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 Datum Vår referens  

 2017-03-30 Dnr: 16-10617   

    

  

 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 

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

 

Beslut om avskrivning  

Parter 

Götalandsnätet AB, Telia Company AB, Telenor Sverige AB, Tele 2 Sverige 
AB, TDC Sverige AB, Rewicom Scandinavia AB, Netett Sverige AB, Mundio 
Mobile AB, Lycamobile Sweden AB och Hi3G Acess AB, enligt sändlista. 

Saken 

Tillsyn angående priser för mobil samtalsterminering med avseende på perioden 
1 oktober 2016 till och med 30 juni 2017; nu fråga om avskrivning. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i skyldighetsbeslut daterat den 13 september 
2016 med nedanstående diarienummer, ålagt följande operatörer skyldighet att 
tillämpa ett pris baserat på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden för mobil 
samtalsterminering. Götalandsnätet (Dnr 16-9410), Telia Company (Dnr 16-
9402), Telenor (Dnr 16-9403), Tele 2 (Dnr 16-9404), TDC (Dnr 16-9408), 
Rewicom (Dnr 16-9411), Net1 (Dnr 16-9406), Mundio (Dnr 16-9407), 
Lycamobile (Dnr 16-9409) och Hi3G (16-9405). 

PTS har i sin tillsynsplan för år 2016 fastslagit att tillsyn av mobila 
samtalstermineringsavgifter ska ske under året. Inom ramen för detta 
tillsynsärende har sålunda utretts huruvida de operatörer som enligt ovan ålagts 
en skyldighet att tillämpa ett pris baserat kostnadsorientering enligt LRIC-
metoden följer densamma.  
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I tillsynsärendet har därför en kontroll skett av vilket pris respektive operatör 
tar ut och att detta inte överstiger det högsta pris som får tas ut enligt 
skyldighetsbeslutet. 

Ärendet inleddes i slutet av oktober 2016 som ett egeninitierat tillsynsärende i 
enlighet med vad som förutskickats i PTS tillsynsplanen för 2016. Det hade inte 
inkommit några indikationer från marknaden om att prissättningen på 
marknaden för mobil samtalsterminering inte skulle fungera tillfredsställande  

PTS ställde den 1 november 2016 frågor till samtliga operatörer som har ålagts 
en skyldighet att tillämpa ett pris baserat kostnadsorientering enligt LRIC-
metoden om vilket pris de tar ut för mobil samtalsterminering. 

PTS erhöll svar från samtliga operatörer med en redogörelse för vilka priser de 
tar ut. I samtliga fall redovisade operatörerna att de följer prisskyldigheten och 
att de tar ut de i skyldighetsbeslutet angivna priserna. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS ska enligt 7 kap. 4 § LEK underrätta den som omfattas av lagen eller 
skyldighetsbeslutet om misstanke föreligger att denne inte efterlever lagen eller 
de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. Enligt 7 kap. 5 § får PTS meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske 
omedelbart eller inom skälig tid.  

En SMP-operatör får enligt 4 kap. 8 § LEK förpliktas att uppfylla rimliga krav 
på tillträde och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att 
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan 
avse att operatören ska erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, 
stödjer eller kan stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska 
kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster. Samtrafik och 
termineringspriser är sådana tjänster för vilka operatörerna har ålagts 
skyldigheter.  

 

 

 

 

https://lagen.nu/2003:389#K7P4
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Skyldighet 4.1 i skyldighetsbesluten stadgar följande gällande prisregleringen. 

Reglerade operatörer har enligt skyldighetsbeslut på marknaden för mobil 
samtalsterminering rätt att maximalt ta ut följande priser under följande 
perioder. 

 Fr.o.m. den 1 oktober 2016 – 30 juni 2017: 6,89 öre/minut. 
 1 juli 2017 – 30 juni 2018: 6,43 öre/minut 
 1 juli 2018 – fram till den tidpunkt då nya prisnivåer meddelas: 5,84 

öre/minut. 

PTS bedömning 

Den utförda pristillsynen visar att samtliga SMP-operatörer tar ut i 
skyldighetsbesluten fastställt pris (6,89 öre per minut) för mobil 
samtalsterminsering.  Ytterligare tillsyn anses därför inte nödvändig och ärendet 
avskrivs därför från vidare handläggning. 

____________________________________________________________ 

Beslutet har fattats av enhetschef Marielle Sjögren. Föredragande har varit jurist 
Anna-Lena Alknert.   



 4(4) 

 

 

  

Post- och telestyrelsen 4 

 

Bilaga 1 

Sändlista: 

Telia Company AB, org nr 556103-4249 

Tele2 Sverige AB, 556267-5164 

Telenor Sverige AB, org nr 556421-0309 

Götalandsnätet AB, org nr 556543-5921 

Lycamobile Sweden AB, org nr 556712-9001  

Mundio Mobile AB, org nr 556846-1973 

Netett Sverige AB, org nr 556773-3091  

Rewicom Scandinavia AB, org nr 556830-1351 

TDC Sverige AB, org nr 556465-8507 

Hi3G Acess AB, org nr 556593-4899 

 

 

 


