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PTS första samråd av förslag till beslut avseende marknaderna för fast 

samtalsterminering (marknad 1) respektive mobil samtalsterminering (marknad 2) 

 

TeliaSonera har inbjudits att lämna synpunkter på PTS samråd.  

 

PTS har valt att hantera marknadsavgränsningen för de båda marknaderna baserat på vilka 

nummerserier som avses. TeliaSonera har inget att invända mot detta, men vill understryka 

vikten av att PTS vid tilldelandet av nummer säkerställer att dessa används för avsett syfte. En 

kontroll som bör göras är t.ex. huruvida den som tilldelas nummer för mobil användning 

verkligen har tillgång till ett mobilnät. 

 

När det gäller de fasta samtrafikpriserna avser PTS att även fortsättningsvis tillämpa 

kostnadsresultatet från hybridmodell version 10.1. TeliaSonera har inget att invända mot detta 

utan anser att den regulatoriska stabilitet det innebär att behålla samma pris under 

regleringsperioden uppväger den nackdel ett eventuellt för lågt pris skulle utgöra. 

 

TeliaSonera och andra operatörer har till PTS framfört behovet av att kunna göra en åtskillnad 

mellan trafik som originerar inom respektive utanför EU/EES. PTS har i förslaget till beslut valt att 

inte på något sätt beakta de framförda synpunkterna och har inte gett något egentligt skäl till 

detta. PTS anger endast, utan att utveckla det vidare, att myndigheten bedömer att det utifrån 

vad som hittills framkommit inte finns anledning att ändra nuvarande reglering i detta avseende. 

Detta trots att ett stort antal länder nu gjort en sådan distinktion mellan trafik som originerar 

inom eller utan för EU/EES. Såväl Norge som Frankrike, Belgien, Italien och Portugal m.fl. länder 

har valt att göra en sådan distinktion och fler kommer sannolikt att följa efter vart efter nya SMP-

beslut på termineringsmarknaderna notifieras. 

 

Några av de skäl som anges i de länder som gjort denna åtskillnad, skäl som även framförts av 

TeliaSonera, är att det är rimligt att undanta operatörer utanför EU/EES eftersom dessa inte 

nödvändigtvis är reglerade. Dessa operatörer kan då få betydande fördelar jämfört med, i det här 

fallet, svenska operatörer. Det kan även begränsa förhandlingspositionen för svenska operatörer 

och i slutänden svenska konsumenter samt innebär risk för fraud. TeliaSonera anser att även PTS 

bör se över besluten på detta område. För det fall PTS, till skillnad mot många andra 

regleringsmyndigheter, även fortsatt inte anser att någon förändring av nuvarande reglering är 

nödvändig bör myndigheten tydligt motivera varför en sådan förändring inte behövs i Sverige. 

 

Med vänlig hälsning 

Per Hemrin 


