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Sammanställning av samrådssvar från det 
första samrådet av utkast till beslut 
gällande marknaden för fast 
samtalsterminering 

(17 december 2015 – 25 januari 2016) 

Allmänt 

Med anledning av rubricerade samråd har sex företag samt Konkurrensverket 
(KKV) inkommit med skrivelser. De är Com Hem AB, Götalandsnätet AB, 
Konkurrensverket (KKV), Tele2 Sverige AB (Tele2), Telenor Sverige AB 
(Telenor), Telia Company AB, tidigare TeliaSonera AB (Telia Company) samt 
Hi3G Access AB. 

Com Hem AB, Götalandsnätet AB och Hi3G Access AB har anfört att man 
inte har några synpunkter. Telenor har inga synpunkter annat än avseende 
prisskyldigheten. 

Marknadsavgränsning 

Telia Company har inget att invända. 

Tele2 anser att marknaden för fast samtalsterminering ska omfatta all 
samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast 
anslutningspunkt, oavsett typ av telefonnummer. 

- Tele2 anser inte att huvudsyftet skiljer sig åt mellan att ringa exempelvis 
geografiska telefonnummer och telefonnummer som är avsett för 
frisamtal eller samtal med delad kostnad. 
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- Många företag använder geografiska telefonnummer i stället för 
telefonnummer avsedda för frisamtal eller samtal med delad kostnad. 

- Det finns stor risk för missbruk i fråga om de telefonnummer som 
exkluderats från marknaden. 

- PTS avgränsning avviker från den av EU-kommissionen 
rekommenderade. Det avviker också från EU-kommissionens 
rekommendation att avgränsa grossistmarknaden med utgångspunkt i 
slutkundsmarknaden. 

KKV anser PTS bör komplettera marknadsanalysen med relevanta 
marknadsdata. 

- Beslutsutkasten saknar utförliga förklaringar om hur konsumenter 
resonerar i frågor om utbytbarhet mellan röstsamtal via det fasta nätet 
och mobila näten. Det finns skäl att pröva om röstsamtal via fast 
telefon kan vara del av en marknad som även omfattar samtal via det 
mobila nätet, medan röstsamtal via mobiltelefonnäten utgör en egen 
relevant marknad.  

- KKV delar PTS bedömning om att samtal i det mobila nätet delvis har 
en annan funktionalitet än samtal i det fasta nätet, men framhåller att 
även samtal i det fasta nätet ofta är avsedda att nå en viss person och 
inte enbart en viss plats eller funktion. 

KKV anser att PTS kanske fäster alltför stor vikt vid betydelsen av 
telefonnummer.  

- Om PTS utgår från de individer som är mottagare av samtal kan 
analysen ta bättre hänsyn till alternativa kommunikationsmöjligheter, 
exempelvis tillgång till såväl fast som mobil telefoni. 

 

SMP-bedömning 

Avseende motverkande köparmakt anser KKV att den köpande operatörens 
förhandlingsstyrka underskattas eftersom rollerna kan vara omvända vid nästa 
tillfälle. Samtidigt framhåller KKV det inte utesluter att en stor aktörs 
marknadsmakt är större än effekten av den motverkande köparmakten. 

PTS kommentar: 

 PTS redogör för avgränsningen av relevant marknad i avsnitt 2. Den 
föreslagna avgränsningen är densamma som i nu gällande beslut. 
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Generellt anser KKV att regleringen är ändamålsenlig och till gagn för 
konsumenterna, framför allt med hänsyn till att operatörernas nät kan antas 
vara olika stora vilket ger olika förhandlingsstyrka. 

 

Prisskyldighet 

Telia Company har inget att invända utan anser att den regulatoriska stabilitet 
det innebär att behålla samma pris under regleringsperioden uppväger den 
nackdel ett eventuellt för lågt pris skulle utgöra. 

Tele2 föreslår att PTS genomför en revidering av kalkylmodellen för det fasta 
nätet i syfte att i enlighet med LRIC-metoden beräkna de priser som ska gälla 
för fast samtalsterminering under perioden 2017-2019. 

Telenor förespråkar att PTS inkluderar en översyn av kostnadskalkylen för fast 
terminering i den redan påbörjade revideringen av kalkylmodellen för det fasta 
nätet, och att kostnadsresultaten från en sådan revidering ligger till grund för de 
reglerade priserna för fast samtrafik för den kommande regleringsperioden. 

KKV framför att termineringspriset bör räknas fram utifrån operatörernas 
kostnader för terminering och att underlaget för bedömning av kostnader 
behöver förbättras. 

 

PTS kommentar: 

 PTS redogör för motverkande köparmakt i avsnitt 4.5.  

PTS kommentar: 

PTS redogör för prisskyldigheten i avsnitt 6.4.  

Av avsnitt 6.4.5.1. framgår bl.a. att arbetet med att ta fram en ny modell har 
påbörjats av PTS samt att denna beräknas vara klar under 2017. Någon ny 
och fullständigt aktuell modell finns således för närvarande inte varför 
befintliga priser ska tillämpas till dess att den nya modellen är klar.  
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Åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive 

utanför EU/EES  

Telia Company har framfört att det finns ett behov av att kunna göra en 
åtskillnad mellan trafik som originerar inom respektive utanför EU/EES. Det 
är rimligt att undanta operatörer utanför EU/EES eftersom dessa inte 
nödvändigtvis är reglerade. Dessa operatörer kan då få betydande fördelar 
jämfört med svenska operatörer. Det kan även begränsa förhandlingspositionen 
för svenska operatörer och i slutänden svenska konsumenter samt innebär risk 
för fraud. 

Tele2 föreslår att det tydliggörs i beslutet att skyldigheterna på marknaden för 
fast samtalsterminering gäller oavsett var ett inkommande samtal origineras, 
dvs. att fast terminering av samtal som originerar exempelvis utanför EU och 
EES också omfattas av skyldigheterna.  

 

 

PTS kommentar: 

PTS redogör för frågan om trafik som originerar inom respektive utanför 
EU/EES i avsnitt 6.4.8. 
 
I beslut av den 13 september 2016 avseende marknaderna för mobil 
samtalsterminering fastslog PTS att samma pris ska gälla samtliga samtal 
som terminerar på den relevanta marknaden. Detta oavsett var samtalet 
originerat, dvs. oberoende om samtalet originerat inom eller utom EU/EES. 
Det finns inget som föranleder PTS att göra någon annan bedömning på 
den nu aktuella marknaden. Liksom i tidigare gällande beslut ska samma pris 
därför gälla samtliga samtal som terminerar på den nu relevanta marknaden. 


