avseende singelaccess var mer än
tillräckliga också enligt Konkurrensverkets påstående i målet. Konkurrensverket påstår
trots detta att det pågick en marginalpress på singelaccesser under denna tid, som det
får förstås mellan det slutkundspris TeliaSonera tillämpade fram till den 1 september
2001 (dvs. 260 kr exklusive moms) och; dels Bostreams grossistpris om 152 kr för
dess unika tjänst, dels Telenordias grossistpris (170 kr), avsett att gälla vid avtalad le-
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veransstart i september 2001, men avtalat redan i december 2000. Marginalpressen ska
alltså enligt Konkurrensverkets påstående gälla i relation till Telenordia före den möjliga leveransstarten. Möjligen ska Konkurrensverkets påstående i denna del förstås så
att det även påstås en marginalpress mellan den prisindikation Skanova lämnade till
Tele2 i mars 2001 för leveranser i oktober samma år och det slutkundspris TeliaSonera
tillämpade vid den tid då prisindikationen lämnades. Marginalpressen ska i så fall även
här gälla i tiden före möjlig leveransstart.
(ii) Gruppavtal
Tecknandet av gruppavtal med större fastighetsägare hade i princip avstannat vid tiden
april till september 2001. De gruppavtal som TeliaSonera tecknat – och som slutkunder kunde avropa – täckte en begränsad del av slutkundsmarknaden. Fokus på marknaden hade i stället förskjutits mot en direkt bearbetning av slutkunderna genom försäljning av singelaccess. TeliaSonera arbetade emellertid aktivt för att få upp prisnivån
mot slutkund i de befintliga gruppavtalen, trots att man inte hade rätt att ensidigt höja
prisnivån i avtalen. TeliaSonera lyckades trots motstånd genomdriva en omförhandling
av gällande gruppavtal och en höjning till 275 kr per månad (220 kr per månad exklusive moms) trädde i kraft den 1 februari 2002.

Oktober 2001 till och med den 26 mars 2002

(i) Singelaccess
Under slutet av 2001 och 2002 höjde de flesta operatörer priserna. Strax efter TeliaSoneras prishöjning till 260 kr per månad (325 kr inklusive moms) den 1 september 2001
gick Bredbandsbolaget, som dittills bibehållit priset 160 kr per månad (200 kr inklusive moms), ut i media med budskapet att det avsåg att höja sina priser under år 2002
och lägga sig på ungefär samma nivå som övriga bolag. Bredbandsbolagets utspel
gjorde att TeliaSonera fann att det nu var möjligt att förbereda nästa led i sin strategi
att få till stånd en prishöjning i slutkundsledet. Den 14 februari 2002 höjde Bredbandsbolaget sitt slutkundspris till 256 kr per månad (320 kr inklusive moms). Bostream
gick emot trenden och bibehöll sitt slutkundspris om 199 kr och 20 öre per månad (249

49
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2011-12-02

T 31862-04

kr inklusive moms). Detta innebar att Bostream valde att agera med en faktisk marginal om 47 kr och 20 öre (gällande hushållskunder). TeliaSonera känner inte till vilket
pris Bostream tillämpade i relation till företag. Kommersiella leveranser av Telenordias slutkundstjänst påbörjades i oktober 2001. Telenordias slutkundspris var då 260 kr
per månad (325 kr inklusive moms). I grossistledet eftersträvade Skanova under denna
period att uppnå en situation där samtliga grossistkunder skulle betala samma grossistpris, dvs. 230 kr per månad (exklusive rabatter). Skanova hade enligt avtalet med Telenordia möjlighet att höja priset tidigast för accesser som levererades från och med
den 1 februari 2002 (prishöjning den 1 januari 2002 men effekt först 1 februari). Telenordia reagerade på den aviserade höjningen. Av hänsyn till Telenordia sköt TeliaSonera på prishöjningen till den 1 februari 2002 vilket innebar att det nya priset kom att
tillämpas på accesser som levererades från och med den 1 mars 2002. Även i relation
till Bostream försökte Skanova förhandla upp grossistpriset. Prisnivån i relation till
Bostream bestod emellertid oförändrad under perioden oktober 2001 till och med mars
2002. Efter det att grossisttjänsten Skanova Bredband ADSL lanserats på marknaden
fördes förhandlingar med Spray, Tiscali och Rix Telecom, vilka visat stort intresse för
tjänsten. Förhandlingarna med dessa företag drog ut på tiden, vilket bl.a. berodde på att
Skanova önskade att ta fram ett avtalspaket som skulle kunna användas mot samtliga
återförsäljare. Ett annat skäl till tidsutdräkten var att Konkurrensverket i september
2001 inlett en undersökning av Skanovas grossisterbjudande, vilket skapade en osäkerhet om de rättsliga ramarna för samarbetet. Den prisnivå som erbjöds nya återförsäljare var samma som för TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet och Telenordias
nya pris från den 1 mars 2002, dvs. 230 kr per månad (exkl. rabatter) vid leveransstart.
Avtalet med Spray och Tiscali undertecknades den 20 februari 2002 och avtalet med
Rix Telecom den 22 februari 2002. Leveranser enligt avtalen inleddes i slutet av
mars/början av april 2002. Under perioden oktober 2001 till mars 2002 trädde således
Telenordia in på marknaden som leverantör av singelaccesser. Telenordia hade en
marginal om 90 kr per månad (exkl. rabatter) mellan Skanovas grossistpris och TeliaSoneras slutkundspris från första leverans i oktober 2001 till den 1 mars 2002. Under
tiden den 1 mars 2002 till den 26 mars 2002 sjönk Telenordias marginal, om en jämförelse enbart görs mellan listpriser, för accesser levererade mellan den 1 och 26 mars
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tillfälligt till 30 kr. Telenordias genomsnittliga marginal var emellertid 80 kr under den
tiden. Detta eftersom det nya högre grossistpriset bara gällde för accesser beställda
eller levererade efter den 1 mars 2002. För redan tecknade avtal gällde således det
gamla priset under ett år från det att avtalet hade tecknats. Av avtalet framgår att det
pris Telenordia faktiskt betalade per access var betydligt lägre än det aviserade nya
grossistpriset. Dessutom kände Telenordia vad gäller perioden 1 till 26 mars dessutom
genom TeliaSoneras publika uttalanden redan till att marginalen inom kort skulle öka
igen. Marginalen mellan det grossistpris Bostream betalade till Skanova och TeliaSoneras slutkundspris till hushåll var under hela denna period 108 kr per månad. Bostream och Telenordia hade i slutet av år 2001 tagit 19,5 procent av hela ADSL-segmentet
av bredbandsmarknaden (gruppavtal och singelaccess). Under perioden tecknade flera
nya företag avtal om att återförsälja Skanova Bredband ADSL, men det var inte möjligt med leveranser till andra företag än Telenordia och Bostream. Konkurrensverket
påstår trots detta att det pågick en marginalpress på singelaccesser under denna tid.
Påståendet är alltså även här ett påstående om marginalpress före möjlig leveransstart.
Möjligen påstår Konkurrensverket även en marginalpress i relation till Telenordia under tiden 1 mars till den 26 mars, dvs. under de veckor Telenordias marginal tillfälligt
sjönk till 30 kr för accesser levererade under den tiden. Telenordias genomsnittliga
marginal var emellertid som redan sagts 80 kr också under den tiden. Vad gäller den
marginal som funnits mellan Skanovas grossistpris och TeliaSoneras slutkundspris kan
det även vara värt att notera att konkurrenter till TeliaSonera har uppgivit att deras
kostnader, och därmed nödvändiga marginal, varit betydligt lägre än den marginal
Konkurrensverket räknat med i detta mål. Tele2 har uppgivit att deras uppskattade
kostnad för kundtjänst, support etc. på minst 32 kr per abonnemang och månad. Att det
var möjligt att bedriva bredbandsverksamhet baserad på återförsäljarprodukten med en
lägre genomsnittlig marginal stöds även av den beräkning av påstådd skada som Tele2
gjort där det framgår att deras försäljning av återförsäljarbaserade produkter med vinst
under perioden 2002-2003.
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(ii) Utvecklingen av LLUB
Vid denna tidpunkt var det fullt möjligt att träda in på bredbandsmarknaden via LLUB.
Faktiskt inträde skedde också via Sydkraft som under hösten 2001 gjorde en bredbandssatsning där ADSL via LLUB var en teknik som användes. Den marginal som av
Europeiska kommissionen ansetts tillräcklig mellan priset för LLUB, hel ledning, i
Tyskland är en marginal mellan 75-150 kr. Svenska operatörer kunde en kort tid efter
det att det påstådda missbruket upphört erbjuda ADSL tjänster baserat på LLUB (delad
ledning) med en lägre marginal än 150 kr. Att det så snart konkurrenter inträdde på
LLUB-marknaden var möjligt att leverera till lägre pris framgår även av att det uppstod en konkurrens om att leverera återförsäljarprodukter. Redan år 2004 erbjöd Telenor och Song konkurrerande återförsäljarprodukter. Om Konkurrensverkets påståenden
om betydelsen av återförsäljarprodukterna och TeliaSoneras prissättning av dem var
korrekt skulle man förvänta sig att efterfrågan på återförsäljarprodukten skulle öka
markant efter att den påstådda marginal- prisklämningen upphört. Det visade sig dock
inte bli fallet. Försäljningen låg kvar på en relativt stabil nivå under de nästkommande
åren för att sedan tappa. Däremot ökade antalet levererade LLUB markant, vilket visar
att LLUB redan under 2002 visade sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ till återförsäljarprodukterna.

(iii) Gruppavtal
TeliaSonera fortsatte arbetet med att förhandla upp slutkundspriserna i befintliga
gruppavtal. Vad gäller Villaägaravtalet höjdes priset till 220 kr per månad (275 kr inklusive moms) per den 1 mars 2002.

Tiden efter den 26 mars 2002 till februari 2003

(i) Singelaccess
TeliaSoneras pris för ADSL singelaccess i slutkundsledet höjdes den 26 mars 2002 till
300 kr per månad (375 kr inklusive moms). Detta pris bibehölls sedan resten av perioden. Marginalen mellan slutkundspriset och grossistpriset 230 kr var alltså 70 kr. Bostream valde att inte höja sitt slutkundspris i nivå med TeliaSoneras pris i samma led
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och fortsatte därmed agera med en faktisk marginal om 47 kr och 20 öre för hushållskunder. Telenordia bibehöll priset 260 kr per månad (325 kr inklusive moms) till den
25 maj 2002 då priset höjdes till 295 kr och 20 öre per månad (369 kr inklusive
moms). Om kunden samtidigt valde Telenordia som förvalsoperatör för fast telefoni
var priset 279 kr och 20 öre per månad (349 kr inklusive moms). Telenordia valde således att tillämpa en prissättning som gav dem en egen marginal om 30 kr respektive
49 kr och 20 öre. Detta pris bibehölls sedan, såvitt TeliaSonera känner till, resten av
perioden. Det var inte förrän efter prishöjningen den 26 mars 2003 som de återförsäljare som hade tecknat avtal i början av 2002, dvs. Spray, Tiscali och Rix Telecom, kunde
träda in på marknaden. Detta med anledning av att det då fanns en leveransklar grossisttjänst. Leveransstart för Sprays tjänst till hushåll var månadsskiftet mars/april 2002.
Priset sattes till 239 kr och 20 öre per månad (299 kr inklusive moms). Spray valde
alltså att erbjuda tjänsten med en faktisk marginal, exkl. rabatter, om endast 9 kr och
20 öre per månad. Spray bibehöll såvitt TeliaSonera känner till priset 239 kr och 20 öre
per månad (299 kr inklusive moms) resten av perioden. Leveransstart för Rix Telecoms tjänst till hushåll var början av april 2002. Priset sattes till 260 kr per månad (325
kr inklusive moms), dvs. Rix Telecom valde att erbjuda tjänsten med en faktisk marginal exkl. rabatter om 30 kr per månad. Förvalskunder erbjöds priset 244 kr per månad
(305 kr inklusive moms), vilket gav Rix Telecom en faktisk marginal om endast 14 kr
för sådana kunder exklusive rabatter. Rix Telecom bibehöll såvitt TeliaSonera känner
till samma pris resten av perioden. Leveransstart för Tiscalis tjänst till hushåll var början av april 2002. Priset sattes till 260 kr per månad (325 kr inklusive moms), dvs. Tiscali valde att erbjuda tjänsten med en faktisk marginal exkl. rabatter om 30 kr per.
Detta pris bibehölls såvitt TeliaSonera känner till resten av perioden. De nya aktörerna
betalade i likhet med Telenordia 230 kr per månad, exkl. rabatter, för Skanova Bredband ADSL. Priset 230 kr per månad, exkl. rabatter, gällde framgent mot samtliga återförsäljare av den tjänsten. Under år 2002 tecknade sedan ytterligare ett antal operatörer
avtal med TeliaSonera om att återförsälja Skanova Bredband ADSL. Glocalnet och
Tele2 tecknade avtal i maj 2002. Det enda företaget med eget grossistpris från TeliaSonera var nu Bostream. Bostreams grossistpris höjdes först i juni 2002 och då från 152
kr per månad till 250 kr per månad för dess unika ADSL-tjänst. Av avtalet mellan Te-
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liaSonera och Bostream framgår emellertid att prishöjningen inte gällde för redan levererade accesser (upp till ett takvärde om 54 000). För dessa gällde priset 152 kr alltjämt
till den 1 januari 2003 för att därefter stiga till 160 kr. Samtidigt med prishöjningen
höjde Bostream sitt slutkundspris till 359 kr och 20 öre per månad (449 kr inklusive
moms). Detta gällde hushållskunder. TeliaSonera känner inte till vilket pris Bostream
tillämpade i relation till företag. Alla TeliaSoneras grossistkunder utom Bostream hade
sålunda en marginal mellan grossistpris (exklusive rabatter) och TeliaSoneras slutkundspris om 70 kr i månaden efter den 26 mars 2002. Som visats valde alla att tillämpa en lägre faktisk marginal. Bostream avvek från mönstret och bolagets marginal mellan TeliaSoneras grossistpris och slutkundspris ökade den 26 mars från 108 kr i månaden till 148 kr i månaden. När det grossistpris Bostream betalade till TeliaSonera för
nya leveranser av dess unika tjänst i juni 2002 höjdes till 250 kr i månaden höjde Bostream samtidigt sitt slutkundspris till 359 kr och 20 öre per månad, dvs. en faktisk
marginal mellan det nya grossistpriset och eget slutkundspris om 109 kr och 20 öre per
månad. Bostream såg alltså inte något problem att tillämpa ett högre pris för sin
ADSL-tjänst jämfört med de slutkundspriser TeliaSonera och övriga återförsäljare tilllämpade för den ”vanliga” ADSL-tjänsten. Det sagda gäller hushållskunder. TeliaSonera känner inte till vilka priser Bostream tillämpade gentemot företag. Konkurrensverkets påstående om marginalpress såvitt avser singelaccesser sträcker sig fram till
den 26 mars 2002.

(ii) Gruppavtal
Vad gäller gruppavtal påstår Konkurrensverkets emellertid att en marginalpress som
utgör ett missbruk av dominerande ställning kvarstår till och med januari 2003 då priset i gruppavtalet med Villaägarnas riksförbund höjdes till 260 kr (325 kr inklusive
moms). Det är värt att notera att BoNet, Telenordia och övriga operatörer som trädde
in på marknaden efter månadsskiftet mars/april år 2002 i slutet av det året hade tagit 27
procent av hela ADSL-segmentet av bredbandsmarknaden (gruppavtal och singelaccess).
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BEVISNING

Konkurrensverket, TeliaSonera och Tele2 har alla åberopat omfattande skriftlig bevisning.

Konkurrensverket har åberopat vittnesförhör med David Troëng, som bl.a. var ansvarig
för produktledning och nätdrift hos Telenordia under den aktuella tiden, Jan Tjernell,
tidigare chefsjurist hos Tele2, Johanna Berlinde, tidigare produktchef på Tele2 och
sedermera chef för hela produktledningen, och Danny Aerts, tidigare operativ chef och
sedermera VD hos Spray. Konkurrensverket har även åberopat förhör med partssakkunnige professor Martin Cave.

Tele2 har åberopat vittnesförhör med Jan Tjernell och Johanna Berlinde samt förhör
med partssakkunnige docenten Mattias Ganslandt.

TeliaSonera har åberopat vittnesförhör med Karin Moberg, VD för Telia e-bolaget till
år 2008, Lars-Gunnar Johansson, vice affärsområdeschef på TeliaSonera under den i
målet aktuella tiden, och Per Tudén, tidigare anställd hos TeliaSonera. TeliaSonera har
även åberopat förhör med partssakkunnige professor Johan Stennek.

DOMSKÄL

Bevisbörda och beviskrav

Konkurrensverket har bevisbördan för att TeliaSonera har haft dominerande ställning
och missbrukat densamma (se bl.a. SOU 2006:99 En ny konkurrenslag s. 200, 258
samt artikel 2 i Rådets förordning 1/2003 som utgör kodifiering av praxis, mål C185/95 P Baustahlgewebe mot kommissionen REG 1998 s. I-8417, punkt 58).

Beviskravet enligt svensk rätt är att Konkurrensverket ska anföra grundade skäl för sin
ståndpunkt. Om den part som gör gällande att en överträdelse har skett kan framföra
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grundade skäl för sin ståndpunkt, åligger det motparten att visa att förfarandet ändock
kan motiveras på grund av objektivt godtagbara skäl (MD 2007:26, MD 1998:15).

Förordning 1/2003 påverkar varken nationella regler om bevisvärde eller den skyldighet som nationella konkurrensmyndigheter och domstolar i medlemsstaterna har att
fastställa sakförhållandena i ett fall, förutsatt att sådana bestämmelser och skyldigheter
är förenliga med gemenskapsrättens allmänna principer (se preambeln till förordning
1/2003, punkt 5).

Vid tillämpning av artikel 102 FEUF kan hävdas att det krävs robust bevisning (Venit,
James, Commission Enforcement Proceedings Applying Articles 81 and 82,
Ehlermann & Marquis (Eds) European Competition Law Annual 2009, The Evaluation
of Evidence and its Judicial review in Competition Cases s. 241). EU-domstolen har
med hänvisning till praxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter fastslagit att
med hänsyn till arten av överträdelserna och svårighetsgraden av de därtill knutna
sanktionerna ska principen om presumtionen för den anklagades oskuld tillämpas i
förfaranden rörande åsidosättanden av konkurrensregler som gäller företag och som
kan leda till ålägganden av böter eller viten (mål C-199/92 Hüls mot kommissionen
REG 1999 s. I-4287, punkt 150). Uttalandet skedde i ett kartellmål, men övervägandena har bärkraft även i mål om missbruk av dominerande ställning.

Hur ska marknaden definieras?

Konkurrensverket har gjort gällande att TeliaSonera under tiden april 2000 till januari
2003 har haft en dominerande ställning på grossistmarknaden för tillträde till fast accessnät via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar i Sverige.

EU-domstolen påpekade i förhandsavgörandet (punkt 36) att de marknader som Stockholms tingsrätt beskrivit måste betraktas som relevanta marknader, men med förbehåll
för den exakta avgränsning som det ankommer på tingsrätten att göra.
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Marknadsdefinition är ett verktyg som används för att finna och fastställa gränserna för
konkurrensen mellan företag. En relevant marknad består dels av en relevant produktmarknad, dels av en relevant geografisk marknad. Syftet med att definiera dessa marknader är att identifiera de faktiska konkurrenterna till de berörda företagen som är i
stånd att begränsa deras beteende och hindra dem från att agera oberoende av ett effektivt konkurrenstryck.

Europeiska kommissionen (nedan kommissionen) har framhållit att företagen utsätts
för tre huvudtyper av konkurrens: utbytbarhet på efterfrågesidan, utbytbarhet på utbudssidan och potentiell konkurrens. Ur ekonomisk synvinkel och i samband med definitionen av den relevanta marknaden utgör utbytbarheten på efterfrågesidan den mest
omedelbara och effektiva begränsningen för leverantörer av en viss produkt, särskilt i
fråga om prissättning. Ett företag eller en företagsgrupp kan inte ha väsentligt inflytande på de rådande försäljningsvillkoren, såsom priser, om det är lätt för dess kunder att
gå över till tillgängliga substitutvaror eller till leverantörer någon annanstans. Att definiera marknaden består huvudsakligen i att identifiera vilka alternativa leverantörer de
berörda företagens kunder har i praktiken, både vad gäller produkter eller tjänster och
leverantörernas geografiska belägenhet (se Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, OT C 372,
09.12.1997 s. 5-13, punkt 13).

En vedertagen metod för att definiera den relevanta marknaden är det s.k. SSNIPtestet. Det går huvudsakligen ut på att, som ett tankeexperiment, försöka besvara frågan om det vore enkelt för de berörda företagens kunder att gå över till lätt tillgängliga
substitutvaror eller till leverantörer från ett annat område, som svar på en liten varaktig
(fem till tio procent) prisökning. Utgångspunkten för bedömningen är de produkter
som de berörda företagen säljer och det område inom vilket de säljer dessa. Om substitution skulle vara tillräcklig för att göra en prishöjning av nyss angivet slag olönsam på
grund av minskad försäljning, kommer ytterligare varor eller områden att tillföras den
relevanta marknaden. På så sätt söker man sig fram till dess produktmarknaden och
den geografiska marknaden är sådan att en liten varaktig ökning av priset skulle vara
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lönsam (Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, se ovan, punkterna 15-18) .

Vid det hypotetiska SSNIP-testet är det priserna vid en normal konkurrenssituation
som ska vara utgångspunkten, inte de priser som faktiskt har tillämpats eftersom dessa
i princip skulle kunna vara monopolpriser. Det är alltså priserna i frånvaron av det påstådda missbruket som ska testas hypotetiskt (Kommissionens nyss nämnda tillkännagivande, punkt 19). Vid vissa typer av missbruk, som t.ex. prisdiskriminering, kan priset i en normal konkurrenssituation vara lägre än det faktiska priset. Vid andra former
av missbruk, t.ex. underprissättning, kan ett konkurrenskraftigt pris vara högre än det
verkliga priset.

Om SSNIP-testet tillämpas utan dessa reservationer på en marknad där ett dominerande företag redan utnyttjar sin marknadsstyrka kommer utfallet av testet att bli felaktigt.

Vid en hypotetiskt SSNIP-test kan inledningsvis frågan ställas vem som är kunden i
det här fallet.

Efterfrågan drivs av slutkunderna (konsumenter och företagskunder) som vill ha internetanslutningar.

Uppringt internet hade en överföringshastighet om 56 kbit/s, och tog hela den fasta
anslutningen i anspråk så att det inte var möjligt att både vara uppkopplad mot internet
och tala i telefon samtidigt. Bredbandsanslutning genom ADSL eller kabel-TV-nät
hade överföringshastigheter om 0,5 Mbit/s eller högre, vilket bl.a. medgav nedladdning
i större omfattning. Vid ADSL-anslutning blockerade inte internettrafiken den fasta
telefonlinjen. LAN-anslutning hade överföringshastigheter om 10-100 Mbit/s. För uppringt internet debiterades kunden per minut uppkopplat, för bredband var det fasta månadskostnader.
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Ett hypotetiskt SSNIP-test ger vid handen att slutkunderna (konsumenter och företagskunder) under den tid som omfattas av Konkurrensverkets talan inte såg uppringt internet som utbytbart med bredband, i och med den högre hastigheten och därmed högre
funktionalitet som bredbandsanslutning innebar. Sett över tiden har det också skett en
tydlig migration från uppringt internet till bredband (PTS, Svensk telemarknad 2003, s.
47, PTS Svensk telemarknad 2010, s. 8). Att slutkunderna inte såg uppringt internet
som utbytbart med bredband understöds av uppgifter från vittnena David Troëng och
Danny Aerts. Enligt David Troëng började högre hastigheter efterfrågas i slutet av 90talet, och efterfrågan på bandbredd ökade hos slutkunderna. Det var många som efterfrågade bredbandsalternativ. Även Danny Aerts har vittnat om att Sprays kunder år
2000 började efterfråga och köpa bredband. Fram till 1999 var det en stark ökning på
uppringt internet men hösten 2000-2001 vände det; ”tåget gick i början av 2001”. När
TeliaSonera bestämde sig för att bygga ut ADSL och marknadsförde sig uppstod en
förväntan hos kunderna. Sprays kunder ringde och frågade om Spray också kunde leverera bredband.

Frågan är om motsvarande bedömning gäller i det föregående handelsledet, grossistledet. Vid uppringt internet var det tillräckligt att slutkunden hade ett fast telefonabonnemang hos TeliaSonera. Tele2 och andra internetleverantörer behövde inte ha någon
egen infrastruktur som sträckte sig hela vägen ut till slutkunden, och behövde inte heller ha annat än sedvanliga samtrafikavtal med TeliaSonera. För att kunna leverera
bredband måste däremot Tele2 m.fl. teleoperatörer antingen ha en egen infrastruktur
som sträcker sig hela vägen till slutkunden, eller teckna avtal med en annan operatör
om tillträde till sådan infrastruktur. Infrastrukturen kan tekniskt t.ex. bestå av LAN,
kopparkabel eller kabel-TV-nät som anpassats för bredbandsanslutning. Vid användning av kopparkabel kan tillträde ske genom kopparaccess, s.k. LLUB (fullt eller delat
tillträde), genom mer förädlade tillträdestjänster som bitströmsaccess eller genom
grossistprodukter som den i målet aktuella s.k. återförsäljartjänsten Skanova Bredband
ADSL.
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Teleoperatörer som ville leverera bredband och som saknade egen infrastruktur måste
alltså för att kunna erbjuda tjänster till slutkunder få tillgång till infrastruktur genom
avtal med en infrastrukturägare, t.ex. TeliaSonera.

Det fanns således under den i målet aktuella tiden två grupper med kunder som efterfrågade bredbandsanslutningar; å ena sidan slutkunder (konsumenter och företagskunder) som efterfrågade anslutning till sitt hem eller sina lokaler, å andra sidan teleoperatörer som behövde tillträde i stor skala för att kunna erbjuda bredbandstjänster till slutkunderna.

Som Konkurrensverket har anfört styrdes efterfrågestrukturen i grossistledet av att
många operatörer hade stora befintliga kundstockar som operatörerna ville migrera
från uppringt internet till bredband. Att detta utgjorde en förnuftig marknadsstrategi
berodde på att det var billigare för operatören att migrera sina befintliga kunder till
bredband än att värva helt nya kunder. En annan faktor av betydelse var att kundstockarna på uppringt internet hos Tele2, Telenordia och Spray var spridda över hela landet.
Konkurrensverket har utan att bli motsagt gjort gällande att de lönsammaste kunderna,
de s.k. höganvändarna, var tidiga med att efterfråga bredband, en uppgift som framstår
som rimlig och som även understöds av Jan Tjernells vittnesmål.

Tingsrätten konstaterar att behovet för teleoperatörer som saknade egen infrastruktur
att teckna avtal med en infrastrukturägare, i syfte att kunna erbjuda bredband till kunder i hela landet, innebar att efterfrågestrukturen skiljde sig beroende på om det var
fråga om slutkunder (konsumenter och företagskunder) eller teleoperatörer. Eftersom
det var fråga om olika kunder och olika efterfrågestrukturer fanns det under den i målet
aktuella tiden åtminstone två separata marknader; en slutkundsmarknad och en grossistmarknad.

Av vittnesuppgifter från David Troëng har framgått att bland slutkunderna efterfrågade
företagskunderna en högre servicegrad än konsumenterna, t.ex. vad gällde snabb
felavhjälpning. Priserna till företagskunder var också, som TeliaSonera anfört, högre.
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Tjänsterna Skanova ADSL Plus 500 och Plus 1000, som enligt TeliaSonera avsåg
grossisttjänster företag, prissattes till 390 respektive 700 kr per månad enligt Skanovas
prislista daterad den 10 februari 2002. Då efterfrågestrukturen och priserna skiljde sig
torde det vara fråga om separata marknader i slutkundsledet, en för privatpersoner
(konsumenter) och en för företagskunder. I och med att servicenivåerna var olika kan
man även förvänta sig olika kostnadsstrukturer.

Tingsrätten övergår nu till att undersöka situationen i grossistledet. Frågan är om grossistmarknaden innefattade endast ADSL-anslutningar, som Konkurrensverket gjort
gällande, eller om den även innefattade anslutningar genom LLUB, LAN och kabelTV-nät.

För att kunna besvara den frågan måste undersökas om LLUB, LAN och kabel-TV-nät
kunde tillgodose efterfrågan på bredbandstillträde på grossistmarknaden.

Frågeställningen tar sikte i första ledet på hur tillgången till LLUB, LAN och bredbandsanpassade kabel-TV-nät såg ut. I andra ledet måste fråga ställas om det fanns
inträdeshinder som förhindrade TeliaSoneras konkurrenter att träda in på marknaden
genom att bygga egen infrastruktur som kunde täcka åtminstone stora delar av landet,
t.ex. genom LLUB eller LAN.

För att konkurrenterna ska kunna utöva ett effektivt konkurrenstryck genom marknadsinträde krävs enligt vedertagna konkurrensrättsliga principer att inträde framstår som
sannolikt, tillräckligt och kan ske i tid. Inträdet måste vara av en sådan omfattning att
det kan avskräcka ett företag som antas ha en dominerande ställning på den relevanta
marknaden från att försöka höja priserna (Meddelande från kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget
på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, OT
24.2.2009, C 45/7, punkt 16). Vid denna bedömning anser tingsrätten att det, för att
marknadsinträde skulle ha haft den nyss nämnda prisdisciplinerande effekten, inte
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skulle krävas etablering av ytterligare ett fullskaligt rikstäckande nät, men i vart fall ett
alternativt accessnät som skulle täcka åtminstone stora delar av landet.
LLUB

Tillträde genom LLUB täckte under den aktuella tiden någon procent av det totala antalet bredbandsanslutningar i landet. Vid halvårsskiftet 2002 var bara cirka 5 000
LLUB-accesser uthyrda till andra operatörer (Post- och telestyrelsen, I backspegeln,
Erfarenheter av tio år med telelagen, 2003, s 30).

Av bevisningen i målet har det framgått att inträde på marknaden genom LLUBtillträde inte utgjorde något realistiskt alternativ för tillträde på grossistnivå. Det finns
flera förklaringar till detta. Den regulatoriska möjligheten till LLUB-tillträde infördes
först under år 2001. Det har framkommit att det fanns stora praktiska svårigheter med
att erhålla LLUB-tillträde. I en gemensam rapport från Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket år 2002 (Alltid på! Bredbandsmarknaden ur ett konsumentperspektiv, s 40) noterades att

Det är dock inte bara priset på tillträde till kopparnätet som kan försvåra nya
bredbandsoperatörers verksamhet. Långa leveranstider från Telia för bredbandsuppkopplingar i telestationerna som konkurrerande leverantörer behöver
bromsar expansionen. Myndigheterna har vid kontakter med enskilda konsumenter och andra köpare av bredbandstjänster erfarit att konkurrerande leverantörer allt som oftast möts av argument att det inte finns utrymme i stationerna
eller saknas resurser att bygga ut eller att Telia prioriterar egna behov. I allmänhet behöver konkurrenterna tillträde till telestationerna för att kunna installera
nödvändig utrustning eller få omkopplingar gjorda. I sådana fall har Telia krävt
att själva få göra installationerna eller att operatören bekostar särskild kontrollpersonal under den tid arbetet görs om personal anlitad av operatören skall utföra arbetet. Att få en offert från Telia avseende utrymme i telestationerna är förenat med kostnader och tidsutdräkt.
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Det förekom även dokumenterade problem med långa leveranstider vid LLUB-tillträde
liksom höga investeringskostnader (Post- och telestyrelsen, Konkurrensen i accessnätet, 2003, s 17).

Vidare har det framkommit att LLUB-tillträde innebar ett högt ekonomiskt risktagande. Enligt Jan Tjernell var LLUB en väldigt dyr tjänst som innebar större risker för en
alternativ operatör än för TeliaSonera. En operatör som hyrde kopparaccess av TeliaSonera måste dels investera i teknisk utrustning i telestationen, dels upprätta förbindelse mellan telestationen och det egna nätet. Investeringarna gick förlorade om kunderna
sedan uteblev. TeliaSonera hade däremot alltid intäkter vid LLUB-tillträde eftersom
andra operatörer måste betala dels för tillträdet till TeliaSonera, dels för varje samtalsminut som slutkunden ringde. Enligt Johanna Berlinde uppfattade Tele2 LLUB som att
lägga nytt nät i hela Sverige. För Tele2 var det svårt att överblicka vilka kostnader
LLUB-tillträde skulle medföra. Enbart att få komma in i telestationen kunde innebära
en kostnad på flera tusen kr att betalas till TeliaSonera.

Antalet telestationer uppgick till cirka 8000 i landet. För att trovärdigt kunna erbjuda
bredbandsanslutningar till slutkunder i åtminstone en stor del av landet skulle en konkurrent ha behövt installera utrustning i flera tusen av dessa stationer, liksom som nyss
nämnts förbindelser mellan telestationerna och det egna nätet. Den sistnämnda kostnaden kunde enligt vittnesmål av David Troëng variera såtillvida att det blev dyrare ju
längre från operatörens egna noder telestationen var belägen. David Troëng har även
omvittnat att det ibland saknades utrymme för andra operatörers utrustning i telestationerna.

Av den bevisning som Konkurrensverket har åberopat framgår att beståndet kopparaccesser genom LLUB under den i målet aktuella tiden gick från noll till några tusen.
Rent empiriskt har efterfrågan på LLUB alltså varit närmast försumbar under den tid
som är aktuell. Sammanfattningsvis skulle kunderna på grossistmarknaden inte ha
övergått till att köpa LLUB-tillträde till följd av en liten men varaktig prishöjning om 5
till 10 procent vilket talar emot att LLUB hörde till samma marknad.
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LAN

Etablering av ett alternativt accessnät som skulle täcka åtminstone stora delar av landet
genom utbyggnad av LAN skulle ha inneburit mycket stora investeringar. Dessa investeringar kunde förväntas bli större än vad som skulle ha krävts för utbyggnad genom
LLUB, eftersom utbyggnad utöver teknisk utrustning också skulle ha förutsatt grävande av diken och läggande av kablar ända ut till slutkunderna, liksom uppbyggnad av
telestationer m.m. Investeringar behöver inte i sig utgöra inträdeshinder. Däremot anses nedplöjda kostnader som inte kan utnyttjas till något annat om affärsidén misslyckas, s.k. sunk costs, utgöra inträdeshinder (se bl.a. Meddelande från kommissionen Tillkännagivande - Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag, OT C 101,
27/04/2004 s. 97 – 118, punkt 115). Det är värt att notera att kommissionen i Telefónica (punkt 167) gjorde motsvarande iakttagelse (beslutet finns ännu inte översatt till
svenska):

The establishment of a new local access network would entail very significant
capital investment. In particular, it would require major investment, largely at
sunk costs, in the provision of suitable ducting to house cables or wires, as well
as providing the cable or wire itself. Moreover, TESAU’s local access network
was rolled out during decades protected by special rights and was funded by
monopoly rents from the provision of telecommunication services. Telefónica
has had to incur investments in order to enable its existing infrastructure to support broadband traffic. In comparison, operators considering building completely new local infrastructure characterised by very significant economies of scale
would face much greater investments than the broadband enabling costs, rending the duplication of Telefónica’s local access network uneconomical.

Vidare skulle etablering av ett nytt accessnät som skulle täcka åtminstone stora delar
av landet ha tagit mycket tid i anspråk. LAN-anslutning, liksom för övrigt anslutning
via kabel-TV-nät, kräver i varje enskilt fall avtal med fastighetsägaren. Det kan på
goda grunder antas att det skulle uppstå flaskhalsar i produktionen om ett nytt access-
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nät som skulle täcka åtminstone stora delar av landet skulle anläggas. Av Jan Tjernells
och Johanna Berlindes vittnesmål har framgått att det kunde ta sex till tolv månader att
anlägga LAN, men denna uppskattning har avsett lokala LAN-utbyggnader och inte
några närmast rikstäckande projekt. Den verkliga tidsåtgången för att bygga ut LAN
som täcker åtminstone stora delar av landet måste förutsättas vara betydligt längre.
Redan en tidsutdräkt om tolv månader måste dessutom ha varit för lång i den marknadssituation som rådde, där hundratusentals kunder med uppringt internet efterfrågade migration till bredband. Som framgår av PTS rapport Konkurrensen i accessnätet
ökade antalet xDSL-kunder från under 50 000 det fjärde kvartalet år 2000 till drygt
450 000 det första kvartalet år 2003.

Mot denna bakgrund kunde inte LAN tillgodose efterfrågan på bredbandstillträde.

Kabel-TV-nät

Tingsrätten konstaterar att bredbandsanpassade kabel-TV-nät fanns i Sverige under
den aktuella tiden. Som Konkurrensverket har anfört hade 900 000 hushåll av totalt 4,4
miljoner år 2003 tillgång till kabel-TV-nät som förberetts för internetanslutning. Av
dessa ägde Com Hem 570 000, UPC 270 000 och Kabelvision ca 75 000. Ingen av
dessa kabel-TV-företag erbjöd någon grossisttjänst. En första förutsättning för substitution skulle alltså ha varit att teleoperatörer skulle ha kunnat teckna avtal med Com
Hem, UPC och Kabelvision om grossisttjänster, en möjlighet som framstår som hypotetisk. Något annat har inte framgått än att kabel-TV-nät fanns fläckvis inom landet på
ett begränsat antal orter, främst i storstadsområdena. Drygt 60 procent av anslutningarna tillhörde TeliaSonera genom Com Hem. Com Hem såldes ut under år 2003, efter
den tid som omfattas av Konkurrensverkets talan. Innan dess ägdes Com Hem av TeliaSonera, även om TeliaSonera åtagit sig att sälja Com Hem.

Sammantaget kunde inte kabel-TV-nät tillgodose efterfrågan på bredbandstillträde.
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Sammanfattning om produktmarknadsavgränsningen

Sammantaget bedömer tingsrätten att den relevanta marknaden var marknaden för
grossisttjänster för bredbandstillträde. Någon bitströmsaccess fanns som nämnts inte
under den aktuella tiden. Av skäl som anförts ingick inte i marknaden LLUB, LAN
och kabel-TV-nät, utan endast Skanova Bredband ADSL och jämförbara tjänster från
TeliaSonera.

Som Konkurrensverket har gjort gällande utgjorde gruppavtalen ingen egen marknad.
Företeelsen med gruppavtal var endast utflödet av att TeliaSonera valde att rikta sin
marknadsföring till stora kollektiv som exempelvis Villaägarnas riksförbund.

Den geografiska marknaden

Som Konkurrensverket har anfört täckte TeliaSoneras kopparaccessnät hela landet.
Efterfrågan på grossisttjänster för bredbandstillträde omfattade också hela landet.
TeliaSonera har inte heller differentierat sin prissättning över landet. Tingsrätten finner
att den geografiska marknaden var nationell, omfattande hela Sverige.

Har TeliaSonera haft en dominerande ställning?

Med en sådan dominerande ställning som avses i artikel 102 FEUF, förstås att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det kan hindra upprätthållandet av en
effektiv konkurrens på den relevanta marknaden, genom att denna ställning tillåter
företaget att i betydande omfattning agera oberoende, i förhållande till sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand konsumenterna (förhandsavgörandet, punkt 23 med
hänvisningar). Motsvarande gäller enligt konkurrenslagen.

EU-domstolen har framhållit att det vid prövning av marginalpress inte är en förutsättning att det företag som genomför förfarandet har en dominerande ställning både i
grossistledet och i slutkundsledet (förhandsavgörandet, punkt 83ff). EU-domstolens
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slutsats i domslutet var att det i princip inte är relevant för bedömningen om företaget
inte har en dominerande ställning även på detaljistmarknaden för tillhandahållande av
bredbandsanslutningar till slutkunder.

TeliaSonera har under den i målet aktuella tiden haft 100 procent av den svenska grossistmarknaden för bredbandstillträde och har följaktligen haft en dominerande ställning.

Frågan är då om TeliaSoneras prissättning har lett till marginalpress.

Utgör LRAIC en godtagbar metod för att uppskatta kostnader vid prövning av
om det förekommit marginalpress?

Konkurrensverket har gjort gällande att TeliaSoneras kostnader i slutkundsledet ska
beräknas som långsiktig genomsnittlig marginalkostnad, Long Run Average Incremental Cost, LRAIC (även kallad LRIC).

Tingsrätten har inte frågat EU-domstolen om LRAIC utgör en godtagbar metod för att
uppskatta kostnader vid prövning av marginalpress. EU-domstolen kom dock att inom
ramen för de frågor som tingsrätten ställde beröra vilka kostnader som ska räknas in.
Först uttalade EU-domstolen att det är fråga om de kostnader som är specifikt hänförliga till nämnda återförsäljarprodukter för ADSL och som är nödvändiga för att TeliaSonera ska kunna leverera sina egna tjänster till slutkunderna (förhandsavgörandet,
punkt 32). Dessutom preciserades att det som ska användas är priskriterier som grundar sig på de kostnader som det dominerande företaget själv har haft (förhandsavgörandet, punkt 41).

På det reglerade området har Post- och telestyrelsen länge tillämpat LRAIC (se t.ex.
Post- och telestyrelsen, Överväganden vid kostnadsorienterad prissättning mot slutkunder och operatörer, 19 juni 2002).

67
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2011-12-02

T 31862-04

Kommissionen har förordat tillämpning av LRAIC vid prövning av påstådda fall av
marginalpress (Meddelande från kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, OT 24.2.2009, C45/7, punkterna 26
och 80) och har även tillämpat LRAIC i Deutsche telekom (Kommissionens beslut i
COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG, OT 14.10.2003, L 263/9,
punkt 155) och Telefónica (Kommissionens beslut i COMP/38.784 – Wanadoo España
vs. Telefónica, punkterna 310ff).

Mot denna bakgrund framstår LRAIC enligt tingsrätten som en godtagbar metod för att
pröva förekomsten av marginalpress. Metoden är beprövad på det reglerade området
och har på senare år även fått fotfäste vid tillämpning av artikel 102 FEUF. TeliaSonera har inte invänt mot metoden som sådan.

Håller Konkurrensverkets kostnadsuppskattning?

Konkurrensverket har med tillämpning av LRAIC gjort gällande att TeliaSoneras genomsnittliga långsiktiga marginalkostnad per kund och månad uppgick till 57 kr, varvid kostnaden ska splittras upp på 46 kr för gruppavtalskunder och 67 kr för singelavtalskunder.

EU-domstolen fastslog i förhandsavgörandet (punkt 46) att vid prövningen av huruvida
en prissättning som leder till marginalpress utgör missbruk ska i princip och i första
hand det berörda företagets priser och kostnader på detaljistmarknaden beaktas. Först
när det på grund av omständigheterna saknas möjlighet att referera till dessa priser och
kostnader ska konkurrenternas priser och kostnader på samma marknad beaktas.

Det är alltså i första hand TeliaSoneras priser och kostnader på detaljistmarknaden som
ska beaktas i målet.
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Konkurrensverket har inhämtat uppgifter om TeliaSoneras kostnader från TeliaSonera.
TeliaSonera har som svar på förfrågan från Konkurrensverket uppgett att dess kostnad
i detaljistledet per kund och månad på längre sikt uppgick till 57 kr. TeliaSonera har
förtydligat i korrespondensen med Konkurrensverket att uppgiften lämnades utifrån
beräknat resultat för år 2003 och byggde på en befintlig abonnentstock om 300 000
kunder. Vidare specificerade TeliaSonera även vilka kostnader det var fråga om och
angav att kalkylen byggde på antaganden om verksamhetsförutsättningarna när ADSLmarknaden mognat, dvs. ”där kostnaderna för nyförsäljning inte belastar resultatet såsom de alltid gör för en omogen produkt”. Vidare uppgav TeliaSonera att ”i denna
kalkyl har vi beräknat kostnaderna för ett läge där TeliaSonera har i snitt 300 000 kunder och endast rekryterar kunder för att ersätta förlorade kunder (s.k. churn)”.

Fråga kan ställas om den av Konkurrensverket hävdade kostnaden skulle kunna vara
tilltagen i överkant, så att de verkliga kostnaderna varit lägre, vilket skulle innebära en
fördel för TeliaSonera vid prövningen om det förekommit marginalpress. Tingsrätten
kan inte se att det skulle finnas några sådana felkällor i underlaget. Kostnadsuppskattningen kommer från TeliaSonera, som alltså har fått förmånen att på egen hand uppge
vilka kostnader man haft. Uppgiften har lämnats under Konkurrensverkets utredning
om marginalpress, vilket innebär att TeliaSonera har haft insikt om hur uppgifterna
skulle kunna komma att användas.

Det finns åtskilliga indikationer i målet på att den LRAIC-kostnad som Konkurrensverket gjort gällande i själva verket är en underskattning av de verkliga kostnaderna,
som mycket väl kan ha varit högre.

En sådan indikation är att TeliaSonera uppgav kostnaden med reservationen att den
endast avsåg rekrytering av kunder för att ersätta förlorade kunder, s.k. churn. Som
Konkurrensverket gjort gällande var alltså inte marknadsföringskostnader för att bygga
upp kundstocken inkluderade.
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TeliaSoneras eget vittne Lars-Gunnar Johansson, som under den aktuella tiden var vice
affärsområdeschef på TeliaSonera, har uppgett att det var helt orimligt att producera
ADSL till de marknadspriser som rådde.

Sammanfattningsvis har Konkurrensverket uppfyllt beviskraven för att TeliaSoneras
kostnader har varit på den nivå som verket har gjort gällande. Den falska bevisbördan
går därmed över till TeliaSonera, som har att anföra omständigheter som kan kasta
tvivel över uppgifterna. Under slutanförandet har TeliaSonera hävdat att uppgifterna
tillkom i en situation när bolaget befarade att Konkurrensverket skulle komma att
meddela ett åläggande för TeliaSonera att tillhandahålla återförsäljarprodukter för
bredband enligt en viss prismodell. Tingsrätten finner inte detta argument, som för
övrigt inte utvecklats närmare, övertygande. Vidare kan konstateras att det är fråga om
TeliaSoneras egna kostnader. Om något misstag verkligen skett när uppgifterna sammanställts av TeliaSonera och lämnats till Konkurrensverket, borde Telia-Sonera ha
haft utmärkta förutsättningar att ta fram och lägga fram korrekta uppgifter. Några konkreta invändningar om felkällor i kostnadsuppskattningarna har inte gjorts.

Den fortsatta bedömningen sker utifrån de långsiktiga genomsnittliga marginalkostnader som Konkurrensverket har gjort gällande att TeliaSonera haft, nämligen 46 kr för
gruppavtalskunder och 67 kr för singelkunder.

Krävs det för att marginalpress ska vara för handen att avtal tecknats och/eller
leveranser ägt rum?

EU-domstolen har i punkt 35 förhandsavgörandet uttalat att tingsrätten ska beakta priserna på de tjänster som levereras till konkurrenter, vilka är jämförbara med de tjänster
som TeliaSonera själv utnyttjar för att få tillträde till detaljistmarknaden, liksom priserna på jämförbara tjänster på detaljistmarknaden som tillhandahålls slutkunderna av
TeliaSonera och dess konkurrenter. Jämförelsen ska vidare avse de priser som TeliaSonera och dess konkurrenter faktiskt har tillämpat, och under samma tidsperiod.
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TeliaSonera har gjort gällande att EU-domstolens dom i denna del måste tolkas som att
marginalpress endast kan ha ägt rum från de tidpunkter då leveranser ägt rum.

Tingsrätten delar inte TeliaSoneras uppfattning. Tingsrätten har inte frågat EUdomstolen om vilken tidpunkt som är relevant. EU-domstolen gör andra principiella
uttalanden, av vilka framgår att det är det dominerande företagets prispolitik som ska
beaktas.

Ett företag missbrukar sin dominerande ställning när det tillämpar en prispolitik som
syftar till att tränga ut sådana konkurrenter från marknaden som kanske är lika effektiva som det dominerande företaget, men som inte kan möta den konkurrens de utsätts
för på grund av att deras finansiella kapacitet är lägre (förhandsavgörandet, punkt 40).

För att bedöma huruvida det är tillåtet för ett dominerande företag att tillämpa en viss
prispolitik ska priskriterier samt företagets strategi tas i beaktande (förhandsavgörandet, punkt 41).

Förutom en del rena spekulationer från vittnen, vilka har för lågt bevisvärde för att
kunna beaktas, har i målet inte lagts fram någon bevisning om vilken strategi TeliaSonera hade med sin prissättning. Den fortsatta bedömningen grundas därför på vad
som konkret kan styrkas beträffande TeliaSoneras priser.

Oförbindande uttalanden om priser liksom rena utspel som sker inom ramen för prisförhandlingar måste enligt tingsrätten bortses från vid prövning av påstådd marginalpress. För att ett pris ska vara relevant för prövning av marginalpress måste faktisk
pristillämpning ha ägt rum gentemot viss part eller mot marknaden i stort.

Utöver hänvisningen till punkten 35 i förhandsavgörandet har TeliaSonera inte anfört
något till stöd för att marginalpress, eller för den delen någon annan slags prismissbruk, alltid skulle uppstå först när leverans sker. Enligt tingsrätten kan marginalpress
utgöra en ren skrämseltaktik, som hindrar konkurrenterna från att ens träda in på
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marknaden (en utestängningseffekt). Att så är fallet framgår av vad EU-domstolen uttalat i förhandsavgörandet punkt 28, samt i punkten 94:

Vid bedömningen av huruvida en sådan prissättning som avses i det nationella
målet ska betraktas som missbruk ska inte endast möjligheten att den leder till
att lika effektiva operatörer som redan är verksamma på den relevanta marknaden utestängs från denna marknad beaktas, utan även eventuella hinder som
prissättningen kan skapa för potentiella, lika effektiva operatörer som ännu inte
har inträtt på marknaden.

Marginalpress som företeelse kan innefatta såväl underprissättning i konsumentledet
som oskälig prissättning i grossistledet (förhandsavgörandet, punkt 34). Underprissättning kan inte förutsätta att några leveranser till en konkurrent har ägt rum (jmf Meddelande från kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning
genom utestängande åtgärder, OT 24.2.2009, C 45/7, punkterna 63ff). Det kan inte
heller krävas generellt vid marginalpress.

Har TeliaSonera faktiskt tillämpat de grossistpriser som Konkurrensverket påstår?

TeliaSonera har gjort gällande att det inte ens fanns någon sådan produkt som Konkurrensverket gjort gällande förrän i oktober 2001, då Skanova Bredband ADSL lanserades. Tingsrätten har svårt att förena denna uppgift med att TeliaSonera tecknade grossistavtal med Bostream i april 2000 och med Telenordia i december 2000, avseende
ADSL-anslutningar som skulle levereras vid senare tidpunkt. Vidare har det framgått
av TeliaSoneras uppgifter i målet att lanseringen av den med ADSL-tillträde tekniskt
jämförbara egna slutkundstjänsten skedde i september 2000. Att ADSL-anslutningarna
byggdes ut gradvis i landet är inte detsamma som att inga grossistprodukter erbjöds av
TeliaSonera. Invändningen lämnas därför utan avseende.
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TeliaSonera har under den i målet aktuella tiden inte haft några officiella grossistpriser
som kommunicerats med marknaden i stort. De prisuppgifter som förekommit har
lämnats av TeliaSonera till andra operatörer inom ramen för bilaterala avtalsdiskussioner.

Tingsrätten finner att avtalade priser utgör faktiskt tillämpade priser. Bedömningen
grundas dels på att TeliaSonera genom avtalen gjort åtaganden att tillämpa vissa priser.
Vidare är i målet utrett att avtal om leveranser av ADSL-anslutningar i grossistledet
mellan TeliaSonera och övriga operatörer träffades långt innan några faktiska leveranser till slutkunder kunde äga rum. Att så är fallet framgår av vittnesuppgifter från David Troëng. Det berodde på att TeliaSonera under den i målet aktuella tiden gradvis
höll på att bygga ut ADSL i landet, med början i de större städerna. Det är också visat i
målet, genom den skriftliga bevisningen samt David Troëngs och Johanna Berlindes
uppgifter, att Bostream, Telenordia, Tele2 och Spray, på grundval av sina avtal med
TeliaSonera, erbjöd ADSL-anslutningar till kunder för installation vid senare tillfälle.
TeliaSonera har alltså genom de i målet aktuella avtalen förbundit sig att leverera Skanova Bredband ADSL eller motsvarande tjänst till andra operatörer till vissa priser, må
vara att leveranstidpunkten inföll senare, ända upp till 18 månader från tidpunkten för
avtalets tecknande. Det var de priserna som Tele2, Spray och Telenordia m.fl. hade att
förhålla sig till när de skulle utforma sin marknadsföring och sina erbjudanden till
marknaden och teckna avtal med sina slutkunder. Redan vid avtalstidpunkten förelåg
därför faktiskt tillämpade priser.

Frågan är om även de prisindikationer som lämnats till Tele2 i mars 2001 och till
Spray i september 2001 ska anses utgöra faktiskt tillämpade priser trots att avtal kom
att tecknas först i maj 2002 med Tele2 och i februari 2002 med Spray. Tingsrätten
konstaterar att prisindikationen som Tele2 fick i mars 2001 uppgick till 170 kr per månad och kund, vilket var identiskt med det grossistpris som Telenordia hade vid den
aktuella tidpunkten. Sprays prisindikation i september 2001 uppgick till 230 kr per
månad och kund vilket motsvarade den avisering av höjning av grossistpriset som Telenordia fått besked om i slutet av juni 2001. Vidare har TeliaSonera i ett svar till
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Konkurrensverket i oktober 2001 uppgivit att i augusti 2000 sattes ett grossistpris om
170 kr per månad exklusive moms, samt att Skanovas grossistpris höjdes den 1 juli
2001 från 170 till 230 kr per månad exklusive moms. I målet har även förekommit
vittnesuppgifter (David Troëng, Jan Tjernell, Johanna Berlinde och Danny Aerts) om
att TeliaSonera inte var berett att förhandla ned sina priser. Priserna till de olika operatörerna uppvisar en påfallande enhetlighet och skiljer sig dem emellan endast under
kortare perioder.

Sammantaget finner tingsrätten att prisindikationerna som lämnats Tele2 och Spray är
att jämställa med offerter och därmed är faktiskt tillämpade priser och uttryck för
TeliaSoneras enhetliga prispolitik under den aktuella tiden.

Att TeliaSonera har tillämpat de grossistpriser som Konkurrensverket påstått framgår
av avtal mellan TeliaSoneras bifirma Skanova Networks och Bostream tecknat i maj
2002, avtal mellan Skanova Networks och Tele2 tecknat i maj 2002, avtal mellan Skanova Networks och Spray tecknat i februari 2002, avtal mellan Skanova Networks och
Tiscali tecknat i februari 2002, avtal mellan Skanova Networks och Rix Telecom tecknat i februari 2002 samt av de svar på Konkurrensverkets frågor som TeliaSonera lämnat i oktober 2001.

TeliaSonera har invänt att det genom avtalskonstruktionen med Bostream och Telenordia fanns en tröghet inbyggd i prishöjningarna, såtillvida att prishöjningarna endast
gällde för produkter beställda efter visst datum.

Tingsrätten håller med TeliaSonera om att avtalet med Bostream innebar en sådan
tröghet. Innebörden är dock inte att TeliaSonera undgår ansvar för marginalpress.
Marginalen för nya kunder kunde nämligen vara pressad. En annan bedömning skulle
innebära ett krav på att Bostream skulle korssubventionera mellan nya kunder och
gamla. Däremot innebär godtagandet av TeliaSoneras invändning att en eventuell marginalpress varit av mindre omfattning än vad Konkurrensverket gjort gällande, såvitt
gäller Bostream. Här bör dock konstateras att marginalpress på nya kunder torde verka
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hämmande för Bostreams expansion, och därmed av utvecklingen av utbudet på detaljistmarknaden (jmf förhandsavgörandet, punkt 62).

Tingsrätten kan inte hålla med TeliaSonera om att avtalet med Telenordia innebar att
det fanns en tröghet inbyggd i prishöjningarna. Den avtalsbestämmelse som TeliaSonera primärt har lutat sig på för att underbygga sin uppfattning i den här delen har
följande lydelse (avtalet s. 7 under rubriken Avgifter – Betalning – Fakturering):

De ändrade avgifterna gäller inte för redan levererade Tjänster eller
Tjänster som tidigare beställts av Telenordia.

För begreppet Tjänsten hänvisas till Bilaga 1 till avtalet, Produktspecifikation, som är
sju sidor lång och inte tillför något som skulle kunna bidra till att förstå avtalsbestämmelsen på det sätt som TeliaSonera gör gällande. Prislistan som bilagts avtalet innehåller inte någon bestämmelse om tröghet på sätt som TeliaSonera gjort gällande.

Tingsrätten kan inte se att avtalet har den innebörd som TeliaSonera gör gällande. Bestämmelsen kan lika gärna uppfattas om ett förbud mot retroaktiva prishöjningar.

Som framgått har Konkurrensverket uppfyllt sin bevisbörda för att TeliaSonera har
tillämpat de grossistpriser som Konkurrensverket har påstått. Vad TeliaSonera har lagt
fram om de genomsnittliga priser som bolaget sägs ha tillämpat mot Telenordia utgör
påståenden som inte har stöd av någon utredning.

Var Bostreamavtalet annorlunda, så att LRAIC-kostnaden inte är tillämplig?

TeliaSonera har gjort gällande att Bostreamavtalet var annorlunda än Skanova Bredband ADSL eftersom Bostream kunde erbjuda högre hastigheter och även hade rätt att
erbjuda bredband till företagskunder.
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Vad som talar för TeliaSoneras uppfattning om högre hastigheter är ett villkor i avtalet
som tecknades i april 2000, i bilagan Produktbeskrivning, under rubriken TeliaSoneras
erbjudande till BoNet (sedermera Bostream), under underrubriken Tekniska egenskaper som lyder:

De modem som installeras hos slutkund är dimensionerade för 8 Mbit/s nedströms samt 0,75 Mbit/s uppströms, dock levereras de initialt inställda på minst
2,4 Mbit/s resp 0,75 Mbits. OBS detta kan ej garanteras vid användande av annan accesskoppar än Telias.

Av Bostreamavtalets bilaga Produktbeskrivning, under rubriken Användarerbjudande,
framgår dock att det som erbjuds är

internetanslutning med kundupplevd hastighet ca 500 kbit/s till fast kostnad.
Kundupplevd baseras på de användarmönster som finns idag samt garanterad
genomsnittlig kapacitet för anslutna kunder.

I bilagan Produktbeskrivning återfinns även, också under rubriken TeliaSoneras erbjudande till BoNet, under underrubriken Tekniska egenskaper, följande
Kapacitet inom TeliaNet (Telias del av internet) – Målsättningen/ intentionen är
att varje ansluten kund skall ha en upplevd genomströmning av minst 500 kbit/s
inom TeliaNet (Telias del av internet).

Två avtalsvillkor talar således emot att Bostreamavtalet skulle vara annorlunda än
Skanova Bredband ADSL såvitt gäller kapacitet.

Vad gäller frågan om Bostream hade möjlighet att erbjuda bredband till företagsmarknaden framgår vid en genomgång av TeliaSoneras avtal med Bostream att Bostream
skulle erbjuda bredband till Riksbyggens kunder som i allt väsentligt bestod av bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Målgruppen för tjänsterna, användarna, var bland annat hushåll och företag i nyssnämnda kunders fastigheter.
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Vidare har det framgått av David Troëngs vittnesuppgifter att Bostream inte uppfattades som en konkurrent på företagsmarknaden under den aktuella tiden. Enligt David
Troëng undersökte han företaget år 2001 eftersom det var till salu men kunde då inte
iaktta några betydande mängder företagskunder.

Tingsrätten drar slutsatsen att Bostream inte kan ha varit aktivt på företagsmarknaden
mer än i helt begränsad omfattning.

Eftersom kapaciteten och målgruppen väsentligen var densamma i Bostreamavtalet
som för de operatörer som erbjöds Skanova Bredband ADSL är Konkurrensverkets
LRAIC-kostnad relevant även vid bedömningen av om det har förekommit marginalpress gentemot Bostream.

Utgjorde TeliaSoneras priser marginalpress?

EU-domstolen har i förhandsavgörandet (punkt 31) klargjort att marginalpress i sig
kan – såvida ingen objektiv motivering föreligger – utgöra missbruk av dominerande
ställning, i den mening som avses i artikel 102 FEUF, med hänsyn till den utestängningseffekt den kan ha för konkurrenter som är åtminstone lika effektiva som det dominerande företaget.

EU-domstolen framhöll (punkterna 32-33) att i förevarande fall kan det vara fråga om
en sådan marginalpress, bland annat om skillnaden mellan det grossistpris som tas ut
vid leverans av återförsäljarprodukter för ADSL och det detaljistpris som tas ut vid
tillhandahållande av bredbandsanslutningar till slutkunder antingen är negativ eller
otillräcklig för att täcka de kostnader som är specifikt hänförliga till nämnda återförsäljarprodukter för ADSL och som är nödvändiga för att TeliaSonera ska kunna leverera
sina egna tjänster till slutkunderna. Denna skillnad innebär att det inte är möjligt för en
konkurrent som är lika effektiv som TeliaSonera att konkurrera med detta företag om
leveranser av nämnda tjänster till slutkunderna. Konkurrenterna löper i ett sådant fall,
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även om de är lika effektiva som det dominerande företaget, en risk att inte kunna verka på detaljistmarknaden utan att göra förluster eller, artificiellt, få en minskad lönsamhet.

Om det dominerande företaget inte hade kunnat erbjuda sina slutkundstjänster utan att
göra förlust, betyder detta att de konkurrenter som riskerar att utestängas genom tilllämpningen av den aktuella prissättningen inte kan betraktas som mindre effektiva än
det dominerande företaget, och risken för att de ska utestängas beror därför på en
snedvriden konkurrens. En sådan konkurrens grundar sig nämligen inte enbart på de
berörda företagens respektive priser och prestationer (förhandsavgörandet punkt 43).

Som framgått har tingsrätten funnit att den marginalkostnad som Konkurrensverket
gjort gällande är riktig samt att, med reservation för trögheten i avtalet med Bostream
såvitt gällde befintliga kunder, de grossistpriser som Konkurrensverket gjort gällande
också är korrekta. Marginalpress har därför förekommit enligt följande:

Gruppavtalskunder

-

Bostream från april 2000 till mars 2002, och från juni 2002 till januari 2003.

-

Telenordia från december 2000 till januari 2003.

-

Tele2 under mars och april 2001 och under maj 2002 till januari 2003.

-

Spray, Rix Telecom och Tiscali från februari 2002 till januari 2003.

Singelavtalskunder

-

Bostream från september 2000 till augusti 2001, samt från juni 2002 till januari
2003.

-

Telenordia från december 2000 till augusti 2001, samt från januari till mars
2002.

-

Tele2 under mars och april 2001.

-

Spray, Rix Telecom och Tiscali under februari och mars 2002.

78
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2011-12-02

T 31862-04

Hade marginalpressen konkurrensbegränsande effekter?

Prövningen av konkurrensbegränsande effekten hänför sig till eventuella hinder som
en sådan prissättning kan medföra för utvecklingen av utbudet på detaljistmarknaden,
för tjänster till slutkunder och därmed för konkurrensen på denna marknad (förhandsavgörandet, punkt 62).

Den konkurrensbegränsande effekten måste inte nödvändigtvis vara konkret, utan det
räcker att visa att det föreligger en potentiell, konkurrensbegränsande effekt, vilken
kan medföra att konkurrenter som är minst lika effektiva som det dominerande företaget utestängs (förhandsavgörandet punkt 64).

Konkurrensverket behöver inte visa att konkurrenterna helt har utestängts från marknaden. Den relevanta frågan är om TeliaSoneras prissättning kan hindra konkurrenter
som är minst lika effektiva som TeliaSonera att bedriva verksamhet på detaljistmarknaden för tillhandahållande av bredbandsanslutningar till slutkunder. Detta ska ske
med beaktande av samtliga omständigheter i målet (förhandsavgörandet, punkterna 65,
67-68).

Om tillgången till leveranser i grossistledet är oumbärlig för att kunna sälja produkten i
slutkundsledet är det sannolikt att det föreligger en i vart fall potentiell konkurrensbegränsande verkan (förhandsavgörandet, punkterna 70-71). Tingsrätten konstaterar att
mycket talar för att leveranser i grossistledet har varit oumbärliga i den mening som
avses i EU-domstolens dom. Det står klart att närvaro på slutkundsmarknaden förutsatte tillgång till infrastruktur ända ut till kunden. I enlighet med vad tingsrätten funnit
utgjorde inte kabel-TV-nät eller LAN något trovärdigt, sannolikt eller tillräckligt
snabbt alternativ till marknadsinträde. Vidare förekom praktiska och ekonomiska svårigheter för Tele2 m.fl. teleoperatörer att få LLUB-tillträde. TeliaSonera erbjöd inte
bitströmstillträde under den aktuella tiden. Dessa förhållanden talar för att grossistpro-
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dukten var oumbärlig. Av skäl som framgår i det följande behöver tingsrätten dock inte
ytterst ta ställning till om det var oumbärligt med leveranser i grossistledet.

Om grossistprodukten inte är oumbärlig kan det ändå finnas en konkurrensbegränsande
effekt (förhandsavgörandet, punkt 72).

Nivån på marginalpressen för konkurrenter som är minst lika effektiva som det dominerande företaget ska kontrolleras. Om marginalen är negativ, det vill säga om i förevarande fall grossistpriset på återförsäljarprodukter för ADSL är högre än detaljistpriset på de tjänster som tillhandahålls slutkunder, är det sannolikt att det åtminstone föreligger en potentiell utestängningseffekt med hänsyn till att det dominerande företagets
konkurrenter i så fall, även om de är lika effektiva, eller till och med effektivare än det
dominerande företaget, tvingas att sälja med förlust (förhandsavgörandet, punkt 73).
Här konstaterar tingsrätten att Konkurrensverket har styrkt att det förelåg negativ marginal enligt följande:

Singelkunder

-

Tele2 i april 2001

Gruppavtalskunder

-

Bostream från juni 2002 till januari 2003

-

Telenordia från december 2000 till januari 2003

-

Tele2 i mars och april 2001 samt från maj 2002 till januari 2003

-

Spray, Rix Telecom och Tiscali från februari 2002 till januari 2003

Det är därför vid tillämpning av den princip EU-domstolen fastslagit sannolikt att det
föreligger en åtminstone potentiell utestängningseffekt beträffande dessa priser. Beviskravet får dock anses vara högre; det räcker inte med sannolikt. Tingsrätten värderar

80
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2011-12-02

T 31862-04

därför den övriga bevisning som lagts fram beträffande konkurrensbegränsande effekter.

Om marginalen är positiv måste det bevisas att prissättningen, till exempel på grund av
minskad lönsamhet, åtminstone kan försvåra för operatörer som är minst lika effektiva
som TeliaSonera att utöva sin verksamhet på den relevanta marknaden (förhandsavgörandet, punkt 74). Positiva marginaler som dock var otillräckliga för att täcka kostnaderna har förekommit enligt följande:
Singelkunder

-

Bostream från september 2000 till augusti 2001, samt från juni 2002 till januari
2003

-

Telenordia från december 2000 till augusti 2001, samt från januari till mars
2002

-

Tele2 i mars 2001

-

Spray, Rix Telecom och Tiscali under februari och mars 2002

Gruppavtalskunder

-

Bostream från april 2000 till mars 2002

Tingsrätten värderar i det följande den bevisning som lagts fram om konkreta konkurrensbegränsande effekter.

Föreligger konkreta konkurrensbegränsande effekter?

Tingsrätten bedömer om marginalpressen haft konkurrensbegränsande effekter från två
utgångspunkter; marknadsutvecklingen i stort och specifika uppgifter om hur enskilda
konkurrenters förmåga att erbjuda tjänster på marknaden påverkats, allt jämfört med
ett händelseförlopp utan marginalpress.
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Marknadsutvecklingen i stort

Det är väl dokumenterat att TeliaSoneras marknadsandel på uppringt internet år 1999
uppgick till 31 procent, efter att stadigt ha sjunkit under flera år. Vid slutet av år 1999
fanns det cirka 1 840 000 uppringda anslutningar, av vilka konkurrenterna alltså hade
69 procent.

Marknadsandelarna kom att förändras påtagligt vid migrationen från uppringt internet
till bredband. Konkurrensverket har påpekat att TeliaSonera hade 83 procent av slutkunderna på ADSL år 2000, en andel som sedan sjönk till 71 procent i början av 2003.
I slutkundsmarknaden ingick dock rätteligen inte bara ADSL utan även LAN och kabel-TV-nät. Den marknadsandel som kan återspegla konkurrenssituationen bör därför
beräknas på en korrekt definierad slutkundsmarknad. Här framgår av en rapport från
Post- och telestyrelsen år 2003 att TeliaSoneras marknadsandel med avseende på kunder med högre överföringskapacitet till internet uppgick till 42 procent (Svensk telemarknad 2003 s. 50). Till detta kan läggas att Com Hem, som ägdes av TeliaSonera
under den i målet aktuella perioden, hade 11 procent av marknaden.

Påverkan på enskilda konkurrenters förmåga att erbjuda tjänster på marknaden

Enligt David Troëng innebar TeliaSoneras priser att Telenordia inte aggressivt kunde
marknadsföra sig. Man såg Skanova Bredband ADSL som ett sätt att bromsa minskningen av kundstocken, men priserna medgav ej någon expansion.
Enligt Jan Tjernell kunde försäljning av ADSL till slutkunder endast ske som en ”antichurnprodukt”, alltså för att förhindra att befintliga kunder skulle lämna Tele2. Enligt
Jan Tjernell var det oerhört viktigt att vara först eftersom kunderna tenderade att ”sitta
fast”, kunderna hade svårt att ta sig ur befintliga avtal. Tele2 kunde konstatera att kunderna försvann. Tele2 var beredda att investera, men måste ha en kundbas att sprida ut
kostnaden på. TeliaSoneras priser gav ej utrymme för marknadsföringsåtgärder.
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Enligt Johanna Berlinde var prisuppgiften Tele2 fick från TeliaSonera för grossisttjänsten högre än slutkundspriset, ”det var som ett skämt”. Tele2 försökte förhandla
ned TeliaSoneras pris, men det gick inte. Tele2 var väldigt pressade och konstaterade
att allt medan tiden gick ökade TeliaSonera sin ADSL-stock genom att teckna gruppavtal med t.ex. Villaägarna. När Tele2 till slut tecknade avtal med TeliaSonera om
grossistprodukten kunde Tele2 endast lansera ADSL som en antichurnprodukt. Tele2
kunde inte aktivt sälja produkten, utan använde den endast som ett sätt att förhindra
befintliga kunder från att lämna bolaget. Till följd av TeliaSoneras prissättning tog det
mycket längre tid för Tele2 att komma ut på marknaden. Bolaget tappade marknadsandelar som det inte sedan har kunnat återhämta.

Enligt uppgifter från Tele2, som tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta, gick bolaget från en marknadsandel om 29 procent på uppringt internet, i princip samma storlek
som TeliaSonera, till 9 procent år 2010 på ADSL.

Enligt Danny Aerts fick Spray besked från TeliaSonera om ett grossistpris som var
högre än det slutkundspris som TeliaSoneras kunder hade. Spray sökte få köpa en
mindre förädlad produkt istället från TeliaSonera, men fick då samma prisuppgift igen.
Spray skrev på avtalet i februari 2002. Bolaget bedömde att det var bättre att stanna
kvar i marknaden och söka behålla kunderna, må vara med ekonomiska förluster, än att
ge upp. För bredbandskunder (slutkunder) var det svårt att byta leverantör när de en
gång valt TeliaSonera. Under uppsägningstiden plockade TeliaSonera ned kundens
port. Porten kunde sedan bli upptagen av någon annan varvid kunden blev utan bredbandsanslutning. Spray tog inledningsvis 10 procent av kunderna i ADSL-segmentet,
men kunde i längden inte konkurrera varför bolaget lämnade marknaden. Det gick i
princip omkull och ISP-verksamheten såldes till Telenor.

Samtliga Konkurrensverkets vittnen har uppgett att deras uppfattning är att bolagen de
företrädde (Tele2, Telenordia och Spray) var åtminstone lika kostnadseffektiva som
TeliaSonera.
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Vittnesuppgifterna är överlag trovärdiga och stöds dessutom av de olika rapporter som
framför allt Post- och telestyrelsen upprättat under den aktuella tiden.

Slutsatser om konkurrensbegränsande effekter

Som framgått av redogörelsen för EU-domstolens förhandsavgörande räcker det med
potentiella konkurrensbegränsande effekter. I målet finns det dock övertygande bevisning om konkreta konkurrensbegränsande effekter. Dessa effekter bestod i att TeliaSoneras konkurrenter till följd av marginalpressen tvingades agera defensivt och endast vinna kunder i begränsad omfattning för att undvika att erodera sina befintliga
kundstockar när dessa skulle migrera från uppringt internet till bredband. Konkurrenterna fick under långa perioder sälja med förlust, eller med så låg lönsamhet att det var
uteslutet för dem att ägna sig åt sedvanlig aktiv marknadsföring gentemot slutkunderna. Företagens relativa marknadsstyrka förändrades tydligt jämfört med situationen på
uppringt internet. Konkurrenterna tappade konkurrenskraft gentemot TeliaSonera. Eftersom marknadsandelarna var trögrörliga kan förfarandet förväntas ha långsiktiga
effekter.

Konkurrensverket har därmed visat att det förelåg konkurrensbegränsande effekter.

Har förfarandet varit objektivt berättigat?

EU-domstolen har erinrat om att det är tillåtet för ett företag att visa att dess prissättning, även om den har en utestängningseffekt, är ekonomiskt motiverad. Bedömningen
av huruvida en prissättning som, om den tillämpas av ett dominerande företag, kan få
utestängningseffekter är ekonomiskt motiverad ska ske på grundval av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det ska i det avseendet fastställas huruvida den utestängningseffekt som en sådan prissättning ger upphov till, vilken är ofördelaktig för
konkurrensen, kan motvägas eller rentav uppvägas av de fördelar i effektivitetshänseende som även gynnar konsumenten. Om prissättningens utestängningseffekt saknar
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samband med fördelarna för marknaden och konsumenterna eller om den går utöver
vad som krävs för att uppnå dessa fördelar, ska den anses utgöra missbruk (förhandsavgörandet, punkterna 75-76). Den omständigheten att de relevanta marknaderna är
kraftigt växande och föremål för ett teknikskifte, vilket kräver stora investeringar, är
däremot i princip inte relevant för bedömningen av huruvida den aktuella prissättningen utgör missbruk i den mening som avses i artikel 102 FEUF (förhandsavgörandet,
punkt 111).

Vad TeliaSonera har anfört, främst om att bolaget skulle ha subventionerat sina konkurrenter och att Sverige haft en fördelaktig utveckling av bredbandsmarknaden jämfört med andra länder, medger inte slutsatsen att prissättningen skulle vara objektivt
motiverad genom fördelar i effektivitetshänseende som även gynnar konsumenten.

Marginalpress som företeelse kan innefatta såväl underprissättning i konsumentledet
som oskälig prissättning i grossistledet (förhandsavgörandet, punkt 34). Som kommissionen har konstaterat är det vid underprissättning i allmänhet sannolikt att konsumenterna skadas om det dominerande företaget rimligtvis kan räkna med att dess marknadsmakt kommer att vara större när underprissättningen upphör än det hade varit om
företaget inte hade börjat med beteendet överhuvudtaget, dvs. om företaget sannolikt
kan dra nytta av uppoffringen (Meddelande från kommissionen – Vägledning om
kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, OT 24.2.2009,
C 45/7, punkt 70). Tingsrätten har redan funnit att marginalpressen innebar att konkurrenterna tappade konkurrenskraft gentemot TeliaSonera.

Vid marginalpress kan det uppstå utestängningseffekter (förhandsavgörandet, punkt
31), något som också konkret har uppstått i enlighet med vad tingsrätten redan har
funnit. För att kunna visa att förfarandet varit objektivt berättigat skulle TeliaSonera
behöva klargöra att denna utestängningseffekt motvägs eller rentav uppvägs av fördelar i effektivitetshänseende som även gynnar konsumenten, samt att det finns ett sam-
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band mellan fördelarna för marknaden och konsumenterna och utestängningseffekten.
Någon sådan utredning har inte lagts fram.

Påverkas handeln mellan medlemsstater?

I och med att en dominerande ställning har förelegat i hela Sverige under den i målet
aktuella tiden kan handeln mellan medlemsstater ha påverkats (mål C-52/07 TV 4 och
Kanal 5 REG 2008 s. I-9275, punkt 22 med hänvisningar).

Tingsrätten ska därför med stöd av artikel 3.1 i förordning 1/2003 tillämpa inte bara
konkurrenslagen utan även artikel 102 FEUF på förfarandet.

Uppsåt/oaktsamhet

Marknadsdomstolen har slagit fast att kravet på uppsåt är uppfyllt, om ett företag eller
någon som handlar på dess vägnar inte kunnat vara omedvetet om att det påtalade förfarandet begränsade konkurrensen (MD 2005:7). Det är inte nödvändigt att uppsåt eller
oaktsamhet kan konstateras hos en person som intar en ledande ställning i ett företag
utan det är tillräckligt att uppsåt eller oaktsamhet kan konstateras hos en person som
handlat på företagets vägnar. Det krävs inte uppsåt för varje led i förfarandet (MD
2009:11).

Av utredningen har framgått att ansvariga på TeliaSonera mycket väl kände till att
slutkundspriserna och grossistpriserna, i de fall som närmare angetts, var satta så att en
lika effektiv konkurrent inte kunde sälja ADSL-anslutningar till slutkunder annat än
med förlust. Överhuvudtaget framstår det som otänkbart att ett stort företag som TeliaSonera inte haft överblick över sina kostnader. TeliaSonera får därför anses ha begått
överträdelserna i vart fall av oaktsamhet.
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Konkurrensskadeavgift

Om ett företag eller någon som handlar på dess vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen, kan
företaget, på talan av Konkurrensverket, åläggas att betala en konkurrensskadeavgift.
En sådan avgift ska i det enskilda fallet bestämmas med hänsynstagande till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den pågått och andra försvårande eller förmildrande
omständigheter av betydelse.

Ingen avgift ska påföras om överträdelsen är att betrakta som ringa. Av motiven till
konkurrenslagen framgår att ringa fall kan föreligga när en överträdelse med hänsyn
till lagstiftningens allmänna syfte att främja en fri konkurrens framstår som bagatellartad eller försumbar (prop. 1992/93:56 s. 93). Av skäl som framgått är den nu aktuella
överträdelsen inte bagatellartad eller försumbar.

Frågan kan ställas hur konkurrensskadeavgiften ska beräknas.

Avgörande för en överträdelses allvar är omfattningen av de skadliga effekterna på
konkurrensen. Det kan vara fråga om att bedöma såväl den på längre sikt prishöjande
effekten av ett visst handlande som mer direkta ekonomiska skador som åsamkas andra
företag. Ytterligare omständigheter av vikt är den allmänna marknadsbilden, ekonomiskt utbyte, betydelsen av den vara eller tjänst som konkurrensbegränsningen avser
och företagens marknadsandel (MD 2009:11).

Marknadsdomstolen har i avgörandet MD 2005:7 uttalat att av betydelse för bedömningen av överträdelsens allvar är bolagets möjligheter att utöva inflytande på konkurrensen på den i målet relevanta marknaden. Vad gäller möjligheterna att utöva ett sådant inflytande bör ledning främst sökas i bolagens omsättning på denna marknad (MD
2009:11).
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Marknadsdomstolen har i MD 2009:11 uttalat att när det gäller vilka omständigheter
som bör ligga till grund för bedömningen av konkurrensskadeavgiftens storlek kan
ledning hämtas från EG-rättslig praxis.

Med ledning av dessa principer gör tingsrätten följande bedömning.

Första kvartalet år 2003 fanns det cirka 450 000 xDSL-anslutningar i Sverige (källa
Post- och Telestyrelsen, Konkurrensen i accessnätet, 2003, s 15-16). Antalet anslutningar och därmed abonnemang är ett mått på omfattningen av missbruket, eftersom
TeliaSonera endera hade dessa abonnenter som slutkunder (cirka 340 000 abonnenter)
eller tillhandahöll anslutningar till dem genom sina avtal med konkurrenter genom
grossistprodukten (cirka 110 000 abonnenter). En mer konservativ beräkning utgår från
vad TeliaSonera uppgett om antalet portar som var upptagna av kunder per den sista
december 2002, dvs. strax innan missbruket upphörde. Antalet uppgick till 370 000
portar, varav 270 000 upptogs av TeliaSoneras kunder. Motsvarande uppgifter förekommer i rapporten Svensk telemarknad 2003.

TeliaSonera hade i januari 2003 ett slutkundspris om 260 kr per månad för gruppavtal
och 300 kr för singelavtal. Det är ostridigt att ungefär hälften av TeliaSoneras kundstock avsåg gruppavtal och andra hälften singelavtal. Priserna gentemot konkurrenterna var, som framgått, 230 kr per månad vid samma tidpunkt.

TeliaSoneras omsättning på ADSL-anslutningar bör med dessa utgångspunkter ha
uppgått till 1,2 miljarder kr på årsbasis, beräknat momentant på kundstocken i januari
2003 då missbruket upphörde. Omsättningen härrör dels från grossistmarknaden där
TeliaSonera hade monopolställning, dels från slutkundsmarknaden där TeliaSonera
hade en mycket stark ställning. Det yrkade beloppet, 144 miljoner kr, utgör cirka 12
procent av en enda sådan årsomsättning. Tingsrätten har beaktat att TeliaSonera under
den tid då missbruket pågick gradvis byggde upp sin kundstock från noll, varför det
genomsnittliga antalet kunder, och därmed omsättningen, var betydligt lägre åren
2000-2002/03. Beräkningsgrunden innebär att TeliaSoneras omsättning på såväl gros-
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sist- och slutkundsmarknaden beaktas, vilket är motiverat eftersom marknaderna var
nära förbundna med varandra (jmf förhandsavgörandet, punkterna 87-88). Missbruket
på grossistmarknaden har haft direkta effekter på slutkundsmarknaden. Antalet abonnenter på slutkundsmarknaden steg under de år som följde efter missbruket, varvid
TeliaSoneras konkurrenskraft blev bättre än vad den skulle ha varit missbruket förutan.
Missbruket har haft konkurrensbegränsande effekter. Som framgått var marknadsandelarna trögrörliga vilket torde innebära att missbruket fått långsiktiga effekter. En konservativ beräkning av konkurrensskadeavgiften baserar sig på en uppskattad årsomsättning utifrån antalet abonnenter på såväl grossist- som slutkundsmarknaden vid den
tidpunkt då missbruket upphörde.

Missbruket har pågått i två år och åtta månader, med varierande omfattning och intensitet. Om varaktigheten tas i beaktande utgör den yrkade avgiften endast 4,56 procent
av TeliaSoneras av tingsrätten beräknade omsättning på ADSL-anslutningar i januari
2003.

Som framgått har tingsrätten funnit att missbruk har förekommit i något mindre omfattning än vad som påståtts av Konkurrensverket. Trögheten i Bostreamavtalet innebar
att prishöjningarna endast avsåg Bostreams nya kunder i enlighet med vad som redovisats tidigare i domskälen. Vidare kan inte TeliaSonera anses ha marginalpressat gentemot marknaden i stort, utan endast under avgränsade tidsperioder och gentemot specifika konkurrenter (se s. 77 ovan). Enligt bestämmelserna i 17 kap 3 § rättegångsbalken
utgör Konkurrensverkets beloppsmässiga yrkande den övre gränsen för konkurrensskadeavgiftens storlek. Inom den ramen är tingsrätten dock fri att bestämma avgiftens
storlek beträffande de överträdelser som funnits styrkta i målet (MD 2009:11).

Sammantaget finner tingsrätten att TeliaSonera ska förpliktas att betala konkurrensskadeavgift med yrkat belopp, 144 miljoner kr.
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Rättegångskostnader

TeliaSonera är förlorande part och ska stå sina egna rättegångskostnader i målet.

Sekretessfrågor

De aktbilagor som framgår av domsbilaga L har lagts fram vid offentlig förhandling i
målet, muntligen eller genom hänvisning, och omfattas därför inte av sekretessreglering.

I målet förekommer alltjämt ett antal handlingar som omfattas av sekretessreglering.
Eftersom dessa handlingar inte har lagts fram vid offentlig förhandling gäller sekretessregleringen utan att något särskilt förordnande om detta ska göras i domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se domsbilaga M (Dv 401).
Överklagande, ställt till Marknadsdomstolen, ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 23 december 2011. Det krävs prövningstillstånd.

Cecilia Klerbro

Ingeborg Simonsson

I avgörandet har deltagit de ekonomiska experterna professor Marcus Asplund och
docent Jens Josephson. Enhälligt.
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Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

DV 401 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1.

det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2.

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

1.

den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer för
domen,

2.

parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

3.

den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,

4.

grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5.

de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6.

de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upply sningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan
komma att användas med er i målet/ärendet, kan
sådant delgivningssätt också komma att användas
med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

www.domstol.se

