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11-6823, Tele2 kommentarer till PTS utkast till beslut avseende 
TeliaSonera för marknad 1-3 
 

Tele2 Sverige AB (Tele2), som givits tillfälle därtill, kommenterar i detta dokument PTS 

första utkast till skyldighetsbeslut för marknad 1-3 för TeliaSonera. 

 

Sammanfattning 

Tele2 finner att PTS fixering vid att avgränsa marknaden till terminering i vissa nummer i 

stället för till terminering i enskilda nät leder till sådana egendomligheter och rena 

felaktigheter som att t.ex. samtrafikpriset för frisamtal är oreglerat. Eftersom det är en 

operatörs möjlighet att utnyttja sin monopolställning vid terminering av samtal i sitt nät 

som är motivet till att förhandsreglering över huvud taget får användas är det rent 

uppseendeväckande att PTS marknadsavgränsning leder till att termineringspriset är 

reglerat enbart för vissa samtalstyper men inte för andra, trots att alla samtal terminerar i 

samma nät.  

 

Tele2 finner vidare att PTS på ett korrekt sätt hanterar frågan om Telia skall få rätt att 

vältra över de samkostnader som härrör från termineringstjänsten till andra tjänster. Det är 

utmärkt att PTS nu slår fast att någon sådan övervältring inte kommer att tillåtas. 

 

Slutligen finner Tele2 att en övergång till FDC och historiska kostnader för beräkning av 

grossistpriset för GTA skulle leda till så stora fördelar och inga synbara nackdelar, att en 

sådan övergång måste göras vid detta tillfälle trots det merarbete det innebär. 

 

Marknadsavgränsning 

PTS fixering vid terminering i nummer snarare än terminering i individuella nät i sin 

marknadsdefinition leder till det absurda och helt felaktiga resultatet att terminering i ett 

fast nät till telefonnummer av nedanstående karaktär är helt oreglerad trots att många av 

samtalen är precis samma typ av samtal som samtal till geografiska nummer: 

 
118xyz 

11xy 

020- 

077- 
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0900- 

0939- 

0944- 

099- 

 

PTS har helt förbigått det faktum att samtal till 11-serien (t.ex. polisen 11414, 

Sjukvårdsupplysningen 1177, Bris 116 111, etc.), eller till 020- och 077- (typiskt till olika 

kundtjänster eller andra informationscentraler) är exakt samma typ av samtal som om 

man ringt till ett geografiskt nummer. Bakom dessa s.k. B-nummer (A-nummer är den 

uppringande abonnentens nummer, B-nummer är det nummer abonnenten slagit) finns ett 

geografiskt nummer (C-nummer) som identifierar det abonnemang som svarsstället är 

kopplat till. En korrekt genomförd substitutionsanalys hade identifierat möjligheten för 

abonnenten att direkt slå det geografiska C-numret för att få till stånd det önskade 

samtalet. Kostnaden för samtalet är inte heller annan än för ett normalt samtal till ett 

geografiskt nummer. Enda skillnaden är att för samtal som är gratis för den uppringande 

abonnenten (t.ex. 020-, Bris, Kvinnojouren, etc.) betalas kostnaden i stället av den 

mottagande abonnenten. Samtrafikmässigt tillämpas principen om omvänd fakturering, 

dvs. den operatör som innehar 020-numret och alltså också C-numret betalar den operatör 

från vars nät samtalet ringts för framföringskostnaden genom dennes nät. 020- och 077- 

tjänsterna  är i stort identiska. Bakom numren ligger en tjänst där en operatör åtar sig att, 

mot betalning, för ett kundföretags räkning styra inkommande samtal till olika 

svarsställen (C-nummer) beroende på belastning, tid på dygnet, dag i veckan, etc. Enda 

skillnaden är att 020-samtalen betalas av det företag som köpt tjänsten, medan 077-

samtalen betalas av den uppringande abonnenten. Den ”delade” kostnaden innebär endast 

att företaget som innehar 077-numret ersätter sin operatör för tjänsten att vidarekoppla 

samtalet till rätt svarsställe. På vilket sätt syftet med ett samtal till dessa nummer skulle 

skilja sig från vilket annat samtal som helst till en affär eller resebyrå har inte PTS lyckats 

förklara. 

 
För upplysnings- och betalsamtalstjänster gäller samma resonemang trots att de samtalen 

vanligen sker till en förhöjd taxa. Det kan påpekas att även geografiska nummer används 

för dessa tjänster, mest kända är kanske ett antal nummer i 040-serien. Men även mer 

respektabla tjänster som telefonrådgivning till en extra kostnad från advokatbyråer kan 

nås via vanliga geografiska nummer. På vilket sätt de samtalen skiljer sig från samtal till 

andra  upplysningstjänster eller betalteletjänster återstår också för PTS att förklara. Den 

enda skillnaden Tele2 kan komma på är att samtal till geografiska nummer som sker mot 

särskild taxa faktureras direkt av nummerinnehavaren, medan samtal till 118-nummer 

vanligen kommer på abonnentens vanliga telefonräkning. 

 
I det första skyldighetsbeslutet från 2004 (t.ex. 04-6947) fanns inte detta problem 

eftersom PTS då på ett korrekt sätt avgränsade den för  förhandsreglering relevanta 

marknaden till samma marknad som den som kommissionen definierat, nämligen 

marknaden för terminering i individuella fasta nät. Det är också det enda som är möjligt, 

eftersom det är framföringen i nätet som genererar kostnaden. Vidare är det 

framföringskostnaden för att terminera ett samtal i ett visst nät som beräknas i de 
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kostnadsberäkningsmodeller som används av PTS. PTS marknadsavgränsning leder till 

att den kostnadsberäkning som görs i LRIC-modellen inte beräknar kostnaden för den 

reglerade tjänsten, utan kostnaden för en annan tjänst, nämligen kostnaden för att 

terminera ett samtal i ett fast nät. Det är också denna senare tjänst som kommissionen har 

definierat som en av de 7 marknader som kan vara relevanta för förhandsreglering. 

 
Slutligen vill Tele2 uppmärksamma PTS på det faktum att PTS självt definierar de 

fast/mobil-lösningar som branschen erbjuder sina slutkunder som mobila tjänster och som 

sådana skall de enligt krav från PTS rapporteras in till Svensk Telemarknad, dvs. den 

statistik som PTS nu stödjer sig på i sin konsekvensanalys och i sina marknadsanalyser. 

Genom att nu definiera dessa tjänster på ett annat sätt och som ingående på andra 

marknader än de som Svensk Telemarknads statistik redovisar kan bara en slutsats dras, 

nämligen att statistiken inte kan ligga till underlag för någon marknadsanalys i linje med 

den som PTS nu presenterar. 

 
 

Särskilt om förval 

 

Genom den ändring av LEK som infördes den 26 maj 2011 togs förval bort som en 

lagstadgad skyldighet för en SMP-operatör. Eftersom detta inte förutsågs vid utfärdandet 

av det nu gällande skyldighetsbeslutet för Telia (Dnr -9035, 09-9036, 09-9037 och 09-

9038) saknas helt reglering av förval i nuläget. Tele2 noterar att Svensk Telemarknad 

första halvåret 2011 redovisar att det fortfarande finns drygt 200 000 förvalskunder 

(kunder som har stående förval men inte GTA med annan operatör), varav Tele2 står för 

drygt 68 000. Tele2 uppmanar PTS att i det kommande beslut som avser skyldigheter för 

Telia på marknad 1-3 införa en skyldighet att inte stänga förvalsfunktionen för de kunder 

som idag utnyttjar den. 

 

Mobiltelefoni 

 

Tele2 delar PTS syn i frågan om substituerbarhet mellan fast och mobil telefoni. 

 

IP-telefoni 

 
För tydlighets skull önskar Tele2 att PTS definierar och gärna exemplifierar vad IP-

telefoni med respektive utan nummer innebär.  

 

Resttrafik 

 

I begreppet Resttrafik, avsnitt 7.1.11, nämner PTS nummer som 112 och 118-serien, men 

inga övriga nummer i 11-serien. Det är nödvändigt att PTS kompletterar dokumentet med 

alla övriga nummer som för närvarande inte omnämns i beslutsutkastet. 
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Prissättningsfrågor 

Originering 

 

Tele2 välkomnar PTS slutsats att en omfördelning av de samkostnader som hänför sig till 

terminering inte kan göras mot samtalsslaget originering. Här har utredningen på ett 

föredömligt sätt behandlat frågan om hur den samkostnad som allokerats till terminering i 

fasta nät skall hanteras och eventuellt fördelas i en modell med LRIC med enbart 

särkostnad för terminering. Den slutsats som dras är korrekt enligt Tele2s mening. 

 

PTS skriver i beslutstexten att kostnad för originering skall beräknas enligt en LRIC-

metod baserad på långsiktig särkostnad, men att ett ”påslag för fördelade samkostnader” 

skall inkluderas. I den förklarande text som följer förtydligas att begreppet ”fördelade 

samkostnader” inte får innehålla en överföring av hela eller delar av de samkostnader som 

härrör sig till terminering. Med tanke på länsrättens utslag i mål 17063-07, senare 

fastställt av kammarrätten i mål 2368-08, där LR uttalade att hänvisning till skälen till 

beslut inte räcker och att skälen inte utgör en del av beslutet anser Tele2 att det är 

nödvändigt att denna bestämmelse införs redan i beslutstexten. 

 

Fast tillträde (GTA) 

 

Prissättningen av GTA behandlas av PTS i ett särskilt dokument, men Tele2 väljer att 

kommentera den frågan i samma svar som övriga frågor rörande beslutsutkastet. 

 

Allmänt om föreslagna metoder 

 

PTS Ställer två metoder mot varandra i sitt dokument; Marginalbaserad prissättning och 

FDC-modellen baserad på faktiska historiska kostnader. PTS skriver angående val av 

prismetod att marginalbaserad prissättning har bedömts begränsa risken för klämeffekter 

och skapa förutsättningar för konkurrens på slutkundmarknaden. Om FDC baserat på 

historiska kostnader skriver PTS att FDC ger svaga incitament till effektivisering och att 

resurserna kan komma att utnyttjas ineffektivt. 

 

Tele2 anser att förhållandet är det direkt omvända, nämligen att klämeffekter finns 

inbyggda i marginalbaserad prissättning och att de inte kan undvikas, och att metoden ger 

betydligt sämre incitament till effektivisering och leder till minst lika ineffektivt 

resursutnyttjande som PTS påstår att en FDC-modell baserad på historiska kostnader kan 

ge. Det är precis så, som också framgår av PTS dokument, att marginalbaserad 

prissättning inte hindrar Telia från att höja slutkundpriset, och därmed grossistpriset, för 

tjänsten, vilket också skett.  

 

Tele2 anser dessutom att konkurrenspåverkan är den motsatta mot vad PTS anger. Såsom 

marginalbaserad prissättning tillämpats i Sverige för produkten GTA har den varken 

begränsat klämeffekter eller skapat några som helst förutsättningar för konkurrens för 
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marknaden för fasta telefoniabonnemang. Tvärtom har metoden befäst Telias kontroll 

över slutkundprissättningen på hela marknaden och inte tillåtit GTA-operatörerna någon 

positiv marginal i verksamheten. Det är Tele2s uppfattning att en prissättning som baseras 

på Telias verkliga kostnader för att erbjuda telefoniabonnemang skulle leda till avsevärt 

sänkta grossistpriser, och för första gången ge utrymme för verklig konkurrens på 

slutkundmarknaden. 

 

Marginalbaserad prissättning 

 

Marginalbaserad prissättning är enkel att tillämpa, när man väl bestämt hur stor 

marginalen skall vara. Det stora problemet med metoden är just att fastställa en marginal 

som tjänar syftet. 

 

Enligt PTS skall syftet med prissättningen vara att undvika klämeffekter och ge utrymme 

för ökad konkurrens på marknaden. För att det syftet skall kunna nås krävs att marginalen 

är så stor att den ger GTA-operatören så stor operationell vinst (täckningsbidrag) att det 

finns utrymme för en påtaglig sänkning av slutkundpriset utan att vinsten försvinner helt. 

 

Det sätt på vilket PTS hittills fastställt marginalen ger dock inte något sådant utrymme. 

Delvis ligger det i metodens natur att resultatet blir på det viset, eftersom grossistpriset 

fastställs som Telias skutkundpris minus de kostnader som Telia undviker då de inte 

längre erbjuder produkten på slutkundmarknaden (s.k. avoidable costs). Problemet 

uppstår just här: De kostnader som i stället GTA-operatören drar på sig för att erbjuda 

produkten, kostnader utöver det grossistpris man måste betala till Telia, är på grund av 

bland annat skal-effekter minst lika stora som den marginal PTS dragit av från Telias 

slutkundpris. Det blir inte ens teoretiskt möjligt att få en positiv marginal för GTA-

operatören, än mindre att konkurrera på slutkundmarknaden med lägre pris och ändå 

generera positivt täckningsbidrag. Ytterligare en följd av marginalprissättningen blir att 

den slutkundvinst som Telia gör på ett abonnemang följer med ograverad in i ett GTA-

abonnemang. Telia behåller med andra ord hela vinsten och GTA-operatören får ingen 

möjlighet till egen vinst. 

 

För att uppnå syftet måste PTS med andra ord finna motiv för att öka storleken på den 

marginal som skall dras av från Telias slutkundpris. Men en sådan åtgärd skulle sannolikt 

leda till att Telia på goda grunder och med avsevärd risk för framgång skulle överklaga ett 

sådant beslut och då är ingenting vunnet. Tvärtom kan man då förvänta sig ytterligare 

några års ovisshet om vad som gäller och slutligen löpa risken att domstolen underkänner 

prisregleringen med retroaktiva krav som möjlig följd. 
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FDC med historiska kostnader 

 

Denna metod har förespråkats av Tele2 i många år. Metoden har alla förutsättningar att 

leda till precis det resultat som PTS förutskickat för marginalbaserad prissättning, men 

som den senare metoden inte infriat. FDC-metoden kräver en del arbete för att 

implementeras på korrekt sätt, framför allt för att identifiera de verkliga historiska 

kostnaderna utan att andra än de relevanta kostnaderna medräknas. Den arbetsinsats det 

kräver uppvägs dock mer än väl av de fördelar metoden medför. 

 

Från den prislista Telia har presenterat för GTA kan slutsatsen dras att den dominerande 

kostnadskomponenten utgörs av kostnaden för kopparnätet. Denna kostnad beräknas 

utifrån den LRIC-baserade kostnaden för kopparnätet vilken då med säkerhet är klart 

högre än den historiska kostnaden. Det är ingen vild gissning att ett grossistpris baserat på 

faktiska, historiska kostnader skulle bli klart lägre än dagens pris, både på 

grossistmarknaden och så småningom genom konkurrensens inverkan även på 

slutkundmarknaden. Besparingar på flera hundra kronor per år och hushåll torde inte vara 

omöjliga att uppnå. 

 

Möjliga effekter på slutkundmarknaden 

 
PTS har antytt en oro för att ett lägre pris för PSTN-abonnemang skulle påverka 

teknikutvecklingen, varmed avses utvecklingen av ip-telefoni. Vid en första anblick kan 

det tyckas som att PTS har fog för sin oro, eftersom Svensk Telemarknad redovisar en 

tillbakagång för fasta PSTN-abonnemang med 11,5 % och en kraftig tillväxt av fasta 

abonnemang baserad på ip-telefoni med 23 % mellan år 2009 och 2010. Men man måste 

ställa sig frågan varför denna migrering till ip-telefoni sker. Är det på grund av kundernas 

önskan att nyttja ny teknik? Eller kan det vara så enkelt som att ip-abonnemang i 

dagsläget är klart billigare än motsvarande PSTN-abonnemang och kunderna väljer det 

billigaste alternativet? Det senare har varit ett uttalat mål i PTS tidigare reglering av 

tjänsten, ”PSTN får inte vara för billigt, då gynnas inte utvecklingen av ip-telefoni” har 

det hetat. IP-telefoni har inte varit skyddat av PTS prisuppehållande reglering på samma 

sätt som PSTN, utan här har marknadskrafterna fått verka. 

 

Tittar man i PTS individundersökning 2011 så får man kanske en del av svaret. På sidan 

17 redovisas under rubriken ”Problem vid användning av fast telefoni” att 36 % av 

användarna upplevt problem när de använt fast telefoni. Vidare sägs det i samma avsnitt: 
De vanligaste problemen man uppger är att det ej går att ringa ut, att det är låg ljudkvalitet och att samtal 
bryts. Jämför man de olika operatörerna sinsemellan ser man att problemen verkar vara störst för 
Bredbandsbolaget och ComHem. 
 
För knappt sju av tio återkommer problemen sällan, men för tre av tio är det minst någon gång i 
månaden. 13 % av de som har haft problem uppger att dessa återkommit varje vecka eller oftare. 
 
De redovisade symptomen är typiska för just ip-telefoni.  Och det är inte konstigt om 

operatörerna ComHem och Bredbandsbolaget är överrepresenterade i undersökningen, då 

de såvitt Tele2 vet enbart erbjuder just ip-telefoni. Tyvärr har undersökningen inte ställt 
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just den frågan om vilken typ av telefoni som de drabbade kunderna haft, men det är 

ingen vågad gissning att de flesta haft just ip-telefoni. Undersökningen har inte heller 

ställt frågan varför kunderna byter till ip-telefoni. Däremot vet Tele2 att många kunder 

hos just de två omnämnda bolagen söker sig tillbaka till PSTN på grund av upplevda 

kvalitetsproblem med ip-telefoni. Denna flytt tillbaka genererar i sin tur nya problem, då 

Telia, till vilken dessa kunder alltid måste flytta sin fasta access även om de väljer en 

annan GTA-operatör som sin operatör, inte alltid har det kopparpar kvar som kunden 

tidigare utnyttjat innan flytten till ip-telefoni skedde. Då är återflytten mycket kostsam 

och det kan dröja flera månader innan kunden åter har sitt bredband och sin fasta telefoni. 

 

Det är Tele2s fasta övertygelse att slutkunderna gynnas kraftigt om priset på PSTN-

abonnemang skulle sjunka, och att det troligen skulle påverka strömmen till ip-telefoni 

negativt. Det senare är dock i första hand beroende på att om kunden har två alternativ till 

ungefär samma pris så väljer man naturligt det med den bästa kvaliteten. 

 

De eventuella konsekvenser en övergång till FDC från marginalbaserad prissättning enligt 

PTS skulle kunna innebära för SMP-operatören är i vart fall inte värre än de som dabbar 

mobiloperatörer vid en övergång till pure LRIC, och bör hanteras på samma sätt; 

Antingen en övergångsreglering i båda fallen eller direkt applicerat i båda fallen. 

 

Sammanfattningsvis kan inte Tele2 finna några negativa effekter av att gå över till FDC 

baserat på historiska kostnader för GTA. Tvärtom framstår de positiva effekterna som 

ökad konkurrens, lägre slutkundpris och hög kvalitet som så stora och uppenbara att de 

väger klart högre än arbetet med att ta fram modellen. 

 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


