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TDC Sveriges yttrande angående Första samråd av förslag till 

marknadsavgränsning avseende grossistmarknaden för 

högkvalitativt tillträde (marknad 4) 

 

PTS:s frågor 
 
1. Är beskrivningen och avgränsningen av de aktuella 

slutkunds- och grossistkundsmarknaderna tydlig och 

rättvisande? 

2. Är det något i den föreslagna marknadsavgränsningen 

som framstår som otydligt, saknar motivering eller 

dylikt? 

a. Om ja, beskriv gärna på vilket sätt den är otydlig, 

saknar motivering eller dylikt. 

 
 
TDC:s svar 

 

På en övergripande nivå, anser TDC Sverige att det är svårt att uttala sig om 

marknadsanalysen innan vi får se hur denna kommer att påverka PTS:s 

utkast till beslut. Alla kommentarer i detta yttrande bör beaktas utifrån detta. 

Vidare anser TDC Sverige att det är anmärkningsmärkt att analysen av 

marknad 4 påbörjas först efter att besluten för marknad 3a och 3b har 

fastställts av PTS, givet att samtliga tre marknader är beroende av varandra. 

 

TDC Sverige har följande kommentarer till marknadsanalysen: 

I. TDC Sverige håller med om PTS:s bedömning av 

slutkundsmarknaden som nationell, vilket är en av grundbultarna i 

marknadens dynamik. 

II. TDC Sverige efterfrågar en tydligare beskrivning av korrelationen och 

avgränsningen mellan å ena sidan marknad 4 och å andra sidan 

marknad 3a och 3b. Detta kommer att vara av avgörande betydelse 

för beskrivningen av marknadsdynamiken, liksom för hur en tillsyn i 

praktiken skulle bedrivas (t.ex. om accesserna för en viss slutkund 

ska följa regleringen för marknad 3a eller marknad 4). 



III. TDC Sverige anser att dedikerad kapacitet, ”icke-dedikerad kapacitet 

med QoS” och ”icke-dedikerad kapacitet utan QoS” alla bör vara 

föremål för reglering givet att de alla kan behövas för att realisera en 

enskild kundlösning. Skulle en av dessa accesstyper inte regleras, 

skulle det kunna leda till att många slutkunder i praktiken bara kan 

vända sig till en enda leverantör. Mekaniken inom var och en av 

dessa delmarknader bör därför analyseras separat.  

IV. TDC Sverige ser inte ”SDH över Ethernet” som ett tekniskt och 

kommersiellt gångbart alternativ till SDH. ”SDH över Ethernet” 

används ytterst sällan idag, varken i TDC Sveriges lösningar eller i 

några andra av oss kända lösningar. 

V. TDC Sverige ställer sig frågande till PTS:s bedömning att back-haul 

för mobilbasstationer ej ska ingå i bedömningen. Vi ser inte att EU-

kommissionens rekommendation i frågan specifikt exkluderar denna 

typ av accesser från marknad 4. I sammanhanget vill vi understryka 

betydelsen av accesser för basstationer som används för mobil 

inomhustäckning, vilket även berör t.ex. MVNO:r (virtuella 

mobiloperatörer).  

VI. TDC Sverige noterar också några andra punkter i utkastet och vill 

framhålla följande: 

i. Fast telefoni och datanät köps sällan bundlat för medelstora 

och större bolag eller offentliga organisationer, till skillnad 

mot vad som skrivs på t.ex. sidan 17 och sidan 19 i PTS:s 

utkast. 

ii. Ett annat begrepp än företagsintern kommunikation borde 

användas för att beskriva det som i praktiken är IP-VPN-

marknaden. Företagsintern kommunikation kan lätt uppfattas 

som ett brett begrepp som skulle kunna omfatta allt från 

telefonväxlar till collaborationlösningar och e-mail. 

VII. TDC Sverige är vidare på övergripande nivå måna om att det inte 

sker en okontrollerad SDH-avveckling. Detta eftersom SDH är en 

viktig del i framför allt existerande lösningar för många slutkunder. 

SDH är även viktigt för en del nya lösningar hos slutkunder med 

verksamhet i t.ex. landsbygdsmiljö. 
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