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Post- och telestyrelsen 

Att: Rebecka Frisk di Meo 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adresser: 

samtrafik@pts.se 

 

Yttrande över förslag på beslut om skyldigheter på marknaden 
för mobil samtalsterminering 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat det förslag på beslut om skyldigheter på marknaden 

för mobil samtalsterminering, med diarienummer 15–4802 (”Förslaget”), som remitterades av 

Post- och telestyrelsen (”PTS”) den 17 december 2015. Tele2 får härmed inkomma med 

följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

1.1. PTS:s förslag avseende avgränsning av relevant marknad 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag att marknaden för mobil terminering ska omfatta 

sådan samtalsterminering som ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att 

ringa samtal till telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som är avsedda för 

mobila telefonitjänster. 

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 
 

 Förslaget bygger på en inkonsekvent analys av slutkundsmarknaden. 

 

 Förslaget innebär att operatörer som tillhandahåller mobila telefonitjänster 

med geografiska nummer till slutanvändare inte erhåller ersättning för den 

terminering som de tillhandahåller till grossistanvändare.  
 

 Förslaget avviker, utan en robust motivering, från EU-kommissionens 

rekommendation av den 9 oktober 2014 om relevanta produkt- och 

tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan 

komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 

kommunikationsnät och kommunikationstjänster (”Rekommendationen om 

relevanta marknader”). 
 

 Tele2 föreslår att den relevanta marknaden för mobil samtalsterminering ska 

omfatta all samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät. 

 

1.2. PTS:s förslag avseende skyldighet att tillämpa en prissättning baserad på 

kostnadsorientering enligt LRIC-metoden 

 Tele2 saknar möjlighet att kommentera PTS:s förslag på skyldighet att tillämpa en 

prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden, eftersom något 

förslag på en reviderad kalkylmodell för mobilnät och på en ny modellspecifikation 

inte har remitterats av PTS. 
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 Tele2 noterar samtidigt att det är anmärkningsvärt att PTS å ena sidan över huvud 

taget inte analyserar giltigheten i de parametrar som ingår i kalkylmodellen för det 

fasta nätet, medan PTS å den andra sidan har beslutat att de parametrar som 

ingår i kalkylmodellen för mobilnät behöver revideras och att en ny modell-

specifikation behöver tas fram.  

 

 Tele2 konstaterar att för det fall PTS:s regleringsarbete i denna del skulle ha varit 

konsekvent, skulle PTS även för marknaden för mobil samtalsterminering ha 

tillämpat den metod som PTS använder i känslighetsanalysen av kostnaderna för 

fast samtalsterminering, och som till synes fokuserar på kostnadstäckning snarare 

än kostnadsorientering. Slutsatsen av en sådan känslighetsanalys – som således 

skulle motsvara den som PTS gör avseende kostnaderna för fast samtals-

terminering – torde bli att kostnadsresultatet från kalkylmodellen för mobilnät Final 

(v2) Update 2015 skulle ge kostnadstäckning för perioden 2017-2019, varför PTS 

borde föreslå att detta kostnadsresultat skulle ligga till grund för priserna för mobil 

samtalsterminering under perioden 2017-2019. 
 

 Tele2 uppmärksammar att PTS hanterar de två termineringsmarknaderna på ett 

inkonsekvent sätt.   
 

1.3. PTS:s fråga om åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive utanför 

EU/EES 

 Tele2 föreslår att det tydliggörs i beslutet att skyldigheterna på marknaden för 

mobil samtalsterminering gäller oavsett var ett inkommande samtal origineras, 

d.v.s. att mobil terminering av samtal som originerar exempelvis utanför EU och 

EES också omfattas av skyldigheterna.  

  

 Grunderna för Tele2:s förslag är de följande: 
 

 Asymmetriska termineringsavgifter skulle på längre sikt öka risken för 
nummerkapningar och andra begrägerier, vilket skulle ha en negativ effekt 
på den svenska mobiltelefonimarknaden. 

 

 Asymmetriska termineringsavgifter skulle öka komplexiteten på den 
svenska mobiltelefonimarknaden och bidra till att ytterligare skillnader 
uppstod mellan de nationella grossisttelefonimarknaderna inom EU, vilket 
i sin tur skulle motverka syftet med de nya roamingregler som EU:s 
institutioner nyligen fattade beslut om.  

 

1.4. Övrigt 
 Förutom synpunkter och förslag som följer på Tele2:s synpunkter och förslag i 

punkterna 1.1, 1.2 och 1.3, har Tele2 inget att erinra om övriga delar av Förslaget. 

 
2. Detaljerade synpunkter och förslag 

 
2.1. PTS:s förslag avseende avgränsning av relevant marknad 

I Förslaget utgår PTS, till skillnad från EU-kommissionen, från slutkundsmarknaden 

vid avgränsningen av den relevanta grossistmarknaden. I fråga om avgränsningen av 

slutkundsmarknaden tar PTS sin utgångspunkt i telefonnummer avsedda för mobila 

telefonitjänster, och anför att sådana telefonnummer ger den uppringande 

slutanvändaren möjlighet att nå en viss individ via individens mobila anslutning.   
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Övriga telefonnummer som inte är avsedda för mobila telefonitjänster – som i 

Förslaget ges samlingsbenämningen fasta telefonnummer – ger däremot enligt PTS 

den uppringande slutanvändaren möjlighet att nå ett visst hushåll eller en viss 

arbetsplats som omfattar fler individer. PTS anför också att ett samtal till fasta 

telefonnummer är ämnat att nå en viss geografisk plats eller en viss funktion på ett 

företag. Dessutom anför PTS att det från den uppringande partens sida kan finnas en 

viss prisförväntan beroende på om det är ett telefonnummer avsett för mobila 

telefonitjänster eller om det är ett fast telefonnummer som rings.  

 

Eftersom både egenskaperna hos, priset på och användningen av telefonnummer 

avsedda för mobila telefonitjänster enligt PTS skiljer sig från egenskaperna hos, 

priset på och användningen av telefonnummer avsedda för fasta telefonitjänster, kan 

enligt PTS endast telefonnummer avsedda för mobila telefonitjänster anses tillhöra 

den relevanta slutkundsmarknaden. Följden blir att PTS avgränsar den relevanta 

grossistmarknaden för mobil terminering till att omfatta sådan samtalsterminering som 

ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa samtal till telefonnummer ur 

svensk telefoninummerplan som är avsedda för mobila telefonitjänster.  

 

Tele2 konstaterar härvidlag att de kriterier som PTS tillämpar för att skilja på de 

telefonnummer som ska anses tillhöra respektive inte anses tillhöra den relevanta 

slutkundsmarknaden inte ger ett konsekvent resultat.  

 

För det första kan det noteras att en slutanvändare som ringer ett telefonnummer 

avsett för en fast telefonitjänst normalt sett gör det för att nå en viss individ. Den 

uppringande parten är ju i de flesta fall inte likgiltig inför vem i ett visst hushåll eller på 

ett visst företag som samtalet förs med. Huvudsyftet med sådana samtal torde 

således inte skilja sig från huvudsyftet med samtal till telefonnummer avsedda för 

mobila telefonitjänster.  

 

För det andra kan det noteras att även om fasta geografiska nummer indikerar att ett 

samtal som rings till ett sådant nummer når en viss geografisk plats, är det i fråga om 

framför allt företag och organisationer mycket vanligt förekommande att samtal 

kopplas vidare till en annan geografisk plats. Idag är det dessutom vanligt att ett 

samtal till ett företag eller en organisation som använder ett fast geografiskt nummer 

kopplas vidare till en mobil anslutning. Ett samtal till ett fast telefonnummer kan 

således vara precis lika personspecifikt och geografiskt obundet som ett samtal till ett 

telefonnummer avsett för mobila telefonitjänster.  

 

För det tredje kan det noteras att det som PTS kallar för telefonnummer för fasta 

telefonitjänster, det vill säga alla telefonnummer som inte är avsedda för mobila 

telefonitjänster, inte behöver vara geografiskt bundna över huvud taget. Bland 

telefonnummer för fasta telefonitjänster finns bland annat sådana som är avsedda för 

geografiskt oberoende tjänster (010-nummer), frisamtal (020-nummer) och tjänster 

med delad kostnad (077-nummer), som alla är geografiskt obundna. Att ett 

telefonnummer inte är avsett för mobila telefonitjänster behöver således inte betyda 

att telefonnumret i fråga är knutet till en viss geografisk plats.    

 

För det fjärde kan det noteras, vilket PTS självt uppmärksammar i Förslaget, att de 

skillnader i uppringningspris mellan fasta och mobila telefonnummer som tidigare var 

vanligt förekommande i slutkundsabonnemang, blir allt mer ovanliga. Såväl inom fast 

som mobil telefoni är en fast prisplan den abonnemangsform som flest slutanvändare 

väljer. 
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De kriterier som PTS tillämpar för att avgränsa slutkundsmarknaden – det vill säga att 

det föreligger skillnader mellan telefonnummer avsedda för mobila telefonitjänster och 

telefonnummer avsedda för fasta telefonitjänster i fråga om egenskaper, pris och 

användning – ger således inga entydiga resultat, och leder i flera fall till uppenbart 

felaktiga slutsatser. Tele2 drar härvidlag slutsatsen att PTS:s avgränsning av den 

relevanta slutkundsmarknaden är inkonsekvent, och att den av den anledningen inte 

bör ligga till grund för avgränsningen av den relevanta grossistmarknaden. 

 

PTS:s sätt att avgränsa den relevanta grossistmarknaden leder dessutom till att 

operatörer som tillhandahåller mobila telefonitjänster med fasta nummer till 

slutanvändare inte erhåller ersättning för den terminering som de tillhandahåller till 

grossistanvändare. Närmast samtliga etablerade operatörer tillhandahåller sedan ett 

antal år tillbaka möjligheten för slutanvändare att använda fasta geografiska telefon-

nummer till mobila anslutningar. Ett exempel är Tele2:s tjänst Hemtelefoni Via 

Mobilnätet.  

 

Med PTS:s avgränsning av den relevanta grossistmarknaden erhåller emellertid 

operatörer med sådana fasta/mobila lösningar ersättning för fast samtalsterminering 

från den uppringande partens operatör istället för ersättning för mobil samtals-

terminering. Eftersom kostnadsresultatet för fast samtalsterminering är långt lägre än 

kostnadsresultatet för mobil samtalsterminering, kan det konstateras att operatörer 

som tillhandahåller de nyss nämnda fasta/mobila lösningarna inte erhåller ersättning 

för den samtalsterminering som de de facto genomför.  

 

Slutligen konstaterar Tele2 att PTS:s avgränsning av den relevanta grossist-

marknaden avviker från den avgränsning som EU-kommissionen förordar i 

Rekommendationen om relevanta marknader – nämligen ”samtalsterminering i 

individuella mobiltelefonnät”. PTS:s metod för att avgränsa den relevanta 

grossistmarknaden avviker också från EU-kommissionens, eftersom EU-

kommissionen anför att avgränsningen av slutkundsmarknaden saknar betydelse för 

grossistmarknadens avgränsning.  

 

Tele2 uppmärksammar också att PTS:s argument för avvikelsen från 

Rekommendationen om relevanta marknader är synnerligen vagt. Enligt Tele2 är det 

hart när omöjligt att förstå hur faktumet att det i EU-kommissionens förklarings-

dokument till Rekommendationen om relevanta marknader nämns att det på 

slutkundsnivå finns vissa alternativ till att ringa ett samtal till en berörd abonnent, kan 

påstås motivera – vilket PTS gör – att avgränsningen av den svenska grossist-

marknaden ska ta sin utgångspunkt i en avgränsning av slutkundsmarknaden. 

 

På ovanstående grunder avstyrker Tele2 den av PTS föreslagna grossistmarknads-

avgränsningen, och föreslår att den relevanta marknaden för mobil samtals-

terminering ska omfatta all samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät.                           

 
2.2. PTS:s förslag avseende skyldighet att tillämpa en prissättning baserad på 

kostnadsorientering 

I Förslaget konstaterar PTS att det i förarbetena till LEK uttalas att LRIC-metoden ger 

mer rättvisande investeringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och 

därför bidrar till en effektiv konkurrens på lång sikt. PTS noterar också att EU-

kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att använda LRIC-metoden för 

beräkning av kostnadsorienterat pris för bland annat samtrafik. 
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PTS drar slutsatsen att en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-

metoden är den form av prisreglering som bäst tar hänsyn till de kortsiktiga och 

långsiktiga överväganden som ska göras för att ge slutanvändarna en så förmånlig 

situation som möjligt när det gäller urval, pris och kvalitet för telefonitjänster, och att 

en tillämpning av en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-

metoden leder till att priset ger neutrala investeringsincitament, vilket är viktigt för att 

främja konkurrensen. Av dessa anledning ska SMP-operatören enligt PTS åläggas att 

tillämpa en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 

 

PTS anför vidare att PTS med tillämpning av LRIC-metoden har utformat en 

kalkylmodell för mobilnät, som i sin tur är utformad enligt en modellspecifikation. 

 

I missivet till remitteringen av Förslaget hänvisas till PTS:s pågående arbete med 

kalkylmodellen för mobilnät. Den 18 december 2015 meddelade PTS att myndigheten 

inom ramen för detta arbete kommit fram till att det föreligger behov av att revidera 

kalkylmodellen för mobilnät.  

 

Någon grund för denna bedömning, någon ny reviderad modell eller någon ny 

modellspecifikation har emellertid ännu inte redovisats. Av dessa anledningar saknar 

Tele2 möjlighet att i nuläget kommentera PTS:s förslag på skyldighet att tillämpa en 

prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 

 

Även utan en detaljerad redovisning av grunderna för PTS:s bedömning av behovet 

av en revidering, av den nya modellen och av den nya modellspecifikationen, är det 

enligt Tele2 dock anmärkningsvärt att PTS å ena sidan över huvud taget inte 

analyserar giltigheten i de parametrar som ingår i kalkylmodellen för det fasta nätet, 

medan PTS å den andra sidan har beslutat att de parametrar som ingår i 

kalkylmodellen för mobilnät behöver revideras och att en ny modellspecifikation 

behöver tas fram. Kraven på aktualitet och effektivitet är inte större på kalkylmodellen 

för mobilnät än vad de är på kalkylmodellen för det fasta nätet. Att PTS hanterar de 

två terminerings-marknaderna på ett så uppenbart inkonsekvent sätt är utifrån 

Tele2:s perspektiv svårt att förstå.     

 

Tele2 uppmärksammar också att för det fall PTS:s regleringsarbete i denna del skulle 

ha varit konsekvent, skulle PTS även för marknaden för mobil samtalsterminering ha 

tillämpat den metod som PTS använder i känslighetsanalysen av kostnaderna för fast 

samtalsterminering, och som till synes – vilket Tele2 uppmärksammar i sitt yttrande 

över PTS:s förslag på beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknaden för fast 

samtalsterminering – fokuserar på kostnadstäckning snarare än kostnadsorientering. 

Slutsatsen av en sådan känslighetsanalys – som således skulle motsvara den som 

PTS gör avseende kostnaderna för fast samtalsterminering – torde bli att kostnads-

resultatet från kalkylmodellen för mobilnät Final (v2) Update 2015 skulle ge de 

terminerande operatörerna kostnadstäckning för perioden 2017-2019, varför PTS 

borde föreslå att detta kostnadsresultat skulle ligga till grund för priserna för mobil 

samtalsterminering under perioden 2017-2019. Någon sådan känslighetsanalys 

genomför emellertid inte PTS och någon sådan slutsats dras därför inte heller.  

 

Även utifrån detta perspektiv kan det konstateras att PTS hanterar de två 

termineringsmarknaderna på ett uppenbart inkonsekvent sätt. 
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2.3. PTS:s fråga om åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive utanför 
EU/EES 

I missivet till remitteringen av Förslaget anför PTS att det har framförts synpunkter om 

att PTS skulle kunna göra en åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive 

utanför EU/EES. PTS noterar att vissa länder har gjort en distinktion mellan trafik som 

originerar inom eller utanför EU/EES, men bedömer att det utifrån vad som hittills 

framkommit inte finns anledning att ändra nuvarande reglering i detta avseende. I 

missivet efterfrågar PTS berörda parters synpunkter i denna fråga. 

 

Härvidlag konstaterar Tele2 att en differentiering av Förslagets tillämpningsområde 

mellan trafik som originerar inom respektive utanför EU/EES skulle, trots att en sådan 

differentiering eventuellt och på kort sikt skulle kunna leda till högre intäkter för vissa 

svenska operatörer, på lite längre sikt ha negativ effekt på mobilmarknaden i Sverige. 

Det främsta skälet till detta är att asymmetriska termineringsavgifter tenderar, vilket 

Tele2 har erfarit i andra länder där just asymmetriska termineringsavgifter tillämpas, 

att leda till större inslag av så kallade nummerkapningar och andra typer av 

bedrägerier. Hanteringen av bedrägerier är mycket resurskrävande, och PTS bör 

enligt Tele2 självklart eftersträva att minimera utrymmet för sådan verksamhet.  

 

Dessutom konstaterar Tele2 att tillämpning av asymmetriska termineringsavgifter i 

Sverige skulle öka komplexiteten på den svenska mobiltelefonimarknaden och bidra 

till att ytterligare skillnader uppstod mellan de nationella grossisttelefonimarknaderna 

inom EU. Detta skulle i sin tur motverka syftet med de nya roamingregler som EU-

institutionerna nyligen fattade beslut om inom ramen för den så kallade TSM-

förordningen.     

 

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår Tele2 att det tydliggörs i beslutet att 

skyldigheterna på marknaden för mobil samtalsterminering gäller oavsett var ett 

inkommande samtal origineras, d.v.s. att mobil terminering av samtal som originerar 

exempelvis utanför EU och EES också omfattas av skyldigheterna. 

 

 

 

* * * 
 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Head of Public Policy & Government Affairs 


