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Första samråd av förslag till 
marknadsavgränsning avseende 
grossistmarknaden för högkvalitativt 
tillträde (marknad 4) 

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 sådana operatörer lämpliga skyldigheter i syfte att motverka 
konkurrensproblem. 

 
Sedan förra marknadsöversynen avseende marknaden för terminerande 
kapacitetsförbindelser (dnr: 10-9331) från 10 juni 2013, har EU-kommissionen 
fastställt en ny rekommendation om relevanta marknader som kan bli föremål 
för förhandsreglering inom området elektroniska kommunikationer. 
Grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde är marknad fyra i denna 
rekommendation och ersätter den tidigare marknaden för terminerande avsnitt 
av hyrda förbindelser.1  
 
För att kunna möta slutkundernas (medelstora och stora företag och 
organisationers) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har EU-
kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka den tidigare marknadens 
omfattning. 

                                                 

1 EU-kommissionens rekommendation från 2014. 
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PTS har nu utarbetat ett förslag till marknadsavgränsning och efterfrågar 
synpunkter på förslaget från marknadens aktörer. 

Jämfört med 2013 års marknadsavgränsning så skiljer sig den nu föreslagna 
marknadsavgränsningen huvudsakligen i följande aspekter: 
 

• Slutkundsmarknaderna omfattar endast tjänsterna telefoni, internet 
och företagsintern kommunikation med högkvalitativ anslutning som 
levereras via en fast anslutningspunkt. Slutkunderna ställer krav på 
kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå. 
 

• Grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde omfattar nu utöver 
kapacitetstjänster med dedikerad kapacitet även kapacitetstjänster 
med icke-dedikerad kapacitet, med eller utan tjänstekvalitet (QoS) 
och med av grossistkunden specificerade krav avseende, kvalitet, 
tillgänglighet eller servicenivå. 
 

Det är viktigt att poängtera att det utkast till marknadsavgränsning som nu 
samråds inte är slutgiltigt. Det kan komma att revideras, dels som ett resultat av 
det första samrådet, dels efter att uppdaterad marknadsdata för högkvalitativa 
kapacitetstjänster har samlats in.2 
 
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 marknadsavgränsning kan göra 
detta skriftligen till PTS på adressen hogkvalitativttilltrade@pts.se senast den 
13 november 2015. 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 

                                                 

2 Insamlingen av uppdaterad marknadsdata för marknad fyra sker efter att de egenskaper som utmärker 
högkvalitativa kapacitetstjänster har samråtts med marknaden i samråd ett. 
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uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS 
webbplats. 

Om ni har några frågor med anledning av utkastet till marknadsavgränsning 
vänligen kontakta: Anders Öhnfeldt, 08-678 56 56, Anders.Ohnfeldt@pts.se 
eller Tania Abdali, 08-678 58 41, tania.abdali@pts.se.  

Frågor som PTS önskar få besvarade 

Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer 
angående förslaget till marknadsavgränsning. För att PTS ska få ett så gediget 
underlag och bild av marknad fyra som möjligt är det viktigt att berörda parter 
lämnar synpunkter på förslaget och att PTS får ta del av berörda parters 
uppfattning bl.a. vad gäller följande frågor.  
 

1. Är beskrivningen och avgränsningen av de aktuella slutkund- 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. 
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Det fortsatta arbetet med marknadsanalysen 
Efter samråd ett och för det fortsatta arbetet med marknadsöversynen och 
framförallt analysen av operatör/-er med betydande inflytande på 
grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde, kommer PTS att behöva begära 
in uppdaterad marknadsdata för högkvalitativa kapacitetstjänster i enlighet med 
den senaste definitionen och för perioden 2011-2014. 
 
Information om samrådets olika steg 
Det formella samråd som nu inleds består av flera steg innan PTS kan fatta ett 
slutgiltigt beslut för grossistmarknaden högkvalitativt tillträde. 
 
Första samrådet med operatörer 

Operatörerna får under tre veckor tillfälle att yttra sig om förslaget till  
marknadsavgränsning. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på 
PTS webbplats. Om inkomna yttranden ger PTS skäl att göra betydande 
revideringar av marknadsavgränsningen kommer den att samrådas på nytt. 
 
Andra samrådet med operatörer samt med Konkurrensverket 

Operatörerna får vid detta samråd tillfälle att yttra sig om ett utkast till en 
komplett marknadsanalys av marknad 4, omfattande marknadsavgränsning, 
identifiering av företag med betydande inflytande och eventuella skyldigheter 
som PTS avser att besluta om. Förslaget till beslut skickas även till 
Konkurrensverket för yttrande. Efter samrådet publiceras operatörernas och 
Konkurrensverkets yttranden på PTS webbplats. PTS kommer då att beakta 
inkomna yttranden inför den slutliga utformningen av beslutet. 
 
EU-kommissionen och regleringsmyndigheter underrättas 

Efter det nationella samrådet, ska förslaget till beslut överlämnas såväl till EU-
kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna som till 
organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, 
Berec.3 EU-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna får 
vanligtvis en månad att lämna yttranden om besluten.4 
 
Om kommissionen beslutar sig för att inte godta ett förslag till beslut om att 
fastställa en marknad som avviker från kommissionens rekommenderade 
marknader eller som avser identifiering av företag med betydande inflytande får 
PTS inte meddela beslut förrän Kommissionen lämnar en rekommendation 
eller återkallar sina förbehåll. 

                                                 

3 I enlighet med reglerna från 1 juli 2011 beträffande samråd med EU-kommissionen och andra berörda 
organ. 
4 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. 
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Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras 
sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från 
kommissionens beslut.  
 
PTS publicerar förslagen till beslut på PTS webbplats. Eventuella 
omarbetningar av beslutsutkasten görs utifrån EU-kommissionens yttrande. 
 

Slutgiltigt beslut 

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

 

 


