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Post- och telestyrelsen 

Att: Anders Öhnfeldt 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

hogkvalitativttilltrade@pts.se 

 

Yttrande över utkast till analys av marknaden för högkvalitativt 
tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat det utkast till analys av marknaden för högkvalitativt 

tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt som remitterades av Post- och 

telestyrelsen (”PTS”) den 23 oktober 2015 (”Förslaget”). Tele2 får härmed inkomma med 

följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

i. Tele2 konstaterar att PTS inte har visat på ett fullt ut tillfredsställande sätt att 

en grossistkund kan substituera en SDH-baserad kapacitetstjänst med en 

Ethernet-baserad kapacitetstjänst. PTS har inte heller på ett fullt ut tillfreds-

ställande sätt visat att det är sannolikt att en grossistleverantör av kapacitets-

förbindelser skulle ställa om sin produktion från en Ethernet-baserad 

kapacitetstjänst till en SDH-baserad kapacitetstjänst. 

 

ii. Tele2 föreslår att PTS tar de variationer i utbytbarhet mellan SDH- och 

Ethernet-baserade kapacitetstjänster som Tele2 uppmärksammar i 

föreliggande yttrande i beaktande vid fastställandet av relevant marknad samt 

vid identifieringen av företag med betydande inflytande.       

 

iii. I övrig har Tele2 inget att erinra mot Förslaget.  

               

2. Detaljerade synpunkter 
I fråga om utbytbarhet mellan olika dedikerade kapacitetstjänster anför PTS att en 

grossistkunds val mellan kapacitetstjänster med dedikerad kapacitet baserade på 

traditionella gränssnitt (TDM/PDH/SDH) och kapacitetstjänster med dedikerad 

kapacitet baserade på Ethernet-gränssnitt i huvudsak bestäms av vilken teknik som är 

lämpligast för anslutning till slutkundens utrustning, och att en grossistkunds val av 

kapacitetstjänster baserade på traditionella gränssnitt eller på Ethernet-gränssnitt 

därför beror på om huruvida slutkunden har genomfört ett teknikskifte från krets-

kopplad till ip-baserad teknik. Samtidigt konstaterar PTS att det sker en successiv 

övergång från SDH-baserade kapacitetstjänster till Ethernet-baserade kapacitets-

tjänster. På denna grund drar PTS slutsatsen att Ethernet utgör ett funktionellt 

substitut till SDH utifrån ett efterfrågeperspektiv. 

 

Tele2 tillstyrker PTS:s beskrivning av hur en grossistkunds efterfrågan på 

kapacitetstjänster i stort följer på den för det aktuella fallet relevanta slutkundens 

efterfrågan och val av utrustning. Tele2 tillstyrker också PTS:s beskrivning av att SDH-

baserade kapacitetstjänster successivt ersätts med Ethernetbaserade 

kapacitetstjänster. 
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I detta sammanhang är det emellertid viktigt att uppmärksamma att övergången från 

SDH-baserade kapacitetstjänster till Ethernet-baserade kapacitetstjänster är just 

successiv, och att den följer på slutkundernas successiva övergång från kletskopplad 

till ip-baserad teknik.  

 

Att övergången är successiv innebär att det på en del av slutkundsmarknaden för 

högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster efterfrågas högkvalitativa 

anslutningar till det allmänna telefonnätet baserade på traditionella gränssnitt. För den 

eller de operatörer som söker bemöta denna efterfrågan är det nödvändigt att ha 

tillgång till en insatsvara som också baseras på ett traditionellt gränssnitt. För det fall 

en slutkund efterfrågar en högkvalitativ anslutning till det allmänna telefonnätet 

baserad på ett traditionellt gränssnitt, såsom SDH, utgör således en Ethernet-baserad 

kapacitetstjänst inte ett substitut för den förbindelseköpande operatören som har för 

avsikt att möta slutkundens efterfrågan på en högkvalitativ anslutning baserad på ett 

traditionellt gränssnitt.  

 

I fråga om substituerbarheten utifrån ett utbudsperspektiv anför PTS att en operatör 

som endast innehar ett SDH-baserat transmissionsnät även kan tillhandahålla en 

Ethernet-baserad kapacitetstjänst, s.k. Ethernet över SDH, och att en operatör som 

endast innehar ett Ethernet-baserat transmissionsnät kan tillhandahålla en 

kapacitetstjänst med dedikerad kapacitet baserad på SDH-gränssnitt, s.k. SDH över 

Ethernet. Samtidigt anför PTS att det är osannolikt att en operatör som tillhandahåller 

kapacitetstjänster till grossistkunder skulle ha något intresse av att installera 

ändutrustning med traditionella gränssnitt på specifika förbindelsesträckningar, 

eftersom SDH-baserade transmissionsnät är på väg att fasas ut för att ersättas av 

Ethernet-baserade nät.  

 

Enligt Tele2 pekar detta på att även om Ethernet-baserade kapacitetstjänster kan 

antas utgöra ett utbudssubstitut för kapacitetstjänster baserade på traditionella 

gränssnitt, kan det ifrågasättas om kapacitetstjänster baserade på traditionella 

gränssnitt kan anses utgöra utbudssubstitut för Ethernet-baserade kapacitetstjänster. I 

detta fall tycks substitutionen således vara ensidig. 

 

Tele2 uppmanar PTS att ta de variationer i utbytbarhet som Tele2 uppmärksammat 

ovan i beaktande vid fastställandet av relevant marknad samt vid identifieringen av 

företag med betydande inflytande.   

        

 

 

 

* * * 
 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Head of Public Policy & Government Affairs 


