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Samråd med berörda parter angående 
förslag till beslut avseende marknaden för 
terminerande kapacitetsförbindelser 

Post- och telestyrelsen (PTS) har till uppgift att genomföra marknadsanalyser 
för att: 

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

• identifiera operatörer med betydande inflytande på dessa marknader 
samt  

• ålägga lämpliga skyldigheter i syfte att motverka konkurrensproblem 
 

PTS har utarbetat ett förslag till marknadsanalys, SMP-analys och skyldigheter 
avseende ovan nämnda marknad och efterfrågar nu synpunkter på förslaget 
från marknadens aktörer. 

TeliaSonera som är beslutsutkastet adressat har fått möjlighet att yttra sig över 
den föreslagna regleringen under perioden 2012-12-19 till 2013-01-25. Enligt 
företaget är den nya marknadsdefinitionen och synen på konkurrenssituationen, 
liksom sättet att bedöma marknadsstyrka, en så väsentlig förändring att PTS 
innan notifering sker till EU-kommissionen bör genomföra ett nytt samråd av 
den aktuella marknaden1.  

PTS samråder vanligtvis ett beslutsförslag två gånger innan notifiering till EU-
kommissionen. Myndigheten anser dock i likhet med TeliaSonera att de 
förändringar som genomförts sedan det tredje samrådet är sådana att 

                                                 

1 TeliaSoneras yttrande Diarienr: 10-9331 aktbilaga 254 
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marknadens aktörer bör få ytterligare en möjlighet att kommentera 
beslutsförslaget.  

Förändringar från det tredje samrådet 

Under det senaste samrådet som genomfördes under perioden 2012-06-20 till 
2012-08-31 inkom många relevanta synpunkter på det då aktuella 
beslutsutkastet. PTS har bearbetat respondenternas synpunkter vilket resulterat 
i förändringar i beslutsutkastet. 

Delar som förändrats efter tredje samrådet är: 

• Produktmarknaden har analyserats vilket resulterat i en sammanslagning 
av de två tidigare marknaderna under och över 30 Mbit/s.  

• Analysen angående geografisk avgränsning har omarbetats. Marknaden 
föreslås fortfarande vara nationell.  

• Beräkning av marknadsandelar för bedömning av betydande inflytande 
baseras nu på totalförsäljning dvs. extern- och intern försäljning. 

• Skyldigheterna har förändrats: 
o Tillträdesskyldigheten är begränsad till att gälla inom 

förmedlingsområden 
o Skyldighet om samlokalisering har tagits bort 
o Skyldighet att offentliggöra uppgifter om intern 

verksamhetsöverlåtelse har tagits bort  
o Icke-diskriminerande prissättning föreslås nu gälla som metod 

för samtliga priskomponenter i beslutet. 

Frågor som PTS önskar få besvarade 

Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer 
angående förslagen till beslut. För att PTS ska få ett så gediget underlag som 
möjligt inför utformningen av besluten är det viktigt att berörda parter lämnar 
synpunkter på förslagen till PTS.  

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

Produktmarknadsavgränsning 

Överrensstämmer analysen av grossistkunders efterfrågan i den föreslagna 
marknadsavgränsningen med er uppfattning? 
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Geografisk avgränsning 

Anser ni att marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser är nationell? 

Betydande inflytande 

Anser ni att PTS bedömningen att operatören TeliaSonera har ett betydande 
inflytande på marknaden är korrekt? 

Skyldigheter 

I föregående samråd föreslog PTS införandet av flera nya skyldigheter på 
marknaden. En anledning att införa nya skyldigheter på en reglerad marknad 
kan vara att en operatör med betydande inflytande har missbrukat sin ställning 
på marknaden. PTS har, sedan det nuvarande beslutet började gälla (2005), inte 
fått någon indikation från någon av marknadens aktörer på att 
marknadsproblem förekommit. Myndigheten överväger därför i nuvarande 
förslag att inte införa flera av de tidigare föreslagna nya skyldigheterna.  

1. Vad anser ni om PTS förslag att inte införa nya skyldigheter i 
beslutsutkastet? 

2. Har ni några konkreta exempel på uppkomna marknadsproblem som 
skulle kunna ligga till grund för att införa nya skyldigheter? 

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, marknadens aktörer, 
Europeiska gemenskapens kommission och nationella regleringsmyndigheter 
inom EU och EES-området tillfälle att yttra sig över det föreslagna beslutet.  

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till beslut kan göra detta skriftligen 
till PTS på adressen smp@pts.se senast den 1 mars 2013. 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 beslutsutkastet vänligen kontakta: 
Johan Nilsson, 08-678 57 20, johan.nilsson@pts.se 

 


