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11-6823 Svar på frågor i Missiv till remiss om sklydghetsbelsut på 

marknaderna 1-3 samt 7 

 

 
Frågor som kan vara utgångspunkt för samrådssvaren 
 
Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer och andra berörda 
angående förslagen till beslut. För att PTS ska få ett så gediget underlag som möjligt inför 
utformningen av beslutet är det viktigt att berörda parter lämnar synpunkter på förslaget till 
PTS. 
 
PTS välkomnar alla synpunkter vad avser förslagen till beslut, men eftersom de skyldigheter 
som åläggs företag med stöd av LEK ska vara ändamålsenliga, proportionella och främja 
konkurrensen vore det särskilt värdefullt för PTS att få ta del av berörda parters uppfattning 
vad gäller följande frågor. 
 

1. Delar ni PTS uppfattning i fråga om marknadsavgränsningarna i avsnitt 3 i 
respektive beslutsutkast? Särskilt gäller detta marknadsavgränsningen på marknad 1, tillträde 
till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt, då marknadsavgränsningen bl.a. 
har betydelse för frågan om marknaden ska regleras eller inte. 

 

Svar Marknad 1: 

Tele2 finner att PTS på ett korrekt sätt hanterar frågan om Telia skall få rätt att vältra över 

de samkostnader som härrör från termineringstjänsten till andra tjänster. Det är utmärkt 

att PTS nu slår fast att någon sådan övervältring inte kommer att tillåtas. Tele2 delar PTS’ 

bedömning och analys av marknaden. 

 

Av intresse här är frågan om mobil access är ett substitut till fast access. BEREC’s Draft 

report BoR (11) 54: BEREC REPORT ON IMPACT OF FIXED-MOBILE SUBSTITUTION IN 

MARKET DEFINITION visar i figur på sid 18 att Sverige ligger bland de sista länderna 

inom EU för mobil utgående trafik som procent av total trafik vilket visar att mobil access 

fortfarande är ett komplement och inte ett substitut till fast telefoni i Sverige. 
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Svar Marknad 2 

Tele2 delar inte helt PTS uppfattning om marknadens avgränsning. PTS inkluderar samtal 

från en anslutningspunkt oavsett teknisk lösning med ett telefonnummer som inte är avsett 

för mobila elektroniska kommunikationstjänster.  

 

PTS har i sin analys av konsekvenserna för regleringen lutat sig mot statistik från Svensk 

Telemarknad. I detta dokument har PTS specifikt angivit att de fast-mobillösningar som 

marknaden nu erbjuder (dvs. geografiska telefonnummer i en stationär anslutningspunkt 

till det mobila nätet) skall rapporteras som en mobiltjänst. Det innebär att antalet 

abonnemang, antal originerade och terminerade minuter liksom slutkundintäkter m.m. allt 

rapporterats under mobila tjänster. Genom att i statistiken räkna in dessa abonnemang 

som mobila, men i besluten räkna dem som tillhörande den fasta marknaden för 

originering och terminering agerar PTS ologiskt och beslut fattas på felaktiga grunder. 

Genom att nu definiera dessa tjänster på ett annat sätt och som ingående på andra 

marknader än de som Svensk Telemarknads statistik redovisar kan bara en slutsats dras, 

nämligen att statistiken inte kan ligga till underlag för någon marknadsanalys. 

 

Svar Marknad 3 

Tele2 delar inte PTS uppfattning i fråga om marknadsavgränsningen i Marknad 3. Att 

avgränsa marknaden utifrån nummer i stället för nät leder till följande konsekvenser: 

 

 Det strider mot kommissionens marknadsdefinition 

 Kostnaden som det reglerade priset skall spegla beräknas inte i PTS LRIC-modell 

 Vissa samtalsslag blir oreglerade medan andra likadana samtal fast till en annan 

typ av nummer blir regerade. 

 

Se också kommentaren under marknad 2 ovan. 

Svar Marknad 7 

Tele2 delar inte PTS uppfattning i fråga om marknadsavgränsningen i Marknad 7. Att 

avgränsa marknaden utifrån nummer i stället för nät leder till följande konsekvenser: 

 

 Det strider mot kommissionens marknadsdefinition 

 Kostnaden som det reglerade priset skall spegla beräknas inte i PTS LRIC-modell 

 Exakt samma samtalsslag blir reglerade på olika sätt enbart beroende på vilket 

nummer som slagits 

 

Se också kommentaren under marknad 2 ovan. 

 
 

2. Är beskrivningen av konkurrensproblemen på de aktuella marknaderna rättvisande? 
Om det saknas några viktiga aspekter i beskrivningarna, ange vilka. 
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Svar: 

Se svar på Konsekvensutredning och skyldighetsbeslut.  

 

3. Omhändertar de beskrivna skyldigheterna konkurrensproblemen på  
marknaderna på ett verkningsfullt sätt, eller behöver skyldigheterna justeras? Ange i så fall 
hur och skälen för detta. 

 

Svar: 

Se Tele2s svar för respektive beslutsutkast 

 

4. Vilka konsekvenser, såväl fördelar som nackdelar, får de föreslagna besluten för 
a. Er fortsatta verksamhet? 
 
b. Konkurrenssituationen på grossistnivå? 
 
c. Konkurrenssituationen på slutkundsnivå 
 

5. När det gäller frågan om prisreglering på marknad 1; tillträde till det allmänna 
telefonnätet via en fast anslutningspunkt, framgår av en bilaga till beslutsutkastet att PTS 
överväger att antingen behålla nuvarande reglering (Retail minus) eller övergå till FDC. Här 
har PTS identifierat ett antal faktorer som myndigheten anser har stor betydelse för valet av 
prisregleringsmetod. PTS önskar därför att ni särskilt lämnar synpunkter över följande, gärna 
med eventuellt underlag för era ståndpunkter: 
 
a. Effekterna för slutkunderna på kort och lång sikt? 

Svar: 

Se separat svar rörande fasta beslutsutkastet 

 

b. Förutsättningarna för att uppnå målet om en hållbar konkurrens 

Svar: 

Se separat svar rörande fasta beslutsutkastet 
 

c. Största möjliga teknik- och konkurrensneutrala reglering 

Svar: 

Se separat svar rörande fasta beslutsutkastet 
 

d. Minst ingripande åtgärd för att komma tillrätta med identifierade konkurrensproblem 

Svar: 

Se separat svar rörande fasta beslutsutkastet 
 

e. Minimering av svårigheter vid implementering och tillämpning 
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Svar: 

Se separat svar rörande fasta beslutsutkastet 
 
 

Begäran om uppgift enligt 8 kap. 1 § LEK 
PTS begär, med stöd av 8 kap. 1 § LEK, följande uppgifter från de företag som anges i 
nedanstående sändlista. Uppgifterna ska ha kommit in till PTS senast den 2 april 2012 till 
adressen peter.vonwowern@pts.se . 
 
1. Ange namn och organisationsnummer för de juridiska personer som ingår i företaget och 
som bedriver verksamhet på sådan marknad omfattas av förslaget till beslut.’ 

Svar: 

Tele2 Sverige AB org.nr. 556267-5164 

Spring Mobil AB org.nr. 556609-0238 
 

2. Ange vilken typ av verksamhet som respektive juridisk person enligt ert svar på fråga 1 
bedriver på sådan marknad (exempelvis produktion eller försäljning). 

Svar: 

Tele2 Sverige AB producerar och säljer tjänster på marknad 3 och 7 

Spring Mobil AB producerar och säljer tjänster på marknad 3 och 7 

 

3. Ange namn och organisationsnummer för de juridiska personer som ingår i företaget och 
som bedriver verksamhet på marknader som är vertikalt integrerade i relation till sådan 
marknad som omfattas av förslagen till beslut. 

Svar: 

Tele2 Sverige AB org.nr. 556267-5164 

Spring Mobil AB org.nr. 556609-0238 

 

4. Ange vilken typ av verksamhet (exempelvis produktion eller försäljning) som respektive 
juridisk person enligt ert svar på fråga 3 bedriver på marknader som är vertikalt integrerade i 
relation till sådan marknad som omfattas av förslagen till beslut. 

Svar: 

Tele2 Sverige AB producerar och säljer tjänster på slutkundmarknaden för fasta och 

mobila telefonitjänster, bredbandstjänster och datatjänster 

Spring Mobil AB producerar och säljer tjänster på slutkundmarknaden för mobila 

telefoni- och datatjänster på företagsmarknaden  
 

5. Bifoga organisationsskiss över de juridiska personer som ingår i företaget. Den bifogade 
organisationsskissen ska innehålla uppgift om ägandeförhållandena samt, i del fall det inte 
redan framgår av svaren till ovanstående frågor, de juridiska personernas 
organisationsnummer 



5 (3) 

  

 

 

 

Svar: 

Se Bilaga 1 

 

 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


