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Sverige 

Synpunkter i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG 

I. FÖRFARANDE 

Den 20 september 2013 registrerade kommissionen en anmälan från den svenska 
nationella regleringsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) om grossistmarknaden 
för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt i 
Sverige.  

Tre nationella samråd har hållits mellan den 5 mars och den 2 april 2012, mellan den 20 
juni 2012 och den 31 augusti 2012 samt  mellan den 2 mars 2013 och den 22 mars 2013.  

Den 2 oktober 2013 översändes en begäran om information till PTS, och ett svar inkom 
den 7 oktober 2013.  

Enligt artikel 7.3 i ramdirektivet får de nationella regleringsmyndigheterna, organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och 
kommissionen inkomma med yttranden till den berörda nationella regleringsmyndigheten 
om de förslag till åtgärder som anmälts.  

II. BESKRIVNING AV DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN 

II.1. Bakgrund 

Den första översynen av grossistmarknaden för samtalsterminering i individuella 
allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt i Sverige har tidigare anmälts till, och 
bedömts av, kommissionen under ärendenummer SE/2009/09671. 

I samband med den andra marknadsöversynen utsåg PTS den dominerande operatören, 
TeliaSonera, och 25 alternativa nätoperatörer till SMP-operatörer i deras respektive 
allmänna telefonnät. Som en följd därav ålade PTS SMP-operatörerna ett antal 
skyldigheter. Särskilt i fråga om prisregleringsskyldigheten beslutade PTS att införa en 

                                                 
1  K(2009) 7619. 
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skyldighet för alternativa nätoperatörer2 att tillämpa såväl rättvis och skälig prissättning 
och för TeliaSonera kostnadsorienterade priser beräknade enligt 
kostnadsredovisningsmetoden LRIC. I en skrivelse svarade kommissionen att den inte 
hade några synpunkter på detta.  

Därefter anmälde PTS den LRIC-modell som används för beräkningen av kostnaderna 
för fast samtalsoriginering, fast samtalsterminering samt accessnätsprodukter och -
tjänster i Sverige, tillsammans med flera uppdateringar som bedömdes av kommissionen 
i ärendena SE/2009/1017, SE/2011/1205 and SE/2012/13793. Den tillämpade LRIC-
modellen skilde sig emellertid från modellen i rekommendationen om regleringen av 
termineringstaxor i fasta och mobila nät4 sålunda att inte bara trafikrelaterade kostnader, 
utan även vissa gemensamma kostnader och samkostnader, hänfördes till 
termineringstjänsten5. PTS ansåg emellertid att samtrafikkostnaderna till fullo inte skulle 
återspegla kostnaderna för nästa generations nät (NGN) förrän 2014, när den fullt 
utvecklade BU-LRIC modellen till fullo skulle tillämpas. Till följd av detta antog PTS ett 
prissystem för perioden 2008–2014, enligt vilket 6/7 av termineringskostnaderna senast 
2013 skulle bygga uteslutande på BU-LRIC, medan den återstående 1/7 av kostnaderna 
alltjämt skulle bygga på en LRIC plus-modell som inbegrep gemensamma kostnader.  

Kommissionen lämnade flera synpunkter, i vilka PTS uppmanades att under nästa 
regleringsperiod ta sina kostnadsredovisningsprinciper angående marknaden för 
samtalsterminering via en fast anslutningspunkt under övervägande, särskilt med 
avseende på hur vissa samkostnader inkluderades i LRIC-modellen och beslutet att 
tillämpa de effektiva taxorna först fr.o.m. den 1 januari 2014. Kommissionen underströk 
också, att om den föreslagna prisåtgärden för perioden efter den 1 juli 2013 skulle avvika 
från EU-lagstiftningen och principerna i rekommendationen om termineringstaxor, skulle 
kommissionen kunna inleda en fas-II-utredning.  

II.2. Marknadsdefinition 

Den marknadsdefinitionen som föreslagits av PTS är densamma som den som föreslås i 
den andra marknadsöversynen. Den relevanta produktmarknaden för samtalsterminering 
omfattar därför, oavsett vilken teknik som används, samtal till geografiska nummer och 
till nummer som används för geografiskt oberoende tjänster, liksom till personliga 
nummertjänster enligt definitionen i svensk telefoninummerplan6. Samtalsterminering till 
icke-geografiska telefonnummer och samtalsterminering till mobiltjänster är uteslutna 
från den berörda marknaden. PTS fastställer vidare att den relevanta marknaden är varje 
enskilt näts täckningsområde.  

II.3. Konstaterande av betydande marknadsinflytande 

PTS föreslår att den etablerade operatören, TeliaSonera AB, och 19 alternativa operatörer 
utses.7 Samtliga har SMP för röstsamtal på grossistmarknaden för samtalsterminering 

                                                 
2  Symmetrin i de fasta termineringstaxorna säkerställs i och med kravet på ömsesidighet i tillämpningen 

av taxorna i kombination med förbudet mot diskriminering. 

3  K(2009) 10733, K(2009) 3431, C(2012) 8835. 
4  Kommissionens rekommendation 2009/396/EG av den 7 maj 2009 om regleringen av 

termineringstaxor i fasta och mobila nät  inom EU (rekommendationen om termineringstaxor), EUT L 
124, 20.5.2009. 

5  I LRIC- modellen kombineras top-down- och bottom-up-lösningar. 
6  De geografiskt oberoende tjänsterna och telefonnumren (nummerserierna 010 respektive 075  ) – 

fastän dessa betraktas som icke-geografiska nummer – har, från den ringande konsumentens 
perspektiv, samma funktionalitet som geografiska nummer. Därför har de inkluderats i marknaden.  

7  Närmare bestämt följande: Telenor Sverige AB, Tele2 Sverige AB, Hi3G Access AB, TDC Sverige 
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inom sina respektive allmänna telefonnät.  

De huvudkriterier som PTS har beaktat när man har dragit denna slutsats är följande: i) 
marknadsandelar (varje operatör står för 100 % av den samtalsterminering som 
tillhandahålls inom dess individuella nät); ii) kontroll över infrastruktur som inte kan 
dupliceras på ett enkelt sätt; och iii) brist på motverkande köparmakt.  

II.4. Regleringsåtgärder 

PTS föreslår att TeliaSonera åläggs följande skyldigheter: i) tillträde; ii) öppenhet och 
insyn8; iii) icke-diskriminering och iv) priskontroll. Vad gäller 
prisregleringsskyldigheten, kommer fullständig överensstämmelse med 
rekommendationen om termineringstaxor att säkerställas först från och med den 1 januari 
2014.9 Under tiden är den taxa som TeliaSonera är skyldigt att tillämpa under perioden 
mellan antagandet av det här beslutet och den 1 januari 2014 den som redan förutsetts i 
tidigare beslut för 2013. Taxan beräknas på följande sätt: 6/7 av termineringskostnaderna 
beräknas enligt den rena BU-LRIC-metoden, medan 1/7 av kostnaderna alltjämt bygger 
på en utvidgad LRIC-modell som inbegriper gemensamma kostnader10.  

Enligt PTS hade det av flera skäl varit svårt att på ett lämpligt och rättvist sätt göra en 
avvikelse från föregående beslut om prissystemet som antogs under 2008. Till att börja 
med betonar PTS nödvändigheten av att stödja investeringar som gjorts av operatörerna, 
men också dem som redan planerats. Dessutom framhålls behovet av att säkerställa 
förutsägbarhet och stabilitet för alla marknadsaktörer, vilket PTS anser ha uppnåtts 
genom att den strategi som meddelats alla marknadsaktörer i över fem år bibehålls. 
Dessutom har förvaltningsrätten i Stockholm i ett nyligen fattat beslut bekräftat denna 
strategi. I beslutet fastslås att stamnätet bör bygga uteslutande på IP-teknik från och med 
den 1 januari 201411, vilket strider mot den dominerande operatörens uppfattning.  

Därutöver anser PTS att det vore svårt att införa en faktisk renodlad BU-LRIC-baserad 
taxa före januari 2014, eftersom detta kräver ett antal tidskrävande administrativa 
åtgärder12. Dessutom skulle PTS tvingas medge marknadsaktörerna en skälig period för 
anpassning.13 Mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i detta fall beräknade PTS 
att denna period skulle bli ungefär 50 dagar14. Då skulle det inte vara möjligt att 
genomföra dessa taxor före det nu planerade datumet i januari 2014. Slutligen hävdar 
                                                                                                                                              

AB, Götalandsnätet AB, AllTele Allmänna Svenska Telefon AB, Colt Technology Services AB, 
ComHem AB, Devicom AB, DGC Access AB, Direct2Internet AB, First New Media Scandinavia AB, 
Intelecom Sweden AB, IP-Only Telecommunication AB, Orange Business Sweden AB, QuickNet AB, 
Streamtel AB, Teledigit Scandinavia AB, UnicornTelecom AB och Verizon Sweden AB. 

8  Detta inbegriper offentliggörandet av ett referenserbjudande. 

9  Den rena LRIC-taxa som planeras träda i kraft från den 1 januari 2014 är 0,0069 kronor (omkring 0,08 
eurocent), och enligt PTS kommer den i god tid att anmälas till kommissionen.  

10  Denna metod kommer i sig att leda till en minskning med omkring 42 %, från en genomsnittlig nivå på 
2,19 öre (omkring 0,24 eurocent) till en genomsnittlig nivå på 1,29 öre (omkring 0,14 eurocent). 

11  Förvaltningsrättens beslut av den 24 juni 2013 gäller ett föreläggande från PTS om TeliaSoneras 
prissättning av fast samtrafik för 2011. 

12  Exempelvis en justering av beslutet om gällande skyldigheter, liksom nya samråd med marknaden och 
offentliggörandet av en ny anmälan.  

13  PTS bekräftar att taxorna normalt genomförs så snart myndighetens beslut trätt i kraft, men 
understryker att marknaden vanligtvis i god tid informeras om förändringar av taxorna, vilket dock inte 
skulle bli fallet denna gång. 

14  PTS hänvisar till ändringarna av operatörens prisavtal samt ändringen av tillhörande 
faktureringssystem och anmälan av prisjusteringar visavi slutkunder.  



4 

PTS att, trots effekten av samkostnaderna, termineringskostnaderna i Sverige hitintills 
varit relativt låga jämfört med resten av Europa.  

Vad gäller alternativa nätoperatörer, föreslår PTS att följande skyldigheter införs: i) en 
tillträdesskyldighet; ii) en skyldighet att inte diskriminera; iii) en skyldighet om öppenhet 
och insyn15; och iv) priskontroll. Vad gäller den priskontroll som åläggs alternativa 
nätoperatörer, vidhåller PTS skyldigheten att tillämpa rättvisa och skäliga priser. PTS 
definition av ”rättvisa och skäliga” motsvarar ett pris som överensstämmer med, och inte 
är högre än, det kostnadsorienterade pris som beräknats för TeliaSonera. Kommissionen 
noterar PTS förklaring att skyldigheten inte ändrats sedan 2004 års marknadsanalys och 
att PTS har, trots de olika skyldigheterna i fråga om priser, observerat symmetriska 
termineringstaxor på marknaden sedan juli 2004, också tack vare kravet på icke-
diskriminering.  I sitt svar på begäran om att inkomma med uppgifter klargör PTS vidare 
att sedan 2004 har detta beslut ifrågasatts vid endast ett tillfälle, nämligen 2009 i 
förvaltningsdomstolen, som avslog klagomålen och bekräftat att definitionen av ”rättvisa 
och skäliga” innebär ett pris som överensstämmer med, och inte är högre än, det 
beräknade LRIC-priset, vilket leder till ett symmetriskt resultat på marknaden. Sedan 
dess har PTS inte mottagit några klagomål från aktörerna beträffande tillämpningen av 
ett ”rättvist och skäligt” pris. Därför uppger PTS att nya skyldigheter dels skulle leda till 
onödiga regleringskostnader för mindre operatörer, dels leda till osäkerhet på marknaden 
i fråga om rättsläget. För att skapa symmetriska, rättvisa och skäliga taxor, understryker 
PTS dessutom att regelbunden tillsyn på eget initiativ alltid genomförs omedelbart efter 
ikraftträdandet av de nya taxorna eller – om skyldigheten inte fullgjorts – ett 
förbudsföreläggande genast utfärdas mot den operatör som bryter mot bestämmelserna.   

III. ANMÄRKNINGAR 

Kommissionen har granskat anmälan och de kompletterande upplysningar som PTS har 
lämnat och har följande synpunkter:16 

Ikraftträdande av rena BU-LRIC termineringstaxor  

Kommissionen noterar att PTS kommer att anta en renodlad BU-LRIC-metod för 
att beräkna fasta termineringstaxor i linje med kommissionens rekommendation 
från 2009 om termineringstaxor, vilket kommer att leda till ännu en betydande 
sänkning av de fasta termineringstaxorna till 0,0069 SEK. Dessa 
termineringstaxor kommer emellertid inte att träda i kraft förrän den 1 januari 
2014. Kommissionen påminner PTS om att, i enlighet med rekommendationen 
om termineringstaxor, bör de nationella regleringsmyndigheterna se till att 
termineringstaxor tillämpas på en kostnadseffektiv (renodlad BU-LRIC) nivå 
senast den 31 december 2012. Kommissionen är medveten om de praktiska 
hinder som framhållits av PTS och som hämmar ikraftträdandet av de nya och 
lägre fasta termineringstaxorna före den 1 januari 2014. Vad gäller möjligheten 
att inom rimlig tid genomföra ett nytt beslut som anger vilka effektiva 
termineringstaxor som beräknats på grundval av en renodlad BU-LRIC-modell, 
noterar kommissionen särskilt PTS argument att ett sådant nytt beslut, på grund 
av flera administrativa krav, ändå inte skulle kunna antas före januari 2014. Mot 
bakgrund av den planerade genomförandeperioden, jämförd med det 
genomförandedatum som anges i rekommendationen om termineringstaxor, 
uppmanar kommissionen PTS vidare att ompröva huruvida tiden för de nya 

                                                 
15  Alternativa nätoperatörer är skyldiga att offentliggöra uppgifter som är relevanta för parterna på 

marknaden när de inleder förhandlingar.  
16  I enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet. 
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taxornas ikraftträdande kan förkortas och en sådan bedömning kan inkluderas i 
den slutliga åtgärden, samtidigt som PTS till fullo motiverar sitt beslut i fall den 1 
januari 2014 ändå bibehålls för genomförandet av en renodlad BU-LRIC.  

Enligt artikel 7.7 i ramdirektivet ska PTS i största möjliga utsträckning beakta yttrandena 
från övriga nationella regleringsmyndigheter, Berec och kommissionen och får anta det 
förslag till åtgärd som följer av detta. Om den gör detta, ska kommissionen underrättas. 

Kommissionens ståndpunkt vad gäller just denna anmälan påverkar inte dess 
ställningstaganden i fråga om andra anmälda förslag till åtgärder. 

I enlighet med punkt 15 i rekommendation 2008/850/EG17 kommer kommissionen att 
offentliggöra detta dokument på sin webbplats. Kommissionen betraktar inte uppgifterna i 
detta dokument som konfidentiella. Ni uppmanas att inom tre arbetsdagar efter 
mottagandet  av denna skrivelse meddela kommissionen18 om ni, i enlighet med EU:s 
bestämmelser och nationella bestämmelser om affärshemligheter, anser att detta 
dokument innehåller konfidentiell information som ni vill stryka innan dokumentet 
offentliggörs.19 En sådan begäran måste motiveras. 

Högaktningsfullt, 
För kommissionen,  
Robert Madelin 
Generaldirektör 

                                                 
17  Kommissionens rekommendation 2008/850/EG av den 15 oktober 2008 om anmälningar, tidsfrister 

och samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, EUT L 301, 
12.11.2008, s. 23. 

18  En sådan begäran kan antingen göras per e-post till CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller per fax: 
+ 32 2 298 87 82. 

19  Kommissionen får informera allmänheten om resultatet av sin bedömning före utgången av denna 
tredagarsperiod. 


