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BAKGRUND 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) fattade den 20 februari 2014 beslut med stöd 

av 7 kap. 10 § LEK i tvistlösningsärende mellan Tele2 Sverige AB (Tele2) 

och Hi3G Access AB (3). PTS fastställde i beslutet att Tele2 av 3 för sam-

talsterminering i Tele2:s allmänna mobilnät högst får ta ut 35,5 öre per 

minut för perioden den 1 juli 2009 – 30 juni 2010 (punkt 1). I beslutet fast-

ställdes vidare att 3 av Tele2 för terminering av samtal i 3:s allmänna mo-

bilnät får ta ut samma pris för perioden (punkt 2). Skälen för beslutet fram-

går av bilaga 1. 

 

PARTERNAS YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR 

 

Tele2 yrkar följande vad gäller terminering i Tele2:s nät. Tele2 yrkar i 

första hand att förvaltningsrätten, med ändring av PTS beslut, fastslår att 

Tele2 för terminering av samtal i företagets allmänna mobilnät har rätt att 

av 3 under perioden den 1 juli 2009 – 30 juni 2010 ta ut i första hand 44,8 

öre per minut, i andra hand 41,8 öre per minut eller i vart fall 38,5 öre per 

minut eller det högre pris som förvaltningsrätten fastställer att 3 har rätt att 

ta ut av Tele2 för samma period.  

 

Tele2 yrkar följande vad gäller terminering i 3:s nät. Tele2 yrkar i första 

hand att förvaltningsrätten upphäver PTS beslut såvitt avser fastställande 

av priser för terminering i 3:s mobilnät. Tele2 yrkar i andra hand att för-

valtningsrätten, liksom PTS, fastslår att 3 av Tele2 för terminering av sam-

tal i 3:s mobilnät under perioden den 1 juli 2009 – 30 juni 2010 inte äger 

rätt att ta ut ett högre termineringspris än det pris för terminering av samtal 

som domstolen fastställer i ärendet avseende terminering av samtal i 

Tele2:s mobilnät under samma period.  
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3 yrkar i första hand att förvaltningsrätten, med ändring av PTS beslut, 

fastställer att termineringspriset för terminering av samtal i 3:s mobila nät 

under perioden den 1 juli 2009 – 30 juni 2010 uppgår till 62,41 öre per 

minut, eller det högre eller lägre pris som 3 får ta ut enligt förvaltningsrät-

ten, dock att termineringspriset aldrig ska understiga (men kan överstiga) 

det pris som förvaltningsrätten fastställer för Tele2. 3 yrkar även att 3:s 

termineringspris under den angivna tidsperioden aldrig ska understiga 35,5 

öre per minut. 3 yrkar vidare att förvaltningsrätten ska fastställa att 3 av 

Tele2 har rätt att ta ut det termineringspris som fastställs i enlighet med 3:s 

yrkande enligt ovan. I andra hand yrkar 3 att förvaltningsrätten ska fast-

ställa att 3:s termineringspris för den aktuella perioden ska uppgå till 

samma pris som det kostnadsorienterade pris som förvaltningsrätten fast-

ställer för Tele2. 3 yrkar vidare att målet återförvisas till PTS för erforder-

lig handläggning.  

 

PTS bestrider bifall till överklagandena.  

 

UTVECKLANDE AV TALAN 

 

Vad Tele2 anför 

 

Bakgrund 

 

Av Kammarätten i Stockholms avgörande den 23 juni 2011 i mål nr  

1637-10 (kammarrättsdomen) framgår att de dokument som bestämmer 

vilken kostnad som ska ligga till grund för det termineringspris Tele2 ska 

ha rätt att ta ut är följande. 

 Skyldighetsbeslutet av den 6 juli 2004, som i skyldigheterna punkt 2.2 

i sin tur pekar ut 

o PTS föreskrifter 2004:5 (Föreskriften) i sin ursprungliga lydelse 
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o De handböcker till vilka föreskriften pekar, vilka i föreskriften 

anges som  

 Mobile LRIC Model Conceptual Design. Final version for the 

industry working group 5 june 2003 (Conceptual Design) 

 Mobile LRIC Model Specification. Final version for the in-

dustry working group, 12 june 2003 (Model Specification) 

o Det av PTS framtagna dokumentet “Uppdatering av prisrekom-

mendation för terminering av röstsamtal i mobilnät” daterad 10 

juni 2009, i skyldighetsbeslutet kallat Prismetoden.  

 

Inga andra dokument än dessa får anlitas eller användas som hänvisning 

för att styra hur den kostnad ska beräknas, vilken ska ligga till grund för 

det termineringspris Tele2 ska ha rätt att ta ut. Det är en direkt och odisku-

tabel följd av kammarrättsdomen.  

 

Grunder 

 

PTS har inte följt den modelldokumentation som följer av kammarrättsdo-

men. Närmare bestämt gäller frågan specifikt vilken trafik som ska räknas 

med vid beräkningen av kostnaden för terminering och för vilket år beräk-

ningarna ska göras.  

 

Enbart GSM-trafik får inkluderas i beräkningarna 

 

PTS har i det överklagade beslutet utgått från en modell baserad på 2003 

års modelldokument, men uppdaterad med information som sträcker sig 

fram till och med 2012.  

 

PTS har i strid med vad som föreskrivs i modelldokumenten räknat med 

den UMTS (3G)-trafik som förekommer. Denna trafik har PTS lagt in i 

GSM (2G)-nätet och räknar som GSM-trafik, trots att trafiken aldrig går i 
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GSM-nätet. GSM-nätet och UMTS-nätet är två helt skilda nät. Det senare 

har i sina tillståndsvillkor inskrivet ett krav på viss täckning som saknas för 

GSM. Det innebär t.ex. att åtminstone en del av den trafiken inte över hu-

vud taget kunnat framföras i GSM-nätet, eftersom GSM-nätet saknar täck-

ning i de områden där trafiken genererats.  

 

Styrdokumenten för 2004 års modell Model Conceptual Design och Model 

Specification anger båda att enbart verklig GSM-trafik (actual GSM traf-

fic) ska medräknas i modellen. I Conceptual Design rekommenderas PTS 

att ”use a model which reflects the operator’s actual GSM networks from 

1991/92 onwards. The model should contain actual GSM traffic and sub-

scriber volumes and reflect the prices paid for modern-equivalent GSM 

equipment in each year”. Vidare rekommenderas PTS att “Use a model 

which contains the actual demand levels for voice traffic and current ser-

vices such as SMS and GPRS. Develop forecasts for those services and 

data services (2G and 2.5 G only)”. Här utesluts åter trafik i 3G-nätet.  

 

I Model Specification står det vidare att “The model will be able to reflect 

the operator’s actual GSM networks from 1991/92 onwards. It will contain 

actual GSM traffic and subscriber volumes and reflect the prices paid for 

modern-equivalent GSM in each year”. Skrivningarna går inte att tolka på 

annat sätt än att modellen enbart ska ta med verklig GSM-trafik i beräk-

ningarna. Detta gäller såväl utgående som inkommande trafik.  

 

En faktor som ytterligare understryker riktigheten av detta konstaterande är 

den scorched node approach som modellen använder. Man bygger i mo-

dellen upp ett riktigt 2G-nät (scorched node) i enlighet med kraven i Model 

Specificaton. 3G-licenserna innehåller å sin sida krav på täckning som lig-

ger utanför den täckning som 2G-näten har eller hade vid aktuell tidpunkt 

(2009/10). Det är med andra ord högst troligt, till och med sannolikt, att i 

vart fall en del av den 3G-trafik som PTS inräknar i modellen inte kan nås 
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från de 2G-noder som modellen innehåller för respektive operatör helt en-

kelt därför att den genereras i 3G-noder där operatöreren och modellen 

saknar 2G-nod och därmed 2G-täckning. Även detta visar att det är direkt 

felaktigt att ta med något annat än verklig GSM-trafik i beräkningarna.  

 

PTS försöker i det överklagade beslutet vrida tolkningen av ordet ”actual” 

till att betyda ”historisk”, i ett försök att rättfärdiga att även UMTS-trafik 

ska anses ingå i GSM-nätet och därför ingå i beräkningen av kostnaden för 

terminering. PTS tolkning saknar dock stöd i lexika och myndighetens 

översättning är inte korrekt.  

  

PTS hänvisar vidare till stöd för sin uppfattning att UMTS-trafik ska med-

räknas i modellen till cell F6 i fliken ”Scenario” i modellen och påstår att 

den visar att PTS bestämt att graden av trafikmigrering från GSM- till 

UMTS-nät ska vara noll.  

 

Det måste i sammanhanget då påpekas att den modell PTS hänvisar till är 

gigantisk och innehåller närmare 400 000 celler. Just den cell som PTS 

hänvisar till är dessutom en cell som innehåller en rullgardinsmeny, där 

man kan välja ett av tre (eller flera om man vill lägga till något själv) alter-

nativ. I PTS version är alternativen: 

 No Migration, all on 2G 

 Limited migration to 3G 

 Extensive migration to 3G 

 

Det faktum att det står ”No migration, all on 2G” i den utpekade cellen i 

den modell PTS lagt ut på sin hemsida, och till vilken PTS refererar i fot-

not 11 i det överklagade beslutet, saknar all betydelse, då det dels inte 

stöds av ett av PTS fattat beslut som delgivits berörda operatörer att frångå 

modelldokumentationen i detta avseende, dels på varje kalkylblad i den 
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generiska modellen överst till vänster i stor röd fetstil framgår att modellen 

är: ”Final model for public release – ALL INPUT FALSE”. 

 

All information i modellen är således fiktiv. Det går inte av den generiska 

eller den partspecifika modellen att dra några som helst slutsatser om 

någonting annat än om hur modellen är uppbyggd och hur ändringar av 

olika parametrar, bl.a. just i den utpekade cellen, påverkar slutresultatet i 

relativa, men inte i absoluta termer.  

 

Det har med andra ord inte funnits anledning för Tele2 att misstänka eller 

ens ifrågasätta att PTS under åren 2004 – 2007 faktiskt inte skulle ha följt 

de anvisningar för modellberäkningar avseende vilken trafik som ska ingå i 

beräkningarna som anges i modelldokumentationen. Detta särskilt som 

PTS under dessa år inte gjorde några andra ändringar eller uppdateringar i 

modellen än att man inflationsanpassade modellens resultat för varje år.  

 

Det ska för övrigt när det gäller cell F6 noteras att redan det förhållandet 

att cellen möjliggör en justering av migreringstakten till 3G visar att 3G-

trafiken inte är tänkt att medräknas i modellen. Om 3G-trafiken skulle 

medräknas vore ju nämligen migreringsgraden helt ointressant eftersom 

trafiken ska medräknas oavsett om den migrerats eller ej. Cell F6 talar så-

ledes snarare för än mot Tele2:s uppfattning i aktuell fråga.  

 

När det slutligen gäller de domar som PTS hänvisar till i det överklagade 

beslutet så stödjer dessa inte på något sätt PTS inställning i frågan om vil-

ken trafik som ska användas i beräkningarna. Det enda domarna ger stöd 

för är att UMTS-investeringar inte kan anses vara kostnader som ska be-

lasta en effektiv operatör som tillhandahåller enbart tjänsten samtalstermi-

nering, och att de kostnaderna därför inte ska tas med i beräkningarna. 

Detta är dock någonting helt annat än vad PTS nu försöker göra gällande.  
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Slutsatsen av det anförda är att enbart faktisk GSM-trafik får medräknas i 

modellen. När Tele2 lägger in Tele2:s egen migreringsprofil i den uppdate-

rade modell som PTS använt för tidsperioden (baserad på 2003 års modell-

dokumentation) och beräknar en ny termineringskostnad där endast GSM-

trafik medräknas så är den kostnaden 6,3 öre högre än PTS angivna nivå.  

 

Om förvaltningsrätten skulle komma till slutsatsen att UMTS-trafik ska 

inkluderas i beräkningarna måste detta få till följd att modellen också mo-

difieras så att den även beräknar 3:s kostnader för terminering, dvs. tar 

hänsyn till 3:s faktiska kostnader och trafikvolymer. Det finns inget i 2003 

års modelldokumentation som hindrar ett sådant förfarande. Tele2 motsät-

ter sig att 3 skulle ha rätt till asymmetrisk prissättning.  

 

För vilket år priset ska beräknas 

 

PTS har angett ett resultat som baseras på ett genomsnitt av 2009 och 2010 

års kostnad i modellen. Detta strider mot vad som anges i den prismetod 

som skyldighetsbeslutet pekar ut. Det prisdokument som utpekas i 2004 års 

skyldighetsbeslut är daterat den 10 juni 2009. Av det beslutet framgår att: 

”Prisberäkningen har gjorts i enlighet med tidigare fastställd prismetod. 

Prisberäkningen har gjorts med 2009 års priser som bas.” PTS har glömt 

att uppdatera eller revidera prismetod-dokumentet när man tog fram den 

nya modellen. 

 

Den kostnad som ska beräknas ska alltså enbart baseras på 2009 års priser 

och 2010 års priser ska helt lämnas utan avseende. En korrekt tillämpning 

av prismetoden ger ett pris som är 3 öre högre än vad PTS angett. Det pris 

som Tele2 har rätt att ta ut av 3 ska därför höjas med ytterligare 3 öre.  
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Processramen 

 

PTS har saknat rättslig möjlighet att fastställa vilket pris 3 haft rätt att ta ut 

av Tele2 för terminering i 3:s mobilnät under den period som är aktuell i 

målet eftersom det under tidsperioden inte förelegat någon tvist mellan 

parterna om denna ersättning. Tele2 vidhåller vad som tidigare anförts från 

bolagets sida.  

 

PTS har i det överklagade beslutet funnit att Tele2 ”får anses ha insett, 

eller borde ha insett, att det inte bara är priset för terminering i Tele2:s nät 

som är tvistig, utan även priset för terminering i 3:s nät”. PTS har härvid 

anfört att det förhållandet att en tvist förelegat mellan parterna även i sist-

nämnda avseende styrks av att ”parterna, enligt 3, fört förlikningsförhand-

lingar om priset för terminering i 3:s nät för den aktuella perioden”.  

 

Tele2 förstår inte vad PTS menar med detta påstående. Tele2 har aldrig 

bestridit att en civilrättslig tvist uppkommit mellan parterna efter kammar-

rättsdomen i juni 2011 även avseende terminering av samtal i 3:s mobilnät. 

Denna senare uppkomna tvist har därför naturligen varit en del av parter-

nas förlikningsdiskussioner. Detta saknar dock helt betydelse i målet ef-

tersom det som är avgörande är om det förelegat en tvist mellan parterna 

under den tidsperiod som är aktuell i målet, dvs. den 1 juli 2009 – 30 juni 

2010. Tele2 bestrider alltså att en sådan tvist förelegat med avseende på 

priset för terminering i 3:s mobilnät. Tele2 har i vart fall inte insett att nå-

gon sådan tvist förelegat och har, givet att 3 de facto endast anfört till 

Tele2 att 3 å sin sida beslutat sig för att tillämpa det rekommenderade pri-

set om 0,32 kronor per minut, inte bort inse detta.  
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Vad 3 anför   

 

Grunder 

 

Det överklagade beslutet är felaktigt på ett flertal punkter. PTS har inte 

beräknat det mobila termineringspriset i enlighet med kammarrättsdomen. 

Den förändrade LRIC-modellen följer inte domen och har dessutom tagits 

fram i strid med PTS egna föreskrifter. PTS har vidare inte bemött 3:s syn-

punkter och har inte gett 3 en fullvärdig och rättvis prövning. PTS har 

handlagt tvistlösningen på ett sätt som allvarligt skadat 3:s möjligheter att 

tillvarata sin rätt, bl.a. genom att konsekvent behandla parterna olika.  

 

PTS har varken följt kammarrättsdomen eller sina egna föreskrifter 

 

Av kammarrättsdomen följer att PTS för den tvistiga tidsperioden ska ”till-

lämpa kostnadsorienterad prissättning enligt den mobila LRIC-modellen 

som den utformats med ledning av 2003 års modelldokument”. Utifrån 

denna formulering har PTS gjort bedömningen att 2004 års LRIC-modell 

ska ligga till grund för den aktuella beräkningen med de förändringar som 

krävs för att spegla den utveckling som skett på marknaden och göra mo-

dellen tillämpbar för den tvistiga tidsperioden.  

 

Enligt 2003 års modelldokument är GSM (2G) den teknik som anges som 

Modern Equivalent Technology (MEA). Valet av MEA dikterar vilka tra-

fikvolymer som PTS ska lägga in i LRIC-modellen och som därmed beak-

tas då modellen beräknar termineringspriset. Domen pekar således ut GSM 

som MEA och inte UMTS (3G).  

 

Vid beräkningen av termineringspriset är inkluderande trafikvolymer den 

faktor som typiskt sett får störst påverkan på resultatet. Om totalkostnader-

na antas vara ungefär lika, är det trafikvolymerna som kommer att avgöra 
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kostnaden per minut. Större trafikvolymer ger ett lägre pris och mindre 

trafikvolymer ett högre pris.  

 

I den förändrade LRIC-modellen har PTS inkluderat samtliga GSM trafik-

volymer i beräkningen samt, trots att även PTS själva menar att GSM är 

MEA, UMTS röst- och smsvolymer vilka genererats i Tele2:s, Vodafones 

(numera Telenor) och TeliaSoneras nät. PTS har endast exkluderat UMTS 

datatrafik. De trafikvolymer som har genererats i 3:s nät har PTS helt ex-

kluderat.  

 

PTS hantering av trafikvolymerna i den förändrade LRIC-modellen följer 

inte av kammarrättsdomen. Detta får en direkt och kraftig påverkan på re-

sultatet av beräkningen. Effekten är att de sammanlagda trafikvolymerna 

ökar och följaktligen att resultatet av kostnadsberäkningen på ett felaktigt 

sätt trycks ner. 3 är av uppfattningen att antingen tar PTS med samtliga 

UMTS trafikvolymer eller exkluderar dessa fullständigt.  

 

Om förvaltningsrätten skulle göra bedömningen att GSM är MEA men att 

UMTS trafikvolymer trots detta ska beaktas, är det direkt felaktigt och olo-

giskt att ignorera de uppskattningsvis 8–9 procent av de totala trafikvoly-

merna på marknaden som under den tvistiga tidsperioden genererades i 3:s 

nät. Om förvaltningsrätten kommer till slutsatsen att UMTS ska vara en del 

av beräkningen måste naturligtvis en egen beräkning göras på 3 med de 

stora UMTS trafikvolymer som genererats i 3:s nät.  

 

Mer logiskt vore att slutsatsen är att om GSM är MEA ska endast de fak-

tiska trafikvolymerna som genererats i GSM nätet under den tvistiga tids-

perioden beaktas. Det faktum att migreringen mot UMTS hade påbörjats 

bör endast få till följd att trafikvolymerna är i minskande trend. Skulle för-

valtningsrätten anse att en beräkning på 3 inte kan göras, är det enda rim-
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liga att endast de faktiska GSM trafikvolymer i övriga operatörers nät be-

aktas vid beräkningarna.  

 

På grund av att kammarrättsdomen utpekar 2003 års modelldokument är 

PTS förhindrad att ta fram en helt ny LRIC-modell. PTS är i stället begrän-

sad till att göra mindre justeringar och uppdatera 2004 års LRIC-modell. 

Då PTS uppdaterar en LRIC-modell har PTS att följa de procedurer som 

beskrivs i de föreskrifter som PTS har tagit fram för att reglera bl.a. för-

ändringar i LRIC-modellen (PTSFS 2004:5) (föreskrifterna).  

 

Enligt föreskrifterna ska en sammanvägning göras mellan dels en kalkyl 

som innehåller operatörsspecifik data, dels en kalkyl som innehåller data 

för en generisk operatör. Tillsammans bildar dessa båda kalkyler en hy-

bridmodell, vilken är den modell som PTS ska använda vid beräkningen av 

det mobila termineringspriset. Kalkylproceduren att två kalkyler skapas 

och därefter sammanfogas är, även internationellt, att anse som rutin och 

standard vid LRIC-beräkningar.  

 

Utifrån dokumentationen och det överklagade beslutet kan 3 konstatera att 

PTS inte har följt den procedur som föreskrifterna utpekar. 3 har vid upp-

repade tillfällen efterfrågat den generiska modellen som ska ingå i hybrid-

modellen men meddelats att en sådan inte har tagits fram. PTS har således 

inte följt sin egen kalkylprocedur.  

 

I föreskrifterna anges exempel på vad som ska anses vara en uppdatering 

respektive en revidering. Ett antal exempel på uppdatering anges; priser på 

utrustning, kostnader för personal och utfall av prognoser för volymer av-

seende de tjänster som ingår i respektive hybridmodell. Gemensamt för 

samtliga exempel är att det är fråga om uppdatering av de värden som PTS 

(operatörerna) bidragit med i modellen, helt enkelt uppdatering av värdet 

för vissa givna indata.  
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Även avseende vad som ska anses vara en revidering ger föreskrifterna ett 

antal exempel; ekonomiska livslängder, avkastningskrav och tillämpning 

av ny teknik. Gemensamt för samtliga exempel är att det är tal om föränd-

ringar i modellens ”formler”. Formlerna är modellens ”skelett” och är en 

fundamental del av dess uppbyggnad och struktur. Vid en revidering ges 

PTS möjlighet att designa om och förändra modellen för att i grunden an-

passa den till förändrade marknadsförhållanden. En förändring av mo-

dellens uppbyggnad och struktur är en revidering oavsett omfattning.  

 

3 kan konstatera att PTS inte har begränsat sina förändringar till att endast 

avse uppdatering av befintliga värden i modellen. PTS även har gjort för-

ändringar i modellens uppbyggnad, vilket innebär en klar revidering i före-

skrifternas mening.  

 ”Update the cost of capital (WACC)”; 

Weighted Average Capital Cost (WACC) är ett, av flera alternativa, 

sätt att nuvärdesberäkna framtida avkastningar, dvs. avkastningskravet 

eller kalkylräntan på kapitalet. PTS har i den förändrade LRIC-

modellen gjort förändringar av WACC (motsvarande revidering gjorde 

PTS även vid revideringen som ledde fram till 2008 års LRIC-modell).  

 ”Update unit costs and cost trends”;  

PTS har förändrat modellens enhetskostnader och ekonomiska livs-

längder för den utrustning som ligger till grund för tillhandahållandet 

av tjänsterna. Den genomförda förändringen innebär att PTS har in-

kluderat enhetskostnader och ekonomiska livslängder, vilka tidigare 

introducerats vid revideringarna av LRIC-modellen 2008 respektive 

2011. PTS har därutöver även inkluderat nya nätelement samt föränd-

rat formeln för hur indirekta kostnader ska beräknas.  

 ”Update traffic with historical data until 2011 and sensible fore-

casts from 2011 onwards”; 

PTS har i den förändrade LRIC-modellen inkluderat trafikvolymer, 

vilka har genererats i nät med annan teknik (UMTS) än den teknik 
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som innefattades i 2004 års LRIC-modell (GSM). Genom att inkludera 

dessa trafikvolymer hr PTS indirekt introducerat ny teknik i den för-

ändrade LRIC-modellen. 

 

Dessa förändringar tycks PTS tidigare ha bedömt vara av sådan typ att de 

endast kan göras inom ramarna för en revidering (2008 respektive 2011). 

 

Parantetiskt har 3 även kunnat konstatera att det rent numeriskt är ett inte 

försumbart antal formler som PTS har förändrat i den förändrade LRIC-

modellen. Antalet tillagda former (formelrutor) uppgår till omkring 48 000. 

PTS har alltså under åberopande av en mindre uppdatering skapat en mo-

dell som är omkring 150 procent större än den ursprungliga 2004 års 

LRIC-modellen. Detta tillägg av nya formler är dessutom utöver de for-

melförändringar som PTS gjort i modellens ursprungliga struktur. Att PTS 

väljer att kalla de förändringar som gjorts för ”justeringar” förändrar inte 

att de är revideringar i föreskrifternas mening. Aktualitetskravet kommer 

till uttryck genom bestämmelserna om revidering och uppdatering. Att, 

som PTS gör, läsa in att det utöver reglerade grunder skulle finnas en ytter-

ligare grund för förändring förefaller rättsosäkert. 

 

PTS handläggning av ärendet 

 

I det överklagade beslutet konstaterar PTS mycket kort att det inte finns 

skäl att bemöta de synpunkter som 3 har anfört i tvistlösningsärendet med 

hänvisning till att kammarrätten ska ha bedömt PTS tolkning av rättvis och 

skälig prissättning och att ”PTS bedömning har godtagits av kammarrät-

ten” i dom den 12 juni 2009 (mål nr 5481--5482-08). 

 

Att PTS på detta sätt med en svepande hänvisning till kammarrättens dom 

väljer att inte ge 3 en fullvärdig och rättvis prövning är oacceptabelt. I brist 

på närmare motivering synes PTS mena att domen ger PTS rätt att beröva 
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3 rätten till en rättvis prövning av den enkla anledningen att 3 vid tidpunk-

ten hade ett skyldighetsbeslut om ”rättvis och skälig prissättning”.  

 

PTS fattar således ett beslut som får mycket långtgående konsekvenser för 

3 utan närmare motivering. Naturligtvis måste PTS redogöra för hur PTS 

menar att kammarrättens dom har bäring på 3 i tvistlösningsärendet och 

hur PTS menar att domen hindrar PTS från att ge 3 en fullvärdig och rätt-

vis prövning av framförda synpunkter och avseende möjligheten att beak-

tas genom en egen beräkning på 3.  

 

Det framstår uppenbart att intentionen hos PTS hela tiden har varit att så 

snart 3 uppnådde en tillräcklig marknadsandel skulle 3 inlemmas i beräk-

ningen av det kostnadsorienterade priset. Det är därför uppseendeväckande 

att PTS med hänvisning till att 3 är ålagda att tillämpa rättvis och skälig 

prissättning avfärdar att en beräkning ska göras på 3 eftersom det faktum 

att 3 inte var en del i beräkningen år 2004 uppenbarligen berodde på att 3 

vid tidpunkten var en relativt ny aktör med begränsade trafikvolymer. Vid 

tidpunkten för skyldighetsbeslutet fattade PTS ett noga övervägt beslut för 

att spegla då rådande förhållanden på marknaden. PTS måste naturligtvis 

ompröva och uppdatera bedömningen av 3:s roll på marknaden för att 

spegla förhållandena på marknaden 2009 – 2010 inom ramarna för kam-

marrättsdomen. Alldeles särskilt om PTS menar att det numera finns ett 

”aktualitetskrav” av generell karaktär.  

 

Ytterligare skäl till att enbart en hänvisning till skyldighetsbeslutet inte är 

rimligt är att 3:s skyldighetsbeslut från 2004 (tillämpligt under perioden 

den 6 juli 2004 – 2 november 2010) inte ändrades i samband med den re-

vision som PTS gjorde av LRIC-modellen 2008. Uppenbarligen ansåg PTS 

att skyldighetsbeslutets utformning inte hindrade den revideringen av 

LRIC-modellen som inkluderade en beräkning för 3. 3 kan då inte förstå 
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varför PTS skulle anse att skyldighetsbeslutet hindrar PTS att göra en be-

räkning på 3 i den förändrade LRIC-modellen.  

 

PTS handläggning av tvistlösningsärendet har i ett flertal avseenden varit 

bristfällig och har kraftigt begränsat 3:s möjligheter att tillvarata sin rätt på 

samma sätt som motparten Tele2. PTS handläggning av tvistlösningsären-

det har uppenbart inte hanterats på ett transparent, processekonomiskt och 

rättssäkert vis och har snarare bidragit till ökad osäkerhet för både parterna 

och marknaden samt lett till skada för 3 och för förtroendet för PTS.  

 

Samtalsterminering i 3:s nät 

 

Eftersom 3 har ett UMTS nät har PTS inte undersökt eller beaktat 3:s fak-

tiska kostnader för att bygga sitt nät, utan har i stället tillåtit 3 att under en 

övergångsperiod ta ut ett högre pris. De asymmetriska priser som 3 erhöll 

under övergångsperioden hade ingen förankring i verkliga kostnader eller 

något annat sakligt underlag och övergångsperioden var dessutom alldeles 

för kort. I realiteten har 3 haft en annan kostnadsbild än GSM-operatörer 

och PTS prisrekommendationer för åren 2004 – 2008 har inneburit att 3 

inte fått täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på investerat 

kapital, i strid med 4 kap. 11 och 12 §§ LEK.  

 

Vid en tillämpning av den förändrade LRIC-modellen, för att fastställa nya 

termineringspriser för perioden den 1 juli 2009 – 30 juni 2010, måste en 

beräkning göras med data från 3. Om det inte görs kommer 3 att bli utan 

kostnadstäckning och rimlig kapitalavkastning även för den tvistiga tidspe-

rioden, då en för 3 bättre lämpad modelldokumentation och LRIC-modell 

skulle ha gällt om det inte vore för kammarrättens dom (dvs. 2008 års 

LRIC-modell, vilken beaktade 3). Förvaltningsrätten ska beakta 3 och göra 

en beräkning på 3. En sådan beräkning ger ett asymmetriskt pris för 3.   
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3 har med tillräcklig styrka visat att det förelegat tvist från och med den 1 

juli 2009 och Tele2 har inte kunnat bevisa att denna tvist har lösts genom 

en överenskommelse. 

 

Vad PTS anför  

 

PTS hänvisar till vad myndigheten angett i det överklagade beslutet och 

anför därutöver bl.a. följande.  

 

Tele2:s uppfattning att endast GSM-trafik får inkluderas i beräkningarna 

 

PTS har i det överklagade beslutet redogjort för ställningstagandena i 2004 

års LRIC-modell (2004-modellen), till exempel avseende hur frågan om 

migrering av trafik från GSM- till UMTS-nät hanteras i modellen och in-

nebörden av ordet ”actual” i de delar av modelldokumenten som Tele2 

hänvisar till. PTS har i det överklagade beslutet i detta avseende tillämpat 

2004-modellen på samma sätt som myndigheten gjorde under hela tiden 

som 2004-modellen tillämpades, vilket inte ifrågasatts av varken reglerade 

operatörer eller av domstolar som prövat PTS tillämpning av denna mo-

dell.  

 

Tele2:s uppfattning att kostnadsberäkningen ska baseras på ”2009 års 

priser” 

 

Tele2 har missuppfattat uttrycket i prisrekommendationen ”… med 2009 

års priser som bas”. Uttrycket syftar på att priset i prisrekommendation är 

uppräknat med inflation till 2009 års penningvärde (med 2009 års priser 

som bas), eftersom modellens kostnadsresultat uttrycks i 2006 års pen-

ningvärde (med 2006 års priser som bas). Uttrycket är alltså inte synonymt 

med kostnadsresultatet i modellen för år 2009.  
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Det framgår tydligt av den publika kalkylmodell som publicerades för den 

aktuella perioden att en genomsnittsberäkning gjorts av kostnader för de 

berörda kalenderåren, dvs. i detta fall för 2009 och 2010. Det framgår na-

turligtvis även av den operatörspecifika modellen för Tele2 som tillsändes 

bolaget i excelformat den 13 juni 2009 och den 17 juni 2009.  

 

PTS har i det överklagade tvistlösningsbeslutet omvandlat kostnadsresulta-

tet till priser i enlighet med PTS tidigare tillämpning av den för tvistperi-

oden gällande prismetoden.  

 

3:s invändningar mot PTS hantering av trafikvolymer samt frågan om möj-

ligheten att inkludera 3:s kostnader i LRIC-modellen 

 

PTS är bunden av de för tidsperioden gällande skyldighetsbesluten och 

gällande rättspraxis. PTS har i det överklagade beslutet förklarat varför det 

inte fanns anledning för PTS att i det nu aktuella ärendet göra en beräkning 

av 3:s kostnader på det sätt som 3 har begärt att PTS ska göra.  

 

PTS har inte ansett det vara möjligt att inom ramen för tvistlösningsbeslu-

tet göra någon annan bedömning vare sig av prisskyldigheten i sig eller av 

den övergångsperiod om fyra år som 3 tilläts i skyldighetsbeslutet. 3 har 

således enligt PTS bedömning inte rätt att ta ut ett högre termineringspris 

av Tele2 än det som följer av tvistlösningsbeslutet.  

 

3:s invändningar i övrigt 

 

PTS har i det överklagade beslutet redogjort för de överväganden som 

gjorts, bl.a. när det gäller nödvändigheten av att, i den utsträckning som 

varit möjligt inom ramen för tvistlösningsärendet, beakta det aktualitets-

krav som prisregleringen bygger på och som uttrycks i LRIC-föreskrifterna 
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och göra vissa justeringar för kostnadsposter som myndigheten saknar in-

formation om avseende relevanta perioder.  

 

PTS delar inte 3:s uppfattning om de omständigheter som företaget har 

anfört i övrigt, bl.a. vad gäller kritiken mot PTS handläggning av ärendet. 

Eftersom PTS enligt gällande regelverk och rättspraxis inte behöver be-

räkna 3:s kostnader för att fastsälla 3:s termineringspris under tvistperioden 

har PTS inte gjort en sådan beräkning. Som förklarats i beslutet ska det 

högsta tillåtna priset för 3 vara det pris som beräknats enligt LRIC-

modellen och prismetoden för de operatörer som vid den aktuella tidpunk-

ten var ålagda att tillämpa kostnadsorienterad prissättning med tillämpning 

av LRIC-metoden. Handläggningen har därför fokuserats till att göra en 

kostnadsberäkning baserad på data avseende de operatörer, däribland 

Tele2, som ålagts skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser enligt 

LRIC-metoden för den aktuella perioden.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

PTS handläggning av ärendet 

 

Förvaltningsrätten är inte tillsynsmyndighet över PTS. Förvaltningsrätten 

anser vidare att vad 3 har anfört om PTS handläggning och det överklagade 

beslutets utformning inte visar på sådana brister att det finns skäl att visa 

målet åter till myndigheten för förnyad handläggning.  

 

Processramen 

 

Tele2 har hos förvaltningsrätten inledningsvis enbart yrkat att punkt 1 i det 

överklagade beslutet ska ändras. Tele2 har härefter justerat sin talan och 

även yrkat att förvaltningsrätten ska upphäva PTS beslut såvitt avser fast-

ställande av priser för terminering i 3:s mobilnät. Detta senare framförda 
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yrkande som rör punkt 2 i det överklagade beslutet har Tele2 framfört först 

i ett yttrande som inkom till förvaltningsrätten den 16 april 2014, dvs. efter 

det att överklagandetiden för PTS beslut gått ut. Med hänsyn till att frågan 

om ramen för processen även varit tvistig hos PTS samt att beslutspunkter-

na 1 och 2 har ett sådant samband med varandra, finner förvaltningsrätten 

att Tele2 har rätt att justera sin talan på det sätt som skett. Förvaltningsrät-

ten anser sig därför vara oförhindrad att pröva Tele2:s yrkande gällande 

punkt 2 i det överklagade beslutet, trots att yrkandet beträffande denna 

punkt inkommit efter att överklagandetiden löpt ut (jfr Kammarrätten i 

Stockholms avgöranden den 23 juni 2011 i mål nr 1142-10 och 1159-10). 

  

För att PTS ska kunna pröva en tvist enligt 7 kap. 10 § LEK krävs att en 

part klart och tydligt har framfört sin uppfattning att frågan är tvistig till 

motparten. Enligt förvaltningsrättens mening framgår det på ett tydligt sätt 

av e-postmeddelandet den 29 juni 2009 från 3 till Tele2 att 3 anser att en 

tvist föreligger från och med den 1 juli 2009 för det fall Tele2 skulle tillå-

tas eller ta sig rätten att ta ut ett högre pris än 32 öre per minut. Tele2 har 

bekräftat mottagandet av e-postmeddelandet men har dels inte svarat därpå 

inom angiven tid, dels tagit ut ett pris som överstigit PTS prisrekommen-

dation. Det måste därmed ha stått klart för Tele2 att en tvist förelåg (se 

även 3:s e-postmeddelande den 2 juli 2009 till Tele2). PTS har därför, en-

ligt förvaltningsrättens mening, haft fog för att i tvistlösningsärendet pröva 

även vilka priser som 3 har rätt att ta ut av Tele2 för den aktuella tidspe-

rioden. Tele2:s yrkande i denna del ska därför avslås.  

 

Förvaltningsrätten har därmed att pröva både de invändningar som fram-

förts mot punkt 1 och mot punkt 2 i det överklagade beslutet.  
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3:s kostnader och trafikvolymer samt asymmetriska priser 

 

Vid tidpunkten för den aktuella tvisten omfattades 3 inte av en skyldighet 

att tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Förvaltningsrätten anser därför 

att PTS har haft fog för att inte beakta 3:s kostnader och trafikvolymer vid 

fastställandet av det kostnadsorienterade priset för den aktuella perioden.  

 

Den övergångsperiod under vilken 3, enligt skyldighetsbeslutet den 6 juli 

2004, medgetts rätt att tillämpa asymmetriska priser gällde till och med den 

30 juni 2007. Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande den 12 juni 

2009 i mål nr 5481--5482-08 ansett att 3 får anses skäligen tillgodosett 

med övergångsperioden om fyra år. Förvaltningsrätten finner inte skäl att i 

förevarande mål göra annan bedömning. Från och med den 1 juli 2007 har 

3 ålagts en skyldighet att tillämpa ett pris i nivå med det som ska tillämpas 

av operatörer som ålagts kostnadsorienterad prissättning. Mot bakgrund 

härav anser förvaltningsrätten att 3 för den aktuella perioden inte kan med-

ges rätt att ta ut ett högre pris av Tele2 än vad som fastställs som det kost-

nadsorienterade priset. 

 

Allmänt om PTS förutsättningar att göra förändringar i LRIC-

modellen 

 

PTS beslut om föreläggande mot Tele2 av den 19 augusti 2009 upphävdes 

av Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1637-10) på formell grund. Kam-

marrättens avgörande kan, enligt förvaltningsrättens mening, inte tolkas 

som att PTS vid en ny beräkning av det kostnadsorienterade terminerings-

priset inte skulle ha möjlighet att justera och uppdatera uppgifter som inte 

längre är aktuella i den tillämpliga LRIC-modellen. Att PTS har en skyl-

dighet att uppdatera och vid behov revidera vissa uppgifter i hybridmo-

dellen framgår vidare av 10 och 11 §§ i PTSFS 2004:5. Av dessa bestäm-

melser kan således utläsas ett aktualitetskrav.  
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Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande den 23 juni 2011 (mål nr 

486-10) uttalat att hybridmodellen är föremål för årliga ändringar och upp-

dateringar – och möjligen revideringar – vilka inte nödvändigtvis föregås 

av ändringar i MRP eller föreskrifterna (jfr även Kammarrätten i Stock-

holms avgöranden den 29 juni 2010 i mål nr 5270-09 och den 19 mars 

2012 i mål nr 4315-10).  

 

Det rättsliga förfarande, som pågått under lång tid i de ärenden som är fö-

remål för prövning, kan inte rimligen få till följd att prövningen ska grun-

das på uppgifter som inte är aktuella för den tid som tvistlösningen avser. 

Så länge justeringarna i beräkningsmodellerna håller sig inom ramen för 

skyldighetsbeslut och tillämpliga modelldokument samt beaktar de rättssä-

kerhetsaspekter som kammarrätten framhållit i ovan nämnda avgöranden 

bör PTS, enligt förvaltningsrättens mening, ha möjlighet att göra även täm-

ligen omfattande justeringar för att leva upp till aktualitetskravet och uppnå 

ett rättvisande resultat. 

 

3G-trafik i LRIC-modellen 

 

Tele2 har enligt skyldighetsbeslut av den 6 juli 2004 ålagts att tillämpa 

kostnadsorienterad prissättning för terminering av samtal i sitt mobila nät. 

Av skyldighetsbeslutet framgår att den relevanta marknaden inkluderar 

terminering till samtliga mobilabonnenter eller nummer som operatören 

kontrollerar terminering till – oavsett vilken teknik näten bygger på. Enligt 

förvaltningsrättens bedömning utgör de modelldokument som 2004 års 

LRIC-modell bygger på inget hinder mot att beakta volymer för 3G-trafik. 

Det förhållandet att det i modellen har funnits en möjlighet att föra in upp-

gifter om migrering till 3G kan, enligt förvaltningsrättens mening, inte tol-

kas som att modellen inte har varit konstruerad för att också kunna inne-

fatta uppgifter om 3G-trafik. På området har en snabb teknisk utveckling 

skett och LEK är en teknikneutral lagstiftning. Med beaktande härav och 
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för att ett rättvisande resultat ska kunna uppnås, anser förvaltningsrätten att 

PTS inte har agerat i strid med det bakomliggande skyldighetsbeslutet eller 

tillämpliga modelldokument genom att beakta 3G-trafik.  

 

Mot bakgrund av att det i målet har framkommit att PTS har beaktat 3G-

volymer även för tidigare år finner förvaltningsrätten inte heller att PTS 

genom att beakta sådan trafik kan anses ha infört ett nytt eller oförutsebart 

antagande i modellen.  

 

Förvaltningsrätten finner således att PTS genom att inkludera 3G-trafik i 

modellen inte har agerat i strid med det regelverk som myndigheten har att 

tillämpa. Det saknas, enligt förvaltningsrättens mening, därför skäl att 

ändra det överklagade beslutet till följd av vad som anförts i denna del.  

 

Genomsnittsberäkning av kostnader 

 

Tele2 har gjort gällande att PTS har agerat felaktigt som baserat kostna-

derna på ett genomsnitt av 2009 och 2010 års kostnader i modellen. Enligt 

Tele2 borde resultatet ha baserats enbart på 2009 års priser. Till stöd härför 

har Tele2 hänvisat till prisrekommendationen från den 10 juni 2009.  

 

Den aktuella tvisten avser perioden den 1 juli 2009 – 30 juni 2010. Det 

framgår att PTS vid sin tillsyn tillämpat brutna prisregleringsperioder. För-

valtningsrätten anser därför att PTS har haft fog för att beräkna kostnadsre-

sultatet på det sätt som myndigheten gjort. Det saknas därför skäl att bifalla 

Tele2:s talan i denna del.  

 

Övriga ändringar i modellen 

 

3 har anfört att de förändringar som PTS har gjort vad gäller avkastnings-

krav (WACC-ränta) samt enhetspriser och antaganden om ekonomiska 
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livslängder utgör revideringar som gått utöver vad som är möjligt inom 

ramarna för de modelldokument som PTS haft att tillämpa.  

 

De aktuella förändringarna är sådana som PTS, enligt sina föreskrifter, kan 

göra vid en revidering av hybridmodellen. Förvaltningsrätten anser dock 

att en sådan förändring även varit möjlig att göra inom ramen för 2004 års 

LRIC-modell och det regelverk som modellen grundar sig på. Förvalt-

ningsrätten bedömer att de nya antagandena innebär att modellen bättre 

avspeglar de förhållanden som var aktuella under tvistperioden. Förvalt-

ningsrätten anser vidare att förändringarna inte innebär att PTS har infört 

nya, oförutsebara antaganden i modellen. PTS har därför, enligt förvalt-

ningsrättens mening, haft fog för att ändra avkastningskrav samt enhetspri-

ser och antaganden om ekonomiska livslängder.  

 

PTS får även i övrigt anses ha agerat i enlighet med regelverket vid beräk-

ningen av det mobila termineringspriset. Det saknas därför skäl att ändra 

PTS beslut med anledning av vad 3 har framfört i denna del.  

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis inte att det framkommit skäl 

att bifalla vare sig Tele2:s eller 3:s talan. Överklagandena ska därför avslås 

och PTS beslut stå fast.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM                                                                                                  
DOM                                                   5524-14 

5835-14 
  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga 2 (DV 3109/1A). 

 

 

Richard Ljungqvist  Anneli Berglund Creutz   

F.d. chefsrådman  Rådman 

 

I avgörandet har även deltagit de ekonomiska experterna Göran Ek och 

Anders Stenlund. Carina Westin har varit föredragande. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

 

 

Bilaga 2


