
    

 

 
  

Datum Sidnr 

2019-10-01 1 (2) 

Post- och telestyrelsen 
samtrafik@pts.se 
 
 
 
 
 

Handläggare  
Elin Ersson 
elin.ersson@teliacompany.com 
Tel: +46 70 297 4499 

Referens Tillhör objekt 

SE XXX/2019  

Ert datum Er referens 

2019-09-17 18-1612 
18-1613  

 

 

Organisationsuppgifter Besöks- och postadress Kontaktinformation 

Telia Company AB  Tel vx: 90 100 

Juristavdelningen, Regulatoriska frågor Stjärntorget 1 Fax: 08-568 386 64 

169 94 SOLNA  www.teliacompany.com 

Säte: Stockholm SOLNA  

Org.nr: 556103-4249    

Samråd 2 om utkast till beslut för marknaderna för fast respektive mobil 
samtalsterminering 

Telia Company AB (Telia) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut 
avseende marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering. PTS önskar denna gång 
särskilt få synpunkter på de uppdaterade priserna avseende mobil samtalsterminering samt 
frågan om vilka samtal som ska undantas från prisskyldighet avseende samtal som originerar 
utanför EU/EE 

När det gäller samtal som originerar utanför EU/EES  anser Telia att samtliga sådana samtal 
ska omfattas av undantaget samt att terminerande operatörer ska ha rätten att fritt förhandla 
och sätta pris beroende på land och operatör. Med det avser Telia att möjligheten ska finnas 
att införa s.k. Originated  Based Rates (OBR) på motsvarande sätt som i flera andra länder 
inom EU. 

Beträffande det pris som PTS föreslår i beslutet avseende terminering ställer sig Telia, som 
framförts i tidigare samrådssvar, frågande till den stora skillnaden mot omvärlden och den 
mycket kraftiga sänkningen av priset för mobil terminering. En viktig anledning till de lägre 
priserna är den förändring av fördelningen av taltrafiken på olika trafikgenerationer som gjorts 
i modellen. Samtliga mobiloperatörer har uttryckt sin oro över obalansen gentemot andra EU-
länder och har synpunkter på PTS förslag. Såväl Telia som Tele2 har efterfrågat justering av de 
prognoser för detta som används i modellen. I samband med att Telia lämnade prognosen 
framfördes följande till PTS. 

”Telia vill understryka att det är mycket svårt att prognosticera dessa volymer och det är 
därför en mycket grov och tämligen osäker prognos.” 

PTS har trots det valt att ha en prognos som innebär en kraftigare förändring av 
trafiköverflyttningen mellan tekniker än den Telia lämnat. Med en sådan prognos finns risk att 
operatörerna inte får täckning för sina kostnader. Som Telia informerat PTS om är 
prognoserna både grova och osäkra. Telia anser då att PTS bör vara försiktig i prognoserna för 
att minska risken att operatörerna inte får kostnadstäckning. Kostnadsorientering är en av de 
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mest ingripande skyldigheter som kan åläggas en operatör och det krävs då enligt Telia extra 
försiktighet vid reglering av priset. 

Beträffande frågan från vilket datum priserna i kommande beslut ska gälla vill Telia även 
denna gång påtala behovet av att av administrativa skäl ha giltighetsdatum från ett 
månadsskifte. 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 


