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Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera PTS rapport om Beräkning 

av samtrafikpriser med särkostnad – en konsekvensanalys, nedan kallad Utredningen. 

Bolagets kommentarer ges i detta dokument. 

 

Sammanfattning 

Tele2 uppskattar möjligheten att ta del av PTS konsekvensutredning och att få tillfälle att 

kommentera densamma innan den slutligt slås fast. 

 

Den stora positiva sidan med dokumentet är det avsnitt 3.3 som behandlar Originering i 

fasta nät. Här har utredningen på ett föredömligt sätt behandlat frågan om hur den 

samkostnad som allokerats till terminering i fasta nät skall hanteras och eventuellt 

fördelas i en modell med LRIC med enbart särkostnad för terminering. Den slutsats som 

dras är korrekt enligt Tele2s mening. 

 

I övrigt är utredningen dock svårgenomtränglig och inte alltid lätt att förstå. Vad värre är; 

Utredningen hanterar källmaterial på ett till synes slarvigt sätt och är full av svepande 

påståenden för vilka det inte finns eller i vart fall inte presenteras några som helst 

grunder. Ett sådant exempel är följande slutsats som dras: 

 
Tidigare har majoriteten av den terminerande trafiken i mobila nät kommit från fasta nät, 
vilket inneburit att de fasta näten varit nettobetalare till mobila nät. Men i och med att mobil 
kommunikation har övertagit allt mer av taltrafiken sker allt mer av taltrafiken mellan 
mobiloperatörer. Detta innebär att mindre operatörer sannolikt har negativa 
trafiknetton.1 [Tele2s svartmarkering] 
 

Varifrån kommer en sådan slutsats? Det finns ingenting i dokumentet som stödjer en 

sådan slutsats, och den är inte korrekt. 

 

                                                 
1
 Sammanfattning sid 9, 2:a st. 
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Dokumentet bygger mycket av sin argumentation och analys på nettot mellan 

fastnätsoperatörers kostnad för terminering i mobila nät och mobiloperatörernas kostnad 

för terminering i fasta nät. Ett bärande tema tycks vara rädslan att mobiloperatörerna skall 

sko sig på små fastnätsoperatörers bekostnad (ambitionen har varit att minska 

kapitalöverföring mellan fast och mobila nät)
2
.  Mot det kan sägas att både fasta och 

mobila termineringspriser är reglerade och baserade på kostnaden för att tillhandahålla 

tjänsten. Den brist på balans som PTS noterar är alltså en följd av reglerade priser baserad 

på en skillnad i kostnad och inte något annat. Bristen åtgärdas inte genom att reglera ner 

priset ytterligare utan att komma åt kostnadsskillnaden. Mot den bakgrunden är det ett 

krav att analysen korrekt beskriver hur marknaden ser ut i verkligheten och inte bara 

genomför ett teoretiskt resonemang. 

 

Först och främst måste man ta i beaktande att den särklassigt största fastnätsoperatören är 

TeliaSonera (58,8% av den totala utgående trafiken och 64,73% av den fasta utgående 

trafik som terminerar i svenska mobilnät
3
), och den största mobiloperatören är också 

TeliaSonera. Så alla åtgärder som vidtas för att gynna fasta nät gynnar mest av allt 

TeliaSoneras fasta nät. Om konsekvenserna av detta på den svenska operatörsmarknaden 

finns inte en rad eller ett ord i analysen. 

 

Utredningen presenterar inte något hållbart argument för varför en sänkning av mobila 

termineringspriser i enlighet med LRIC med särkostnad skulle innebära någonting 

positivt, till exempel lägre slutkundpriser. Tvärtom måste slutsatsen bli att det saknas 

argument därför, och att de negativa konsekvenserna, bland annat påtagligt lägre intäkter 

för mobiloperatörer, medför att den föreslagna prissättningen inte kan genomföras 

eftersom den skulle strida mot lag. Den prisreglering som föreslås i Skyldighetsbesluten
4
 

måste följa proportionalitetsprincipen som den uttrycks i 1 kap. 2 § lagen (2003:389) om 

elektroniska kommunikationer (LEK).  

 

Slutligen vill Tele2 uppmärksamma PTS på det faktum att PTS självt definierar de 

fast/mobil-lösningar som branschen erbjuder sina slutkunder som mobila tjänster och som 

sådana skall de enligt krav från PTS rapporteras in till Svensk Telemarknad, dvs. den 

statistik som PTS nu stödjer sig på i sin konsekvensanalys och i sina marknadsanalyser. 

Genom att nu definiera dessa tjänster på ett annat sätt och som ingående på andra 

marknader än de som Svensk Telemarknads statistik redovisar kan bara en slutsats dras, 

nämligen att statistiken inte kan ligga till underlag för någon marknadsanalys. 

 

Sammanfattningsvis anser Tele2 att dokumentet innehåller så många brister att det inte 

kan läggas till grund för så långtgående och ingripande beslut som de som nu föreslås på 

marknad 3 och 7 utan att först göras om i grunden. 

 

                                                 
2
 Se avsnitt 4.3 sid 39 

3
 Svensk telemarknad 2010, tabell 8 

4
 11-6825, 11-6823 
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Kommentarer 
 

Avsnitt 1, Nytt sätt att beräkna termineringsavgifter 

Beskrivningen av rådande situation är tendensiös och saknar en objektiv diskussion om 

vilka kriterier som driver beslut och handlande hos operatörerna. T.ex. i sista st. sid 14 

står att ”en tankelinje har varit”, vilket får tolkas som en hypotes som skall verifieras eller 

vederläggas. Men redan i nästa mening står ”Denna insikt har drivit 

regleringsmyndigheterna att reglera…” utan att det beskrivs på vilket sätt denna 

”tankelinje” eller hypotes har bekräftats och blivit till en insikt. 

 

Hänvisningen till Armstrong och Wright i nästa stycke, där de säger att: ”mindre operatörer vill, i 

alla fall teoretiskt, sätta termineringspriset för samtal mellan mobiltelefoner lägre än kostnaden eftersom det minskar 

konkurrenstrycket mellan mobiloperatörer. 

Skälet till detta skulle vara att med höga termineringspriser blir det dyrare att ringa till andra nät än att ringa inom samma nät. 

Det driver kunderna till de största mobiloperatörerna, eftersom de kan erbjuda lägst priser på trafik inom samma nät och att 

man då når flest kunder” är intressant, men intressantare vore att se en diskussion om varför 

mindre operatörer då inte sänker sina samtrafikpriser så att det blir billigare för stora 

operatörer att skicka trafik till den mindre operatören än att behålla trafiken i eget nät. Det 

skulle ju motverka den farhåga som A&W ventilerar. Men en sådan diskussion lyser med 

sin totala frånvaro. PTS har inte testat A&W:s teori mot den svenska marknaden för att se 

om den är relevant eller ej. Även om det inte är givet att en sådan diskussion skulle leda 

till en annan slutsats än den redovisade måste en konsekvensutredning som den 

föreliggande vara fullständig och diskutera olika möjligheter, inte bara sådana som ligger 

i linje med det resultat man önskar få fram. 

 

Avsnitt 2, Nuläge – fast och mobil terminering 

Det är oklart om PTS anser att ett formellt beslut om övergång till LRIC baserat på 

särkostnad redan fattats eller ej. Det finns förvisso i den prismetod som gäller avseende 

pris för fastnätsterminering en hänvisning till att priset 2013 och 2014 delvis eller helt 

skall baseras på särkostnadsberäkning, men prismetodens rättsliga status är oklar. 

 

Dock verkar den utredning som nu kommenteras utgå från att så redan är fallet, då den 

hänvisar till att priset för fastnätsterminering skall baseras på särkostnad i enlighet med 

vad som sägs i prismetoden.
5
 

 

Avsnitt 3, Fast Terminering 

I detta avsnitt blir utredningen förvirrande.  

 

Total termineringstrafik till fasta nät har minskat från 30 150 Mmin till 28 758 Mmin och 

från nationella operatörer från 13 353 Mmin till 12 420 Mmin mellan år 2000 – 2010 

enligt Svensk Telemarknad 2010, tabell 12. Också totalt utgående trafik från nationella 

                                                 
5
 Se sid 20, sista st. 
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fasta nät till nationella fasta nät har minskat från 50 117 Mmin till 14 682 Mmin under 

samma period. Data från tiden före 2000 saknas, och det finns anledning att ifrågasätta de 

data som avser år 2000. PTS påstår att termineringstrafiken i stället ökat med 4 % per år, 

vilket mot ovanstående information kan synas underligt. Dock har Tele2 underhand fått 

data från PTS som visar att så kan var fallet. Det är minst sagt egendomligt att PTS inte 

använder sig av öppen och allmänt tillgänglig officiell statistik i stället för data som inte 

går att verifiera av utomstående. 
 

Om man istället ser på perioden 2001-2010 får man med samma underhandsdata fram att 

trafiken från mobilnät för terminering i fasta nät ökat med 3,6 % medan trafiken från fasta 

nät för terminering i fasta nät minskat med -3,1% för en total minskning med -1,9% per 

år. 
 

Vad ovanstående visar är att den statistik som PTS redovisar och baserar hela sin 

konsekvensutredning på har uppenbara frågetecken för tidiga år, varför inte alltför stor 

vikt skall eller kan läggas vid den i analysen. 

 

I figur 3 redovisas den trafik som terminerar i fasta nät. Underlaget till den figuren 

framgår inte av Svensk Telemarknad, men Tele2 har fått underhandsinformation från PTS 

inkluderande underliggande material, vilket bara understryker den tveksamhet om 

materialets kvalitet som redovisas ovan. 

 

Strax under figur 3 påstår PTS dessutom att trafikvolymerna är fallande, trots att man 

alldeles innan påstått att de stigit med 4 % över åren, något som ytterligare förvillar 

läsaren. 

 

Osäkerheten i det statistiska underlaget visas också av att i tabell 8 anges totala antalet 

utgående minuter från fasta nät till mobilnät till 3 631 Mmin, medan det i tabell 22 anges 

att mobilnät terminerat 4 201 Mmin från fasta nät, allt för 2010. Det är en skillnad på 

nästan 600 Mmin. Vart de minutrarna tagit vägen framgår inte av konsekvensanalysen.  

 

Vidare finns inte data från år 2000 i den web-baserade statistiken, så påståendet om 

ändring i bruttomarginal på sidan 25 kan inte verifieras. Däremot går det att göra en 

analys från år 2001-2010, där intäkterna hämtas från tabell 7 och minuterna från tabell 22. 

Det visar sig då att marginalen för samtal från fasta nät till mobilnät under denna period 

ökat från 23 % till 63 % eller i kronor räknat från 1 245 MSEK till 1 820 MSEK. 

Fastnätsoperatörerna har med andra ord tillgodogjort sig 575 MSEK av de minskande 

mobila termineringspriserna. Då TeliaSonera har 64,7 % av all utgående trafik mot 

mobilnät så innebär det att TeliaSonera, den särklassigt största fastnätsoperatören också är 

den största vinnaren med 372 MSEK av de sänkta mobiltermineringspriserna om man 

enbart ser till fastnätsoperatörer. Så påståendet att minskade termineringspriser i 

mobilnäten skulle gynna mindre fastnätsoperatörer måste ställas mot faktumet att den 

fastnätsoperatör som gynnas mest är TeliaSonera. Detta görs dock inte alls i utredningen. 
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Analysen missar också att diskutera nettoeffekten av ändrade termineringspriser, dvs. när 

samtrafiktransaktioner mellan koncernbolag räknats bort. År 2010 utgjorde 

koncerninterna intäkter 457 MSEK av totala intäkten för terminering i mobila nät
6
. De 

torde uteslutande komma från fasta nät. Alltså är värdet av fastnätstrafik som terminerar i 

mobilnät inte 1066 MSEK utan 609 MSEK och nettoskillnaden inte 963 MSEK som 

utredningen redovisar utan 506 MSEK. Den figur som redovisas högst upp på sid 28 får 

då följande utseende 

 

 

PTS rapport Tele2 justering för koncernintern trafik 
F2M 2010 pure-LRIC  Skillnad 

 
Intäkter för terminering av inkommande trafik i fastnät 

   

 
från mobilnät mkr  103 9,4 -93,6 

 
Intäkter för terminering av inkommande trafik i fastnät 

   

 
från fastnät mkr  314 26,4 -287,6 

 
Totala termineringsintäkter fasta nät mkr 417 35,8 -381,2 

     

     

 
Kostnad för terminering för fasta nät i mobilnät (mkr)  609 216 -393 

 
Nettoskillnad termineringsintäkter mellan fasta 

   

 
nät och mobilnät (mkr) -506 -206,6 299,4 

     

 

Skillnaden med pure LRIC blir nu 300 MSEK och inte 600 som utredningen redovisar. 

Observera dock att koncernintern trafik mobil till fast inte går att utläsa ur statistiken och 

alltså inte heller finns redovisad ovan. 

 

Det är en klar brist att utredningen inte analyserar inverkan av koncernintern trafik, och 

även detta faktum gör att man inte kan använda utredningen till stöd för den mycket 

ingripande myndighetsutövning som utfärdande av skyldighetsbeslut medger. 

 

 

Avsnitt 3.3 Originering för samtal från fasta nät 
Vad avser originering är dock utredningen grundlig och kommer fram till samma slutsats 

som Tele2 påtalat sedan länge. Här har utredningen på ett föredömligt sätt behandlat 

frågan om hur den samkostnad som allokerats till terminering i fasta nät skall hanteras 

och eventuellt fördelas i en modell med LRIC med enbart särkostnad för terminering. Den 

slutsats som dras är korrekt enligt Tele2. 

 

Till skillnad från resten av utredningen förs här ett resonemang över den svenska 

fastnätsmarknaden utifrån TeliaSoneras totalt dominerande ställning på densamma. Det 

leder i sin tur till väl grundade slutsatser och belagda antaganden. 

                                                 
6
 Se svensk telemarknad 2010, tabell 22 
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Avsnitt 4, Mobil terminering 

Avsnittet inleds med en bristfällig analys av uppkomsten av mobilterminering. Det påstås 

att termineringsavgifter sågs som ett sätt att få ekonomiska resurser till utbyggnad av nät 

och att dessutom fungera som riskkompensation. Här bortser utredningen helt från det 

faktum att i mobiltelefonins barndom fanns det ett fast nät (Televerket) och (så 

småningom) två mobila nät, ett alltigenom dominerande mobilt NMT-nät också ägt av 

Televerket, och ett litet mobilnät ägt av Kinnevik (Comviq). I Sverige i vart fall skulle 

termineringsavgifter i mobila nät mycket väl kunna misstänkas ha sitt ursprung i att 

Televerket ville försvåra för Comviq att skicka trafik till NMT-nätet. Utredningen har 

dock valt att inte belysa eller kommentera den möjligheten. Samma utveckling skedde i 

stort sett i alla EU-länder, med mobil verksamhet som växte ur det statligt ägda 

telekombolagets fasta verksamhet. NMT var ju den första standarden för mobil telefoni 

och spreds till ett antal länder i Europa (bl.a. Finland, Danmark, Norge, Schweiz, 

Holland). 

 

När det gäller fastnätsintäkternas topp 2001 och minskningen fram till 2010 från 26,5 till 

14,5 mdkr missar utredningen helt att redovisa fastnätsmarknaden uppdelad i 

abonnemang, som har haft en utveckling och trafik, som har haft en annan utveckling. 

Vad avser trafik har vi dessutom det faktum att 2000 utgjorde uppringd internetaccess 

25% av intäkten och nästan en tredjedel av all utgående trafik, medan det trafikslaget år 

2010 i stort sett försvunnit. Utredningen borde diskuterat betydelsen av denna utveckling. 

 

Därefter påstås att mobil terminering genererade 2,7 mdkr 2010. Sanningen är att den 

genererade 2,221 mdkr 2010 i intäkter från andra bolag än sådana som ingår i egen 

koncern. Intäkter inom koncern är ointressant. Koncerninterna intäkter för mobil 

terminering har under åren legat relativt konstant på strax under 20 % av totala 

termineringsintäkter.
7
  

 

Vidare är inte ens de redovisade siffrorna korrekta, siffrorna i statistiken säger att 

totalintäkten för terminering 2010 var 2,6 mdkr korrekt avrundat och 2000 var de 5,3 

mdkr (och inte 5,5 som utredningen påstår). Denna brist på korrekt hantering av 

källmaterialet är genomgående i utredningen, vilket dels sänker trovärdigheten av de 

slutsatser som dras och dels gör utredningen ovanligt svårtillgänglig och svår att verifiera. 

 

Termineringsintäkternas andel av totala intäkter för mobiloperatörer har sjunkit från 27 % 

till 8 % efter ovanstående korrigeringar (inte 28 % till 10 %). Exkluderar man dessutom 

koncernintern termineringstrafik har värdet av terminering sjunkit från 23 % till 7 % av 

totala intäkter. Förvirringen fortsätter i Figur 12 som alltså är felaktig, vilket förvärras av 

att rubriken anger att den redovisar termineringsintäkter som andel av slutkundintäkter, 

medan den i själva verket anger termineringsintäkter som andel av totalintäkter, i vart fall 

om man får tro texten som föregår figuren. 

                                                 
7
 Svensk Telemarknad 2010 tabell 22 
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Därefter spekuleras i varför trafiken från fasta nät till mobilnät har haft en sådan svag 

utveckling. Det kan enligt texten förklaras av att samtalen varit dyrare från fasta telefoner. 

På det måste läsaren ställa sig frågan: Dyrare än vadå? Att den svaga utvecklingen skulle 

kunna ha något samband med att antalet utgående minuter från fasta nät över huvud taget 

mer än halverats under perioden nämns dock inte alls.  

 

I själva verket skulle man med exakt samma ingångsdata kunna föra följande diskussion: 

 

Utgående telefonitrafik från fasta nät har under perioden 2000-2010 minskat från 39 084 

Mmin (exkl uppringd internet) till 19 816 Mmin eller -7,1% i genomsnitt under åren
8
. 

Under samma period har utgående trafik från fasta nät till mobilnät ökat från 2 533 

Mmin till 3 631 Mmin eller med i genomsnitt 4 % per år. Denna utveckling har med 

andra ord skett trots de förment höga termineringspriserna i mobila nät. Denna relativt 

sett starka utveckling talar kraftigt för att volymen trafik från fasta nät till mobila nät inte 

har något påvisbart samband med nivån på mobila termineringspriser. Alltså tvärtemot 

vad utredningen påstår. Diskussionen ovan har dock inte genomförts av PTS och därför 

kan den slutsats Tele2 kommer fram till inte heller avvisas. 

 

De slutsatser som presenteras på sid 39 är förvirrande och intetsägande. Det påstås att 

termineringsintäkterna i mobilnät skulle minska med 1,2 mdkr jämfört med 2010 om pure 

LRIC infördes, men ingenting om att en stor andel av detta belopp (491,5 MSEK, 64,7% 

av utgående trafik från fasta till mobila nät som i sig utgör 43,3% av terminerande trafik i 

mobilnät) skulle tillfalla TeliaSoneras fasta nät och eventuellt vilka konsekvenser det 

skulle kunna innebära för konkurrensen på den svenska marknaden. 

 

Det påstås vidare i en och samma punktsats dels att överföringen av trafik från fasta nät 

till mobila nät minskat kraftigt och dels att trafiken från fasta nät till mobilnät endast ökat 

med 4%. Både och.  

 

Och i den sista punktsatsen påstås att orsaken till att mobiloperatörer med negativt 

trafiknetto och mindre kundbaser är nettobetalare till de större operatörerna skulle vara att 

merparten av termineringsintäkterna kommer från mobiloperatörer. Denna i och för sig 

uppseendeväckande slutsats finns inte nämnd tidigare och underlag till slutsatsen har 

varken presenterats, analyserats eller diskuterats alls. Slutsatsen verkar helt gripen ur 

luften och har inget som helst sammanhang med tidigare text. Det är alldeles självklart att 

operatörer med negativt trafiknetto är nettobetalare till andra operatörer. För att dra den 

slutsatsen krävs ingen konsekvensutredning, det är ju det negativa trafiknettot som leder 

till att de blir nettobetalare. Men slutsatsen att mindre operatörer skulle vara nettobetalare 

enbart på grund av in storlek saknar grund i utredningen och den är helt enkelt inte 

korrekt. 

 

  

                                                 
8
 Svensk Telemarknad 2010 tabell 8: Totalt utgående minuter minus ”varav uppringd access till internet” 
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Ger lägre termineringspriser lägre slutkundpriser? 

 

PTS undersöker i ett långt avsnitt om lägre termineringspriser ger lägre slutkundpriser. 

Avsnittet är ofullständigt, eftersom någon analys av sambandet mellan lägre mobila 

termineringspriser och slutkundpriset för samtal från fasta nät till mobiltelefoner inte 

görs, något som PTS tidigare använt som huvudargument för att pressa ner mobila 

termineringspriser. 

 

De slutsatser som dras på sidan 47 är väl generaliserande. Det påstås att slutkundintäkter 

och priset på olika korgar i stort sett följt prisfallet på mobilterminering. Det är endast 

korrekt i procentuella termer, men inte i kronor och ören, vilket varken påpekas eller 

analyseras i utredningen. Det kan tänkas finnas andra och starkare skäl till varför 

slutkundpriserna utvecklats som de gjort, men det har inte analyserats. 

 

En sådan anledning som ligger nära till hands är att mobilpenetrationen år 2000 var 71,7 

%, år 2005 passerades 100 % och 2010 var den 134,8 %
9
. Fram till början på 2000-talet 

slogs mobiloperatörerna om en växande marknad, därefter tillkommer inte några nya 

abonnenter, utan befintliga abonnenter skaffar fler abonnemang. Det leder till två saker; 

Dels minskar ARPU, eftersom samma antal abonnenter fördelar samtalen på flera 

abonnemang, dels måste nu operatörerna ta abonnenter av varandra för att kunna öka den 

egna kundstocken. Speciellt det senare sätter ett hårt tryck på slutkundpriserna, och har 

ingenting alls att göra med vilka termineringspriser som råder. Om allt detta ägnar 

utredningen inte ett ord.  

 

Det är den hårda konkurrensen på en mättad marknad som styr slutkundpriset, inte vilket 

pris för terminering i mobila nät som för tillfället råder. 

 

Avsnitt 5, Analys av fast och mobil terminering 
Den inledande analysen på sidan 48 kommer till slutsatsen att det knappast går att hitta 

något signifikant samband mellan termineringspriser och mobilanvändning i Europa. 

Detta har Tele2 hävdat länge avseende den svenska marknaden. Inte heller kan det 

påvisas något samband mellan termineringspriser och mobilpenetration.  

 

Slutsatsen som dras i avsnitt 5.2 är att marknaden är välmående. Det har vidare 

konstaterats att slutkundpriserna har sjunkit dramatiskt under hela 2000-talet. Tele2 har 

visat (se ovan) att det inte finns något samband mellan termineringspriser och penetration 

eller slutkundpriser, utan prissättningen på marknaden enbart är ett uttryck för den mycket 

tuffa konkurrens som råder på marknaden tack vare den exceptionellt höga 

penetrationsgraden. 

 

                                                 
9
 Svensk Telemarknad 2010 tabell 13 
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Nettot mellan vad fastnätsoperatörerna betalar till mobiloperatörer och tvärtom redovisas 

till 1 mdkr 2010. Det är ännu mindre om hänsyn tas till koncerninterna faktureringar, 

vilket utredningen missar. 

 

När det gäller samtrafiknettot (utredningen kallar det termineringstrafiknettot) mellan 

mobiloperatörer är utredningen helt fel ute. Det är inte relationen mellan hur mycket 

trafik en operatör skickar till andra nät i förhållande till hur mycket man skickar till eget 

nät som definierar nettot, utan det är förhållandet mellan hur mycket trafik man skickar 

till andra nät mot hur mycket trafik andra nät skickar till det egna nätet som ger nettot. 

Och där finns inget direkt påvisbart samband mellan storlek och positivt eller negativt 

netto. Det är snarare en funktion av vilken kundkategori eller vilket marknadssegment 

operatören väljer att satsa på som kommer att avgöra om operatören har ett positivt eller 

negativt samtrafiknetto och därför är nettomottagare eller nettobetalare av 

samtrafikkostnader.  

 

Vidare sägs att det under 2010 genererades 1,5 mdkr i termineringsintäkter för trafik 

mellan mobila nät och att detta är orsaken till att operatörer med negativt 

termineringsnetto betalade till operatörer med positivt termineringsnetto. Självklart har 

det senare ingenting med det förra att göra. Däremot finns naturligtvis ett samband mellan 

totala intäkter och hur stort det positiva eller negativa nettot är för respektive operatör.  

 

Därefter följer ett par referenser till bl.a. Armstrong och Höffler, och utan att närmare 

undersöka relevansen av deras resonemang på den svenska marknaden dras så slutsatsen 

att lägre termineringspriser gynnar konkurrensen. Därefter blandas termineringspriser 

ihop med sänkta slutkundpriser för att attrahera en större kundgrupp. Och sänkta 

slutkundpriser leder till fler kunder och fler utgående samtal och ett negativt 

samtrafiknetto påstås det. Och detta skall vara negativt för konkurrensen. Men att ökat 

antal kunder och ökad utgående trafik i sig är lönsamt även för en mindre operatör och 

därför i stället både har en gynnsam effekt på konkurrensen och är en effekt av den 

ökande konkurrensen (som alltså är gynnsam i sig själv) nämns inte. Tele2 menar att de 

slutsatser som dras i avsnitt 5.5.1 dels är obegripliga, dels saknar stöd i utredningen och 

dels är helt felaktiga. Det sägs att ” Mindre operatörer missgynnas när en större andel av 

den trafik som terminerar i mobilnät kommer från mobilnät” vilket som redan påpekats är 

obegripligt, och att ”Höga termineringsavgifter förstärker denna negativa effekt på 
konkurrensförutsättningarna, eftersom det sätter slutkundsspriset och de som konkurrerar 
med pris generar ett negativt trafiknetto och får därmed betala till dem som håller högre 

priser” när det ovan just konstaterats att det inte finns något samband mellan 

termineringspriser och slutkundpriser.  
 

Ytterligare exempel på bristen på stringens finns i inledningen till avsnitt 5.4, där det sägs 

att asymmetrin mellan fasta och mobila termineringspriser sjunkit från 1:17 till 1:5 från 

2001 till 2010.  
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2001 var priset för fast terminering 6,3 öre/minut (från nationella operatörer) och 2010 

var det 3,4 öre
10

. Motsvarande pris för mobil terminering var 140 öre respektive 27 öre
11

. 

Det ger att relationen ändrats från 1:22 till 1:8.  

 

Även avsnitt 5.6 inleds med konstaterandet att PTS kontinuerligt instruerat fast- och 

mobiloperatörer att sänka termineringspriset eftersom det driver ner priset på 

grossistmarknaden. Detta är inte en direkt revolutionerande slutsats eftersom 

termineringspriset är just priset på grossistmarknaden. Vidare påstår PTS att det i sin tur 

leder till lägre priser på slutkundmarknaden. Trots att PTS inte lyckats visa på något 

påvisbart samband mellan slutkundpriser och termineringspriser, eftersom något sådant 

inte går att finna, använder PTS alltså just det sambandet som motiv att ytterligare sänka 

termineringspriset. Det är ologiskt och obegripligt. 

 

Även avsnitt 5.7 är obegripligt. Det förefaller av slutsatserna att döma som om PTS anser 

att 4G-nät och 2G-nät kompletterar varandra vad avser mobil taltrafik. Det är inte korrekt. 

4G-nät hanterar inte tal över huvud taget, utan är uteslutande nät för datatjänster. Vidare 

fortsätter PTS med det egendomliga och felaktiga antagandet att små operatörer (oklart 

om fasta eller mobila eller både och avses) missgynnas av ”höga” termineringsavgifter. 

Det finns inget sådant samband.  
 

Vad avser den internationella utblicken kan tilläggas att utöver Storbritannien (som inför 

pure LRIC ”senare” än PTS planerar), Holland (där domstol alltså undanröjt beslut om 

pure LRIC) och Norge som inför en LRIC+-variant kan vi nu också lägga Spanien som 

helt enkelt aviserat att de inte kommer att följa kommissionens rekommendation eller 

påpekanden.  

 

Särskilt det norska exemplet är värt att ta upp. Orsaken till att PT och ytterst 

Samfärdseldepartementet valt att gå på LRIC+ linjen är att pure LRIC missgynnar 

operatörer i glest befolkade länder som Norge (och Sverige). Eftersom en 

oproportionerligt stor andel av basstationer i de båda länderna byggs för täckning och inte 

av kapacitetsbehov, och täckning inte är en kostnad för vilken operatörerna får rätt till 

ersättning enligt pure LRIC, så blir den paradoxala följden att i länder där det är extra 

kostsamt (per abonnent eller per trafikminut) att bygga nät blir den beräknade 

termineringskostnaden lägst. Orsaken är enbart det sätt modellen beräknar kostnader och 

har ingenting med de verkliga kostnaderna att göra. Detta är en stor och mycket påtaglig 

negativ konsekvens av införandet av pure LRIC. Men denna konsekvens nämns inte med 

ett enda ord i utredningen. Än mindre diskuteras den och analyseras. Det får anses vara en 

mycket stor brist i föreliggande konsekvensanalys. 

 

I Holland upphävde Högsta Domstolen OPTA:s beslut om införande av pure LRIC med 

motiveringen att det stred mot proportionalitetsprincipen och att den påstått negativa 

                                                 
10

 Svensk telemarknad 2010 tabell 12 
11

 Svensk telemarknad 2010 tabell 22 
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effekten på slutkundmarknaden berör en annan marknad än den reglerade och därför inte 

får användas som motiv till reglering. 

 

Slutsatser 
Utredningen är i vissa avseenden felaktig, den drar slutsatser utan förankring i texten, det 

slarvas med redovisning av fakta och en del mycket avgörande frågor har över huvud 

taget inte berörts. Hit hör t.ex. frågan om vart telefonitjänster är på väg? Fast utgående 

trafik minskar sedan många år vilket dock ännu inte gäller för trafik till mobila nät, och på 

mobilsidan ser vi just nu början på hur smartphones och mobilt bredband flyttar 

trafikflöde från voice till data inklusive VoIP och Skype-liknande tjänster. Det finns nu 

tendenser att utgående mobil voice-trafik stagnerar och att kommunikation i stället alltmer 

sker över andra applikationer tillhandahållna av andra aktörer på marknaden. Effekten av 

vikande trafik i en LRIC-modell baserad på särkostnader har inte utretts, men kan antas 

leda till att någon termineringsavgift över huvud taget inte får tas ut. 

 

Vidare finns det stora negativa effekter av att LRIC baserad på särkostnad för mobil 

terminering inte tillåter att kostnader för täckning får ingå i beräkningarna. Detta är 

särskilt anmärkningsvärt då krav på täckning ingår i licensvillkoren för bl.a. 3G.  

 

Ingen av dessa stora frågor har berörts med ett enda ord i utredningen. 

 

Av utredningen och Tele2s egna motiveringar och observationer kan följande slutsatser 

dras: 

 

 Sverige har bland de allra högsta mobilpenetrationerna och lägsta slutkundpriserna 

i Europa. 

 

 Operatörerna och marknaden är relativt välmående; Mobiltelefoni är utsatt för 

mycket stark konkurrens, vilket gynnat konsumenterna. Mobilmarknaden fungerar 

väl.  

 

 Det finns en stark omvänd koppling mellan mobil penetration och slutkundpris för 

mobila tjänster, ju högre penetration desto lägre slutkundpriser. Detta har inte 

behandlats i utredningen. 

 

 Det finns ingen koppling mellan mobilt termineringspris och mobil penetration. 

 

 Eftersom det finns en koppling mellan penetration och slutkundpris, men det inte 

kan påvisas någon koppling mellan penetration och termineringspris så följer 

enligt matematisk logik att det inte heller kan påvisas någon koppling mellan 

termineringspris och slutkundpris. För om en sådan funnits måste det följa att 

termineringspriset också måste vara kopplat till penetrationen. Det finns alltså 

ingen påvisad koppling mellan mobilt slutkundpris och pris för mobil terminering.  
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 Det finns ingen påvisad koppling mellan en mobiloperatörs storlek och positivt 

eller negativt samtrafiknetto för operatören. Ingen sådan har presenterats i 

utredningen. 

 

 Det finns ingen påvisad koppling mellan mobilt samtrafikpris och positivt eller 

negativt samtrafiknetto hos mobiloperatörer. Inget har presenterats i utredningen, 

utan utredningens slutsats utgörs enbart av lösa spekulationer. 

 

 Trots kraftigt minskande utgående trafik från fasta nät ökar trafiken från fasta nät 

till mobilnät. Detta talar starkt emot att mobila termineringspriser skulle ha någon 

nämnvärd negativ inverkan på samtal från fasta nät till mobiltelefon. 

 

 LRIC baserad på särkostnad försätter svenska mobiloperatörer i en ogynnsam 

position jämfört med mobila operatörer i andra, mindre glesbefolkade länder på 

samma sätt som i Norge. Detta är inte behandlat i utredningen. 

 

 LRIC baserad på särkostnad ger inte svenska mobiloperatörer ersättning för 

kostnad för täckning, trots att täckningkrav ingår i licensvillkoren för bl.a. 3G 

 

 En påtaglig negativ konsekvens av införande av LRIC med särkostnad är att 

mobiloperatörerna skulle förlora c:a 1,5 mdkr i årliga intäkter utan påvisbara 

positiva effekter på slutkundmarknaden eller i något annat avseende. Det för 

närmast tankarna till konfiskation. 

 

 Eftersom just termineringsprisets inverkan på slutkundpriset är PTS huvudmotiv 

för att införa LRIC baserad på särkostnad för mobil terminering och en sådan 

koppling inte kan påvisas saknas förutsättningar för införandet. 

 

 Vid vikande trafikvolymer torde termineringspriset baserat på en kostnad 

beräknade i en LRIC-modell baserad på särkostnad bli 0. Effekterna av detta är 

inte alls behandlade i utredningen. 

 

 Eftersom regleringen måste var proportionerlig enligt 1:2 LEK och det inte går att 

finna några positiva konsekvenser av en sänkning av mobila termineringspriser 

medan det går att finna flera negativa konsekvenser därav följer att införande av 

LRIC baserad på särkostnad, särskilt för beräkning av mobila 

termineringskostnader, strider mot lag. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


