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Post- och telestyrelsen 
 
Ärende: 15-2816 

 
Insänt via e-post till: 
hogkvalitativttilltrade@pts.se  

 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till 
marknadsavgränsning på grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde och får med anledning av 
detta framföra följande.  
 
Generella kommentarer på utkastet till marknadsavgränsning 
 
Den beskrivning som kommissionen gör av slutkundsmarknaden stämmer i stort överens med 
svenska förhållanden. Com Hem anser vidare att PTS utkast till marknadsbeskrivning och 
avgränsning av såväl slutkundsmarknaden som grossistmarknaden för högkvalitativa tjänster till 
stora och medelstora företag är rättvisande. Medelstora och stora företag efterfrågar primärt 
möjligheten att kommunicera via det allmänna telefoninätet, via internet och mellan sina olika 
verksamhetsställen.  
 
Det kan vidare noteras att företag i allt större utsträckning även efterfrågar mobila 
telefonilösningar som komplement till detta. Även om sådana tjänster, vilket också PTS 
konstaterar, inte är högkvalitativa och därför inte bör anses utgöra en del av den relevanta 
marknaden finns skäl att kommentera svårigheterna för aktörer som inte är mobiloperatörer eller 
har MVNO-avtal. Det har erfarenhetsmässigt visat sig att trösklarna för att komma in på detta 
marknadssegment är höga och är enligt Com Hem således problematiska för 
marknadsutvecklingen. Det finns skäl att tro att företagens behov av mobil kommunikation 
kommer att öka över tid och att detta på sikt kommer att vara en central del av företagens 
framtida kommunikationslösningar. Skulle dessa trösklar kvarstå anser Com Hem att PTS 
behöver vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla operatörer ges möjlighet att erbjuda 
även mobila tjänster. 
  
Utifrån PTS beskrivning av den relevanta produktmarknaden på slutkunds- och grossistnivå är 
det en korrekt slutsats att grossistmarknaden ska anses vara nationell till sin geografiska 
omfattning.  
 
 
Marknad 4:s relation till marknad 3a bör tydliggöras 
 
Com Hem instämmer i PTS bedömning att marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a) utgör en 
annan grossistmarknad än marknaden för högkvalitativt tillträde. Däremot anser Com Hem att det 
finns brister i tydligheten avseende vad som ska anses omfattas av de olika marknaderna.  
 
PTS har i beslut den 19 februari 2015 (dnr 11-9312 och 11-9306) analyserat massmarknaden för 
fasta bredbandstjänster och bedömt att efterfrågan från hushåll och mindre företag skiljer sig från 
efterfrågan från stora och medelstora företag på ett sådant sätt att de utgör separata 
slutkundsmarknader. Av PTS aktuella utkast till marknadsavgränsning framgår att den reglering 
som ålagts TeliaSonera på marknaderna för lokalt och centralt tillträde inte syftar till att avhjälpa 
eventuella konkurrensproblem som uppstår i en situation där medelstora och stora företag 
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efterfrågar internet med högkvalitativ anslutning. Com Hem anser det dock vara rimligt att 
skyldigheterna på marknad 3a om lokalt tillträde även kan användas för att leverera 
kommunikationstjänster till medelstora och stora företag. PTS bör av detta skäl tydliggöra hur 
marknad 3a och 4 förhåller sig till varandra i detta avseende.  
 
  

    * * *  
Kontaktperson hos Com Hem: 
Jacob Bolin 
Public Affairs Manager 
Kommunikationsavdelningen 


