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11-6823 Synpunkter från Tele2 på förslag till införande av särkostnad 

på marknad 3; Fast samtalsterminering 

 
Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att kommentera PTS förslag till 

införande av särkostand på marknad 3; Fast samtalsterminering 

 

Sammanfattning 

 

Tele2 konstaterar att kommissionen år 2012 i ärende SE/2012/1379 särskilt framhöll 

vikten av att PTS skulle se över den stegvisa övergången av de fasta 

termineringsavgifterna för att säkerställa full överensstämmelse med kommissionens 

rekommendation om termineringstaxor senast den 1 januari 2013 i stället för (som då var 

aviserat) den 1 juli 2013. Trots detta notifierade PTS kommissionen våren 2013 om ett 

beslut om att ytterligare skjuta upp fullt införande av fast termineringspris enligt LRIC 

baserat på särkostnad till den 1 januari 2014. PTS har genom denna felbedömning av 

kommissionens position självt försatt sig i den utomordentligt olyckliga situation vi nu 

befinner oss. PTS målsättning om minskad regulatorisk osäkerhet och ökad förutsebarhet 

avseende regleringen har därmed skjutits i sank på ett effektivt sätt. 

 

Tele2 anser att fasta termineringstaxor beräknade enligt LRIC-metoden baserad på 

särkostnad skall införas så snart det överhuvudtaget är möjligt. Det är t.ex. möjligt för 

PTS att hinna notifiera kommissionen om ett nytt beslut redan före den 1 juli 2013 varför 

ett sådant beslut skulle kunna träda i kraft redan 1 augusti, med endast en månads 

fördröjning. Det finns inte några skäl, vare sig rättsliga eller andra, som förhindrar detta 

eftersom fråga är om ett helt nytt SMP-beslut som ersätter tidigare reglering på 

fastnätsmarknaden. Tvärtom är ett införande av LRIC-metoden baserad på särkostnad så 

snart som möjligt nödvändig för att skapa en balans mellan den reglering PTS sjösatt när 

det gäller de mobila termineringsavgifterna från och med den 1 juli 2013 och den 

reglering som nu är aktuell för de fasta termineringsavgifterna.  

 

Tele2 besvarar nedan PTS frågor. 
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Frågor till marknadsaktörerna  
 

Vilka handlingsalternativ bedömer ni att det finns i nuläget?  

 

PTS har mot bakgrund av vad kommissionen återigen anfört endast ett handlingsalternativ 

och det är att så skyndsamt som möjligt införa ren LRIC baserad på särkostnad för det 

fasta nätet. Enligt Tele2s förmenande är det möjligt att notifiera kommissionen om ett 

nytt beslut redan till den 1 juli, varför ett sådant beslut skulle kunna träda i kraft till den 1 

augusti 2013. Det vore synnerligen uppseendeväckande om det förhållandet att 

kommissionen har haft synpunkter på att PTS behandlar TeliaSonera alltför välvilligt 

skulle leda till att myndigheten behandlar TeliaSonera än mer välvilligt, vilket dag för dag 

blir följden av att PTS dröjer med att notifiera kommissionen ett nytt skyldighetsbeslut 

som bygger på LRIC baserad på särkostnad även på fastnätsmarknaden.  

 

Det skall i sammanhanget noteras att enligt Tele2:s bedömning är det inte den fråga som 

nu diskuteras, dvs när full särkostnad skall införas på fastnätsmarknaden, som är den 

rättsligt osäkra, utan frågan är snarare om PTS överhuvudtaget kan införa en reglering 

som bygger på full särkostnad, givet de förarbetsuttalanden som finns på området. PTS 

har i den senare frågan anfört att kommissionens rekommendation som anger att full 

särkostnad skall införas senast den 1 januari 2013 är rättsligt bindande och har företräde 

framför vad som anges i de svenska förarbetena. Om PTS är trogen denna tolkning kan 

PTS rimligen inte vara av annan uppfattning än att det inte finns några andra 

handlingsalternativ än att genast införa LRIC baserad på full särkostnad även på 

fastnätsmarknaden. En rekommendation kan inte rimligen vara bindande bara när man 

själv önskar det. Om rekommendationen är bindande på det sätt PTS har gjort gällande 

vore det rentav ett fördragsbrott att inte efterkomma den. 

 

Vilket alternativ förespråkar ni och varför?  

 

Se ovan. 

 

Vilka blir konsekvenserna av förseningen av prisregleringen på marknaden Fast 

samtalsterminering enligt er bedömning sett till de olika handlingsalternativen? 

 

Ett införande enligt förslaget ovan skulle vara det som snabbast skingrar den osäkerhet på 

marknaden som den uppkomna situationen skapat. Detta måste vara av högsta prioritet för 

PTS. De finansiella effekterna av en försening är synnerligen stora och negativa för 

samtliga operatörer förutom för TeliaSonera, som i stället tjänar på varje dags försening 

av införandet av fasta termineringsavgifter beräknade enigt LRIC-metoden baserad på 

särkostnader. 

 

Dag som ovan 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


