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Telenors synpunkter i första samrådet av SMP-beslut på marknad 
1 och 2 (dnr 15-4801 och 15-4802)  
 

Detta dokument innehåller Telenor Sverige AB:s (Telenor) kommentarer på de utkast 

till nya SMP beslut som Post- och telestyrelsen (PTS) publicerade den 17 december 

2015 avseende marknaderna för fast samtalsterminering (”marknad 1”) och mobil 

samtalsterminering (”marknad 2”). 

 

 

PTS utkast till SMP-beslut avseende fast samtalsterminering 

 

Telenor har inget att anmärka på PTS förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest, 

samt företag med betydande inflyttande. När det gäller PTS förslag till skyldigheter har 

Telenor enbart en kommentar avseende prisskyldigheten i SMP-beslutet för terminering 

i TeliaSoneras fasta nät. 

 

PTS föreslår kostnadsbaserade priser för den kommande regleringsperiod som har 

räknats fram i LRIC kalkylmodellen version 10.1. Telenor stödjer PTS förslag att skriva 

de reglerade priserna direkt in i skyldighetsbesluten avseende fast och mobil 

terminering och att inte genomföra några årliga uppdateringar av kalkylmodellerna. På 

detta sätt skapar man tydlighet och förutsägbarhet. 

 

Däremot anser Telenor att PTS ska revidera kalkylmodellen för fast samtrafik inför de 

nya skyldighetsbesluteten för marknaderna för terminering i fasta nät. En större 

genomgång av modellen (en s.k. revidering) gjordes senast under 2011. De nu 

föreslagna skyldighetsbesluten är tänkta att gälla till och med 2018. 

 

Telenor anser att en kalkyl som ligger till grund för kostnadsbaserade priser ska vara 

aktuell. Att använda en modell från 2011 för att bestämma nivån på kostnadsbaserade 

priser för perioden 2016 – 2018 innebär en för stor risk att de reglerade priserna 

avviker i en alltför stor utsträckning från de underliggande kostnaderna. 

 

PTS bifogade en känslighetsanalys avseende LRIC 10.1 till utkasten till 

skyldighetsbeslut. I analysen undersöker PTS om en uppdatering av modellen med 

aktuell indata (volymer, priser för utrustning osv) skulle leda till ändrade 

kostnadsresultat. Telenor anser att det inte räcker med en uppdatering av modellen 
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med ny indata, utan det finns ett behov av en större omarbetning av modellen, i likhet 

med revideringen av kalkylmodellen för mobila nät. Vi anser att dagens fastnätsmodell i 

en för stor utsträckning är baserad på det gamla PSTN-nätet. 

 

Telenor förespråker därför att PTS inkluderar en översyn av kostnadskalkylen för fast 

terminering i den redan påbörjade revideringen av kalkylmodellen för det fasta nätet 

och att kostnadsresultaten från en sådan revidering ligger till grund för de reglerade 

priser för fast samtrafik för den kommande regleringsperioden. 

 

 

PTS utkast till SMP-beslut avseende mobil samtalsterminering 

 

Telenor har inga anmärkningar på PTS förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest, 

företag med betydande inflytande och skyldigheter för företag med betydande 

inflytande. 
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