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Samråd av utkast till analys av 
grossistmarknaden för högkvalitativt 
tillträde (marknad 4) 

PTS genomförde i oktober 2015 ett första samråd avseende avgränsningen av 
marknaden. De synpunkter som då inkom har beaktats i det fortsatta arbetet. 
 
Detta andra samråd avser den vidare analys som PTS gjort av 
grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde, huvudsakligen baserat på 
försäljningsdata som insamlats för åren 2012 till 2015.    
 
Sammanfattningsvis visar försäljningsdata att det pågår ett teknikskifte på 
marknaden, från traditionella dedikerade SDH-baserade kapacitetsförbindelser 
till dedikerade och icke-dedikerade Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser. 
Teknikskiftet har medfört att försäljningen av SDH-baserade 
kapacitetsförbindelser halverats på tre år, medan försäljningen av Ethernet-
baserade kapacitetsförbindelser dubblerats under samma period. Många nya 
leverantörer av Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser har etablerat sig på 
marknaden, och successivt tagit allt större marknadsandelar. 
 
Enligt PTS bedömning kännetecknas marknaden av dynamik, och utvecklas i 
riktning mot effektiv konkurrens. Marknaden är därför inte relevant för 
reglering.   
 

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

Reglerna om samråd som finns i 8 kap. lag (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) syftar till att ge berörda parter tillfälle att yttra sig över 
det föreslagna beslutet.  
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Den som vill lämna synpunkter på utkastet till marknadsanalys kan göra detta 
skriftligen till PTS på adressen hogkvalitativttilltrade@pts.se senast fredagen 
den 1 juli 2016. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. 

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av 
sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund 
för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka 
uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS 
webbplats. 

Om ni har några frågor med anledning av utkastet till marknadsanalys vänligen 
kontakta: Anders Öhnfeldt, 08-678 56 56, Anders.Ohnfeldt@pts.se eller Lars 
Erik Axelsson, 08-678 55 60, lars.erik.axelsson@pts.se. 
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