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Post- och telestyrelsen 

Att: Rebecka Frisk di Meo 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

samtrafik@pts.se 

 

Yttrande över förslag på beslut om skyldigheter för 
TeliaSonera på marknaden för fast samtalsterminering 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat det förslag på beslut om skyldigheter för TeliaSonera 

AB (”TeliaSonera”) på marknaden för fast samtalsterminering, inklusive känslighetsanalysen 

avseende kostnadstäckning vid tillämpning av kostnadsresultat från HY 10.1, med 

diarienummer 15–4801 (”Förslaget”), som remitterades av Post- och telestyrelsen (”PTS”) den 

17 december 2015. Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

1.1. PTS:s förslag avseende avgränsning av relevant marknad 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag på att marknaden för fast samtalsterminering ska 

omfatta sådan samtalsterminering som ger en annan operatörs slutanvändare 

möjlighet att ringa samtal till geografiska telefonnummer och till telefonnummer 

avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till telefonnummer avsedda för 

personliga nummertjänster ur svensk telefoninummerplan. 

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 

 

 Förslaget bygger på en inkonsekvent analys av slutkundsmarknaden. 
 

 Förslaget utelämnar ett stort antal nummer som termineras i fasta nät. 

Tillhandahållandet av, inklusive prissättningen på, terminering i dessa 

nummer lämnas således oreglerat utan giltiga skäl. 

 

 Förslaget avviker, utan en robust motivering, från EU-kommissionens 

rekommendation av den 9 oktober 2014 om relevanta produkt- och 

tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan 

komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 

kommunikationsnät och kommunikationstjänster (”Rekommendationen om 

relevanta marknader”). 

 

 Tele2 föreslår att den relevanta marknaden för fast samtalsterminering ska 

omfatta all samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast 

anslutningspunkt.   
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1.2. PTS:s förslag avseende skyldighet att tillämpa en prissättning baserad på 

kostnadsorientering 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag på att TeliaSonera, vid tillhandahållande av 

samtalsterminering som omfattas av marknaden för fast samtalsterminering, under 

regleringsperioden 2017-2019 ska tillämpa högst de priser som framgår av PTS 

prisbilaga version A och som är beräknade enligt kostnadsredovisningsmetoden 

LRIC (Long Run Instrumental Cost) och som är baserade på PTS:s hybridmodell 

version 10.1 för det fasta allmänna kommunikationsnätet. 

 

 Tele2 avstyrker PTS:s promemoria Känslighetsanalys – kostnadstäckning vid 

tillämpning av kostnadsresultat från HY 10.1 (”Känslighetsanalysen”). 

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 
 

 Känslighetsanalysen ger inte något stöd för att de priser, som enligt PTS:s 

förslag ska baseras på hybridmodell version 10.1, är kostnadsorienterade 

för perioden 2017-2019.  

 

 Skälet till detta är att PTS inte på erforderligt sätt vare sig har utrett 

huruvida de ingående parametrarna möter LRIC-metodens aktualitets- 

och effektivitetskrav eller har simulerat dessa i själva modellen, vilket i sin 

tur är nödvändigt för att kunna belägga påståendet om att kostnads-

resultatet från hybridmodellen version 10.1 är kostnadsorienterat för 

perioden 2017-2019 enligt LRIC-metoden. PTS:s förslag på pris för fast 

samtalsterminering för perioden 2017-2019 saknar således stöd i lag och 

praxis. 
 

 Tele2:s preliminära bedömning är att en korrekt kostnadsberäkning, som 

baseras på korrekta och reviderade parametrar, skulle ge ett kostnads-

resultat för fast samtalsterminering mellan 0,45 – 0,35 öre/min under 

perioden 2017-2019. 

 

 Tele2 föreslår att PTS genomför en revidering av kalkylmodellen för det fasta nätet 

i syfte att i enlighet med LRIC-metoden beräkna de priser som ska gälla för fast 

samtalsterminering under perioden 2017-2019.  

 

1.3. PTS:s fråga om åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive utanför 

EU/EES 

 Tele2 föreslår att det tydliggörs i beslutet att skyldigheterna på marknaden för fast 

samtalsterminering gäller oavsett var ett inkommande samtal origineras, d.v.s. att 

fast terminering av samtal som originerar exempelvis utanför EU och EES också 

omfattas av skyldigheterna.  

  

 Grunderna för Tele2:s förslag är de följande: 
 

 Asymmetriska termineringsavgifter skulle på längre sikt öka risken för 

nummerkapningar och andra begrägerier, vilket skulle ha en negativ effekt 

på den svenska telefonimarknaden. 

 

 Asymmetriska termineringsavgifter skulle öka komplexiteten på den 

svenska telefonimarknaden. 
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1.4. Övrigt 

 Förutom synpunkter och förslag som följer på Tele2:s synpunkter och förslag i 

punkterna 1.1, 1.2 och 1.3, har Tele2 inget att erinra om övriga delar av Förslaget. 

 

2. Detaljerade synpunkter och förslag 
 
2.1. PTS:s förslag avseende avgränsning av relevant marknad 

I Förslaget utgår PTS, till skillnad från EU-kommissionen, från slutkundsmarknaden 

vid avgränsningen av den relevanta grossistmarknaden. I fråga om avgränsningen av 

slutkundsmarknaden tar PTS sin utgångspunkt i geografiska telefonnummer inom 

riktnummerområdena, och anför att sådana telefonnummer, liksom telefonnummer 

avsedda för geografiskt oberoende tjänster och för personliga telefontjänster, ger den 

uppringande slutanvändaren möjlighet att nå en viss annan slutanvändare.   

 

Telefonnummer avsedda för frisamtal, samtal med delad kostnad, betalteletjänster, 

massanrop och tjänster för telematik används däremot enligt PTS för sådana samtal 

som erbjuder den uppringande slutanvändaren en innehållstjänst eller annat 

mervärde, och ska enligt PTS därför inte anses tillhöra samma slutkundsmarknad 

som geografiska telefonnummer och telefonnummer avsedda för geografiskt 

oberoende tjänster och för personliga telefontjänster. Denna uppdelning blir sedan 

vägledande för PTS:s avgränsning av den relevanta grossistmarknaden.  

 

Tele2 konstaterar härvidlag att de kriterier som PTS tillämpar för att skilja på de 

telefonnummer som ska anses tillhöra respektive inte anses tillhöra den relevanta 

slutkundsmarknaden inte ger ett konsekvent resultat.  

 

För det första kan det noteras att en slutanvändare som ringer ett telefonnummer som 

är avsett för t ex ett frisamtal (t ex till en myndighet) eller ett samtal med delad 

kostnad (t ex till ett företag) gör det för att nå en viss slutanvändare – för den 

uppringande parten är det ju inte likgiltigt till vem samtalet kopplas fram. Huvudsyftet 

med sådana samtal torde således inte skilja sig från syftet med samtal till exempelvis 

ett geografiskt telefonnummer.  

 

För det andra kan det noteras att många företag (såsom exempelvis Tele2) såväl 

som myndigheter (såsom exempelvis PTS) använder sig av geografiska telefon-

nummer (och inte telefonnummer avsedda för frisamtal eller samtal med delad 

kostnad). Om företag och myndigheter ska, såsom PTS anför, anses tillhandahålla en 

uppringande slutanvändare en innehållstjänst eller annat mervärde, måste det 

konstateras att många slutanvändare ringer geografiska telefonnummer i samma 

syfte som de ringer telefonnummer avsedda för frisamtal eller samtal med delad 

kostnad. Återigen kan det konstateras att syftet med samtal till telefonnummer som 

enligt PTS ska inkluderas i slutkundsmarknaden inte torde skilja sig från syftet med 

samtal som enligt PTS inte ska inkluderas i slutkundsmarknaden.  

 

De kriterier som PTS tillämpar för att avgränsa slutkundsmarknaden – det vill säga 

om en uppringande part ringer i syfte att nå en viss slutanvändare eller i syfte att 

erhålla en innehållstjänst eller annat mervärde – ger således inga entydiga resultat. 

Tele2:s slutsats är att PTS:s avgränsning av den relevanta slutkundsmarknaden är 

inkonsekvent, och att den av den anledningen inte bör ligga till grund för 

avgränsningen av den relevanta grossistmarknaden. 
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PTS:s sätt att avgränsa den relevanta slutkundsmarknaden – och därmed den 

relevanta grossistmarknaden – leder dessutom till att de konkurrensproblem på 

grossistmarknaden som PTS lyfter fram i analysen av TeliaSoneras betydande 

inflytande förblir olösta avseende de telefonnummer som PTS har exkluderat från den 

relevanta slutkunds- och grossistmarknaden; detta trots att risken för missbruk från 

den dominerande aktörens sida gentemot konkurrerande aktörer inte är mindre i 

fråga om de från den relevanta marknaden exkluderade telefonnumren jämfört med 

de telefonnummer som PTS inkluderar.  

 

Såsom framkommer i Förslaget baseras PTS:s bedömning att TeliaSonera har ett 

betydande inflytande på den relevanta grossistmarknaden på att TeliaSonera har en 

100-procentig marknadsandel på TeliaSoneras individuella marknad för fast samtals-

terminering, som geografiskt utgörs av det av TeliaSonera kontrollerade fasta 

kommunikationsnätet. Härvidlag konstaterar PTS att för att kunna tillhandahålla en 

attraktiv telefonitjänst måste en tillhandahållare av telefonitjänster kunna erbjuda sina 

slutkunder möjlighet att ringa utgående samtal till slutanvändare i samtliga fasta 

kommunikationsnät, däribland TeliaSoneras.  

 

Vidare anför PTS att i fråga om de slutanvändare som är anslutna till TeliaSoneras 

fasta kommunikationsnät saknas möjlighet för en tjänsteleverantör att välja en annan 

operatör (än TeliaSonera) för att köpa termineringen av samtal till dessa slut-

användare. PTS finner därmed att det saknas möjligheter för grossistkunderna att helt 

avstå från att köpa terminering av TeliaSonera, och att det på så vis saknas 

förutsättningar för dem att utöva en motverkande köparmakt som kan begränsa 

TeliaSoneras möjligheter att utöva marknadsmakt. Bland annat på denna grund 

åläggs TeliaSonera ett antal skyldigheter avseende fast samtalsterminering. 

 

Konsekvensen av PTS:s avgränsning av den relevanta grossistmarknaden är att det 

av PTS identifierade problemet med risk för utövande av marknadsmakt från 

TeliaSoneras sida inte hantera alls i fråga om fast terminering av de telefonnummer 

som enligt PTS inte ska inkluderas i den relevanta grossistmarknaden, t.ex. s.k. korta 

nummer, frisamtalnummer och nummer med delad kostnad. Trots att tillhandahållare 

av telefonitjänster är fullständigt beroende av TeliaSoneras fasta samtalsterminering i 

de fall deras slutanvändare vill nå en annan slutanvändare, t ex ett företag, en 

myndighet eller en organisation, som använder t ex ett kort telefonnummer, 

frisamtalnummer eller ett telefonnummer med delad kostnad och som är ansluten till 

TeliaSoneras fasta kommunikationsnät, innebär PTS:s marknadsavgränsning att 

tillhandahållarna i nämnda fall helt är utelämnade till TeliaSonera godtycke, 

exempelvis i fråga om priset på samtalstermineringen. 

 

Denna konsekvens är enligt Tele2, mot bakgrund av att syftet med de regler som 

PTS i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (”LEK”) kan besluta om är 

att förhindra konkurrensproblem och att främja konkurrensen på marknaderna för 

elektronisk kommunikation, inte acceptabel.  

 

Slutligen konstaterar Tele2 att PTS:s avgränsning av den relevanta grossist-

marknaden avviker från den avgränsning som EU-kommissionen förordar i 

Rekommendationen om relevanta marknader – nämligen ”samtalsterminering i 

individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt”. PTS:s metod för att 

avgränsa den relevanta grossistmarknaden avviker också från EU-kommissionens, 

eftersom EU-kommissionen anför att avgränsningen av slutkundsmarknaden för 

telefonitjänster saknar betydelse för grossistmarknadens avgränsning. Tele2 

uppmärksammar också att PTS:s argument för avvikelsen från Rekommendationen 

om relevanta marknader är synnerligen vagt.  
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Enligt Tele2 är det hart när omöjligt att förstå hur faktumet att det i EU-

kommissionens förklaringsdokument till Rekommendationen om relevanta marknader 

nämns att det på slutkundsnivå finns vissa alternativ till att ringa ett samtal till en 

berörd abonnent, kan påstås motivera – vilket PTS gör – att avgränsningen av den 

svenska grossistmarknaden ska ta sin utgångspunkt i en avgränsning av 

slutkundsmarknaden. 

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 den av PTS föreslagna grossistmarknads-

avgränsningen, och föreslår att den relevanta marknaden för fast samtalsterminering 

ska omfatta all samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast 

anslutningspunkt.                   

 
2.2. PTS:s förslag avseende skyldighet att tillämpa en prissättning baserad på 

kostnadsorientering 

I Förslaget konstaterar PTS att det i förarbetena till LEK uttalas att LRIC-metoden ger 

mer rättvisande investeringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och 

därför bidrar till en effektiv konkurrens på lång sikt. PTS noterar också att EU-

kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att använda LRIC-metoden för 

beräkning av kostnadsorienterat pris för bland annat samtrafik.  

 

PTS drar slutsatsen att en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-

metoden är den form av prisreglering som bäst tar hänsyn till de kortsiktiga och 

långsiktiga överväganden som ska göras för att ge slutanvändarna en så förmånlig 

situation som möjligt när det gäller urval, pris och kvalitet för telefonitjänster, och att 

en tillämpning av en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-

metoden leder till att priset ger neutrala investeringsincitament, vilket är viktigt för att 

främja konkurrensen. Av dessa anledning ska TeliaSonera enligt PTS åläggas att 

tillämpa en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 

 

PTS anför vidare att PTS med tillämpning av LRIC-metoden har utformat en 

kalkylmodell för det fasta nätet, och att denna kalkylmodell ger grunden för att 

kostnadsberäkna samtrafiktjänster utifrån de grundantaganden som följer av PTS:s 

tillämpning av modellreferensdokumentet MRP rev c. Den per dags dato gällande 

versionen av kalkylmodellen för det fasta nätet är version 10.1.   

 

Vad avser de prisnivåer som ska fastställas för regleringsperioden 2017-2019 anför 

PTS att myndigheten har analyserat behovet av att uppdatera hybridmodellen för det 

fasta nätet version 10.1. Detta har gjorts i Känslighetsanalysen, och i denna har enligt 

PTS hänsyn tagits till framtida kostnadstäckning samt kostnadsutveckling på 

marknaden. PTS:s slutsats i Känslighetsanalysen är att resultaten från hybrid-

modellen för det fasta nätet version 10.1 även fortsatt är kostnadsorienterade, och att 

resultaten även fortsatt bör anses ge kostnadstäckning. Av dessa anledningar 

föreslår PTS att de högsta tillåtna priserna för fast samtalsterminering under 

Förslagets giltighetstid ska vara desamma som kostnadsresultatet från hybrid-

modellen för det fasta nätet version 10.1. 

 

Inledningsvis vill Tele2 härvidlag uppmärksamma att MRP och hybridmodellen för det 

fasta nätet reviderades senast 2011, då revision c och version 8.1 togs fram. Centrala 

antaganden i modellen vad beträffar tillämpad teknik och driftkostnader baseras på 

situationen som den var 2010. Därefter har andra inputdata, såsom trafikvolymer och 

utrustningskostnader, uppdaterats genom pristrender som även de baseras på 

underlag från 2010.  
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Under 2011 uppdaterades hybridmodellen till version 9.1 (versionen var klar 2012) 

och under 2012 uppdaterades modellen till version 10.1 (versionen var klar 2013), då 

bland annat kalkylräntan justerades. Sedan 2014 har PTS inte sett ett behov av att 

uppdatera modellen.  

 

Enligt praxis för LRIC-metoden ska emellertid modellen uppdateras årligen och 

revideras vart tredje år. Modellens antaganden för en effektiv operatörs kostnader för 

att producera samtalsterminering torde således enligt Tele2 sedan länge ha passerat 

bäst före-datum. 

 

Såvitt Tele2 tolkar Känslighetsanalysen har PTS däri försökt uppskatta kostnaden för 

terminering dels genom att föra ett övergripande resonemang om pristrender för de 

underliggande kostnaderna, dels genom att föra ett övergripande resonemang om att 

fallande trafikvolymer torde kunna kompenseras med anpassad såväl som minskad 

utrustning.  

 

Någon kvalitetssäkring av de underliggande kostnadsestimaten och av vilka 

förutsättningar som är giltiga för produktion av fast terminering för perioden 2017-

2019 har emellertid inte gjorts. Såvitt Tele2 kan bedöma har PTS inte heller gjort 

några beräkningar direkt i modellen med uppdaterade trafikvolymer.  

 

Givet PTS:s underlåtenhet att i enlighet med LRIC-metoden utreda och visa att de 

ingående parametrarna möter LRIC-metodens aktualitets- och effektivitetskrav och att 

simulera dessa i själva modellen, kan slutsatsen dras att Känslighetsanalysen inte 

ger något stöd för att de fasta termineringspriser, som enligt PTS:s förslag ska 

baseras på hybridmodell version 10.1, skulle vara kostnadsorienterade för perioden 

2017-2019. PTS:s förslag på priser saknar därmed stöd i lag och praxis.  

 

Förutom denna grundläggande felaktighet – som är anledning nog för att avstyrka 

Förslaget – konstaterar Tele2 att Känslighetsanalysen innehåller flera oklarheter och 

brister. 

 

För det första måste det uppmärksammas att PTS genomgående i Känslighets-

analysen använder begreppet ”kostnadstäckning”. Först i Känslighetsanalysens 

slutsats använder PTS det i LRIC-sammanhang långt mer relevanta begreppet 

”kostnadsorientering”. ”Kostnadstäckning” och ”kostnadsorientering” är olika begrepp, 

där den förra syftar till att undvika underkompensation medan den senare syftar till att 

undvika överkompensation.  

 

Härvidlag vill Tele2 påminna om vad PTS självt anför i beskrivningen av LRIC-

metoden, nämligen att enligt LRIC-metoden får den operatör som ålagts 

kostnadsorienterad prissättning för en viss tjänst täckning för sina relevanta 

kostnader under förutsättning att verksamheten bedrivs effektivt. I LRIC-metoden 

vägs således kostnadstäckning och kostnadsorientering samman.  

 

Detta medför i sin tur att det i LRIC-sammanhang inte är relevant att undersöka 

kostnadstäckning om det inte samtidigt säkerställs att de kostnader som en 

dominerande aktör ska få täckning för är relevanta med utgångspunkt i effektivitets-

kravet, eftersom det felaktiga resultatet i annat fall skulle kunna uppstå att ett reglerat 

pris skulle ge kostnadstäckning men inte vara kostnadsorienterat enligt LRIC-

metoden. Tele2 förutsätter härvidlag att PTS fortsatt och i enlighet med vad 

myndigheten skriver i Förslaget ålägger TeliaSonera att tillämpa en prissättning 

baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 
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För det andra framkommer det både i Känslighetsanalysen och i analysens bilaga att 

kostnaden för fast terminering under år 2015 enligt PTS är 15 procent lägre än 

kostnadsresultatet från kalkylmodellen för det fasta nätet version 10.1 och som PTS 

föreslår ska gälla som pris under Förslagets giltighetstid. Tas utgångspunkt i 

kostnadsresultatet från kalkylmodellen för det fasta nätet version 10.1 avseende 

terminering enkelsegment, det vill säga 0,66 öre/minut, torde således kostnads-

resultatet i Känslighetsanalysen uppgå till 0,56 öre/minut. Jämte denna kostnads-

minskning konstaterar PTS att fallande trafikvolymer torde kunna kompenseras med 

anpassning och minskning av utrustning.  

 

Hur PTS, mot denna bakgrund, ”sammantaget” drar slutsatsen att 0,66 öre/minut 

fortsatt är kostnadsorienterat när kostnadsresultatet enligt Känslighetsanalysen är 

0,56 öre/minut, är för Tele2 svårt att förstå.  

 

Av praxis framgår (och då inte endast för LRIC-baserade priser utan för kostnads-

orientering generellt) att när kostnaden för en tjänst uppgår till 0,56 öre/minut skall 

också priset för samma tjänst vara 0,56 öre/minut. Priser som överstiger kostnads-

resultat kan inte vara kostnadsorienterade. Tele2 konstaterar därmed att PTS:s 

slutsats i Känslighetsanalysen inte heller överensstämmer med resultatet av de 

övergripande beräkningar som redovisas i Känslighetsanalysen.  

 

För det tredje uppmärksammar Tele2 att EU-kommissionen sedan 2009 

rekommenderar de nationella regleringsmyndigheterna att för marknaden för fast 

samtalsterminering tillämpa en LRIC-metod som innebär att ersättning för endast 

trafikrelaterade särkostnader – och inte samkostnader – medges. Av avsnitt 6.4 i 

Förslaget följer att den LRIC-metod som PTS ska tillämpa för beräkning av 

kostnaderna för fast samtalsterminering under regleringsperioden 2017-2019 endast 

ska, såsom under den innevarande regleringsperioden, inkludera särkostnader. Att så 

föreslås bli fallet framkommer emellertid inte, till skillnad från det tidigare och nu 

gällande skyldighetsbeslutet från 2013, av beskrivningen av själva skyldigheten i 

Förslaget. Enligt Tele2 bör det för tydlighets skull framgå direkt i skyldigheten att den 

LRIC-metod som PTS ska tillämpa för beräkning av kostnaderna för fast samtals-

terminering under den aktuella regleringsperioden endast ska inkludera särkostnader. 

Detta bör därtill klargöras i en reviderad MRP.         

 

För det fjärde drar PTS slutsatsen i Känslighetsanalysen att resultaten från hybrid-

modellen för det fasta nätet version 10.1 även fortsatt är kostnadsorienterade inte 

bara vad avser samtalsterminering, utan också vad avser samtalsoriginering. Någon 

översyn eller några resonemang om kostnaderna för samtalsoriginering förekommer 

emellertid inte över huvud i Känslighetsanalysen, och marknaden för samtals-

originering omfattas heller inte av Förslaget. Hur och varför PTS kommer fram till 

slutsatsen avseende samtalsoriginering är således för Tele2 inte möjligt att förstå. 

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 PTS:s förslag om att TeliaSonera ska 

tillämpa högst de priser som framgår av PTS prisbilaga version A och som är 

baserade på PTS:s hybridmodell för det fasta nätet version 10.1, och föreslår att PTS 

istället genomför en revidering av kalkylmodellen för det fasta nätet i syfte att i 

enlighet med LRIC-metoden beräkna de priser som ska gälla för fast 

samtalsterminering under perioden 2017-2019. 

 

Avslutningsvis konstaterar Tele2 att en korrekt kostnadsberäkning, som baseras på 

korrekta och reviderade parametrar, enligt Tele2:s preliminära beräkningar skulle ge 

ett kostnadsresultat för fast samtalsterminering mellan 0,45 – 0,35 öre/min under 

perioden 2017-2019. 
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2.3. PTS:s fråga om åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive utanför 
EU/EES 

I missivet till remitteringen av Förslaget anför PTS att det har framförts synpunkter om 

att PTS skulle kunna göra en åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive 

utanför EU/EES. PTS noterar att vissa länder har gjort en distinktion mellan trafik som 

originerar inom eller utanför EU/EES, men bedömer att det utifrån vad som hittills 

framkommit inte finns anledning att ändra nuvarande reglering i detta avseende. I 

missivet efterfrågar PTS berörda parters synpunkter i denna fråga. 

 

Härvidlag konstaterar Tele2 att en differentiering av Förslagets tillämpningsområde 

mellan trafik som originerar inom respektive utanför EU/EES skulle, trots att en sådan 

differentiering eventuellt och på kort sikt skulle kunna leda till högre intäkter för vissa 

svenska operatörer, på lite längre sikt ha negativ effekt på telefonimarknaden i 

Sverige.  

 

Det främsta skälet till detta är att asymmetriska termineringsavgifter tenderar, vilket 

Tele2 har erfarit i andra länder där just asymmetriska termineringsavgifter tillämpas, 

att leda till större inslag av så kallade nummerkapningar och andra typer av 

bedrägerier. Hanteringen av bedrägerier är mycket resurskrävande, och PTS bör 

enligt Tele2 självklart eftersträva att minimera utrymmet för sådan verksamhet.  

 

Dessutom konstaterar Tele2 att tillämpning av asymmetriska termineringsavgifter i 

Sverige skulle öka komplexiteten på den svenska telefonimarknaden.     

 

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår Tele2 att det tydliggörs i beslutet att 

skyldigheterna på marknaden för fast samtalsterminering gäller oavsett var ett 

inkommande samtal origineras, d.v.s. att fast terminering av samtal som originerar 

exempelvis utanför EU och EES också omfattas av skyldigheterna. 
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