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11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil 
terminering 
 

Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till 

skyldighetsbeslut angående mobil terminering (Relevant Marknad 7), nedan kallad 

beslutsutkastet. Bolagets kommentarer ges i detta dokument. 

 

Sammanfattning 

Tele2 ifrågasätter om PTS verkligen har genomfört den marknadsanalys som krävs inför 

detta beslut. Den text som återfinns i avsnitt 3 om marknadsavgränsning är sånär som på 

numrering och enstaka ord identisk med motsvarande text i nu gällande beslut, dvs. med 

den analys som genomfördes för 3 år sedan. 

 

Även i andra delar, exempelvis såsom redogörs för i avsnitt Övriga Skyldigheter, 2.4 

nedan, förefaller beslutsutkastet på ett slarvigt sätt hantera och redovisa det material och 

de slutsatser som ligger till grund för beslutsutkastets slutsatser. 

 

Med tanke på PTS ambition att möta de krav på noggrannhet och precision som 

kammarrätten ställt i ett antal domar på senare tid är just bristen på dessa egenskaper 

slående i beslutsutkastet. 

 

Avgränsning av relevant marknad 

Tanken med en konsekvensanalys som den som presenterats i samband med nu 

föreliggande beslutsutkast torde vara att analysera effekten av de beslut som fattas inom 

de områden som analysen omfattar. Det är då med förvåning Tele2 noterar att den 

konsekvensanalys som nu är föremål för konsultation definierar den marknad som berör 

mobil terminering på ett annat sätt än vad PTS gör i beslutsutkastet. Konsekvensanalysen 

utgår från en marknad som innebär terminering i mobilt nät, medan utkastet utgår från en 

marknad som innebär terminering i nummer ”oavsett teknisk lösning”. 

 

I avsnitt 1.3 i konsekvensanalysen definieras marknaden på samma sätt som 

kommissionens definition så: 

 
Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en mobil 
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anslutningspunkt (mobil terminering, marknad 7) 
 

I föreliggande beslutsutkast kan det ifrågasättas om PTS överhuvudtaget genomfört en ny 

substitutionsanalys. Texten är med undantag för numrering, enskilda ord och något kort 

avsnitt identisk med den som finns i nu gällande skyldighetsbeslut. Så till den grad att till 

och med hänvisningarna till avsnitt i texten där det som inte ingår på marknaden 

redovisas är felaktig
1
, eftersom utkastet har en annan avsnittsnumrering än det gällande 

beslutet.  

 

PTS har i utkastet alltså avgränsat den relevanta marknaden avseende mobil 

samtalsterminering till att enbart avse samtalsterminering till de telefonnummer ur svensk 

telefoninummerplan som är avsedda för mobilteletjänster. Enligt svensk 

telefoninummerplan är det endast sådana nummer som börjar med 070-, 072,- 073- och 

076-serien som är specifikt allokerade för just mobilteletjänster. I realiteten används dock 

även s.k. fasta (geografiska) nummer för terminering av samtal i mobilnät, vilket Post- 

och telestyrelsen (PTS) är mycket väl medveten om. Orsaken härtill är att de svenska 

mobiloperatörerna idag erbjuder produkter som ger konsumenterna möjlighet att avsluta 

sina fasta telefoniabonnemang för att istället överflyttas till vad som närmast kan 

jämställas med mobiltelefoniabonnemang men där konsumenterna ges möjlighet att flytta 

(portera) sina fasta nummer, som ofta är väl inarbetade hos t.ex. familj och vänner, till 

den mobila lösningen. Tele2 tillhandahåller en sådan produkt under namnet ”Hemtelefoni 

via mobilnätet”. Operatören 3 tillhandahåller en liknande produkt under namnet 

”3Hemnummer” medan Telenor och TeliaSonera tillhandahåller motsvarande produkter 

under namnen ”Telenor Hemma” respektive ”Mitt hemnummer”. Gemensamt för dessa 

produkter är alltså att fasta (geografiska) nummer används för att tillhandahålla mobila 

teletjänster. Marknaden för denna typ av lösningar är starkt växande eftersom alltfler 

kunder väljer att säga upp sina fasta teleabonnemang till förmån för mobila abonnemang 

samtidigt som många kunder sätter ett stort värde i att kunna behålla sina fasta nummer 

som de ofta haft under en lång tid. 

  

Trots att det vid ett samtal till ett geografiskt nummer under någon av de ovan angivna 

lösningarna är fråga om exakt samma tekniska lösning, dvs. terminering i en mobil 

anslutningspunkt, som vid ett samtal till ett mobilt nummer, så har PTS medvetet 

exkluderat terminering i fasta nummer i mobil anslutningspunkt från den relevanta 

marknaden. Grunderna härför är högst oklara och står inte alls i överensstämmelse med 

den metod för marknadsavgränsning som PTS beskriver i avsnitt 3.2 i beslutsutkastet. 

Enligt detta avsnitt skall en s.k. substitutionsanalys ligga till grund för 

marknadsavgränsningen och en marknad skall efter marknadsavgränsningen omfatta alla 

de produkter respektive tjänster som ur ett efterfrågeperspektiv är utbytbara, dvs. att deras 

pris och funktionalitet uppfattas som likvärdiga. För att fastställa om det föreligger 

substitution på efterfrågesidan skall ett s.k. hypotetiskt monopolisttest användas. Detta 

test går ut på att analysera en hypotetisk situation i vilken en relativt liten men betydande 

och varaktig höjning av priset genomförs av en hypotetisk monopolist. Om 

                                                 
1
 Se avsnitt 3.4.1, punktsatserna, sid 37 
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slutanvändarna vid prishöjningen väljer att övergå till att köpa andra likvärdiga 

tjänster/produkter finns efterfrågesubstitution och de andra likvärdiga 

tjänsterna/produkterna omfattas då av samma tjänste-/produktmarknad som de 

produkter/tjänster som prishöjs.  

 

I det nu aktuella fallet torde det vara uppenbart att om priserna för terminering av samtal 

till de telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som är avsedda för mobilteletjänster 

blir föremål för en relativt liten men betydande och varaktig höjning kommer såväl 

slutanvändarna som grossistköparna av terminering att välja att övergå till att istället köpa 

terminering av samtal till fasta nummer som terminerar i en mobil anslutningspunkt. 

Orsaken härtill är att dessa båda typer av samtalsterminering erbjuder exakt samma 

funktionalitet i termer av både kvalitet, mobilitet och tillgänglighet. Den tilltänkta 

användningen av de båda tjänsterna/produkterna är också identisk. Terminering av samtal 

i fasta nummer i en mobil anslutningspunkt är således ett direkt substitut till terminering 

av samtal i mobila nummer i en mobil anslutningspunkt och de båda 

produkterna/tjänsterna ingår följaktligen på samma marknad, dvs. på den av 

kommissionen definierade marknaden för terminering av samtal i mobilnät.  

 

Såvitt Tele2 förstår beslutsutkastet lyfter PTS till stöd för sin slutsats att det är det 

uppringda telefonnumrets avsedda användning enligt telefoninummerplanen, och inte den 

faktiska tekniska lösningen för termineringen, som avgör vilken grossistmarknad en viss 

terminering tillhör, endast fram att 1) en slutanvändare som ringer till en slutanvändare 

som har ett geografiskt nummer i regel efterfrågar att bli kopplad till ett hushåll eller ett 

företags näringsställe medan en slutanvändare som ringer till en slutanvändare som har ett 

mobilt nummer i regel efterfrågar att bli kopplad till en mobil enhet och 2) att en 

slutanvändare som ringer en slutanvändare som har ett geografiskt nummer i en mobil 

anslutningspunkt utgår ifrån att debitering för samtalet görs enligt abonnemangets 

prisplan för fasta telefonitjänster. 

 

PTS synes här helt ha övergett den metod för marknadsavgränsning myndigheten själv 

hänvisar till i avsnitt 3.2 i beslutsutkastet. Den fråga man skall ställa sig i aktuellt 

avseende är nämligen inte, som PTS gör, om en abonnent som efterfrågar terminering i en 

fast anslutningspunkt kommer att övergå till terminering av samtal i en mobil 

anslutningspunkt vid en prishöjning, utan om en abonnent som efterfrågar terminering i 

ett mobilt nummer i en mobil anslutningspunkt kommer att övergå till terminering i ett 

geografiskt nummer i en mobil anslutningspunkt vid en prishöjning. Det senare är som 

tidigare nämnts givetvis fallet, varför de båda tjänsterna/produkterna ingår på samma 

marknad. Det skall tilläggas att det är Tele2s bestämda uppfattning att en uppringande 

abonnents primära intresse är att överhuvudtaget nå den uppringda abonnenten och inte 

att nå den uppringda abonnenten i ett visst nät, som PTS tycks påstå. Om det vore som 

PTS påstår skulle all form av vidarekoppling av samtal från en fast telefon till en mobil 

telefon vara något som konsumenterna ser som negativt. Så är dock naturligtvis inte fallet, 

utan tvärtom ser konsumenterna det som positivt att de kan nå en abonnent på dess fasta 

nummer även när abonnenten är utanför sitt hem.  
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Vad beträffar prisfrågan så förstår Tele2 överhuvudtaget inte frågan om att en 

slutanvändare som ringer en slutanvändare som har ett geografiskt nummer i en mobil 

anslutningspunkt utgår ifrån att debitering för samtalet görs enligt abonnemangets 

prisplan för fasta telefonitjänster och vad PTS menar att detta har för bäring på 

marknadsavgränsningsfrågan. Det finns såvitt Tele2 känner till inte någon operatör på den 

svenska marknaden som debiterar något annat än just priser för samtal till fasta nummer 

för samtal som terminerar i ett geografiskt nummer i en mobil anslutningspunkt, dvs. 

priset för att ringa ett samtal till ett geografiskt nummer i en mobil anslutningspunkt är 

detsamma eller lägre än priset för att ringa ett samtal till ett mobilt nummer i en mobil 

anslutningspunkt, vilket även det med styrka talar för att de båda tjänsterna/produkterna 

ingår på samma marknad.  

 

Slutligen vill Tele2 uppmärksamma PTS på det faktum att PTS självt definierar de 

fast/mobil-lösningar som branschen erbjuder sina slutkunder som mobila tjänster och som 

sådana skall de enligt krav från PTS rapporteras in till Svensk Telemarknad, dvs. den 

statistik som PTS nu stödjer sig på i sin konsekvensanalys och i sina marknadsanalyser. 

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. 

 

Givet allt det ovanstående är det Tele2s bestämda uppfattning att PTS förfar direkt 

felaktigt när myndigheten avgränsar den relevanta marknaden avseende mobil 

samtalsterminering till att enbart avse samtalsterminering till de telefonnummer ur svensk 

telefoninummerplan som är avsedda för mobilteletjänster.  

 

Skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser 

Av beslutsutkastet framgår att de kostnader som får läggas till grund för prissättningen 

ska beräknas enligt kostnadsredovisningsmetoden Long Run Incremental Cost (LRIC). 

Med LRIC-metoden avses i detta fall en metod för beräkning av kostnadsorienterad 

prissättning som baserar sig på långsiktiga trafikrelaterade särkostnader hos en effektiv 

operatör som använder sig av modern teknik.  

 

Det innebär att PTS redan i skyldighetsbeslutet slår fast att termineringspriset skall 

baseras på kostnad beräknad enligt LRIC-metoden baserad på särkostnad (pure LRIC).  

Detta är ett avsteg från tidigare beslut som i prisregleringsfrågan har hänvisat till LRIC-

metoden såsom den beskrivs av PTS i vid var tid gällande föreskrifter samt att tillämpa 

PTS vid var tid gällande prismetod. 

 

PTS har tidigare använt 1 juli vart år som brytdatum för införande av nya priser för 

terminering i mobilnät. Branschen har ställt in sig på att nästa ändring kommer att ske 

2012-07-01 enligt gällande prismetod och att nästa ändring därefter sker 2013-07-01. Det 

är vad börsnoterade företag som Tele2 meddelat kapitalmarknaden och budgeterat för. 

Förutsebarheten för alla intressenter kräver då att PTS inte så här nära årsskiftet 

2012/2013 ändrar de förutsättningarna. Tele2 kan inte acceptera ett tidigareläggande av 

införandet av pure LRIC, särskilt inte mot bakgrunden av att myndigheten samtidigt 
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föreslår att Telia på fastnätssidan inte skall drabbas fullt ut av pure LRIC förrän 1 januari 

2014. Praxis att priset för mobil terminering ändras per den 1 juli vart år har gällt ända 

sedan 2004. Observera vidare att utkastet inte utgör ett bindande beslut, utan full vetskap 

om vad som gäller förväntas inte förrän slutligt beslut tas, vilket torde bli mot slutet av 

2012. 

 

Det innebär att om användandet av pure LRIC skrivs in i skyldighetsbeslutet måste 

skyldighetsbeslutet också i övergångsreglerna meddela att prisregleringen inte träder i 

kraft förrän tidigast 2013-07-01. 

 

Tele2 ställer sig vidare tveksamt till att det redan av skyldighetsbeslutet framgår att 

kostnaden skall beräknas i en LRIC-modell baserad på särkostnad, s.k. pure LRIC. Pure 

LRIC har bl.a. den egenskapen att den inte medger ersättning för samkostnader för 

terminering, vilket bland annat inkluderar kostnader för täckning och kostnader för nät 

som inte kräver utbyggnad för att klara terminering (dvs för kapacitet om utbyggnad inte 

behövs). Mobiloperatörerna står just nu i en brytningstid där trafikutvecklingen är svag 

och kanske vikande på grund av tillväxten av ip-telefoni och andra smartphone-lösningar. 

På en vikande marknad skulle mobiloperatörerna inte få någon ersättning alls enligt pure 

LRIC, något som uppenbart skulle strida mot proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 § LEK. 

Tele2 noterar att Holländska Högsta Domstolen nyligen (augusti 2011) underkände 

regleringsmyndigheten OPTA:s beslut att ålägga operatörerna en skyldighet att beräkna 

sin kostnad med en pure LRIC-modell just på grund av att beslutet stred mot 

proportionalitetsprincipen. 

 

Att operatörerna har rätt till ersättning för samkostnader genom ett särskilt påslag framgår 

av förarbetsuttalande i prop 2002/03:110 s 380. PTS anger i beslutsutkastet att detta 

förarbetsuttalande är baserat på kommissionens dåvarande rekommendation. Att 

förarbetsuttalandet skulle vara kopplat till ett uttalande från kommissionen går inte att 

utläsa och påståendet kan därför ifrågasättas. Vidare anges att regeringen uttalat att vid 

utformning av beräkningsmetod måste särskilt hänsyn tas till harmoniserad tillämpning av 

regelverket inom EUs medlemsländer. Någon källhänvisning till detta uttalande finns 

inte. Att förarbetsuttalandet skulle ha förlorat sin betydelse för prissättningen i och med 

att kommissionen efter tiden för förarbetsuttalandet har utfärdat en ny icke bindande 

rekommendation är inte riktigt. 

 

PTS anger vidare att det av ordalydelsen i 1:1 LEK följer att regeringens 

förarbetsuttalande mot bakgrund av ordalydelsen i 1:1 LEK inte kan förhindra PTS från 

att följa kommissionens rekommendationer. Tele2 finner inte att ordalydelsen i 1:1 LEK 

ger PTS skäl att följa icke bindande rekommendationer från kommissionen. 

 

Övriga skyldigheter 

Skyldighet 2 verkar inte höra hemma i ett beslut som rör prissättning av den enda 

grossisttjänsten mobil terminering. Den verkar snarast vara inkopierad från något annat 

beslut. Tele2 föreslår att PTS tar bort skyldigheten alternativt att den anpassas till den 

tjänst som regleras. 
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Avsnitt 1.2  

Tele2 förstår inte vad som avses. Mobil originering har aldrig varit reglerad som tjänst. 

Trots det har den varit betydande och växande. Tillväxten har dock ingenting att göra med 

reglering av marknaden för mobil terminering. 

 

Den enda slutsats som kan dras av tillväxten på den i avsnittet adresserade marknaden är 

att reglering av termineringsmarknaden inte är nödvändig för uppkomsten av 

konkurrerande MVNO-verksamhet, tvärtemot vad som sägs i beslutsutkastet. 

 

Avsnitt 2.2.1 

Här talar PTS om att  

 

ett allmänt mobilt kommunikationsnät är från en slutanvändares perspektiv uppdelat i två 

huvudfunktioner av betydelse för detta beslut:  

1. anslutningen (tillträdet) till det allmänna kommunikationsnätet via mobil 

nätanslutningspunkt, och  

2. bruket av det allmänna kommunikationsnätet (samtals- och tillhörande tjänster).  

 

Tele2 anser att båda dessa huvudfunktioner är fullt applicerbara på alla tjänster som 

uppfyller de båda kraven, inklusive sådana tjänster som inte har nummer avsedda för 

mobila telefonitjänster, men är anslutna via en mobil nätanslutningspunkt. 

 

Avsnitt 2.4  

Precis som angående Konsekvensutredningen förstår inte Tele2 var siffrorna kommer 

ifrån. Svensk telemarknad
2
 visar 18 mdkr 2010 men 16,7 mdkr 2009. Skillnaden är 1.300 

MSEK inte 200 som står i utkastet. Däremot visar tabellen att totala intäkter för telefoni 

legat i stort sett konstant under åren 2007-2009 på c:a 16,7 mdkr. 

 

Tele2 är inte säker på vad PTS vill visa med denna referens, men bristen på precision i 

redovisning och användning av tillgängliga data inger inte det förtroende för en gedigen 

utredning som ett så långtgående beslut som utkastet ger uttryck för kräver. 

 

Avsnitt 2.5, 2.6 

Figur 2 visar det mobiloperatörerna alltid hävdat; Det är orealistiskt att tro att 

marknadsandelarna rör sig mot 100/n % per operatör. Trots det utgör just det antagandet 

en grundbult i den av PTS framtagna LRIC-modellen i vilket kostnader för mobil 

terminering beräknas. 

 

                                                 
2
 Se Svensk telemarknad 2010 tabell 16, Intäkter för mobila samtalstjänster – totalt, varav intäkter för 

mobila kontraktsabonnemang respektive varav intäkter från aktiva kontantkort 
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Tele2 menar att PTS egen statistik visar att beräkningen av mobiloperatörernas kostnader 

sker på felaktiga grunder. 

 

Figur 3 visar bl.a. totala intäkter för mobila tjänster. De verkar stämma med det material 

som redovisas i Svensk Telemarknad 2010 (tabell 16). Däremot stämmer det alltså inte 

med den text i beslutsutkastet (avsnitt 2.4) som redovisar samma sak. 

 

Tele2 anser att ett minimikrav för att fatta beslut med långtgående konsekvenser för 

berörda operatörer är att myndigheten åtminstone korrekt redovisar det underlag man 

lutar sig mot för att fatta sina beslut. Just bristen på grundlighet i detta avseende är ett 

bärande tema i de domar som på senare tid avkunnats i kammarrätten, och där PTS 

förlorat (bl.a. mål nr 1159-10, 1142-10, 486-10, 487-10, 4316-10, 7358-09) 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Gustaf Ehrner 

Tele2 Sverige AB 


