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Sammanställning samrådssvar marknad 2 

Operatörsövergripande synpunkter 
Undantag från prisskyldighet för samtal som originerar utanför EU/EES 

Telenor Sverige AB (Telenor) anser att det är viktigt att klargöra vilka samtal 
som ska undantas från prisreglering. Det bör framgå tydligt i beslutet huruvida 
undantaget ska gälla alla samtal som originerat i nummerserier som kontrolleras 
av operatör från icke-EU/EES-land eller samtal som originerat i ett nät beläget 
utanför EU/EES. Telenor undrar hur regleringen ska se ut när samtal med 
utländska nummer originerar i Telenors svenska mobilnät när abonnenter från 
operatörer i tredje land besöker Sverige (s.k. inbound roaming). 

Verizon Sweden AB (Verizon) anser att reglerade priser för samtalsterminering 
för samtal (fast eller mobil) bör gälla oavsett om samtal originerar inom 
EU/EES eller länder utanför. Verizon konstaterar att de nationella 
regleringsmyndigheterna i vissa europeiska länder har givit operatörerna 
möjlighet att själva sätta priset för terminering av dessa samtal, vilket enligt 
Verizon har lett till att all trafik från länder utanför EU/EES har drabbats av 
kraftiga prishöjningar, även där det inte existerar någon obalans mellan det 
termineringspris som tillämpas inom EU/EES och det termineringspris som 
tillämpas i det specifika landet. Verizon föreslår därför att ett eventuellt 
undantag i prisskyldigheten endast ska gälla samtal från länder utanför EU/EES 
som tillämpar högre termineringspriser än de reglerade priser som gäller inom 
EU/EES. Verizon uppmanar PTS att införa en skyldighet för svenska 
operatörer som innebär att priset för samtalsterminering till svenska operatörer 
inte får sättas högre än motsvarande pris för terminering av samtal i det 
specifika landet utanför EU/EES. 
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PTS 

PTS specificerar att de samtal som ska anses originera utanför EU/EES och 
därmed undantas från prisreglering är samtal från telefonnummer (A-nummer) 
vars landskod hör till ett land utanför EU. Undantaget gäller alla samtal som 
originerar utanför EU/EES. 

Låga termineringsprisnivåer i Sverige i förhållande till övriga länder 

Telia Company AB (Telia) påpekar att skillnaden i nivåer för terminering av 
mobil telefoni är till nackdel för svenska operatörer och konsumenter, pga. att 
den internationella termineringstrafiken måste ersättas till högre priser än de 
priser som Telia självt får ta ut från internationellt inkommande trafik som 
termineras i Telias nät. De föreslagna nivåerna riskerar att göra skillnaderna 
med övriga länders termineringspriser än större och därför förstärka de negativa 
effekterna för de svenska operatörerna och konsumenterna. Telia anser att 
svenska termineringskostnader inte borde vara lägre än de som beräknas för 
mer tättbefolkade länder. PTS uppmanas att se över prognoserna för de 
parametrar som sänker kostnaden/priset för mobilterminering ytterligare 
jämfört med övriga EU. 

Även HI3G Access AB (Tre) anser att de låga termineringspriserna i Sverige i 
förhållande till nivåerna inom EU, missgynnar de svenska mobiloperatörerna. 
Att dessa nu föreslås sänkas ytterligare gör att de svenska mobiloperatörerna 
missgynnas ytterligare och förlorar i konkurrenskraft pga. negativa intäkts- och 
kostnadsbalanser i trafikflödet inom EU. Tre saknar en utredning och 
motivering av PTS för skälen till att avgifterna i Sverige bör ligga på en sådan 
låg nivå i förhållande till EU-genomsnittet. 

Tre anser vidare det vara än mer obegripligt varför PTS föreslår en ytterligare 
sänkning av samtalstermineringsavgiften när nivåerna inom EU/EES hålls 
uppe eller planar ut för majoriteten av länder inom EU, där de flesta länder 
verkar avvakta införandet av den för EU gemensamma termineringsavgiften 
Eurorate. 

PTS  

PTS följer EU-kommissionens rekommendation om hur 
termineringskostnader av taltrafik ska kalkyleras. Kalkylmodellen utgår från 
förhållanden och prognoser i Sverige utan hänsyn till hur detta påverkar 
resultatet eller hur termineringspriser utvecklas i andra länder, inom eller 
utom EU. PTS följer dock löpande hur dessa utvecklas inom EU. 

PTS har ingen åsikt om hur övriga länder inom EU har valt att förhålla sig till 
denna rekommendation och kan konstatera att nivåerna för 
samtalsterminering visar på variationer.  

PTS har också valt att justera kalkylmodellen för beräkning av 
termineringskostnader för taltrafik i mobilnät i samband med den nu 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 3 
 

föreslagna marknadsanalysen. När Eurorate MTR träder i kraft kommer den 
ersätta de nu föreslagna termineringspriserna. 

 
Eurorate, avstå från förändringar i termineringspriser tills de blir 
gemensamma för EU 

Telenor Sverige AB (Telenor) anser det olämpligt att justera 
termineringspriserna när Eurorate MTR är planerat att införas senast i början 
på 2021. Dessutom är en sänkning olämplig då de svenska termineringspriserna 
internationellt sett är mycket låga och att de sannolikt skulle behöva höjas när 
Eurorate MTR införs. Telenor förordar att termineringspriserna lämnas 
oförändrade. 

Tre anser det vara olämpligt att sänka termineringspriserna när Eurorate MTR 
inom kort införs då det riskerar att leda till kraftiga höjningar av 
termineringspriserna. 

PTS 

PTS har valt att justera kalkylmodellen för terminering av taltrafik i mobilnät 
i samband med den nya marknadsanalysen. Dessa termineringspriser 
kommer att gälla under den kommande regleringsperioden eller till det att ett 
nytt beslut fattas i den delen, exempelvis pga. införande av Eurorate MTR.  

PTS följer EU-kommissionens rekommendation om hur 
termineringskostnader av taltrafik ska kalkyleras. Nivåer i andra länder eller 
framtida ännu icke bestämda EU-gemensamma termineringspriser ingår inte 
som parametrar. Kommissionens förslag på gemensam nivå för 
termineringspriset kommer att samrådas före beslut. Då beslut inte är fattat 
är det omöjligt att säga huruvida det skulle innebära höjda termineringspriser 
i Sverige eller inte. 

PTS följer och medverkar till kommissionens arbete kring Eurorate. Även 
om det arbetet också bedrivs bl.a. med kalkylmodeller så är det vanskligt att 
göra jämförelser då kalkylmodellerna som PTS och kommissionen använder 
har olika utgångspunkter, antaganden, data m.m., varför PTS har valt att inte 
låta arbetet kring Eurorate påverka beräkningarna av kostnader för 
terminering vid detta tillfälle. 

 
Prognos för VoLTE 

Tele2 Sverige AB (Tele2) ifrågasätter prognosen för VoLTE i PTS förslag som 
företaget inte anser följer den historiska trenden. Tele2 saknar information om 
PTS har tagit emot prognosunderlag från de tillfrågade operatörerna som ger 
underlag för den nu liggande prognosen.  

Tele2 medger att bolaget inte har bidragit med underlag för liggande prognos 
för VoLTE och anser att den föreslagna prognosen är ogrundad, givet att Telias 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 4 
 

egen prognos är behäftad med stor osäkerhet och inte överensstämmer med 
den av PTS föreslagna prognosen samt att Telia och Tele2 tillsammans står för 
en så stor del av den totala trafikvolymen på marknaden. 

Tele2 anser att den historiska utvecklingen bör ligga till grund för prognosen 
och att en trendprognos görs utifrån denna och föreslår att PTS använder sig av 
data från Svensk telekommarknad med data från de fyra MNO:erna avseende 
de fyra senaste halvåren och vikta dessa med antalet utgående trafikminuter per 
teknikslag och operatör. Det skulle göra att överensstämmelse uppnås mellan 
prognos och historisk trend.  

Telenor kan inte bedöma om prognosen för utvecklingen av teknikfördelningen 
för taltrafik är sakligt grundad men fruktar att ökningen av andelen röstsamtal 
över LTE är överskattad i den föreslagna modellen. 

PTS 

PTS har valt att begära in prognoser över taltrafikutvecklingen och dess 
teknikfördelning för perioden 2019-2022 från de nätägande operatörerna, 
däribland Tele2, för att prognosen på så vis ska spegla de aktuella 
förväntningarna på marknadsutvecklingen under dessa år. Svaren från de 
operatörer som inkommit med underlag till PTS har därefter legat  till grund 
för den sammanvägda prognos som PTS använt sig av i den föreslagna 
kalkylmodellen.  

Telenor bidrog, tillsammans med andra operatörer, med en sådan prognos 
för den egna verksamheten vilket PTS har tagit hänsyn till. 

 

Operatörsspecifika synpunkter 
Tele2 

Tele2 påpekar att den text i Modelldokumentationen under avsnitt 4.1 som 
påstår att prognosen för samtalstrafik per abonnent har tagits fram med 
underlag mellan åren 2008 och 2018 inte stämmer med hur det verkligen görs i 
modellen.  

PTS 

PTS instämmer och ändrar i Modelldokumentationens avsnitt 4.1. 

 
Tele2 önskar se en förändrad prognosmetod för hur antalet samtalsminuter per 
abonnent och månad beräknas under åren 2019 – 2022. Istället för den 
föreslagna metoden där ett geometriskt genomsnitt för de tre föregående årens 
tillväxttakt tillämpas för hela prognosperioden, förordar Tele2 att den historiska 
trenden fångas genom att utgå från föregående års tillväxt och justera den med 
förändringen i absoluta tal mellan det föregående året och året dessförinnan 
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och därefter avrunda resultatet till en decimal. I PTS förslag stabiliseras 
förändringen på en genomsnittlig nivå vilket gör att ett trendbrott uppstår i den 
fallande trenden i tillväxt av utgående samtalsminuter per månad och abonnent. 

Tele2 anser vidare att den föreslagna tillväxtprognosen för datamängd per 
abonnent och månad lider av samma brister som ovan gällande antalet 
samtalsminuter per abonnent och månad, och rekommenderar samma 
förändring av prognosmetod också. 

PTS 

PTS införde en prognosmetod under revideringen av kalkylmodellen 2015-
2016 som nu fortsatt har tillämpats. Den prognosmetoden samråddes under 
revideringen och mötte då ingen kritik. 

Varje prognosmetod har sina för- och nackdelar. PTS anser att den 
tillämpade prognosmetoden är stabil, förutsägbar och ger ändamålsenliga 
resultat. 

Att utläsa trender under relativt korta tidsintervall är vanskligt varför PTS har 
föredragit att istället för att förutsäga den framtida trendutvecklingen 
använda sig av ett genomsnitt av de senaste årens utveckling. I det långa 
loppet torde detta vara stabiliserande, mer förutsägbart och ge goda 
prognoser. 

PTS ser därför inga starka skäl till att ändra prognosmetod vid denna 
modelljustering men är beredd att tillämpa den för fler parametrar där så kan 
vara lämpligt, såsom exempelvis för utvecklingen av datamängd per abonnent 
och månad. 

I linje med detta ändrar PTS prognosmetod för antalet SMS per abonnent 
och månad till tillämpningen med ett geometriskt genomsnitt av de tre 
föregående årens tillväxttakt för hela prognosperioden. 

 
Tele2 konstaterar att PTS inte låter justera start- och slutår för den föreslagna 
modellen vilket som konsekvens ger att kostnader fördelade på åren 2010 – 
2018 på en högre nivå än vad den tidigare versionen av kostnadsmodellen från 
2016 gav. Då modellen ska ge kostnadstäckning för hela modellperioden och de 
faktiska historiska nivåerna har varit lägre än den föreslagna modellen beräknar, 
blir de framtida kostnadsresultaten för låga i den föreslagna modellen för att ge 
full kostnadstäckning, anser Tele2.  
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PTS 

Varje modellversion av kalkylmodellen som upprättas vid olika tillfällen för 
att beräkna kostnader för terminering av taltrafik, utgår från de värden som 
då gäller för parametrarna i modellen. Inga hänsyn tas då till parametervärden 
eller kostnadsresultat från tidigare modellversioner. 

Beroende på hur parametervärden förändras mellan modellversionerna, kan 
de historiska såväl som de framtida kostnadsresultaten variera till att både bli 
högre och lägre än de har varit vid tidigare modellversioner. Detta gäller 
framför allt för utvecklingen av trafikvolymer; hur utfall förhåller sig till 
tidigare prognoser och hur prognoserna förändras mellan modellversionerna. 
Endast i den osannolika situationen att utfallen blir exakt som tidigare 
prognosticerats och prognoserna förblir oförändrade för framför allt 
trafikvolymer, och övriga parametervärden också förblir oförändrade mellan 
modellversionerna, skulle resultaten helt överensstämma både historiskt och 
framtida, i de olika modellversionerna. 

Eftersom förändringen av fördelningen av taltrafiken på olika 
teknikgenerationer (GSM, UMTS, LTE) har stor påverkan på resultatet och 
relativt stora skillnader har uppstått mellan utfall och tidigare prognos samt 
att den föreslagna modellens prognos också skiljer sig avsevärt från tidigare 
modellversionens prognos, har de observerade skillnaderna uppstått mellan 
modellversionernas kostnadsresultat. 

Icke desto mindre beräknar varje modellversion kostnadsresultat som ger full 
kostnadstäckning under modellens livstid utgående från de värden som gäller 
för den givna modellversionen. Vid en annan kombination av skillnader 
mellan utfall mot tidigare prognos samt mellan modellversionernas 
prognoser, skulle de historiska kostnadsresultaten kunnat förhålla sig på ett 
motsatt sätt. De historiska resultaten skulle ha varit lägre än de som tidigare 
modellversion beräknade vilket, analogt med Tele2 resonemang, skulle leda 
till att de framtida resultaten kunnat anses vara för höga och därmed ge mer 
än kostnadstäckning. 

Att ändra start- och slutår för kalkylmodellen innebär att hänsyn måste tas till 
förändringar i nätarkitektur, eventuell ny mobilteknologi, ny utrustning i 
form av prestanda, pris och prisutveckling m.m. vilket hade krävt ett 
omfattande arbete av både PTS och framför allt berörda operatörer. PTS 
bedömde att en sådan justering av start- och slutår skulle vara orimligt 
belastande för berörda aktörer och förmodligen inte leda till tillräckligt stor 
påverkan på modellens kostnadsresultat för att göra den motiverad. 

Det är prognoserna av fördelningen av taltrafik på de olika teknologierna och 
dess utfall under åren 2016-2018 som har haft den största påverkan på 
kostnadsresultaten. Med tanke på svårigheten att göra prognoser för 
utvecklingen av taltrafiken på LTE (VoLTE) bad PTS de berörda nätägande 
operatörerna (Telia, Tele2, Telenor och Tre) att inkomma med prognoser för 
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utvecklingen i de egna näten såväl för modellversionerna 2016 som 2019. De 
inkomna svaren har utgjort underlag för den slutgiltiga prognosen för 
taltrafikfördelningen för de olika teknologierna i respektive modellversion för 
2016 och den nu föreslagna för 2019. 

 

Konkurrensverkets synpunkter 
Konkurrensverket anser att SMP-regleringen är ändamålsenlig och till gagn för 
konsumenterna. 


