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Artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG: Inga kommentarer 

I. FÖRFARANDE 

Den 17 april 2013 registrerade kommissionen en anmälan från den svenska nationella 
regleringsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS)1 avseende marknaden för tillträde 
till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll och andra kunder i 
Sverige och marknaden för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast 
anslutningspunkt i Sverige2. 

PTS anordnade tre samtidiga nationella samråd3 för de båda marknaderna. Samråden 
genomfördes under perioderna 5 mars–2 april 2012, 20 juni–31 augusti 2012 och 2 mars–
22 mars 2013.  

Den 25 april 2013 skickades en anmodan om att lämna upplysningar till PTS4, och svaret 
på denna inkom den 30 april 2013. 

                                                   
1  Enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 

kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), EGT L 108, 24.4.2002, s. 33, ändrat genom 
direktiv 2009/140/EG, EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, och förordning (EG) nr 544/2009, EUT L 167, 
29.6.2009, s. 12. 

2  Motsvarande marknaderna 1 och 2 i kommissionens rekommendation 2007/879/EG av den 17 december 
2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan 
komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (nedan kallad 
rekommendationen om relevanta marknader), EUT L 344, 28.12.2007, s. 65. 

3  I enlighet med artikel 6 i ramdirektivet. 

4  I enlighet med artikel 5.2 i ramdirektivet. 
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II. BESKRIVNING AV DEN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDEN 

II.1. Bakgrund 
Marknad 1 

Marknaden för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för 
hushåll och andra kunder i Sverige har tidigare anmälts till och bedömts av 
kommissionen som ärende nr SE/2009/09655. I sin marknadsdefinition avgränsade PTS 
marknaden för fast tillträde till slutanvändares tillträde till telefonitjänster via en fast 
nätanslutningspunkt eller via andra telefonnummer i den svenska nummerplanen som 
inte har reserverats för mobil telekommunikation. PTS inkluderade ip-baserad telefoni 
med nummer, eftersom den ansågs vara utbytbar med traditionellt kretskopplat tillträde. 
Den geografiska marknaden var nationell och TeliaSonera fastställdes vara ett företag 
med betydande marknadsinflytande. Kommissionen lade fram en kommentar om 
inkluderandet av ip-baserad telefoni med nummer på slutkundsmarknaden för tillträde 
och uppmanade PTS att noga övervaka denna marknad.  

Marknad 2 

Marknaden för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast 
anslutningspunkt i Sverige har tidigare anmälts till och bedömts av kommissionen i 
ärende nr SE/2009/09666. PTS avgränsar marknaden för samtalsoriginering för 
framföring av samtal från slutanvändarens nätanslutningspunkt fram till en 
hopkopplingspunkt i det allmänna telefonnätet där samtalet förs vidare för terminering 
eller transitering, oavsett i vilken nivå i nätet som överlämningen sker och oavsett vilken 
teknisk lösning som används7. PTS ansåg att ip-baserad samtalsoriginering med nummer 
och kretskopplad samtalsoriginering var substitut. Den geografiska marknaden var 
nationell och TeliaSonera ansågs ha betydande marknadsinflytande. Kommissionen hade 
inga synpunkter.  

II.2. Marknadsdefinition 
Marknad 1 

PTS definierar produktmarknaden för fast tillträde som slutanvändares tillträde till 
telefonitjänster via det allmänna kommunikationsnätet via en fast nätanslutningspunkt. 
Denna marknad omfattar sådant tillträde med telefonnummer ur svensk 
telefoninummerplan som inte är avsedda för mobila telefonitjänster. 

Enligt PTS utgörs huvuddelen av abonnemangen fortfarande av traditionella 
kretskopplade PSTN-tjänster, men dessa har successivt minskat i antal de senaste åren 
och PTS anger att denna utveckling kommer att fortsätta8. De har bland annat ersatts av 
ip-baserade abonnemang9. Ip-baserad telefoni med nummer omfattas fortfarande av 
marknaden för fast tillträde.  

                                                   
5  C(2009)7611. 

6  C(2009)7612. 

7  Marknaden omfattar även samtal från slutanvändarens nätanslutningspunkt till den punkt där den köpande 
operatören har en hopkopplingspunkt eller den punkt från vilken samtalet levereras till en transiterande 
operatör. 

8  Omkring 2,8 miljoner abonnenter i mitten av 2012.  

9  I mitten av 2012 utgjorde IP-baserad telefoni med nummer nästan 32 % av det totala antalet abonnemang 
för fasta telefonitjänster, en ökning med 27 % jämfört med samma period 2011. De totala intäkterna för IP-
baserad telefoni med nummer under hela 2011 utgjorde dock endast 12 % av de totala intäkterna från fast 
telefoni.   
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PTS ansåg också att mobiltjänster inte tillhör marknaden för fast tillträde. Den relevanta 
geografiska marknaden är nationell. 

Marknad 2 

PTS avgränsar produktmarknaden för fast samtalsoriginering till framföring av samtal 
från slutanvändarens fasta nätanslutningspunkt och fram till den hopkopplingspunkt, 
oavsett nivå i det allmänna kommunikationsnätet, där samtalet överlämnas till en annan 
operatör eller övergår i terminering eller transitering. 

PTS anser att ip-baserad fast samtalsoriginering med nummer tillhör samma 
produktmarknad som kretskopplad fast samtalsoriginering. Marknadsavgränsningen är 
oberoende av den teknik som samtalsorigineringen realiseras med, samtidigt som den är 
oberoende av vilken typ av anslutning och nummer som den uppringande slutanvändaren 
nyttjar sig av. 

PTS finner också att originering via mobilanslutning inte tillhör marknaden för fast 
samtalsoriginering.    

Den relevanta geografiska marknaden är nationell. 

II.3. Betydande marknadsinflytande 
PTS föreslår att TeliaSonera ska fastställas som ett företag med betydande 
marknadsinflytande på marknaden för fast tillträde på grundval av följande kriterier: i) 
Andelen av antalet slutanvändare som är anslutna till det allmänna telefonnätet via en fast 
nätanslutningspunkt (PTSN och IP)10. (ii) Kontrollen över det accessnät som andra 
operatörer är beroende av. iii) Stordriftsfördelar. iv) Höga och varaktiga inträdeshinder 
på marknaden. 

PTS avser att fastställa att TeliaSonera är ett företag med betydande inflytande på 
marknaden för samtalsoriginering på grundval av följande kriterier: i) Andelen av antalet 
originerade samtalsminuter i fasta nät11. ii) Den långsiktiga stabiliteten för TeliaSoneras 
marknadsandel. iii) Stordriftsfördelar. iv) Höga och varaktiga inträdeshinder på 
marknaden. iv) Det faktum att TeliaSonera fastställts ha ett betydande inflytande på 
marknaden för fast tillträde.   

II.4. Regleringsåtgärder 

PTS föreslår att TeliaSonera ska ha följande skyldigheter på marknaden för tillträde till 
det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll och andra kunder: i) 
Skyldighet att inte diskriminera. ii) Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder12. iii) Prisreglering (marginalbaserad prissättning) och skyldighet att 
tillämpa viss kostnadsredovisningsmetod (LRIC-metoden). iv) Skyldighet att 
särredovisa. v) Skyldighet att tillhandahålla nyckeltal för grossistkunder. vi) Skyldighet 
att offentliggöra ett referenserbjudande. 

PTS föreslår att TeliaSonera bör ha följande skyldigheter på marknaden för 
samtalsoriginering: i) Skyldighet att bedriva samtrafik vid rimlig begäran i) Skyldighet 
att inte diskriminera. iii) Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning (LRIC) 
för direktförbindelse, samtalsoriginering (LRIC) och operatörsaccess13 (FDC)14. iv) 

                                                   
10  TeliaSoneras marknadsandel baserad på antalet abonnenter uppgick till 61 % 2012. 

11  PTS beräknade att TeliaSonera hade en marknadsandel på omkring 77 % 2011. 
12  Enligt det svar som PTS skickade på anmodan att lämna upplysningar kommer denna skyldighet att fortsätta 

att omfatta val av nätoperatör och förval av nätoperatör (abonnemang tillsammans med trafik). 

13  Med operatörsaccess avses en fast punkt-till-punkt-förbindelse som en begärande operatör anskaffar och 
som sträcker sig från en punkt i utrustning som TeliaSonera kontrollerar fram till en punkt på någon plats 
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Skyldighet att tillämpa viss kostnadsredovisningsmetod.  v) Skyldighet att särredovisa 
(för operatörsaccesstjänster). vi) Skyldighet att offentliggöra ett referenserbjudande.  

PTS tillhandahöll ytterligare information som visade att två olika prissättningar i 
dagsläget tillämpas på samtalsoriginering (den ena för enkel nivå och den andra för 
dubbel nivå): 

 Enkel nivå Dubbel nivå 

Andra halvåret 2013 0,0208 SEK/min. (0,0024 
€) 

0,0260 SEK/min. (0,0030 
€) 

Från och med den 1 
januari 2014 (med 
förbehåll för översynen) 

0,0164 SEK/min. (0,0019 
€) 

0,0213 SEK/min. (0,0024 
€) 

III. INGA SYNPUNKTER 

Kommissionen har granskat anmälan och de kompletterande uppgifter som PTS lämnat 
in och har inga synpunkter15. 

Enligt artikel 7.7 i ramdirektivet får PTS anta förslaget till åtgärd och ska, om den gör 
detta, meddela det till kommissionen. 

Kommissionens ståndpunkt vad gäller just denna anmälan påverkar inte dess 
ställningstaganden i fråga om andra anmälda förslag till åtgärder. 

I enlighet med punkt 15 i rekommendation 2008/850/EG16 kommer kommissionen att 
offentliggöra detta dokument på sin webbplats. Kommissionen betraktar inte uppgifterna 
i detta dokument som konfidentiella. Ni uppmanas att inom tre arbetsdagar efter 
mottagandet av denna skrivelse meddela kommissionen17 om ni, i enlighet med EU:s 
bestämmelser och nationella bestämmelser om affärshemligheter, anser att detta 
dokument innehåller konfidentiell information som ni vill stryka innan dokumentet 
offentliggörs18. En sådan begäran måste motiveras. 

Med vänlig hälsning 
På kommissionens vägnar 
Robert Madelin 
Generaldirektör 

                                                                                                                                                       
inom TeliaSoneras kommunikationsnät. 

14  De kostnader som får ligga till grund för prissättning ska beräknas enligt LRIC-
kostnadsredovisningsmetoden. Detta är en hybridform av LRIC som kombinerar top-down- och bottom-up-
modeller. TeliaSonera får inte fördela samkostnader som skulle ha hänförts till samtalsterminering till 
samtalsoriginering. WACC-metoden (vägd genomsnittlig kapitalkostnad ) bygger på CAPM 
(prissättningsmodell för kapitaltillgångar). När företaget tillhandahåller operatörsaccess ska TeliaSonera 
beräkna det kostnadsorienterade priset enligt FDC-metoden (fullt fördelade kostnader) till faktiska 
historiska kostnader.  

15  I enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet. 

16 Kommissionens rekommendation 2008/850/EG av den 15 oktober 2008 om anmälningar, tidsfrister och 
samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, EUT L 301, 12.11.2008, s. 23. 

17 En sådan begäran kan antingen göras per e-post till CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu eller per fax: 
+32 2 298 87 82. 

18  Kommissionen får informera allmänheten om resultatet av sin bedömning före utgången av denna 
tredagarsperiod. 


