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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne

Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens

Enligt en lagrådsremiss den 17 januari 2008 (Näringsdepartementet)

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Helene

Ramqvist.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås att en dominerande bredbandsoperatör

som äger ett metallbaserat accessnät med tvinnad parkabel (i

fortsättningen kallat endast metallbaserat accessnät) ska kunna

förpliktas att genomföra en funktionell separation. Skyldigheten ska

omfatta operatörer som är skyldiga att tillhandahålla nätet för

grossister och som också tillhandahåller bredbandstjänster på

slutkundsmarknaden (vertikalt integrerade operatörer). Enligt

förslaget ska de verksamheter avskiljas som förvaltar, driver och

tillhandahåller nätet med nödvändiga tillhörande installationer. Det

ska också kunna krävas att separationen sker så att de avskilda

verksamheternas oberoende säkerställs. Om den dominerande

operatören frivilligt åtar sig att funktionellt separera verksamheterna,

ska det åtagandet i stället kunna godtas.
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Förslaget rör alltså ett organisatoriskt avskiljande av verksamhe-

terna. Någon möjlighet att ålägga en operatör en strukturell sepa-

ration ska inte finnas, dvs. det ska inte gå att ålägga en operatör en

ägarmässig separation.

Det metallbaserade accessnätet ägs till största delen av TeliaSonera

AB. Bolaget är skyldigt att tillhandahålla nätet för grossister. Nätet

byggdes ursprungligen för den fasta telefonin. Enligt uppgift i lag-

rådsremissen kan nästan 97 procent av de drygt fem miljoner abon-

nemangslinjer som är knutna till det fasta telefonnätet få bredband

via detta nät. De alternativa näten, t.ex. näten för kabel-TV och

fiberaccessnäten, står för omkring 35 procent av bredbands-

accesserna. Det betyder att ungefär 65 procent av slutkunderna på

bredbandsmarknaden har anslutning via det metallbaserade nätet.

Lagförslaget motiveras i lagrådsremissen med att det föreligger

konkurrensproblem på marknaden för tillträde till det metallbaserade

accessnätet. Enligt remissen bottnar problemen i dels att konkurren-

terna diskrimineras, dels brist på insyn i relation till accessnätägaren.

De tillsynsverktyg som lagen erbjuder sägs i remissen inte vara

effektiva. Syftet med lagförslaget anges vara att säkerställa icke-

diskriminering och insyn på denna marknad.

De erfarenheter som redovisas i lagrådsremissen av funktionella

separationer av det nu föreslagna slaget är begränsade. För att nå

det avsedda syftet krävs att separationen blir effektiv. Det ska, med

ett i lagrådsremissen använt uttryck, vara vattentäta skott mellan

verksamheterna. Även om det måste antas vara förknippat med

svårigheter att i verkligheten nå en sådan åtskillnad bör dock enligt

Lagrådets mening ett system med funktionell separation kunna bidra

till att tillsynsmyndigheten får bättre möjligheter till insyn och att

säkerställa icke-diskriminering.
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Remissförslaget innebär en begränsning av den rätt till respekt för

egendom som kommer till uttryck i artikel 1 första stycket i det första

tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Ett införande av bestäm-

melser om funktionell separation kan enligt Lagrådets mening vara

motiverat med hänsyn till allmänintresset av en fungerande och

effektiv konkurrens på bredbandsmarknaden och därmed också vara

förenligt med konventionens krav. Lagrådet återkommer i det föl-

jande till den utformning av bestämmelserna som föreslås.

Bestämmelserna om funktionell separation föreslås bli intagna i

lagen om elektronisk kommunikation. Med denna lag har ett antal

EG-rättsakter genomförts i svensk rätt. Till dessa hör Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om

tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och

tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet) och direktiv 2002/21/EG av

den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska

kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet).

Utöver vissa i tillträdesdirektivet särskilt angivna skyldigheter ger

artikel 8.3 andra stycket en nationell regleringsmyndighet möjlighet

att under exceptionella omständigheter införa andra skyldigheter

avseende tillträde eller samtrafik. Sådana skyldigheter får införas

endast för operatörer med betydande inflytande på marknaden. När

myndigheten överväger att införa sådana skyldigheter ska den lägga

fram en begäran om detta för kommissionen, som ska fatta ett beslut

som tillåter eller förhindrar myndigheten att vidta åtgärderna.

Lagrådet vill inte ifrågasätta att ett åläggande enligt förslaget att funk-

tionellt separera verksamheter omfattas av regleringen i artikel 8.3

andra stycket i tillträdesdirektivet. Frågan är dock om man nu bör

införa bestämmelser om funktionell separation enligt remissförslaget
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mot bakgrund av att kommissionen i november 2007 lagt fram ett

förslag om ändring av tillträdesdirektivet [se kommissionens förslag

till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven

2002/21/EG och 2002/19/EG samt direktivet 2002/20/EG om auktori-

sation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-

tjänster, KOM(2007) 697 slutlig, 2007/0247 (COD)]. Kommissions-

förslaget innebär bl.a. att det ska införas bestämmelser om funktions-

separering och om frivillig separering av ett vertikalt integrerat före-

tag.

Att ett EG-rättsligt arbete inletts för att reglera funktionella separa-

tioner reser spörsmålet om man inte från svensk sida bör avvakta

med en lagstiftning på området. I remissen har man emellertid

uttryckligen och motiverat tagit avstånd från att avvakta med hän-

visning till att saken brådskar och att det annars skulle dröja till

åtminstone år 2010 innan en lagändring på området kan väntas träda

i kraft.

Om man från svensk sida väljer att inte avvakta utgången av den

procedur som inletts inom EG, riskeras givetvis att de regler som nu

föreslås kan komma att behöva ändras inom endast några få år. Det

är oklart vilka negativa följder en sådan ändring kan få, även ur

konkurrenssynpunkt, för en operatör som dessförinnan ålagts

funktionell separation och som anpassat sin organisation efter de

krav som då ställdes upp. Vad som nu sagts utgör ett skäl för att

avvakta. Ett annat skäl är att nya bestämmelser gäller sedan den

1 januari 2008 som syftar till att effektivisera domstolsprocessen vid

överklaganden enligt lagen om elektronisk kommunikation (prop.

2006/07:119, SFS 2007:1375). I remissen framförs emellertid den

uppfattningen att dessa ändringar inte kommer att avhjälpa de

problem som redovisas där som skäl för lagändringen. Även om

Lagrådet inte är helt övertygat om att behovet av en lagstiftning om
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funktionell separation är akut, ser Lagrådet dock från rättsliga

utgångspunkter inte skäl att motsätta sig en lagreglering nu.

Med dessa inledande synpunkter övergår Lagrådet till att kommen-

tera enskildheterna i lagförslaget.

1 kap. 7 §

I paragrafen finns intaget ett antal definitioner på olika termer och

uttryck som förekommer i lagen. I remissförslagets 4 kap. 12 a §

föreslås bestämmelser gällande en vertikalt integrerad operatör.

Lagrådet anser att innebörden av detta uttryck bör förklaras, förslags-

vis i förevarande paragraf.

4 kap.

4 §

Enligt nu gällande första stycke första meningen ska en operatör som

enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en viss marknad i

enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av de skyldigheter som

anges i 5–12 §§. Förpliktelserna ska enligt andra meningen i detta

stycke syfta till att skapa effektiv konkurrens. Det föreslås nu att det

efter den första meningen tilläggs att operatören också får åläggas

skyldigheter enligt 12 a eller 12 b §. I dessa paragrafer, som är nya,

finns bestämmelser som funktionell separation.

Enligt paragrafens andra stycke får en operatör även i andra fall än

som anges i 4 kap. åläggas en skyldighet om tillträde, om det finns

synnerliga skäl för det och åtgärden godkänns av Europeiska

gemenskapernas kommission. Med detta stycke har 8.3 andra

stycket i tillträdesdirektivet genomförts.
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Redan med stöd av den nuvarande bestämmelsen i paragrafens

andra stycke finns det således en möjlighet att ålägga en operatör

olika skyldigheter under de förutsättningar som närmare anges där.

Utifrån denna aspekt skulle det inte krävas några ytterligare bestäm-

melser i lagen för att en operatör ska kunna åläggas funktionell

separation. Någon erinran kan enligt Lagrådets mening dock inte

riktas mot att sådana bestämmelser nu föreslås. Tvärtom är det fråga

om en skyldighet av så ingripande slag att förutsättningarna för ett

sådant ingripande bör bli föremål för en särskild reglering. Till detta

kommer att avsikten är att endast funktionella, och inte strukturella,

separationer ska få åläggas en operatör. Lagförslaget innebär såle-

des i det avseendet en begränsning av bestämmelsen i paragrafens

andra stycke.

Förslaget om funktionell separation visar att det kan behövas särskild

lagreglering för att införa skyldigheter av det slag som avses i 4 §

andra stycket. Bestämmelsen där har en mycket generell utformning.

Lagrådet anser därför att det måste ifrågasättas om inte bestämmel-

sen borde ses över.

I 12 a § finns bestämmelser om skyldighet att funktionellt separera

viss verksamhet och av förslaget till 12 b § följer att en operatör fri-

villigt ska kunna åta sig en funktionell separation. Även om en opera-

tör i fall som avses i 12 b § genom sitt frivilliga åtagande underkastar

sig en skyldighet, innebär detta enligt Lagrådet inte att operatören

ålagts en skyldighet enligt 12 b §. En förpliktelse som följer av 12 b §

ska dock enligt första stycket syfta till att skapa effektiv konkurrens.

Lagrådet föreslår därför att hänvisningen i den föreslagna andra

meningen till 12 b § utgår men att det omedelbart efter denna mening

läggs till följande: ”Av 12 b § följer att en operatör frivilligt kan åta sig

förpliktelser som avses i 12 a §.”
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Att man valt att i 4 § första stycket hänvisa också till 12 b § motiveras

i remissen med att även ett beslut om frivilligt åtagande om funktio-

nell separation ska knytas till samtliga bestämmelser som är kopp-

lade till skyldighetsbeslut enligt lagen. Lagrådet återkommer till detta

uttalande under 12 b §.

12 a §

I paragrafens första stycke finns bestämmelser om förpliktelse för en

vertikalt integrerad operatör att funktionellt separera vissa verksam-

heter. Skyldigheten kan åläggas endast en operatör som har ett

betydande inflytande på en viss marknad och som ålagts skyldighet

om tillträde till ett metallbaserat accessnät. Den förpliktelse som

avses i första stycket hänför sig till vad som kallas local loop

unbundling, LLUB, till skillnad mot förpliktelse gällande s.k. bitströms-

tillträde som regleras i paragrafens andra stycke. I tredje stycket ges

bestämmelser om de villkor som får förenas med en förpliktelse

enligt första eller andra stycket.

Lagrådet anser att bestämmelserna skulle vinna i överskådlighet, om

de föreslagna styckena delades in i skilda paragrafer och dessa i sin

tur fick genomgå en redaktionell bearbetning i syfte att göra texten

mer lättläst. Lagrådet utgår dock i sina förslag i det följande från den

lydelse de remitterade lagförslagen har.

I 12 a § första stycket första meningen anges de gemensamma

förutsättningarna för de efterföljande bestämmelserna i samma

paragraf. För att ett beslut om funktionell separation ska kunna

meddelas krävs att andra åtgärder enligt lagen visat sig otillräckliga

för att säkerställa icke-diskriminering och insyn.
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Remissförslaget får förstås så att det är avsett att svara mot de krav

som ställs upp i artikel 8.3 andra stycket i tillträdesdirektivet, dvs. att

det ska föreligga ”exceptionella omständigheter” för att en operatör

ska kunna åläggas funktionell separation eller med det motsvarande

uttryck som används i 4 § andra stycket ”synnerliga skäl” för

åtgärden.

Syftet med de skyldigheter som kan åläggas en operatör enligt lagen

är att skapa effektiv konkurrens (4 kap. 4 § första stycket). Den före-

slagna första meningen i paragrafen svarar enligt Lagrådet inte mot

detta syfte. Lagrådet anser inte heller att förslaget uppfyller tillträdes-

direktivets krav att det ska föreligga exceptionella omständigheter för

att en operatör ska kunna åläggas skyldigheter utöver de i direktivet

särskilt föreskrivna (jfr även Europakonventionens bestämmelser om

egendomsskydd och uttalandena i prop. 2002/03:110 s. 376 om

innebörden av uttrycket synnerliga skäl i 4 kap. 4 § andra stycket).

Lagrådet anser därför att första meningen måste omformuleras,

förslagsvis enligt följande: ”Har åtgärder för icke-diskriminering och

insyn vidtagits enligt denna lag men har åtgärderna visat sig inte vara

tillräckliga för att uppnå syftet att skapa effektiv konkurrens får, om

det föreligger synnerliga skäl, följande åtgärder vidtas. ”

I resterande del av remissförslagets 12 a § första stycket och i andra

stycket ges bestämmelser om att en operatör kan åläggas att funktio-

nellt separera verksamheter hänförliga till nätet och förutsättningarna

för att en sådan skyldighet ska kunna åläggas. Bestämmelserna får

enligt Lagrådets mening förstås så att lagen inte medger att en

operatör kan åläggas en strukturell separation.

Den skyldighet som kan åläggas operatören enligt lagförslaget är att

organisatoriskt avskilja de verksamheter som avser förvaltning, drift
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och tillhandahållande av nätet med för skyldigheten nödvändiga

tillhörande installationer.

Av författningskommentaren framgår att med förvaltning avses det

löpande underhållet av nätet liksom kortsiktiga investeringar i t.ex.

tillhörande installationer. Strategiska investeringar i infrastrukturen

åsyftas inte, enligt kommentaren. Det är enligt Lagrådet ofrånkomligt

att det här, liksom i andra sammanhang där förvaltningen skiljs ut,

kan uppkomma problem i fråga om var gränsen går för vad som hör

till förvaltningsgrenen. Att det ges ett begränsat utrymme för investe-

ringar inom ramen för en förvaltningsuppgift kan givetvis inverka på

det oberoende som eftersträvas för de avskilda verksamheterna och

som kommer till uttryck i paragrafens tredje stycke.

Av lagrådsremissen framgår att avgränsningen av de verksamheter

som ska avskiljas ska ske med utgångspunkt i det tillträdesbeslut

som gäller då bestämmelsen tillämpas. Det är nämligen i tillträdes-

beslutet som omfattningen av de tillträdestjänster som ska tillhanda-

hållas framgår. Lagrådet förordar att lagtexten kompletteras så att

denna koppling till tillträdesbeslutet kommer till tydligt uttryck.

Förslagsvis kan det sista ledet i första stycket ges följande lydelse:

”… får förpliktas att organisatoriskt avskilja sådan verksamhet som

avser förvaltning, drift och tillhandahållande av nätet och de till nätet

hörande installationer som omfattas av beslutet om tillträde.”

I remissförslagets 12 a § andra stycke finns bestämmelser om

bitströmstillträde (se i fråga om innebörden av detta uttryck lagråds-

remissen avsnitt 5.2 under rubriken Marknaden för bitström, SMP-

operatören och fastställda skyldigheter).

Av författningskommentaren framgår att överlämnande av bitström

kan ske vid olika punkter i accessnätet beroende på den köpande
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operatörens tekniska möjligheter att ta emot signalerna. Beslut om

funktionell separation kan därför behöva omfatta förvaltning, drift och

tillhandahållande av samtliga kopplingspunkter för överlämnande

samt nätet fram till dessa punkter. Detta innebär, sägs det, att

verksamhet som avser nätdelar och tillhörande installationer även

utanför det metallbaserade accessnätet kan innefattas i ett sådant

skyldighetsbeslut.

Mot bakgrund av vad som nu sagts finner Lagrådet det oklart vad

som åsyftas med den i paragrafens andra stycke inskjutna satsen

”om detta sker i ett sådant nät som avses i 9 §”. Det gäller dels vad

som avses med ordet ”detta”. Men också vad hänvisningen i lag-

texten till nät som avses i 9 § står för.

I kommentaren har uttalats att ”definitionen” av en operatör som

ålagts skyldighet om bitströmstillträde inte innefattar skyldighet att

tillhandahålla hyrda förbindelser. Enligt Lagrådet är det också

önskvärt att innebörden av detta uttalande utvecklas närmare.

En operatör som tvingas till en funktionell separation behöver tid för

att genomföra omorganisationen. Det får enligt Lagrådets mening

anses ligga i tillsynsmyndighetens uppgift att utan uttrycklig bestäm-

melse därom se till att operatören ges skälig tid för genomförandet

(jfr vad som i 8 kap. 15 § andra stycket föreskrivs om tidpunkten för

en ändring eller ett upphävande av en skyldighet eller ett villkor).

Med hänvisning till vad Lagrådet nyss uttalat i anslutning till bestäm-

melserna i paragrafens första stycke bör även i det andra stycket

kopplingen till tillträdesbeslutet göras tydligare. Det avslutande ledet i

andra stycket bör därför förslagsvis kunna ges följande lydelse: ”…

även förpliktas att organisatoriskt avskilja sådan ytterligare verksam-

het som omfattas av beslutet om tillträde.”
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I lagrådsremissens förslag till 12 a § tredje stycket finns bestäm-

melser om de villkor som en förpliktelse om funktionell separation får

förenas med. I lagtexten hänvisas till ”Förpliktelsen”. Skrivningen kan

uppfattas så att endast förpliktelse enligt paragrafens andra stycke

åsyftas. Lagrådet föreslår därför att det tredje stycket får inledas med

orden ”En förpliktelse om avskiljande”.

I lagförslaget sägs att det ska vara fråga om villkor som säkrar de

avskilda verksamheternas oberoende i förhållande till operatörens

egen försäljningsverksamhet i slutkundsledet.

Det kan ifrågasättas om kravet ska ställas så högt att villkoren ska

säkra verksamheternas oberoende. Så länge samtliga verksamheter

ingår i en och samma ägarstruktur finns det ekonomiska intressen

som ägaren förfogar över och som kan påverka verksamheternas

oberoende. Lagrådet har i sin kommentar till 12 a § andra stycket

pekat på en sådan situation. Vad som nu sagts innebär enligt

Lagrådets mening att det inte är möjligt att helt tillgodose det i

remissen angivna syftet. Lagrådet förordar därför att lagtexten

utformas så att villkoren ska syfta till att säkerställa de avskilda

verksamheternas oberoende.

Enligt remissförslaget ska villkoren få innefatta krav på att de

avskilda verksamheterna ska drivas av en separat juridisk person

och krav som säkerställer att dess ledning är oberoende. Alternativt

ska villkoren få innefatta krav på att operatörens inflytande över

verksamheterna på motsvarande sätt inskränks genom organisa-

toriska åtgärder. Av lagrådsremissen framgår att den berörda

operatören mot sin vilja ska kunna åläggas att lägga de aktuella

verksamheterna i ett eget aktiebolag endast om tillräckligt oberoende
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inte kan uppnås på annat sätt. Lagrådet anser att lagtexten bör

omarbetas för att bättre svara mot vad som sägs i remissen.

12 b §

I paragrafen finns bestämmelser om frivillig funktionell separation.

En operatör som avses i remissförslagets 12 a § ska enligt 12 b §

första stycket kunna åta sig att avskilja delar av sin verksamhet för

att säkerställa icke-diskriminering och insyn. Ett sådant åtagande ska

i stället få godtas. Ett beslut om godtagande, som kan avse en

bestämd tid, sägs innebära en skyldighet för operatören att följa åta-

gandet. Så länge beslutet gäller ska någon förpliktelse enligt 12 a §

inte få meddelas i de avseenden som åtagandet omfattar.

Enligt Lagrådet synes det oklart vad som i lagtexten avses med ett

åtagande av operatören och att ett åtagande ”i stället” får godtas.

Innebörden bör belysas närmare. Det gäller inte bara frågan under

vilka förutsättningar som ett åtagande ska få godtas, utan också vilka

skyldigheter som kan ingå i ett sådant åtagande och betydelsen av

att åtagandet godtas för möjligheten att ålägga operatören skyldig-

heter i övrigt enligt lagen.

I första stycket sägs vidare att ett beslut att godta ett frivilligt

åtagande innebär en skyldighet för operatören att följa åtagandet.

Som Lagrådet har uttalat i anslutning till 4 kap. 4 § första stycket

innebär ett frivilligt åtagande från operatörens sida inte att denne

ålagts en skyldighet enligt lagen. Vill man uppnå att åtagandet ska

vara att likställa med en sådan skyldighet måste bestämmelsen

formuleras om. Det kan då ifrågasättas om skyldigheten även ska

kunna omfatta åtaganden som går utöver vad som följer av

tillträdesbeslutet.
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I andra stycket föreslås bestämmelser om möjligheten att återkalla

ett godkännandebeslut. Förslaget är utformat med 23 a § konkur-

renslagen (1993:20) som förebild. Bestämmelserna får enligt

Lagrådet anses komplettera bestämmelserna i 8 kap. 15 §.

Enligt remissförslagets andra stycke 2 får återkallelse ske om den

som beslutet gäller bryter mot något åtagande som har angetts i de

villkor som ett frivillig åtagande kan innehålla. Det får enligt

Lagrådets mening anses följa av kraven i 1 kap. 2 § på rimlighet och

proportionalitet att en återkallelse av ett beslut enligt förevarande

paragraf inte kan komma i fråga om operatören endast i ringa mån

brutit mot ett åtagande.

8 kap. 14 a §

Enligt den föreslagna paragrafen får ett beslut om skyldighet enligt

4 kap. 12 a eller 12 b § inte fattas utan att ett förslag till beslutet först

har godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.

Det kan enligt Lagrådets mening ifrågasättas om tillträdesdirektivet

kräver ett godkännande av kommissionen för att en nationell

regleringsmyndighet ska få besluta enligt 4 kap. 12 b § att godta ett

frivilligt åtagande om funktionell separation. Frågan hänger samman

med vad ett sådant beslut innebär. Lagrådet har tagit upp den frågan

under 4 kap. 12 b §.

Med hänvisning till vad Lagrådet har uttalat om att 4 kap. 12 b § inte

innehåller något beslut om skyldighet föreslår Lagrådet att 8 kap.
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14 a § inledningsvis får följande lydelse: ”Ett beslut enligt 4 kap. 12 a

eller 12 b § får inte ...”.


