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Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) 
 
PTS har i en skrivelse den 1 juni 2016 inbjudit Telia Company (Telia) att lämna synpunkter på 
PTS förslag till skyldighetsbeslut avseende marknaden för mobil samtalsterminering. Telia 
lämnar följande synpunkter. 
 
Tidigare har två samråd genomförts. Jämfört med samråd två har PTS gjort två förändringar. 
Den ena förändringen avser prisnivån som har justerats, bl.a. baserat på nya utfallsdata. Telia 
har inget att invända mot den justerade prisnivån men vidhåller vad som framförts i tidigare 
samråd om problematiken vid roaming, i och med den nya roamingregleringen inom Europa, 
kopplat till de stora skillnaderna i prisnivå. De i beslutet föreslagna priserna är fortfarande 
bland de lägsta i Europa. 
 
Den andra förändringen i förslaget till beslut avser möjligheten till reciprok prissättning för 
samtal som originerar utanför EU/EES som nu tagits bort. PTS säger sig ha tagit intryck av de 
samrådssvar som inkommit. PTS har dock bara ytligt berört skälet till förändringen och vad i 
samrådssvaren som fått PTS att ändra sig. Detta till skillnad mot då PTS införde möjligheten till 
reciprok prissättning i det förra utkastet till beslut och då gjorde en mycket grundlig utredning 
som utmynnade i att denna möjlighet infördes. Telia ställer sig därför mycket frågande till 
denna plötsliga vändning från PTS och efterlyser en djupare och mer informativ förklaring till 
förändringen.  
 
Noterbart är att de samrådssvar som PTS hänvisar till bl.a. kommer från aktörer som vill dra 
nytta av att de kan terminera samtal i svenska operatörers nät till en mycket låg 
termineringsersättning samtidigt som de tar betydligt mer betalt av svenska operatörer som 
köper samma tjänst hos dem. Vad dessa operatörer inte nämner i sina remissvar är att om de 
själva tar 6,89 öre för terminering i sina respektive nät behöver de heller inte betala mer än så 
för att terminera i de svenska operatörernas nät. Det är detta en reciprok prissättning 
innebär. Det handlar alltså inte om priser som riskerar att stiga till ohemula nivåer utan 
snarare det motsatta. De svenska operatörerna får en rimlig chans att förhandla med sina 
motparter även utanför EU/EES, vilket i sin tur leder till lägre priser även för de svenska 
slutkunderna. 
 
Ett antal av de operatörer som svarat på PTS samråd har vad Telia erfar inkommit med 
likartade svar till andra regleringsmyndigheter. Dessa regleringsmyndigheter har dock valt att 
trots det göra en distinktion mellan trafik som originerar inom respektive utanför EU/EES. 
Såväl Norge som Litauen, Frankrike, Belgien, Italien och Portugal m.fl. länder har valt att göra 
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en sådan distinktion och det är mycket möjligt att fler länder kan tänkas följa efter vart efter 
nya SMP-beslut på termineringsmarknaderna notifieras. 
 
Som Telia redan i tidigare samråd framfört är några av de skäl som anges i de länder som gjort 
denna åtskillnad att det är rimligt att undanta operatörer utanför EU/EES eftersom dessa inte 
nödvändigtvis är reglerade. Dessa operatörer kan då få betydande fördelar jämfört med, i det 
här fallet, svenska operatörer. Det kan även begränsa förhandlingspositionen för svenska 
operatörer. Telia anser därför att PTS i nästa förslag till beslut åter ska öppna för möjligheten 
till reciprok ersättning. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


