
Telenor Sverige AB, S- Box 3081, 169 03 Solna. Besök: Garvis Carlssons gata 3. Telefon: +46 455 33 10 00. www.telenor.se 

Säte: Stockholm Org. nr: 556421-0309 

Sensitivity: Confidential 

 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 1 oktober 2019 
 
 
Telenors synpunkter i PTS andra samråd av förslag till 
marknadsanalys och skyldigheter för fast och mobil 
samtalsterminering 
 
Telenor Sverige AB (Telenor) lämnar följande synpunkter i PTS remiss med dnr 18–
1612 och dnr 18–1613. 
 
Telenor anser att det finns skäl att fortsätta reglera samtalsterminering i fasta och 
mobila nät. Telenor ifrågasätter dock med styrka om det finns skäl att justera de 
reglerade prisnivåerna.  
 
PTS hänvisar som grund för förslaget att EU-kommissionen har ålagt medlemsstaterna 
att regelbundet uppdatera sina marknadsanalyser. I den nya koden för elektronisk 
kommunikation har emellertid EU-parlamentet och rådet funnit att det ska införas EU-
gemensamma nivåer för samtalsterminering (EU-taxa) redan till årsskiftet 2020/2021. 
Det kan därför med fog ifrågasättas om det är nödvändigt och ändamålsenligt att sänka 
reglerade priser som redan ligger betydligt under EU-snittet för termineringspriser. PTS 
föreslår dessutom en dramatisk sänkning av den mobila termineringstaxan. En markant 
sänkning nu kommer sannolikt leda till en lika markant prisökning när EU-taxan införs, 
vilket varken framstår som rimligt eller eftersträvansvärt. Det finns inget 
marknadsmisslyckande eller konkurrensproblem som gör att en halvering av det redan 
låga reglerade priset är nödvändig eller ändamålsenligt.  
 
I koden anges också att det är tillräckligt att regleringsmyndigheterna ser över sina 
marknadsanalyser och skyldighetsbeslut vart femte år. Det är en tydlig signal om att 
EU-lagstiftaren inte kräver eller förväntar sig en förändring av prissättningen ett år 
innan EU-taxan införs.  
  
Enligt portalparagrafen i LEK ska PTS ingripanden alltid vara proportionerliga. En 
drastisk sänkning av det mobila termineringspriset med den huvudsakliga motiveringen 
att EU-kommissionen ålagt medlemstaterna periodiska analyser och uppdateringar, ter 
sig mot nu aktuell bakgrund inte påkallat och därmed brister det i proportionalitet. 
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Telenor kan sammantaget inte stödja PTS förslag till nya reglerade priser för 
samtalsterminering i mobila nät. Det är det enda rimliga att PTS låter priserna ligga 
kvar på nuvarande nivå till dess att de nya EU-taxorna träder ikraft. 
 
 
 
Telenor Sverige AB 
 
 
 
 
 
Martin Sjöberg  
Bolagsjurist 


