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Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Andra samråd angående marknaden för 
fast samtalsterminering (marknad 1) 
Den 17 december 2015 remitterade PTS ett utkast till beslut (”Skyldigheter för 
SMP-operatören på marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1)”) till 
marknadens aktörer med förslag till utformning av en reglering av marknaden 
för fast samtalsterminering. Detta första samråd med marknadens aktörer 
avslutades den 25 januari 2016. Därefter inkom även samrådssvar från 
Konkurrensverket.  

PTS har sammanställt de synpunkter som inkom i det första samrådet. 
Sammanställningen tillgängliggörs tillsammans med de nya beslutsutkasten 
(nedan benämnda Beslutsutkasten) som nu är föremål för detta andra samråd, 
varav det ena riktar sig till Telia Company AB och det andra till övriga företag 
(se sändlistan nedan). I bägge fallen har beslutsutkasten följande rubrik, ”Utkast 
till analys av marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1) enligt 8 kap. 5 
och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation”. 

PTS har utarbetat ett nytt förslag till prisskyldighet som PTS nu efterfrågar 
synpunkter på från marknadens aktörer och Konkurrensverket.  

Förändringar i Beslutsutkasten jämfört med första 
samrådet 
I jämförelse med de förslag till beslut som marknadens aktörer hade möjlighet 
att lämna synpunkter på i samband med det första samrådet, har 
Beslutsutkasten kompletterats med ett nytt förslag till prisskyldighet, se avsnitt 
6.4 samt skyldighet 4 i Beslutsutkasten. Vidare har vissa förtydliganden gjorts i 
andra delar av Beslutsutkasten. Detta andra samråd avser dock i första hand 
förslaget till ny prisskyldighet. 
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Vad avser förslaget till prisskyldighet anser PTS, mot bakgrund av de skäl som 
anförs i motiveringen, att marknaden alltjämt uppvisar sådana särdrag att den 
bör vara föremål för förhandsreglering och att en fortsatt prisreglering baserad 
på LRIC är den lämpligaste. PTS har beslutat att införa en ny beräkningsmodell, 
en s.k. BU-LRIC modell som ska ersätta den hybridmodell (10.1) som används 
för närvarande och som föreslås användas för att beräkna det högsta tillåtna 
priset i detta förslag till beslut. Det pris som kommer att beräknas utifrån 
kostnaderna i den nya BU-LRIC-modellen kommer, när modellen är 
färdigställd, att vara det pris som speglar de relevanta kostnaderna för den 
aktuella perioden.  

Arbetet med att ta fram en ny modell har påbörjats av PTS. Arbetet beräknas 
vara klart under 2017. Någon ny och fullständigt aktuell modell finns således 
för närvarande inte. Den nu gällande version 10.1 är den senaste och mest 
aktuella versionen av LRIC-modellen, som därför får tillämpas i avvaktan på att 
den nya BU-LRIC-modellen blir färdigställd.  

PTS avser att ompröva skyldighet 4, punkterna 1 och 2, i Beslutsutkasten när 
den nya BU-LRIC-modellen har antagits. Därvid kommer myndigheten att 
uppdatera priserna och relevanta bilagor. I samband med färdigställandet av 
den kommande kalkylmodellen kommer PTS även att uppdatera kalkylräntan 
avseende det fasta nätet.  

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter  
Reglerna för samråd, som finns i 8 kap. lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) syftar till att ge marknadens aktörer, kommissionen och 
andra berörda parter tillfälle att yttra sig över förslagen till beslut.  

PTS ger nu marknadens aktörer och Konkurrensverket möjlighet att lämna 
synpunkter på Beslutsutkasten.  

PTS planerar att notifiera skyldighetsbeslut till kommissionen under november 
2016. 

Den som vill lämna synpunkter på Beslutsutkasten kan göra detta skriftligen till 
PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 2 november 2016. Samrådsvaren 
kommer att publiceras på PTS hemsida. Ange vilka delar av remissen som 
synpunkterna avser.  

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, 
vänligen markera dessa uppgifter och ange grund för er begäran. PTS kommer 
att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess 
innan samrådssvaren publiceras på PTS webbplats.  

mailto:samtrafik@pts.se
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Om ni har några frågor med anledning av förslag till beslut, vänligen kontakta 
Rebecka Frisk di Meo, rebecka.friskdimeo@pts.se eller Lars-Göran Hansson, 
lars-goran.hansson@pts.se.  

Det fortsatta arbetet med beslutsutkasten 
Det formella samråd som nu inleds utgör ett av flera steg innan PTS kan fatta 
slutgiltigt beslut för marknaden för fast samtalsterminering. 

Första samrådet med marknadens aktörer och Konkurrensverket 

Marknadens aktörer får under en dryg månad tillfälle att yttra sig om förslagen 
till beslut vad gäller marknadsavgränsning, identifiering av företag med 
betydande inflytande och de skyldigheter som PTS avser att besluta om. 
Förslagen till beslut skickas även till Konkurrensverket som under samma 
period, med ett tillägg av två veckor, bereds möjlighet att yttra sig. Efter 
samrådet publiceras inkomna yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar sedan 
in relevanta delar av yttrandena i beslutsutkasten.  

Andra samrådet med marknadens aktörer  

PTS har möjlighet att hålla ett andra samråd med marknadens aktörer som då 
återigen bereds möjlighet att yttra sig över förslagen till beslut. Efter ett sådant 
samråd publiceras aktörernas yttranden på PTS webbplats. PTS kommer då att 
beakta inkomna yttranden inför den slutliga utformningen av besluten.  

Kommissionen och andra regleringsmyndigheter underrättas  

Efter det nationella samrådet ska förslagen till beslut överlämnas såväl till 
kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna, som till 
organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, 
Berec.1 Kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har en 
månad att lämna yttranden om besluten.2  

Om kommissionen beslutar sig för att inte godta ett förslag till beslut om att 
fastställa en marknad som avviker från kommissionens rekommenderade 
marknader, eller som avser identifiering av företag med betydande inflytande, 
får PTS inte meddela beslut förrän kommissionen lämnar en rekommendation 
eller återkallar sina förbehåll.  

                                                 

1 I enlighet med reglerna från 1 juli 2011 beträffande samråd med kommissionen och andra berörda organ. 
2 Kommissionen har möjlighet att utsträcka denna period om kommissionen överväger att inte godta 
förslag till beslut om att fastställa en marknad som avviker från kommissionens rekommenderade 
marknader eller som avser identifiering av företag med betydande inflytande. 

mailto:rebecka.friskdimeo@pts.se
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Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras 
sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från 
kommissionens beslut.  

PTS publicerar förslagen till beslut på PTS webbplats. Eventuella 
omarbetningar av beslutsutkasten utförs utifrån kommissionens yttrande.  

Slutgiltigt beslut  

När PTS slutligen har fattat beslut skickas de till berörda parter och publiceras 
på PTS webbplats, www.pts.se.  

Sändlista 
PTS preliminära bedömning är att nedanstående företag terminerar röstsamtal 
och därför kommer att omfattas av detta skyldighetsbeslut för fast 
samtalsterminering. 

BT Nordics Sweden AB  
Colt Technology Services AB  
ComHem AB  
Devicom AB  
DGC Access AB  
Easy Telecom i Stockholm AB  
First New Media Scandinavia AB  
Götalandsnätet AB  
Hi3G Access AB  
Intelecom Sweden AB  
IP-Only Telecommunication AB  
Orange Business Sweden AB  
Quicknet AB  
TDC Sverige AB  
Telavox AB  
Tele2 Sverige AB  
Telenor Sverige AB  
Telia Company AB  
Unicorn Telecom AB  
Verizon Sweden AB  
Voice Integrate Nordic AB 

Bifogad dokumentation  
För synpunkter 

Utkast till analys av marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1) enligt 8 
kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

http://www.pts.se/
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Endast för kännedom 

 Sammanställning av samrådssvar från det första samrådet. 

 Modellreferensdokument (MRP rev c) Riktlinjer för framtagandet av 

LRIC-bottom-up och top-down modellerna, 7 maj 2010. 

 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det 

fasta nätet, 16 december 2013. 

 Förslag till uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet den 3 juni 2013. 

 Hybridmodell version 10.1. 

 


