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Tele2 yttrande över remiss nr 4 avseende terminerande avsnitt av hyrda 

förbindelser, PTS d.nr. 10-9331 

 
Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits tillfälle att yttra sig över Post- och telestyrelsens 

(PTS) fjärde utkast till nya skyldigheter på Marknad 6, terminerande avsnitt av hyrda 

förbindelser. 

 
Förändringar från det tredje samrådet 
Tele2 tycker att de ändringar som införts i princip är bra. Enda undantaget är skyldigheten till 
samlokalisering som tagits bort. Tele2 anser, precis som anfördes i bolagets tidigare remissvar 
daterat 21 augusti 2012, att PTS i stället borde framhäva skyldigheten till samlokalisering och 
att en samlokalisering skall kunna användas för alla de tjänster (samtrafik, LLUB, NIT-
tillträde, Bitströmstillträde och tillträde till hyrda förbindelser och för både reglerade och 
oreglerade produkter) som en grossistkund köper av TeliaSonera.  
 
Prissättningsfrågorna är komplicerade. Tele2 förordar en återgång till priser baserade på 
TeliaSoneras historiska kostnader såsom föreslogs i det tredje samrådet. Icke-diskriminerande 
prissättning är inte konkurrensneutral i den meningen att det för SMP-operatören inte spelar 
någon roll om vinsten görs i grossistledet eller på slutkundförsäljningen, och därför kan 
prissätta grossistprodukterna på ett sådant sätt att lönsamheten i slutkundaffären blir liten 
eller ingen. Teoretiskt blir det alltså möjligt för SMP-operatören att med bibehållen egen 
lönsamhet.  
 
 
Frågor som PTS önskar få besvarade 

Nedan besvarar Tele2 de frågor som PTS specifikt har ställt i samrådet 
 
Produktmarknadsavgränsning 

Överensstämmer analysen av grossistkunders efterfrågan i den föreslagna 
marknadsavgränsningen med er uppfattning?   
 
Svar: På det stora hela taget JA 
 
Geografisk avgränsning 

Anser ni att marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser är nationell? 
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Svar: JA 
 
Betydande inflytande 

Anser ni att PTS bedömningen att operatören TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden är korrekt? 
 
Svar: JA 
 
Skyldigheter 

I föregående samråd föreslog PTS införandet av flera nya skyldigheter på marknaden. En 
anledning att införa nya skyldigheter på en reglerad marknad kan vara att en operatör med 
betydande inflytande har missbrukat sin ställning på marknaden. PTS har, sedan det 
nuvarande beslutet började gälla (2005), inte fått någon indikation från någon av marknadens 
aktörer på att marknadsproblem förekommit. Myndigheten överväger därför i nuvarande 
förslag att inte införa flera av de tidigare föreslagna nya skyldigheterna. 
 

1. Vad anser ni om PTS förslag att inte införa nya skyldigheter i beslutsutkastet? 
 
Svar: Se ovan under rubriken Förändringar från det tredje samrådet 

 
2. Har ni några konkreta exempel på uppkomna marknadsproblem som skulle kunna 

ligga till grund för att införa nya skyldigheter? 
 
Svar: Nej 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 

 

 


