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Konkurrensavdelningen 
Enheten för samtrafik 
Marielle Sjögren  
Peter von Wowern 
 

Till berörd part 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Första samråd av förslag till beslut avseende 
• marknaden för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast 

anslutningspunkt – för hushåll och andra kunder (marknad 1), 
• marknaden för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast 

nätanslutningspunkt (marknad 2), 
• marknaderna för samtalsterminering i respektive operatörs individuella 

allmänna telefonnät via en fast nätanslutningspunkt (marknad 3), samt 
• marknaderna för samtalsterminering i individuella mobiltelefoninät 

(marknad 7). 

Post- och telestyrelsen (PTS) har bl.a. till uppgift att genomföra 
marknadsanalyser för att 

• fastställa marknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat 
att införa skyldigheter, 

• identifiera operatörer med betydande inflytande, samt 
• ålägga skyldigheter för operatörer med betydande inflytande, i syfte att 

motverka konkurrensproblem. 

PTS har utarbetat förslag beslut avseende de fyra marknader som anges ovan, 
och efterfrågar nu synpunkter på förslagen från marknadens aktörer, genom ett 
första samråd. 

PTS har också genomfört en konsekvensanalys gällande frågan om beräkning 
av samtrafikpriser med särkostnad och önskar även synpunkter på denna. 
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Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 
Reglerna om samråd, som finns i 8 kap. lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK), syftar till att ge marknadens aktörer, Europeiska 
gemenskapens Kommission och andra berörda parter tillfälle att yttra sig över 
förslagen till beslut.  

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen 
till PTS på adressen peter.vonwowern@pts.se senast den 2 april 2012. Svaren 
kommer att publiceras på PTS hemsida. 

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 svaret publiceras på PTS webbplats. 
  
Om ni har några frågor med anledning av utkasten till beslut, vänligen kontakta: 
Peter von Wowern, 073-644 56 26, peter.vonwowern@pts.se. 

 

Frågor som kan vara utgångspunkt för samrådssvaren 
Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer och 
andra berörda angående förslagen till beslut. För att PTS ska få ett så gediget 
underlag som möjligt inför utformningen av beslutet är det viktigt att berörda 
parter lämnar synpunkter på förslaget till PTS.  

PTS välkomnar alla synpunkter vad avser förslagen till beslut, men eftersom de 
skyldigheter som åläggs företag med stöd av LEK ska vara ändamålsenliga, 
proportionella och främja konkurrensen vore det särskilt värdefullt för PTS att 
få ta del av berörda parters uppfattning vad gäller följande frågor. 

1. Delar ni PTS uppfattning i fråga om marknadsavgränsningarna i 
avsnitt 3 i respektive beslutsutkast? Särskilt gäller detta 
marknadsavgränsningen på marknad 1, tillträde till det allmänna 
telefonnätet via en fast anslutningspunkt, då 
marknadsavgränsningen bl.a. har betydelse för frågan om 
marknaden ska regleras eller inte.  

2. Är beskrivningen av konkurrensproblemen på de aktuella 
marknaderna rättvisande? Om det saknas några viktiga aspekter i 
beskrivningarna, ange vilka. 

3. Omhändertar de beskrivna skyldigheterna 
konkurrensproblemen på marknaderna på ett verkningsfullt sätt, 
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eller behöver skyldigheterna justeras? Ange i så fall hur och skälen 
för detta. 

4. Vilka konsekvenser, såväl fördelar som nackdelar, får de föreslagna 
besluten för 

a. Er fortsatta verksamhet? 
b. Konkurrenssituationen på grossistnivå? 
c. Konkurrenssituationen på slutkundsnivå 

5. När det gäller frågan om prisreglering på marknad 1; tillträde till 
det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt,  framgår av 
en bilaga till beslutsutkastet att PTS överväger att antingen behålla 
nuvarande reglering (Retail minus) eller övergå till FDC. Här har 
PTS identifierat ett antal faktorer som myndigheten anser har stor 
betydelse för valet av prisregleringsmetod. PTS önskar därför att ni 
särskilt lämnar synpunkter över följande, gärna med eventuellt 
underlag för era ståndpunkter: 

a. Effekterna för slutkunderna på kort och lång sikt?  
b. Förutsättningarna för att uppnå målet om en hållbar 

konkurrens 
c. Största möjliga teknik- och konkurrensneutrala reglering 
d. Minst ingripande åtgärd för att komma tillrätta med 

identifierade konkurrensproblem 
e. Minimering av svårigheter vid implementering och 

tillämpning 
 

Begäran om uppgift enligt 8 kap. 1 § LEK  
PTS begär, med stöd av 8 kap. 1 § LEK, följande uppgifter från de företag som 
anges i nedanstående sändlista. Uppgifterna ska ha kommit in till PTS senast 
den 2 april 2012 till adressen peter.vonwowern@pts.se .  
 

1. Ange namn och organisationsnummer för de juridiska personer som 
ingår i företaget och som bedriver verksamhet på sådan marknad 
omfattas av förslaget till beslut.’ 

2.  Ange vilken typ av verksamhet som respektive juridisk person enligt ert 
svar på fråga 1 bedriver på sådan marknad (exempelvis produktion eller 
försäljning). 

3.  Ange namn och organisationsnummer för de juridiska personer som 
ingår i företaget och som bedriver verksamhet på marknader som är 
vertikalt integrerade i relation till sådan marknad som omfattas av 
förslagen till beslut. 

4.  Ange vilken typ av verksamhet (exempelvis produktion eller 
försäljning) som respektive juridisk person enligt ert svar på fråga 3 
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bedriver på marknader som är vertikalt integrerade i relation till sådan 
marknad som omfattas av förslagen till beslut. 

5.  Bifoga organisationsskiss över de juridiska personer som ingår i 
företaget. Den bifogade organisationsskissen ska innehålla uppgift om 
ägandeförhållandena samt, i del fall det inte redan framgår av svaren till 
ovanstående frågor, de juridiska personernas organisationsnummer 

 
 
Samrådets fyra steg  
Det formella samråd som nu inleds består av fyra steg innan PTS kan fatta ett 
slutgiltigt beslut för de marknader som berörs 

Första samrådet med operatörer  

Operatörerna får under en månad tillfälle att yttra sig om förslagen till beslut 
vad gäller den marknadsavgränsning, identifiering av företag med betydande 
inflytande och de skyldigheter som PTS avser att besluta om. Efter samrådet 
publiceras operatörernas yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar sedan in 
relevanta delar av yttrandena i beslutsutkasten.  
 
Andra samrådet med operatörer samt med Konkurrensverket  

Operatörerna får återigen under en månad tillfälle att yttra sig om förslagen till 
beslut. Förslagen till beslut skickas även till Konkurrensverket som samma tid 
på sig att avge yttranden. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på 
PTS webbplats. PTS arbetar sedan in relevanta delar av yttrandena i 
beslutsutkasten.  
 
EU-kommissionen och regleringsmyndigheter underrättas  

Sedan den 1 juli 2011 gäller nya regler beträffande samråd med EU-
kommissionen och andra berörda organ. Förslagen till beslut skall överlämnas 
såväl till EU-kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna 
som till organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation, Berec. EU-kommissionen och de europeiska 
regleringsmyndigheterna får en månad att lämna yttranden om besluten. 
Kommissionen har möjlighet att utsträcka denna period om kommissionen 
överväger att inte godta förslag till beslut om att fastställa en marknad som 
avviker från kommissionens rekommenderade marknader eller som avser 
identifiering av företag med betydande inflytande. Om kommissionen beslutar 
sig för att inte godta ett sådant förslag till beslut får PTS inte meddela beslut. 
Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras 
sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från 
kommissionens beslut. Om kommissionen beslutar att inte godta ett förslag till 
beslut om skyldigheter får PTS inte meddela beslut förrän Kommissionen 
lämnar en rekommendation eller återkallar sina förbehåll. PTS publicerar 
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förslagen till beslut på PTS webbplats. Eventuella omarbetningar av 
beslutsutkasten utifrån EU-kommissionens yttrande görs.  
 
Slutgiltigt beslut  

När PTS slutligen har fattat beslut skickas det till berörda parter och publiceras 
på PTS webbplats, www.pts.se. 

 

Sändlista 

Fast terminering 

 

AllTele Allmäna Svenska Telefon AB 

Bahnhof AB 

Colt Technology Services AB 

ComHem AB 

Devicom AB 

DGC Access AB 

Direct2Internet AB 

First New Media Scandinavia AB 

Götalandsnätet AB 

Hi3G Access AB 

Infonet Broadband Service Corporation 

Intelecom Sweden AB 
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IP-Only Telecommunication AB 

Net at Once Sweden AB 

Orange Business Sewden AB 

Phonera AB 

QuickNet AB 

Streamtel AB 

TDC Sverige AB 

TelaVox AB 

Tele2 Sverige AB 

Teledigit Scandinavia AB 

Telenor Sverige AB 

Unicorn Telecom AB 

Verizon Sweden AB 

 

 Mobil terminering 

 

TeliaSonera AB 

Telenor Sverige AB 

Tele2 Sverige AB 

Hi3G Access AB 
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Netett Sverige AB 

Mundio Mobile Sweden Limited 

TDC Sverige AB 

AllTele Allmänna Svenska Telefon AB 

Lycamobile Sweden Limited 

Götalandsnätet AB 

 

 


