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Prisreglering och införande av särkostnad på marknad 3; 
Fast samtalsterminering 
 
PTS har vid tre tillfällen under 2012-2013 samrått förslag till beslut avseende 
prisregleringen för marknaderna för samtalsterminering i respektive operatörs 
individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt (marknad 3).  
 
Förslag till beslut notifierades till EU-kommissionen den 17 april 2013. EU-
kommissionen hade tydliga invändningar mot PTS förslag att full särkostnad 
skulle införas först i januari 2014. EU-kommissionens synpunkter framgår av 
ett brev daterat den 23 maj 2013, se bilaga 1. 
 
Med anledning av EU-kommissionens invändningar återkallade PTS 
notifieringen av beslut på marknad 3. Hade PTS inte återkallat hade ett FAS II-
förfarande inletts.  
 
Återkallelsen av notifieringen innebar att PTS inte kunde fatta beslut på 
marknad 3 som planerat vid PTS styrelsemöte den 10 juni 2013. Därmed kan 
inte besluten på marknad 3 träda i kraft som planerat den 1 juli 2013. PTS har 
vidare gjort bedömningen att det är lämpligt att hantera besluten på marknad 1-
3 tillsammans. Prisreglering för samtalsoriginering och samtalsterminering i 
fasta kommunikationsnät bör enligt PTS träda ikraft samtidigt. Beslut avseende 
marknaden Fast tillträde bör också träda ikraft samtidigt som beslut avseende 
marknaden Fast samtalsoriginering. 
 
Exakt när ikraftträdande av nya beslut på marknaderna 1-3 kommer att kunna 
ske kan PTS i dagsläget inte ge besked om. Den bearbetning av besluten som 
behöver ske nu samt en ny notifiering beslut på marknad 3 innebär dock att 
beslut tidigast kan fattas efter sommaren. 
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Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter 
PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter angående 
frågan om införande av full särkostnad på marknad 3. Därefter kommer PTS 
att bedöma om det finns skäl att göra förändringar i besluten avseende marknad 
3. 

PTS har tagit fram en promemoria, se bilaga 2, som närmare belyser 
argumenten för det vägval PTS hittills har gjort, EU-kommissionens 
synpunkter, konsekvenserna av att notifieringen har återkallats samt de 
handlingsalternativ som PTS bedömer nu finns. Promemorian avslutas med ett 
antal frågor riktade till marknadens aktörer. 

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 
peter.vonwowern@pts.se, senast den 28 juni 2013. Svaren kommer att 
publiceras på PTS hemsida. 

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 svaret publiceras på PTS webbplats. 
  
Om ni har några frågor, vänligen kontakta Peter von Wowern: 08-678 56 26 
eller peter.vonwowern@pts.se 

Bilagor: Brev från EU-kommissionen daterat den 23 maj 2013 samt PM daterad 
den 12 juni 2013. 

Sändlista 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, Bahnhof, Colt Technology 
Services, Comhem, Devicom, DGC Acesss, Direct2Internet, First New Media 
Scandinavia, Götalandsnätet, Hi3G Access, Infonet Broadband Service 
Corporation, Intelecom Sweden, IP-only Telecomunication, Lycamobile 
Sweden Limited, Mundio Mobile Sweden Limited, Net at Once Sweden, Netett 
Sverige, Orange Business Sweden, Phonera, QuickNet, Uno telefoni, TDC 
Sverige, TeliaSonera, TelaVox, Tele2 Sverige, Teledigit Scandinavia, Telenor 
Sverige, Unicorn telecom, Verizon Sweden 
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