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Yttrande över PTS första samråd om förslag till beslut på 
marknaderna för Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast 
samtalsterminering och Mobil samtalsterminering 

 

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera 
lämnar följande synpunkter.  

 
Sammanfattning 

• Fast och mobil telefoni tillhör enligt TeliaSoneras uppfattning samma 
slutkundsmarknad. PTS efterföljande analys måste beakta detta.  

• Mobiloperatörer och bredbandsoperatörer har under flera år varit aktiva på 
marknaden och erbjuder fast telefoni till alla slutkundsgrupper. Det visar att 
inträdeshindren inte är höga och att det förekommer dynamik på marknaden. 

• Konkurrenstrycket från andra nätinfrastrukturer innebär att det inte finns ett behov 
av prisreglering.  

• Med hänsyn till marknadsutvecklingen måste regleringen på marknaderna för 
Fast tillträde och Fast samtalsoriginering bli mindre ingripande. 

• För att skapa stabila spelregler och förutsebarhet bör PTS beslut överensstämma 
med myndighetens långsiktiga regleringspolicy. 

• PTS bör avvakta med ytterligare sänkningar av termineringspriserna för att 
därigenom bidra till en harmonisering av priserna inom EU i linje med 
kommissionens rekommendation. 

 

1. Marknaderna för Fast tillträde och Fast samtalsoriginering 

2.1 Marknadsavgränsning av marknaden för Fast tillträde 

PTS avgränsar marknaden för Fast tillträde så att, utöver tillträde till kretskopplade 
anslutningar, även tillträde till IP-baserad telefoni med nummer ingår på marknaden, 
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medan mobila anslutningar och IP-baserad telefoni utan nummer inte anses utbytbara 
med kretskopplade anslutningar. Avgränsningen överensstämmer med avgränsningen i 
det gällande beslutet från 2009. 

När det gäller PTS bedömning att mobila anslutningar inte är utbytbara med 
kretskopplade anslutningar vill TeliaSonera framföra följande. 

I princip alla hushåll har idag tillgång till åtminstone en mobiltelefon. Utifrån det krav på 
mobilitet som de flesta kunder har idag står konsumenter inför valet om de bara ska ha 
ett mobilt abonnemang eller om de ska ha både ett fast och ett mobilt abonnemang. 
Trenden är att allt fler använder mobiltelefoni på bekostnad av den fasta telefonin. Antalet 
fasta abonnemang minskar stadigt och kunderna ringer allt mindre med den fasta 
telefonen och allt mer med den mobila telefonen. Under perioden 2002 till 2009 minskade 
det genomsnittliga antalet årliga samtalsminuter från ett fast abonnemang från drygt 
8 000 till drygt 4 000 samtidigt som motsvarande volym för ett mobilabonnemang ökade 
från cirka 800 till knappt 2 000 med fler abonnenter. Kunder som innehar både ett fast 
och ett mobilt abonnemang byter alltså ut fasta samtal mot mobila samtal. Sammantaget 
har detta lett till att det 2010 för första gången ringdes fler utgående minuter från mobila 
nät än från fasta nät. 

Priset för att ringa med mobil telefoni har sjunkit under en lång period vilket lett till att 
slutkunder använder mobiltelefonen även i hemmet. Sverige har idag det lägsta priset för 
mobil telefoni i Europa tillsammans med Finland och Nederländerna. I PTS rapport över 
prisutvecklingen framgår att det är billigare för en kund att endast ha mobil telefoni 
jämfört med att ha både fast och mobil telefoni. Det lägsta priset på marknaden för en 
kund som endast har mobil telefoni sjönk med 22 respektive 24 procent under åren 2008 
och 2009. Prisnivån för att endast ha mobil telefoni är i linje med eller lägre än priset för 
att både ha fast och mobil telefoni. Inklusive fasta avgifter är kostnaden i dag för en mobil 
minut i paritet med eller lägre än en fast minut. 

Under senare år har flera operatörer introducerat så kallad mobil hemtelefoni. Konceptet 
innebär att ett fast telefonnummer koppas till en eller flera mobiltelefoner. En kund som 
säger upp sitt fasta abonnemang kan därmed behålla sitt fasta telefonnummer och ta 
emot samtal från dem som vill ringa till ett fast nummer. Detta har ytterligare bidragit till 
att minska skillnaden mellan fast och mobil telefoni. PTS har även meddelat att 
myndigheten avser att införa en gemensam nummerplan för fast och mobil telefoni.  

Smartphones har slagit igenom på allvar i Sverige och övriga Europa vilket bidragit till att 
allt fler ringer med IP-telefoni från sina mobiltelefoner, antingen via ett trådlöst nätverk 
eller via mobilnäten. TeliaSoneras bedömning är att det under de kommande åren 
kommer att bli en fortsatt kraftigt ökad penetration av smartphones och därmed en ökad 
tillgång till internetbaserade tjänster direkt i telefonen. Kunder som inte har en fast telefon 
kan därmed exempelvis ringa billiga utlandssamtal direkt från sin mobila terminal och de 
är inte längre tvungna att sitta framför datorn eller att ha en fast telefon för att kunna ringa 
långa utlandssamtal.  
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I det gällande skyldighetsbeslutet från 2009 baserade PTS sin bedömning bl.a. på en 
individundersökning från 2008. Enligt den undersökningen var andelen hushåll som sagt 
upp det fasta abonnemanget och enbart hade ett mobilt abonnemang nio (9) procent. 
Enligt PTS senaste undersökning från 2011 har andelen stigit till 23 procent och andelen 
som kan tänka sig att avstå från fast telefoni är hela 56 procent, vilket är en markant 
uppgång från 2008 då andelen var 40 procent. Andelen hushåll som inte kan tänka sig att 
avstå från fast telefoni har samtidigt minskat från 49 procent 2008 till 37 procent 2011. 

Detta utgör enligt TeliaSonera en stark indikation på att mobila anslutningar ingår på 
samma slutkundsmarknad som fast telefoni. Trots det har PTS kommit till samma slutsats 
i förslaget som i 2009 års beslut. Myndigheten finner vid en sammanvägd bedömning av 
användarmönster, pris och prissättning, funktionalitet samt samtalskvalitet att det inte 
föreligger tillräckligt hög grad av substitution mellan fast och mobil telefoni för att 
produkterna kan anses ingå på samma slutkundsmarknad. 

TeliaSonera delar inte PTS uppfattning och bolaget anser inte att myndighetens 
substitutionsanalys uppfyller de krav som regleringen ställer på en sådan analys.  

En grundläggande utgångspunkt för marknadsanalyser enligt regelverket för elektronisk 
kommunikation är att de ska utföras enligt konkurrensrättsliga principer. 
Substitutionsanalysen är ett av de första stegen i en marknadsanalys enligt regelverket, 
och den analysen går ut på att avgränsa vilka produkter som ingår på en och samma 
slutkundsmarknad.1 Produkter som i tillfredsställande mån är utbytbara eller 
substituerbara ingår därvid på samma marknad. Enligt Riktlinjerna (p. 44) ska 
substituerbarheten inte bara avse deras objektiva egenskaper – genom vilka de är 
särskilt lämpade att tillgodose konsumenternas ständiga behov, deras priser eller 
avsedda användning – utan också i fråga om konkurrensvillkor och/eller mönstret för 
tillgång och efterfrågan på den aktuella marknaden. En substitutionsanalys omfattar alltså 
en rad olika iakttagelser, det är exempelvis inte bara en fråga om att tillämpa ett SSNIP-
test (jfr även de allmänna uttalandena i p. 45-48 i Riktlinjerna och vad som sägs om 
substitution på efterfråge- respektive utbudssidan i p 49-54). 

När det gäller frågan om i vilken grad två olika produkter ska anses utbytbara med 
varandra – och ingå på samma marknad – respektive inte vara tillräckligt utbytbara – och 
alltså tillhöra olika marknader – finns i punkt 44 i Riktlinjerna en tydlig ledning. I punkten 
anges som framgått ovan principerna kring substitution. Därutöver anges att produkter 
eller tjänster ”som bara till liten eller jämförelsevis liten del är utbytbara med varandra” 
ingår inte som ett inslag på samma marknad. Texten i punkt 44 hänvisar därutöver i 
fotnot (32 och) 33 till en rad fall från EU:s domstolar som rör testet för substitution.2 

                                                
1 Jfr p. 44 i Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande 
marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (EGT C 156, 11.7.2002 s. 6, Riktlinjerna). 
2 Se bl.a. mål 27/76, United Brands. 
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Som framgår av dessa rättsfall bör utgångspunkterna för substitutionsanalysen vara dels 
att utreda om mobil telefoni ”i mer än begränsad omfattning” är utbytbar mot fast telefoni 
på slutkundsmarknaden, dels om fast telefoni ”i mer än knappt märkbar omfattning” 
utsätts för konkurrens av mobil telefoni. 

Vad gäller den första frågan om mobil telefoni i mer än begränsad omfattning är utbytbar 
mot fast telefoni anger PTS, i utkastet till beslut, egenskaperna hos en kretskopplad 
anslutning. Med tillträdet följer att slutanvändaren får möjlighet att nyttja samtalstjänster 
genom ett tilldelat telefonnummer ur svensk telefoninummerplan, vilket ger användaren 
möjlighet att ringa och ta emot samtal till och från andra användare som har 
telefonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan. Vidare har användaren 
möjlighet att använda tillhörande tjänster kopplade till tillträdet och att nyttja funktioner 
som telefax och Internet via uppringd anslutning. 

Dessa grundläggande möjligheter och funktioner, som enligt TeliaSonera måste vara 
utgångspunkten för en substitutionsanalys, kan uppenbarligen tillgodoses även av mobil 
telefoni. Redan på grund härav måste utgångspunkten vara att mobil telefoni tillgodoser 
samma behov som fast telefoni och att de därmed kan ingå på samma produktmarknad. 
Att en mycket stor andel av kunderna redan har ersatt sin fasta telefon med mobil telefoni 
har berörts ovan.    

PTS behandlar ett antal särskiljande karakteristika som sammantaget leder PTS till 
slutsatsen att det inte föreligger substitution mellan fast och mobil telefoni.  

Användarmönstret skiljer sig enligt PTS åt mellan de båda formerna för telefoniaccess på 
så sätt att samtal från det fasta nätet vanligtvis går till en annan telefon i det fasta nätet 
och ett samtal från det mobila nätet går till annan telefon i det mobila nätet. Dessutom är 
mobila samtal i genomsnitt kortare än samtal i det fasta nätet. Å andra sidan konstaterar 
även PTS att antalet mobila samtal och minuter i det mobila nätet är fler än antalet samtal 
och minuter i det fasta nätet. 

När det gäller användarmönstret för användare av fast telefoni framgår emellertid av PTS 
individundersökning att 57 procent ringer till både fasta och mobila telefoner, medan 
endast 16 procent ringer huvudsakligen till andra fasta telefoner. Inte mindre än 25 
procent använder den fasta telefonen för att huvudsakligen ta emot samtal. I 
individundersökningen finns inte motsvarande uppgifter för mobila användare. 

Oavsett hur det förhåller sig med dessa användarmönster framgår det inte av PTS analys 
vilken betydelse detta har för frågan om en mobil anslutning är utbytbar mot en fast 
anslutning. TeliaSonera ser inte att användarmönstret ger någon ledning i den frågan. 
När det gäller längden på samtalen är det troligt att de kortare samtalen i stor 
utsträckning förekommer när användaren befinner sig utanför hemmet, dvs. när den 
mobila funktionen utnyttjas.  

PTS tar vidare upp pris och prissättning. Även om priset för fast och mobil telefoni är i det 
närmaste detsamma skiljer sig prissättningen åt enligt PTS, vilket gör det svårt för 
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användaren att jämföra olika abonnemang. Vidare marknadsförs mobil och fast telefoni 
på olika sätt. Inte heller här framgår på vilket sätt och i vilken utsträckning som skilda 
prissättningar och marknadsföring påverkar användarnas bedömning av utbytbarheten. 
Av individundersökningen framgår att av de hushåll som svarat att de inte kan tänka sig 
att avstå fast telefoni (dvs. 37 procent), är det endast fem (5) procent som svarat att de 
tror att det skulle bli dyrare med mobil telefoni. Priset är uppenbarligen bara av 
avgörande betydelse för knappt två (2) procent av samtliga användare vid bedömningen 
av om mobil telefoni är utbytbar mot fast telefoni. 

PTS pekar också på att funktionaliteten skiljer sig åt. Den som ringer till ett fast nummer 
söker oftast visst hushåll eller företag medan den som ringer till ett mobilt nummer söker 
en viss person. I likhet med tidigare frågor är det oklart för TeliaSonera vilken relevans 
och vikt frågan har för substitutionsbedömningen. Det är inte relevant vilka skillnader det 
finns i efterfrågan hos den som ringer till den fasta respektive den mobila anslutningen. 
Vad gäller preferenserna hos den mottagande användaren är det enligt 
individundersökningen bara åtta (8) procent av de som inte kan tänka sig att avstå från 
fast telefoni som uppger att detta är dikterat av hänsyn till de som ringer till hushållet, dvs. 
knappt tre (3) procent av samtliga användare.  

Slutligen framhåller PTS samtalskvaliteten som en särskiljande faktor. Enligt PTS kan de 
samtalande i det fasta nätet räkna med en god samtalskvalitet oavsett var i landet de 
befinner sig medan kvaliteten vid ett mobilsamtal avgörs av om det finns radiotäckning, 
och av kvaliteten på denna täckning, på den plats där samtalet äger rum. Huruvida det 
finns en god radiotäckning där man bor eller verkar är givetvis en relevant faktor vid 
bedömningen om en mobil anslutning är utbytbar mot en fast anslutning. Den svenska 
mobiltäckningen är mycket god i ett internationellt perspektiv och endast sex (6) procent 
av de som inte kunde tänka sig att avstå från fast telefoni uppgav täckningen som ett 
skäl, dvs. drygt två (2) procent av samtliga användare. 

Sammantaget är enligt TeliaSonera ingen av de faktorer som PTS framhållit relevant eller 
betydande vid en substitutionsanalys. Det framstår istället som klart utifrån 
konkurrensrättsliga principer att mobil telefoni i mer än begränsad utsträckning är 
utbytbar mot fast telefoni. De ovan återgivna uppgifterna om att 57 procent kan tänka sig 
att avstå från fast telefoni, att 23 procent redan gjort det och att bara 37 procent inte kan 
tänka sig att avstå fast telefoni är tydliga bevis på detta. Av betydelse är också de 
markanta rörelserna i siffrorna de senaste tre åren sedan den förra marknadsanalysen. I 
all synnerhet gäller detta vid den framåtblickande analys för åren 2013-2015 som ska 
ingå i PTS bedömning. 

Gränsen mellan fast och mobil telefoni håller successivt på att suddas ut. Ett tydligt 
exempel på det är de ovan beskrivna hemtelefonitjänsterna som erbjuds av 
mobiloperatörerna. Ett exempel på det är det följande.3 

                                                
3 http://www.tele2.se/files/120209_HvM_broschyr_webb.pdf  
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Ett annat tydligt exempel på konkurrens från mobiloperatörerna direkt riktad mot den 
fasta telefonianslutningen är operatören Tre:s omfattande kampanj ”Telefonjack? Nej 
tack” för en tid sedan enligt vilken den fasta anslutningen skulle rivas ut. Fast telefoni är 
därigenom utsatt för konkurrens av mobil telefoni i betydligt mer än ”i mer än knappt 
märkbar omfattning”.  

Det slutliga målet med substitutionsanalysen är att avgöra om mobil telefoni ingår på 
samma marknad som fast telefoni. Detta mäts slutligen genom en undersökning om 
priset för fast telefoni kan höjas med en förbättrad lönsamhet som följd (SSNIP-testet). 
Ett sådant test har PTS emellertid inte redovisat i utkastet, vilket är en stor brist i 
utredningen. 

Vid ett SSNIP-test är kostnadsstrukturen för det fasta nätet en grundläggande parameter. 
Kostnaden för det fasta nätet är till allra största delen fast, dvs. om en operatör har byggt 
en telefonianslutning till exempelvis en villa så finns anslutningen och kostnaden kvar 
även när kunden har bytt till mobil telefoni. Det går inte att använda ledningen för någon 
annan kund. Volymminskningar till följd av konkurrens från mobil infrastruktur slår därför i 
princip rakt mot resultatet.  

TeliaSonera anser att såväl produktegenskaper som pris talar för att mobil telefoni 
kommer ha en väsentlig påverkan på möjligheten till lönsamma prishöjningar av fast 
telefoni. En höjning av priset för fast telefoni kommer enligt TeliaSonera direkt att 
innebära en överflyttning av kunder från fast telefoni till mobil telefoni i en sådan 
utsträckning att prishöjningen sannolikt blir olönsam. 
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Sammanfattningsvis anser TeliaSonera att även mobil telefoni ingår på den relevanta 
slutkundsmarknaden.  
 

1.2 Trekriterieprövningen och SMP-bedömningen 

PTS har genomfört trekriterieprövningen och SMP-bedömningen på marknaden för Fast 
tillträde mot bakgrund av att mobil telefoni inte ingår på samma slutkundsmarknad. Dessa 
analyser måste genomföras på nytt med beaktande av att mobil telefoni är substitut till 
fast telefoni.  

1.2.1 Marknaden för Fast tillträde 

I analysen av inträdeshinder utgår PTS från att en operatör som ska ta sig in på 
marknaden måste bygga ett helt nytt fast accessnät eller mobilnät för att kunna 
konkurrera på marknaden. En operatör kan också bygga upp en infrastruktur baserat på 
att hyra passiv infrastruktur och bitström, vilket även detta utgör ett högt inträdeshinder 
enligt PTS.  

Det framgår emellertid av motiveringen till kommissionens rekommendation om relevanta 
marknader att analysen av inträdeshinder ska identifiera huruvida det finns asymmetriska 
villkor mellan tidigare monopolister och nya aktörer som hindrar marknadsinträde av den 
senare, i detta fall inträde på telefonimarknaden.4 TeliaSonera konstaterar därvid att de 
två största aktörerna på marknaden i fråga om IP-telefoni, ComHem och Telenor, redan 
idag täcker en stor del av Sveriges konsumenter med nät som byggts upp för TV 
respektive bredband. Och när det gäller telefoni baserat på mobilnät finns det utöver 
TeliaSonera åtminstone tre rikstäckande operatörer som erbjuder telefonilösningar som i 
allt större utsträckning erbjuder telefoni för att konkurrera med den traditionella fasta 
telefonin. Dessa operatörer har redan mobilnät och de behöver således inte anlägga nät 
och skaffa sig frekvenser för att kunna ta sig in på marknaden. Motsvarande gäller de 
tjänsteleverantörer som hyr kapacitet av de mobila nätoperatörerna. 

Analysen av inträdeshinder på telefonimarknaden bör därför inte ta sin utgångspunkt i en 
ny aktör som inte har någon infrastruktur överhuvudtaget. För närvarande tar sig 
mobiloperatörer, bredbandsoperatörer och TV-operatörer in på den tidigare fasta 
telefonimarknaden. Analysen av inträdeshinder bör därför göras utifrån dessa aktörers 
möjligheter att med IP-telefoni respektive telefoni över mobilnäten ta sig in på 
marknaden.  

Vid bedömningen av om det förekommer dynamik på marknaden anför PTS 
sammanfattningsvis att det saknas tecken på en sådan dynamik som medför att 
marknaden inom ett rimligt tidsperspektiv, dvs. åtminstone fram till nästa revidering av 
marknadsanalyserna, kan komma att utvecklas mot effektiv konkurrens. Med anledning 

                                                
4 Explanatory note s. 8. 
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av PTS uttalande finns det anledning att hänvisa till vad kommissionen anförde i 
motiveringen till rekommendationen om relevanta marknader (s. 10): 

The tendency towards effective competition does not necessarily imply that the market will 
reach the status of effective competition within the period of review. It simply means that 
there is clear evidence of dynamics in the market within the period of review which indicates 
that the status of effective competition will be reached in the longer-run without ex ante 
regulation in the market concerned.  

Det är alltså inte nödvändigt för att kriteriet ska vara uppfyllt att marknadsdynamiken 
enligt analysen leder till effektiv konkurrens inom tidsperioden fram till nästa 
marknadsanalys. Det är tillräckligt att det i analysen kan konstateras att dynamik 
förekommer eller kommer att uppstå under perioden och att denna dynamik på sikt 
kommer att leda till effektiv konkurrens. 

1.2.2 Marknaden för Fast samtalsoriginering 

Vid avgränsningen av marknaden för Fast samtalsoriginering noterar PTS att gränsen 
mellan fast, nomadisk och mobil telefoni successivt suddas ut och att det finns tjänster på 
marknaden där anslutningen inte alltid är fast eller nomadisk samtidigt som telefonnumret 
inte är avsett för mobila tjänster. PTS bedömer att samtalsoriginering från sådana 
nummer, oavsett teknisk lösning, till sin funktionalitet är likvärdig med kretskopplad 
samtalsoriginering. Enligt PTS ingår därför, i likhet med nuvarande beslut, sådan 
samtalsoriginering på marknaden för Fast samtalsoriginering. TeliaSonera delar den 
uppfattningen. 

TeliaSonera kan emellertid inte se att PTS beaktar förekomsten av dessa tekniska 
lösningar vid trekriterieprövningen. Såsom TeliaSonera framfört ovan föreligger det t.ex. 
knappast några inträdeshinder för befintliga mobilnätsoperatörer att etablera sig på 
slutkundsmarknaden och erbjuda fasta samtalstjänster genom dessa tekniska lösningar.  
 

1.3 Prisreglering 

Enligt proportionalitetsprincipen får åtgärder som PTS beslutar om inte vara mer 
ingripande än vad som krävs för att komma tillrätta med identifierade konkurrensproblem. 
Prisreglering är den mest ingripande åtgärden som PTS kan besluta om. För att bedöma 
om en prisregleringsskyldighet är proportionerlig, och i så fall vilken prismetod som är 
mest lämplig är det nödvändigt att analysera hur allvarliga konkurrensproblemen är på 
den aktuella marknaden och hur stor risken är för en samhällsekonomiskt ineffektiv 
prissättning.  

Telefonimarknaderna på såväl grossist- som slutkundsnivå utvecklas mot en allt högre 
grad av konkurrens. Allt fler väljer att ringa över det mobila nätet där det finns flera 
parallella leverantörer och bland de som ringer via det fasta nätet ringer allt fler över IP-
telefoni. Telefoni håller på att snabbt utvecklas från den dominerande tjänsten i telenäten 
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till en tjänst bland alla andra som man exempelvis kan komma åt genom att ladda ner en 
applikation via mobilen eller datorn.   

Det de facto-monopol som en gång i tiden fanns avseende produktion av telefonitjänsten 
finns inte längre. Den traditionella telefonin ersätts successivt av andra former av telefoni 
där inträdeshindren är betydligt lägre och konkurrensen fungerar. Sverige har ett av de 
lägsta slutkundspriserna i Europa för traditionell telefoni. Mot bakgrund av att Sverige är 
ett glesbefolkat land med ett mycket väl utbyggt nät för fast telefoni får detta ses som 
ganska anmärkningsvärt då kostnaderna för att såväl bygga som att underhålla nätet 
snarare är bland de högsta i Europa. 

 

 

Källa: Cullen International 

Av tabellen framgår även att grossistpriset för telefoniabonnemang i Sverige är ungefär i 
nivå med genomsnittet i Europa. Den nivå som används för Sverige vid jämförelsen är 
dock den högst tillåtna nivån enligt nu gällande retail-minus reglering som är 104 kronor. 
TeliaSonera sänkte nyligen grossistpriset för telefoniabonnemang till 98,33 kr exkl. 
rabatter. Den genomsnittliga nivå som TeliaSonera tillämpar mot sina grossistkunder i 
enlighet med ingångna avtal är dock betydligt lägre. Detta innebär att grossistpriset för 
telefoniabonnemang i Sverige är väsentligt under det reglerade priset och i nivå med de 
allra lägsta grossistpriserna i Europa. Denna marknadssituation har uppstått under en 
period då Sverige har haft en prisreglering baserad på retail-minus. Marknaden har dock 
valt en stabilare lösning med bilateralt avtalade priser och konkurrensen från mobila 
lösningar på slutkundsmarknaden är också ett effektivt hinder mot överprissättning på 
grossistmarknaden. 

Vad gäller samtalstrafiken konstaterar TeliaSonera att konkurrensen på denna marknad 
sannolikt är ännu hårdare än för abonnemang. Som beskrivits ovan har i princip alla 
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hushåll som har fast telefon också tillgång till minst en mobiltelefon. I en undersökning 
som TeliaSonera har genomfört uppger endast en fjärdedel av konsumenterna att de 
använder den fasta telefonen som första val när de ska kontakta vänner och bekanta.  

TeliaSonera anser sammanfattningsvis att det inte finns några indikationer på att det 
föreligger, eller att det kan uppstå, sådana konkurrensproblem på marknaden för fast 
telefoni att det finns risk för överprissättning av GTA-produkten. Alla former av 
kostnadsbaserad prissättning är därför betydligt mer ingripande än vad de aktuella 
konkurrensproblemen kräver och kan inte anses som proportionerlig. TeliaSonera har 
starka incitament att säkerställa att flera operatörer marknadsför och erbjuder traditionell 
telefoni på slutkundsmarknaden. Även risken för en marginalklämning får därför anses 
vara mycket begränsad. För detta talar även det indirekta konkurrenstrycket från mobil 
telefoni.  

Om PTS anser att det under en period behövs en reglering av traditionell telefoni för att 
säkerställa en konkurrensneutral övergång till andra former av telefoni så är en 
tillträdesskyldighet i kombination med en skyldighet om icke-diskriminerande prissättning 
tillräcklig. Det är den minst ingripande åtgärden som kommer tillrätta med eventuella 
konkurrensproblem på marknaden. 
 

1.4 PTS promemoria om alternativa prisregleringsmetoder på marknaden för Fast 
tillträde 

TeliaSonera övergår nu till att behandla PTS promemoria om alternativa 
prisregleringsmetoder. TeliaSoneras synpunkter på olika prisregleringsmetoder ska 
bedömas mot bakgrund av vad TeliaSonera anfört i det föregående avsnittet om att det 
inte finns behov av prisreglering. 

1.4.1 Inledning 

PTS efterfrågar synpunkter avseende två olika prisregleringsmetoder, retail-minus och 
kostnadsbaserad prissättning baserad på FDC/HCA. PTS efterfrågar i synnerhet 
synpunkter utifrån fem definierade kriterier.  

a. Effekterna för slutkunderna på kort och lång sikt 

b. Förutsättningarna för att uppnå målet om en hållbar konkurrens 

c. Största möjliga teknik- och konkurrensneutrala reglering 

d. Minst ingripande åtgärd för att komma tillrätta med identifierade konkurrensproblem 

e. Minimering av svårigheter vid implementering och tillämpning 

TeliaSonera anser att det vid en värdering av olika prisregleringsmetoder är viktigt att 
bedöma marknaden för fast telefoni i sin helhet. Det finns idag ett antal sätt att nå 
marknaden för en aktör som vill erbjuda fast telefoni till slutkunder. Operatören kan 
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exempelvis vidaresälja PSTN-telefoni genom att köpa grossistprodukterna 
GTA/originering eller så kan operatören producera egen IP-telefoni genom att hyra eller 
bygga egen infrastruktur. Ett tredje sätt är de ovan beskrivna hemtelefoni-lösningarna via 
det mobila nätet. 

För att bedöma lämpligheten i olika prisregleringsmetoder är det alltså nödvändigt att 
analysen tar hänsyn till den totala situationen som en operatör som köper det reglerade 
tillträdet möter i förhållande till förutsättningarna för en operatör som vill producera en 
egen telefonitjänst. För att bedöma regleringens effekter på utvecklingen av 
konkurrensen bör PTS följaktligen jämföra de incitament som prissättningen av 
GTA/originering ger i förhållande till att producera en egen fast telefonitjänst.  

TeliaSonera har därför i analysen inkluderat prisregleringsmetoden för såväl GTA som för 
samtalsoriginering. I analysen antas att den prisregleringsmetod som används för 
terminering är särkostnaden och att samma termineringsavgift tillämpas för alla 
fastnätsoperatörer. För att kunna jämföra olika alternativa prisregleringspaket för fast 
telefoni har därför TeliaSonera kombinerat ihop tre olika prisregleringsalternativ för GTA 
och för samtalsoriginering: 

1. Bibehålla dagens prisreglering: Retail-minus för GTA, LRIC med kostnadstäckning för 
samtalsoriginering 

2. Lättnad av dagens prisreglering: Icke-diskriminerade prissättning för GTA och 
samtalsoriginering 

3. En hårdare reglering än idag: FDC/HCA för GTA, LRIC under kostnaden för samtalsoriginering 

En viktig utgångspunkt för att kunna analysera effekten av olika prisregleringsalternativ är 
bedömningen av vilken prisnivå alternativen kommer att leda till i förhållande till varandra 
och i förhållande till kostnaden som alternativa operatörer har för att producera egna 
tjänster. Inledningsvis följer därför en bedömning av vad respektive prisregleringsmetod 
skulle kunna innebära för prisnivån för respektive grossistprodukt. Därefter följer en 
analys utifrån de ovan nämnda redovisade kriterierna.  

1.4.2 Prisregleringsmetoder för GTA 

PTS utgångspunkt i analysen är att en övergång från dagens retail-minus till FDC/HCA 
skulle leda till ett lägre grossistpris. Detta är även TeliaSoneras utgångspunkt. 
TeliaSonera utgår vidare från att en prisregleringsmetod baserad på FDC/HCA ger ett 
lägre pris för grossistprodukten än vad en prisregleringsmetod baserad på CCA/LRIC 
ger. Detta innebär följaktligen att en reglering baserad på FDC/HCA ger en lägre prisnivå 
än vad det kostar för en operatör att bygga ett nät idag. Detta är en viktig parameter för 
att kunna utvärdera skillnaden mellan en operatör som exempelvis hyr kopparaccess för 
att producera IP-telefoni eller bygger ett fibernät för att erbjuda bland annat telefoni i 
förhållande till alternativet att istället köpa den reglerade telefoniprodukten 
GTA/originering. 
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1.4.3 Prisregleringsmetoder för samtalsoriginering 

PTS föreslår i utkastet att priset för samtalsoriginering ska vara kostnadsbaserat enligt 
LRIC-metoden. Vidare specificeras att kostnaden ska inkludera gemensamma kostnader, 
dock inte gemensamma kostnader som tidigare allokerats till terminering.  Det bör 
noteras att detta är en inriktning som skiljer sig från den inriktning som PTS angav i 
rapporten ”Målbild samtrafik” (s. 49). 

Om PTS inför en reglering som innebär att termineringstjänsten inte ger samma intäkt får 
det konsekvenser för myndighetens beräkning av kostnaden för andra reglerade 
grossisttjänster. Den tjänst som kommer att påverkas mest är fast originering (som 
använder samma nätresurser som terminering). Hur mycket kostnaden för originering 
påverkas är beroende av vilken form av reglering som införs. Vid ett införande av Bill & 
Keep där termineringsavgiften sätts till noll kronor kommer kostnader för nätelement som 
tidigare delades av originering och terminering istället att bäras helt av origineringstjänsten.  

För att förtydliga vad PTS föreslagna prismetod skulle innebära för en nätägare 
respektive en operatör som köper GTA/originering redovisas ett exempel nedan: 

Om den produktspecifika kostnaden för samtalsoriginering respektive samtalsterminering 
är 1 öre och den gemensamma kostnaden för samtalsterminering och samtalsoriginering 
är 2 öre så kommer den totala kostnaden för ett samtal att vara 4 öre (1+1+2=4 öre). Om 
prismetoden för samtalsterminering bestäms till särkostnaden så kommer termineringen 
att prissättas till 1 öre. Den prismetod som PTS föreslår innebär att originering prissätts 
till 2 öre (1+1=2). 

En GTA- eller förvalsoperatör kommer i exemplet att sammanlagt betala 3 öre i 
grossistkostnad för ett samtal mellan två konsumenter, 2 öre i originering och 1 öre för 
terminering. Detta kan jämföras med den totala kostnaden som är 4 öre. Detta är sålunda 
en kostnad under LRIC-kostnaden, dvs. alternativ 3 (hårdare reglering). 

En operatör som har ett eget nät eller hyr passiv utrustning kommer att ha en 
genomsnittlig kostnad på 4 öre för ett samtal, förutsatt att nätägaren har lika mycket 
ingående som utgående trafik (lika stora utbetalningar som intäkter för terminering). Ett 
alternativ, om regleringen vill uppnå neutrala incitament mellan att köpa GTA/originering 
och att producera en egen telefonitjänst, är därför att priset för trafiken (originering + 
terminering) ska vara kostnadsorienterat enligt LRIC-metoden. Eftersom utgångspunkten 
är att terminering prissätts till särkostnaden allokeras gemensamma kostnader till 
originering. Därmed blir kostnaden enligt LRIC-metoden för originering 3 öre, dvs. 
alternativ 1 (bibehållen reglering). 

Det sista alternativet är att tillämpa icke-diskriminerande prissättning för originering. Om 
allt färre samtal rings via det fasta nätet på grund av konkurrens från mobil telefoni så är 
TeliaSoneras bedömning att det inte finns någon risk för en överprissättning av 
telefonitrafik i det fasta nätet. TeliaSonera utgår därför från att priset för trafikminuter är 
oförändrat. Med exemplet ovan blir priset för originering därför 3 öre.   
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1.4.4 PTS policy för reglering av accessnätet (målet om en hållbar konkurrens) 

PTS publicerade 2006 en policy för tillträdesreglering i accessnätet. En tydlig 
regleringspolicy är viktig för att aktörerna på en reglerad marknad ska kunna fatta 
långsiktiga beslut. Policyn ska inom ramen för regleringen bidra till att PTS beslut blir 
lättare att förutse för marknaden. PTS regleringspolicy utgår från den så kallade 
investeringsstegen. Genom att stimulera en konkurrens baserad på helt parallella 
infrastrukturer alternativt på passiva produkter långt ned i värdekedjan skapas en 
långsiktigt hållbar konkurrens.   

PTS tydliga inriktning mot infrastrukturkonkurrens och teknikneutralitet är en av orsakerna 
till att Sverige idag har en extremt väl utvecklad konkurrens såväl mellan parallella 
infrastrukturer som mellan tjänsteleverantörer på olika nivåer i värdekedjan. 
Konkurrensen på alla nivåer i värdekedjan har bidragit till att Sverige idag är 
världsledande avseende utbyggnad av nästa generations infrastrukturer och att 
konsumenter och företag har bland de mest prisvärda telekommunikationstjänsterna i 
Europa. 

För telefoni innebär PTS regleringspolicy att regleringen ska stimulera en utveckling från 
en situation där tjänsteleverantörer konkurrerar om slutkunder baserat på förädlade 
grossistprodukter såsom GTA/originering till att operatörer istället konkurrerar på 
slutkundsmarknaden genom att producera egna telefonitjänster, antingen baserat på helt 
egen infrastruktur såsom fiber- eller mobilnät eller genom att hyra tillträde till passiva 
infrastrukturer i form av exempelvis kopparaccesser. 

Ett införande av hårdare reglering i enlighet med alternativ 3 skulle innebära en total 
policyförändring av PTS. Från en regleringsinriktning som bygger på att skapa incitament 
för operatörer att bygga egen infrastruktur och producera egna tjänster skulle regleringen 
istället skapa en situation där GTA/originering gynnas framför de operatörer som 
producerar egna telefonitjänster. En operatör som byggt ett eget fibernät alternativt hyr 
passiv infrastruktur (koppar eller fiber) kan inte komma ned i motsvarande kostnadsnivåer 
som alternativ 3 skulle innebära. 

En hårdare reglering enligt alternativ 3 skulle därmed skapa en situation där regleringen 
låser fast marknaden i en specifik teknik och hindrar utbredningen och användningen av 
alternativa tekniker och affärsmodeller. Detta är inte förenligt med syftena med 
regleringen. Regleringen ska enligt PTS tillträdespolicy (s. 15) också vara utformad så att 
den inte låser in marknadsaktörerna i gamla strukturer och tjänster, samt i största möjliga 
utsträckning vara teknikneutral. 

För att regleringen ska fortsätta att utvecklas mot en fungerande konkurrens är det viktigt 
att regleringen ger incitament för operatörer att producera egna telefonitjänster framför att 
köpa GTA/originering. TeliaSoneras bedömning är att alternativ 1 (dagens reglering), och 
framförallt alternativ 2 (lättnad i reglering), ger dessa förutsättningar. 
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Om PTS fattar beslut som inte är förenliga med myndighetens långsiktiga policy kommer 
de önskvärda effekterna av att ha en långsiktig policy naturligen att utebli. Marknaden får 
då svårt att förlita sig på PTS policybeslut, vilket försämrar möjligheten att kunna fatta 
långsiktiga beslut om exempelvis investeringar med lång återbetalningstid.  

1.4.5 PTS policy i förhållande till marknadsutvecklingen över tiden 

I policyn för tillträdesreglering i accessnätet har PTS även gett vissa exempel för att 
förtydliga hur regleringen kan förändras över tiden inom ramen för den befintliga policyn. 
PTS skriver t.ex. följande om utvecklingen av regleringen av kopplad access 
(telefonitjänster och abonnemang) i relation till hållbar konkurrens. 

I de fall IP-telefoni och mobiltelefoni erbjuder ett substitut till traditionell telefoni och 
TeliaSonera inte har ett betydande inflytande på marknaderna för telefonitjänster och 
tillträde till allmänt telefonnät kommer förvals- och GTA-regleringen att upphävas. Det kan 
finnas skäl för PTS att, även om TeliaSonera har ett betydande inflytande, lätta på förvals- 
och GTA-regleringen i syfte att stimulera utvecklingen av mer hållbar konkurrens. 

Det framgår av det TeliaSonera tidigare anfört att den traditionella fasta telefonin idag 
utsätts för ett starkt konkurrenstryck från såväl mobil telefoni som IP-telefoni över det 
fasta nätet. Även om PTS skulle anse att konkurrensen inte är tillräcklig för att helt ta bort 
regleringen av GTA/originering torde det råda enighet om att eventuella 
konkurrensproblem på marknaden blir allt mindre. PTS konstaterar i 
samrådsdokumentationen att om denna utveckling fortsätter kommer marknaden för Fast 
tillträde i sin nuvarande form sannolikt inte att vara föremål för mer ingripande reglering i 
ett längre perspektiv. 

I accesspolicyn framhåller PTS att alla stegen i investeringsstegen inte kommer att finnas 
för evigt.5 I takt med att konkurrensen försvinner kommer regleringen att lättas. Denna 
signal är viktig för att marknadens aktörer ska kunna bedöma regleringen i framtiden och 
för att det ska finnas incitament för operatörer att investera i egna nät och utrustning. Om 
PTS inte efterlever denna policy så uppstår en osäkerhet om den framtida inriktningen av 
regleringen, vilket hämmar utvecklingen mot en hållbar konkurrens. 

Mot bakgrund av marknadens utveckling är en hårdare reglering enligt alternativ 3 
oförenlig med PTS policy. Utifrån marknadsutvecklingen är det därför mest lämpligt och 
proportionerligt att lätta på nuvarande reglering genom att upphäva den nuvarande 
prisregleringen och endast behålla skyldigheten om att tillämpa icke-diskriminerande 
priser enligt alternativ 2.  

 

                                                
5 ”För att det skall ske en gradvis förflyttning (på investeringsstegen) av den sammanvägda positionen för 
konkurrerande operatörer är det också av vikt att marknadens aktörer får signaler om att det i framtiden 
kommer att ske en avreglering på marknaden och att det primärt sannolikt kommer att handla om att lyfta 
reglering av de produkter som kräver minst infrastrukturinvesteringar” (s. 48). 
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1.4.6 Slutkundsnytta i närtid och på lång sikt 

Sverige har som framfördes ovan ett av de lägsta priserna på PSTN-abonnemang i 
Europa och det finns stora möjligheter att välja IP-telefoni över flera olika infrastrukturer. 
De mobila priserna är låga och mobilnäten är mycket väl utbyggda. Mobiloperatörerna 
erbjuder också olika former av ”fast telefoni” via de mobila näten. TeliaSonera kan därför 
inte se att en hårdare reglering skulle ha några positiva effekter på vare sig kort eller lång 
sikt. På lång sikt riskerar en hårdare prisreglering, med en prisnivå under kostnaden för 
att producera telefoni idag, att få flera negativa effekter för slutkunden. 

En sådan prisreglering kommer att bromsa upp den pågående utvecklingen mot en 
långsiktigt hållbar konkurrens mellan flera infrastrukturer och telefoniproducenter. 
Konkurrens i en större del av värdekedjan ger slutkunderna fördelar i form av mer 
prisvärda produkter, mer varierat produktutbud, större variationer i affärsmodeller och 
mer innovation.  

En annan viktig aspekt av prisregleringen av telefoni är vilken effekt den kan få på 
möjligheten att med lönsamhet upprätthålla och utveckla kopparnätet och PSTN-
plattformen i olika regioner i Sverige. Konkurrensen mellan olika infrastrukturer innebär 
att allt färre slutkunder använder det fasta kopparnätet och PSTN-plattformen. I delar av 
Sverige blir det allt svårare att upprätthålla det fasta nätet med lönsamhet. Framtida 
intäkter är helt enkelt inte tillräckliga för att täcka kostnaderna för drift och nödvändiga 
investeringar. En hårdare prisreglering som trycker ned priset till den historiska 
kostnaden för accessen och trafiken kommer att förstärka problematiken eftersom det 
sänker den möjliga intäkten till en nivå under vad det kostar att driva och utveckla näten i 
vissa delar av Sverige. En hårdare reglering enligt alternativ 3 riskerar därför att tvinga 
fram en avveckling av det fasta nätet i områden där det idag finns ett tillräckligt 
kundunderlag för att bibehålla nätet. Detta är självklart negativt för de slutkunder som vill 
ha kvar den fasta telefonin. 

TeliaSonera anser därför att en hårdare reglering (alternativ 3) inte kommer att ha några 
positiva effekter för slutkunden. Slutkunderna kommer att gynnas av en så teknikneutral 
reglering som möjligt där det finns en flexibilitet för den traditionella telefonin att anpassas 
utifrån marknadsförutsättningarna och konkurrensen från andra former av telefoni. Denna 
teknikneutralitet och flexibilitet uppnås bäst genom att tillämpa en prisreglering baserad 
på icke-diskriminering, alternativ 2.   

1.4.7 Svårigheter vid implementering och tillämpning 

PTS tar även upp svårigheter vid implementering och tillämpning av olika 
prisregleringsmetoder. Prisreglering är det område av regleringen som ger upphov till 
flest tvister och störst regulatorisk osäkerhet. TeliaSonera håller med PTS om att 
införandet av en ny hårdare prisreglering kommer att leda till betydande arbete och risk 
för framtida osäkerhet. I synnerhet om metoden inte ger full kostnadstäckning. Att ha kvar 
dagens reglering ger betydligt mindre osäkerhet men även det kräver arbete med 
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kalkylmodeller och det finns en risk för tvister i domstol. Med en reglering baserad på 
icke-diskriminerande prissättning är arbetet med implementering begränsat och med stor 
sannolikhet undviks framtida regulatorisk osäkerhet. I detta sammanhang är det viktigt att 
poängtera att samtliga operatörer som idag köper GTA har kommersiellt förhandlade 
avtal med prisnivåer som understiger den regulatoriska maxnivån. En övergång till icke-
diskriminerande prissättning skulle därför få mycket små effekter och kan därför 
genomföras utan några större svårigheter. Det skulle dessutom bidra till att minska den 
regulatoriska osäkerheten på marknaden.  

1.4.8 Största möjliga teknik- och konkurrensneutrala reglering 

På en marknad där allt fler tekniker i allt större utsträckning konkurrerar med varandra är 
det viktigt att regleringen är så teknik- och konkurrensneutral som möjligt. Givet att det 
endast är den fasta PSTN-telefonin som är reglerad (undantaget terminering) är det 
viktigt att regleringen och prisregleringsmetoden innebär en så liten belastning som 
möjligt i förhållande till övriga konkurrerande tekniker såsom mobiltelefoni, IP-telefoni och 
olika telefonitjänster på Internet. Ju mer konkurrens desto mindre ingripande bör 
regleringen vara eftersom bördan av regleringen annars ger en konkurrensnackdel för en 
operatör eller teknik. En reglering med krav på kostnadsbaserade priser innebär en 
väsentlig begränsning i en operatörs möjligheter att prissätta sina tjänster. En reglering 
baserad på icke-diskriminering är det alternativ som ger största möjliga teknik- och 
konkurrensneutralitet. 

1.4.9 Sammanfattning 

Prisregleringen av fast telefoni bör ses som en helhet med samtalsterminering, 
samtalsoriginering och GTA som ingående grossistprodukter. I den mån det finns grund 
för en prisreglering bör den utvecklas i enlighet med regelverket och PTS regulatoriska 
strategi och i linje med marknadsutvecklingen. Med hänsyn till det som anförts anser 
TeliaSonera i ett sådant läge att en lättnad av prisregleringen avseende GTA och 
samtalsoriginering är den mest lämpliga och proportionerliga åtgärden.  
 

1.5 Övriga skyldigheter 

PTS har föreslagit oförändrade skyldigheter när det gäller att offentliggöra nyckeltal. 

TeliaSonera har i skrift och på möten med PTS påtalat det olyckliga i att definiera och 
ställa detaljerade krav på nyckeltal i skyldighetsbesluten. Om en detaljering ska finnas 
med i skyldighetsbeslutet så förordar TeliaSonera följande nyckeltal som sammantaget 
ger en bra jämförelse av den externa och interna hanteringen av telefonitjänsten: 

– Genomsnittlig leveransprecision eftersom det nyckeltalet, till skillnad från nyckeltalet 
Genomsnittlig leveranstid, tar hänsyn till att en slutkund eller en operatör kan begära 
leverans till en viss dag i stället för kortast möjliga leveranstid. Nyckeltalet Genomsnittlig 
leveransprecision visar hur bra löftet om leverans på utlovad tid uppfylls för 
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grossisttelefoniabonnemang respektive TeliaSoneras motsvarande tjänst, oavsett hur 
lång själva leveranstiden är i det enskilda fallet. 

– Andel leveransreklamationer eftersom det nyckeltalet ger en indikation på 
leveranskvaliteten för grossisttelefoniabonnemang respektive TeliaSoneras motsvarande 
tjänst.  

– Genomsnittlig serviceprecision eftersom det nyckeltalet, till skillnad för nyckeltalet 
Genomsnittlig felavhjälpningstid, tar hänsyn till att olika felavhjälpningstider (SLA:er) kan 
vara avtalade. Nyckeltalet Genomsnittlig serviceprecision visar hur bra utlovad 
felavhjälpningstid uppfylls för grossisttelefoniabonnemang respektive TeliaSoneras 
motsvarande tjänst, oavsett vilken SLA som gäller i det enskilda fallet. 

– Andel servicereklamationer eftersom det nyckeltalet ger en indikation på 
servicekvaliteten för grossisttelefoniabonnemang respektive TeliaSoneras motsvarande 
tjänst.  

Kombinationen av nyckeltalen Genomsnittlig leveransprecision och Andel 
leveransreklamationer ger en bra jämförelse av den externa och interna hanteringen av 
leveranser av grossisttelefoniabonnemang. Kombinationen av nyckeltalen Genomsnittlig 
serviceprecision och Andel servicereklamationer ger en bra jämförelse av den externa 
och interna hanteringen av felavhjälpning för grossisttelefoniabonnemang. 

Nyckeltalet Genomsnittlig beställningsprecision som PTS föreslår ska fortsatt användas 
som nyckeltal är enligt TeliaSonera inte ett ändamålsenligt nyckeltal eftersom i princip 
alla (med undantag för systemavbrott) beställningar som inte kan läggas in i systemen 
nekas pga. att begäran inte är komplett eller korrekt. Det vanligaste är att adressen som 
läggs in inte matchar den adressinformation som finns i systemen. Samma sak inträffar 
dock vid beställning av TeliaSoneras motsvarande tjänst. Nyckeltalet Genomsnittlig 
beställningsprecision bör därför utgå. 

Nyckeltalen Genomsnittlig leveranstid och Genomsnittlig felavhjälpningstid har, som 
framgår ovan, klara nackdelar som indikatorer vid en jämförelse av den externa och 
interna hanteringen eftersom redovisningen måste delas upp ytterligare för att ge ett 
rättvisande resultat. De nyckeltal som TeliaSonera föreslår ovan har inte dessa 
nackdelar. TeliaSonera föreslår att även nyckeltalen Genomsnittlig leveranstid och 
Genomsnittlig felavhjälpningstid utgår. 

Slutligen vill TeliaSonera informera om effekterna av den reglering om 
debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster som infördes genom 2009 års beslut. Hittills 
har TeliaSonera slutit avtal med endast två aktörer och de månatligt förmedlade beloppen 
är av mycket begränsad omfattning. 
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2. Marknaderna för Fast och Mobil samtalsterminering 

2.1 Prisreglering 

PTS har för såväl fast som mobil samtalsterminering, i linje med EU-kommissionens 
rekommendation, föreslagit en övergång till en prisreglering baserad på LRIC-metoden 
omfattande endast särkostnader. Som TeliaSonera även tidigare påpekat innebär de 
redan idag internationellt sett låga svenska termineringsersättningarna en stor negativ 
balans där svenska operatörer får betala stora belopp till utländska operatörer. Med 
fortsatt sänkta termineringsersättningar i Sverige riskerar denna obalans att öka.  

Regleringsmyndigheter i flera länder inom EU agerar nu visserligen för lägre, framförallt 
mobila, termineringspriser de kommande åren. Vad TeliaSonera erfar har dock endast ett 
fåtal länder ännu beslutat om en övergång till en prisreglering baserad på särkostnader 
när det gäller mobil samtalsterminering och endast ett land, Frankrike, avseende fast 
samtalsterminering. Samtidigt är det viktigt att det inte blir alltför stora skillnader mellan 
termineringspriserna inom EU. Detta motverkar den eftersträvade harmoniseringen av 
medlemsstaternas regleringar och riskerar att minska viljan att investera i t.ex. svenska 
telekomföretag som verkar på marknader med alltför avvikande termineringspriser. EU-
kommissionen framhåller bl.a. följande:6 

The lack of harmonisation in the application of cost-accounting principles to termination 
markets to-date demonstrates a need for a common approach which will provide greater 
legal certainty and the right incentives for potential investors, and reduce the regulatory 
burden on existing operators that are currently active in several Member States. The 
objective of coherent regulation in termination markets is clear and recognised by the NRAs. 

PTS bör därför avvakta med ytterligare sänkningar av termineringsersättningarna och 
förslagsvis koppla de svenska termineringspriserna till någon form av internationell 
benchmark för att på så vis bidra till en harmonisering av termineringspriserna inom EU. 
 

2.2 Samtrafikvillkor 

PTS föreslår i skyldighet 7.2 d i förslaget till beslut avseende marknaden för Fast 
samtalsterminering en fortsatt skyldighet för TeliaSonera att, om operatören begär det, 
villkoren för samtrafiken ska omfatta bl.a. kvalitet, leveransvillkor och serviceåtaganden 
m.m. TeliaSonera noterar att motsvarande reglering, i likhet med vad som nu gäller, inte 
föreslås gälla för övriga nätoperatörer. TeliaSonera kan inte se att det finns någon grund 
för asymmetrisk reglering av denna fråga. Eftersom PTS anser att det inte finns något 
behov av att övriga operatörer regleras bör PTS upphäva regleringen även för 
TeliaSonera. 

                                                
6 Ingressen p. 4. 
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3. Skyldigheten att tillhandahålla operatörsaccess på marknaderna för Fast 
samtalsterminering och Fast samtalsoriginering 

PTS konstaterar (avsnitt 8.1.9) att, ”för att upprätta en direktförbindelse mellan två 
operatörer krävs etablering av nätkapacitet mellan operatörerna, så kallad 
operatörsaccess” och att det är lämpligt att ålägga TeliaSonera skyldigheten att 
tillhandahålla operatörsaccess på marknaderna för Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering.  

TeliaSonera har inget att invända mot att bolaget åläggs en skyldighet att tillhandahålla 
förbindelsekapacitet mellan TeliaSoneras noder och samtrafikerande operatörs noder. En 
sådan skyldighet finns också bland de skyldigheter som åläggs bolaget i PTS beslut 04-
6950/23, b av den 6 oktober 2005 avseende terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i 
grossistledet och även i PTS förslag till skyldigheter för terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser av den 16 december 2011 (dnr 10-9331, a), skyldighet 5a.  

I PTS förslag till beslut avseende marknaderna för samtrafik används begreppet 
operatörsaccess på ett tvetydigt sätt. Det anges (i avsnitt 8.1.9) att operatörsaccesser är 
en förutsättning för upprättande av direktförbindelser och att operatörsaccesser idag i stor 
utsträckning etableras av TeliaSonera. Detta är riktigt i en allmän mening av begreppet 
operatörsaccess (lika med förbindelser mellan TeliaSoneras och annan operatörers nät). 
Befintliga direktförbindelser mellan TeliaSoneras och andra operatörers nät är dock 
uteslutande realiserade som hyrda förbindelser, reglerade under skyldighetsbeslutet för 
terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. I förslaget till beslut avseende marknaden 
Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering har begreppet operatörsaccess en 
mer inskränkt betydelse i och med att operatörsaccess ska tillhandahållas med ett 
kostnadsorienterat pris beräknat i enlighet med den s.k. FDC-modellen (skyldighet 8.2). 
Någon sådan skyldighet finns inte för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.  

För att uppfylla nu gällande skyldighetsbeslut avseende operatörsaccess (i den mer 
inskränkta betydelsen) tillhandahåller TeliaSonera en särskild produkt benämnd 
Operatörsaccess som är beskriven i TeliaSoneras referenserbjudande för samtrafik. 
Ingen operatör har dock valt att använda denna produkt, dvs. antalet avropade 
operatörsaccesser enligt skyldighetsbeslutet för samtrafik är noll. Därför är det 
missvisande att påstå, som PTS gör i avsnitt 8.1.9, att operatörsaccess är en 
förutsättning för upprättande av direktförbindelser och att operatörsaccess etableras i stor 
utsträckning av TeliaSonera. 

Den operatörsaccess som finns i gällande skyldighetsbeslut för samtrafik och i PTS 
förslag till nytt skyldighetsbeslut, efterfrågas inte och har ingen betydelse för 
möjligheterna att etablera direktförbindelser mellan TeliaSonera och annan operatör utan 
orsakar bara onödigt merarbete för produktförvaltning. TeliaSonera anser därför att 
skyldigheten att tillhandahålla operatörsaccess på marknaderna för samtrafik bör tas bort. 
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4. Skyldigheten att särredovisa 

PTS föreslår att skyldigheten att särredovisa verksamhet tas bort på marknaden för Fast 
samtalsterminering. TeliaSonera ställer sig bakom det förslaget och anser att 
skyldigheten inte heller bör gälla för i vart fall samtalsoriginering, direktförbindelser och 
operatörsaccess eftersom en skyldighet att särredovisa dessa verksamheter inte fyller 
någon funktion så länge samtalsoriginering och direktförbindelser är föremål för 
prisreglering enligt LRIC-metoden. 

 
Med vänlig hälsing 
 
 
 
Per Hemrin 


