
    

 

 
  

Datum Sidnr 

2013-06-28 1 (2) 

Post- och telestyrelsen 
Peter von Wowern 
 
 
 
 
peter.vonwowern@pts.se 
 

Handläggare  
Per Hemrin 
per.hemrin@teliasonera.com 
Tel: 08-504 522 47 

Referens Tillhör objekt 

Hk JR 35-4/2012  

Ert datum Er referens 

2013-06-12 11-6823 
  

 

Organisationsuppgifter Besöks- och postadress Kontaktinformation 

TeliaSonera AB  Tel vx: 90 100 

Stab Juridik, Regulatoriska frågor Vitsandsgatan 9 Fax: 08-568 39620 

123 86  FARSTA  www.teliasonera.com 

Säte: Stockholm FARSTA  

Org.nr: 556 103-4249    

Prisreglering och införande av särkostnad på marknad 3;                           
Fast samtalsterminering 

 
PTS har i en promemoria den 12 juni 2013 efterfrågat marknadsaktörernas syn på ett 
antal frågor kring införandet av särkostnadsbaserad prisreglering på marknad 3. 
TeliaSonera redovisar nedan sin syn på detta. 
 
Inledningsvis vill TeliaSonera framhålla att bolaget anser att PTS gjorde en korrekt 
bedömning då myndigheten vid notifieringen valde att inte göra avsteg från 
övergångstrappan. Detta mot bakgrund av att något av det viktigaste för marknadens 
aktörer är förutsägbarhet och regulatorisk säkerhet. Förutsägbarhet beträffande 
regleringen är centralt för att operatörer ska kunna fatta korrekta affärsbeslut och våga 
göra investeringar. 
 
TeliaSonera anser därför att PTS bör agera i enlighet med det föreslagna alternativ 1. 
Signalen till marknaden att PTS fastlagda inriktningar och planer samt beslut är stabila är 
mycket viktig och kan inte överskattas. Om myndigheten gör avsteg från 
övergångstrappan får man en marknad med ökad regulatorisk osäkerhet eftersom 
marknadsaktörerna inte kan lita på att PTS håller fast vid sina beslut. Myndigheten måste 
också visa att den vidhåller sina ståndpunkter gentemot kommissionen.  
 
TeliaSonera har dessutom svårt att förstå kommissionens argument för att inte acceptera 
denna försening avseende införandet av särkostnad som ju dessutom avser endast en 
1/7 av kostnadsbasen. Motivet enligt kommissionen är att det skulle leda till att övriga 
EU-medlemsstater som notifierat motsvarande beräkningar skulle drabbas negativt. 
TeliaSonera vill då understryka att det finns flera länder som överhuvudtaget inte 
notifierat några beräkningar och vad TeliaSonera erfar har kommissionen inte agerat 
gentemot dessa länder. Det gäller t.ex. Belgien och Storbritannien som ännu inte 
notifierat något termineringspris baserat på särkostnad.  
 
PTS har redovisat två handlingsalternativ. Om PTS anser sig förhindrad att välja 
alternativ 1 och avser att införa full särkostnad tidigare än den 1 januari 2014 kan inte 
alternativ 2 väljas. I stället måste ett ytterligare alternativ väljas nämligen att den del av 
trappan som avser införande av NGN måste fasas in enligt det ursprungliga beslutet. Det 
innebär att även om hela kostnaden är särkostnadsbaserad måste 6/7 baseras på NGN 
och 1/7 på LRIC 4.1. PTS ska då beräkna hur mycket som beror av NGN och hur mycket 
som är särkostnadsrelaterat. Kommissionen har såvitt framgår av brevet inte haft några 
invändningar mot att termineringspriset endast baseras på kostnaden för helt IP-baserat 
core-nät till 6/7. En sådan lösning är också förenlig med rekommendationen om 
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termineringspriser, p.3. Enligt p. 4 i rekommendationen får kostnadsmodellen dessutom 
bara baseras på effektiv teknik som är tillgänglig under modellens giltighetstid, se även 
förklaringsmotiven till rekommendationen, s. 21f.  
 
TeliaSonera anser att PTS har mycket starka argument gentemot kommissionen i denna 
fråga och att myndigheten bör nyttja dem genom att, i första hand, notifiera det tidigare 
notifierade priset eller, i andra hand, notifiera ett pris baserat på en bibehållen trappa men 
som är rensat från gemensamma kostnader. Det finns ingen grund för PTS att före den 1 
januari 2014 basera ett termineringspris både på full särkostnad och på hela kostnaden 
för ett IP-baserat core-nät. 

 
 
Med vänlig hälsing 
 
 
Per Hemrin 
 


