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Första samrådet av förslag till marknadsavgränsning avseende 

grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4) 
 
Post- och telestyrelsen (PTS) har gett berörda parter möjlighet att inkomma med 

synpunkter på ett förslag till marknadsavgränsning avseende grossistmarknaden för 

högkvalitativt tillträde (dnr 1528-16). Detta dokument innehåller Telenor Sverige AB:s 
(Telenor) kommentarer på förslaget. 

 
Sammanfattning 

 
Telenor anser att PTS utkast innehåller en bra och rättvisande beskrivning och analys 

av både slutkundsmarknaden och grossistmarknaden för högkvalitativa tjänster till 
stora och medelstora företag. Telenor tillstyrker PTS slutsatser när det gäller 

marknadsavgränsningen av både slutkundsmarknaden och grossistmarknaden för 

kapacitetstjänster till stora och medelstora företag. Telenor saknar emellertid en analys 
avseende möjligheten att använda kapacitetstjänster på marknaden för backhaul i 

mobilnät. Telenor efterfrågar även ett förtydligande avseende avgränsningen mellan 
marknad 4 och marknad 3a. 

 
 

Kommentarer på förslaget till avgränsning av slutkundsmarknaderna för högkvalitativa 
tjänster 

 

Telenor instämmer i PTS beskrivning av stora och medelstora företags behov av 
högkvalitativa kommunikationstjänster, samt de slutkundstjänster som är relevanta för 

analysen av grossistmarknaden, nämligen möjligheten för stora och medelstora företag 
att kommunicera via det allmänna telefoninätet, via internet och mellan företagets 

geografiskt skilda verksamhetsställen. 
 

Telenor har inget att invända mot PTS substitutionsanalyser på efterfråga- respektive 
utbudsidan på slutkundsmarknaden. Telenor har inte heller några anmärkningar på PTS 

beskrivning av leverantörer på slutkundsmarknaden.  

 
Telenor delar vidare PTS bedömning att slutkundsmarknaden är nationell. 

 
 

Kommentarer på förslaget till avgränsning av grossistmarknaden för högkvalitativt 
tillträde 

 
Telenor instämmer i PTS beskrivning av grossistkundernas behov av högkvalitativt 

tillträde för att kunna leverera de slutkundstjänster som PTS beskriver i avsnitt 2.4. i 

utkastet, nämligen högkvalitativa kapacitetstjänster med dedikerat kapacitet och 
högkvalitativa kapacitetstjänster med eller utan möjlighet till QoS. Kapacitetstjänster 

utan QoS är en mindre, dock väl så viktig komponent i de kommunikationstjänster som 
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stora och medelstora företag efterfrågar. För en tillhandahållare av 

kommunikationstjänster till företag är det viktigt att ha tillgång till denna grossisttjänst, 
då en företagskund vanligtvis begär att en och samma leverantör kan koppla ihop alla 

företagets verksamhetsställen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är inte 

ovanligt att vissa av dessa verksamhetsställen enbart går att nå via en kapacitetstjänst 
utan QoS, eller att alternativet till en kapacitetstjänst utan QoS är för avancerat och 

dyrt i relation till kommunikationsbehovet på vissa verksamhetsställen. 
 

Telenor instämmer i PTS bedömning att marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a) 
utgör en annan grossistmarknad än marknaden för högkvalitativt tillträde. Telenor 

anser dock att det är önskvärt att PTS tydliggör att ett lokalt tillträde (t.ex. LLUB) som 
används för att leverera kommunikationstjänster till stora och medelstora företag 

omfattas av marknad 3a-regleringen. 

 
När det gäller frågan om kapacitetstjänster till basstationer vill Telenor påpeka att 

kommissionen anser att nationella regleringsmyndigheter har möjlighet att analysera 
huruvida tjänster på grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde kan användas för att 

koppla upp bl.a. mobila basstationer, exempelvis i områden som är mindre 
tätbefolkade1. Telenor anser att det finns anledning för PTS att göra en sådan analys. 

Kraven på mobilt backhaul blir att högre, samtidigt som det är problematiskt att få 
tillgång till mobilt backhaul med tillräckligt kapacitet i vissa områden i landet. Ett 

inkluderande av kapacitetstjänster för mobilt backhaul på marknad 4 kan bidra till en 

bättre utbyggnad av mobilnäten i mindre tätbefolkade områden i Sverige. 
 

Telenor instämmer i PTS bedömning att våglängdsförbindelser inte utgör ett funktionellt 
substitut till högkvalitetstillträde. 

 
Telenor instämmer i slutsatserna i PTS substitutionsanalys avseende 

grossistmarknaden. Det finns ingen anledning att dela upp marknaden på olika 
kapacitetsklasser. Ethernet är ett substitut för SDH, även om SDH fortfarande är en 

viktig kapacitetstjänst för en del kunder på slutkundsmarkanden. Kapacitetstjänster 

med dedikerad kapacitet såväl som kapacitetstjänster med icke-dedikerad kapacitet 
med eller utan prioritet måste anses ingå på samma marknad. 

 
Telenor delar PTS inställning avseende den geografiska avgränsningen av 

grossistmarkanden, inklusive slutsatsen att grossistmarknaden är nationell. 
 

 
Telenor står till PTS förfogande för det fall PTS vill diskutera kommentarerna i detta 

dokument i mer detalj. 

 
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
 

Telenor Sverige AB 
Arjan Scherpenhuijzen 

                                                 
1 Explanatory note avseende kommissionens rekommendation om relevanta marknader, s 51, “NRAs may 

however consider and analyse whether the provision of wholesale leased lines or equivalent inputs in the 

wholesale high-quality market is able to provide, for instance in remote areas, a connection to mobile stations 

and between the co-located equipment and the accessing operator's core network.” 


