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Första samråd med berörda aktörer 
angående marknadsanalys avseende 
marknaden för bitströmstillträde 

 
Post- och telestyrelsen (PTS) har till uppgift att genomföra marknadsanalyser 
för att fastställa vilka marknader som har sådana särdrag att det kan vara 
motiverat att införa förhandsreglering samt fastställa huruvida det på dessa 
marknader råder effektiv konkurrens. 

PTS har utarbetat ett förslag till marknadsanalys avseende ovan nämnda 
marknad och efterfrågar nu synpunkter på förslaget från marknadens aktörer, 
genom ett första samråd.  

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 den föreslagna analysen. I detta utkast 
har PTS funnit att den produktmässiga avgränsningen av marknaden för 
bitströmstillträde skiljer sig något från avgränsningen i nu gällande beslut. I 
analysen av den avgränsade marknaden har PTS vidare funnit att det råder 
effektiv konkurrens och att det därför inte är möjligt att identifiera något 
företag med betydande inflytande på marknaden. Eftersom marknaden i dag är 
föremål för förhandsreglering är det särskilt värdefullt för PTS att få ta del av 
berörda parters uppfattning vad gäller följande frågor. 
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1. PTS har gjort bedömningen att den relevanta produktmarknaden 
omfattar bitströmstillträde på såväl transmissions- som 
kommunikationsnivå. Vad anser ni om denna bedömning? 

2. Är PTS beskrivning av konkurrenssituationen och utvecklingen på den 
aktuella marknaden rättvisande och tydlig? 

3. Saknas några viktiga aspekter i PTS beskrivning av 
konkurrenssituationen på marknaden? 

Eftersom marknaden för bitströmstillträde är reglerad i dag och PTS föreslagna 
marknadsanalys skulle innebära att reglering inte längre är föranledd, ser PTS 
att regelbunden uppföljning och analys av marknadens funktion blir en viktig 
uppgift för myndigheten under kommande år. PTS ser också behov av 
övergångsbestämmelser när den tidigare gällande regleringen upphör att gälla. 

4. Vilka särskilda behov finns beträffande övergångsreglering? 

 

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 

Reglerna om samråd som finns i 8 kap. i 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 14 oktober 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 utkastet till beslut och analys vänligen 
kontakta: Emilie Fridensköld, 08-678 56 91, emilie.fridenskold@pts.se  
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Inbjudan till hearing 

PTS bjuder även in till en hearing med anledning av att det formella samrådet 
har inletts. Syftet med hearingen är att ge berörda parter möjlighet att ställa 
frågor till PTS avseende de samrådda förslagen. 
 
Hearingen kommer att äga rum den 2 oktober 2013 kl. 15:00 i PTS lokaler på 
Valhallavägen 117. 
 
Anmälan till hearingen görs senast den 27 september till Emilie Fridensköld via 
e-post emilie.fridenskold@pts.se  

mailto:emilie.fridenskold@pts.se
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Samrådets fyra1 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 minst 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 
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 

                                                 

1 PTS kan komma att finna skäl att hålla ytterligare ett samråd avseende marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde till följd av att samrådet som äger rum mellan den 19 juni och 19 september inte 
inkluderar förslag till skyldigheter. 
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på PTS webbplats, www.pts.se. 
 
 


