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Post- och telestyrelsen  
Avdelningen för marknadsreglering  
E-post samtrafik@pts.se   
 
 
 
 
Stockholm den 1 oktober 2019  
 
 
 
 
Dnr 18- 1613, ang. PTS samråd nr 2 om utkast till beslut för marknaden för mobil 
samtalsterminering (marknad 2)  
 
1. Inledning  
 

Post- och telestyrelsen (PTS) har efter ett första samråd reviderat sitt ”Utkast till analys av 

marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6 §§ lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation” (Beslutsutkastet) och den 17 september 2019 givit marknadens aktörer 

möjligheter att i ett andra begränsat samråd inkomma med synpunkter på dels de uppdaterade 

priserna avseende mobil samtalsterminering, dels vilka samtal som ska undantas från prisskyldighet 

avseende samtal som originerar utanför EU/EES. 

HI3G Access AB (Tre) vill med anledning av det andra begränsade samrådet lämna följande 

synpunkter. 

2. Uppdaterade priserna avseende mobil samtalsterminering 

Som framförts i det första samrådet av den 27 maj 2019, anser Tre att ytterligare sänkning av 

termineringsavgifter inte bör införas. Förslaget är inte rimligt och står inte i proportion till syftet [att 

främja konkurrensen], utan är tvärtemot är en åtgärd som skapar osäkerhet [om prisutveckling i 

Sverige och i förhållande till övriga EU och kan ge skadliga effekter [på både investeringar och på 

konkurrensen] på den svenska marknaden. Tre hänvisar till vad bolaget anfört i denna del i 

nyssnämnda samrådsyttrande avsnitt 2.1-2.4. 

Tre noterar att datum i Beslutsutkastets prisbilaga version C inte har något angivet datum för när de 

nya tilltänkta priserna ska börja gälla. Tre anser det lämpligt att PTS beslut om nya priser bör ta 

hänsyn till operatörernas omställning till beslutet som behövs med en tidsfrist på minst två veckor 

från beslutsdatum innan de nya priserna börjar gälla.  Tre anser samtidigt att nya priser bör gälla från 

den första i aktuell månad. 
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3. Fråga om vilka samtal som ska undantas från prisskyldighet avseende samtal som originerar 

utanför EU/EES 

Tre tillstyrker Beslutsutkastets förslag att med ”samtal som originerar utanför EU/EES” avse samtal 

där landskoden i den originerande slutanvändarens telefonnummer (A-nummer) hör till ett land 

utanför EU/EES. 
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