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I detta beslut fastställer PTS att  

TeliaSonera AB och berörda dotterbolag (TeliaSonera) har ett 
betydande inflytande och åläggs av PTS därför skyldigheter på följande 
marknader: 
- den nationella marknaden Fast tillträde (11-6826), 
- den nationella marknaden Fast samtalsoriginering (11-6827), och 
- TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering (11-
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Saken 
Fastställande av sådana relevanta produkt- och tjänstemarknader som enligt 
8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har sådana 
särdrag att det kan vara motiverat att förhandsreglera dem enligt samma lag; 
Identifiering av företag med betydande inflytande enligt 8 kap. 6 § LEK; 
Fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 6 § LEK. 
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PTS avgörande 

 
Avgränsning av relevanta marknader 

 

 

Fast tillträde 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast tillträde till slutanvändares tillträde 

till telefonitjänster via det allmänna kommunikationsnätet via en fast 

nätanslutningspunkt. 

 

Marknaden Fast tillträde omfattar sådant tillträde med telefonnummer ur 

svensk telefoninummerplan som inte är avsedda för mobila telefonitjänster. 

Detta gäller oavsett teknik där slutanvändaren kan få tillträde.  

 

PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast tillträde nationellt. 

Fast samtalsoriginering 

PTS avgränsar produktmarknaden 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. 

 

Marknaden Fast samtalsoriginering omfattar sådan samtalsoriginering som 

möjliggör att slutanvändaren via ett telefonnummer ur svensk 

telefoninummerplan, som inte är avsett för mobila telefonitjänster, kan ringa 

samtal till andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller 

internationell telefoninummerplan. Detta gäller oavsett teknik där 

slutanvändaren kan initiera samtalet. Den uppringande slutanvändarens 

anslutning ska vara fast. 

 

PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast samtalsoriginering nationellt.  
 
Fast samtalsterminering 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast samtalsterminering till TeliaSonera 

AB:s och dess berörda dotterbolags framföring av samtal från den 

hopkopplingspunkt, oavsett nivå i det allmänna kommunikationsnätet, där 

samtal överlämnas av annan operatör och fram till den nätanslutningspunkt 

där slutanvändaren kan ta emot samtalet. 

Marknaden Fast samtalsterminering omfattar sådan samtalsterminering som 

ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa samtal till 

geografiska telefonnummer och till telefonnummer avsedda för geografiskt 

oberoende tjänster samt till telefonnummer avsedda för personliga 

nummertjänster ur svensk telefoninummerplan och som TeliaSonera AB:s 

och dess berörda dotterbolag kontrollerar termineringen till. Detta gäller 
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oavsett teknik där slutanvändaren kan ta emot samtalet och oavsett typ av 

anslutning som nyttjas av den uppringda slutanvändaren. 

PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast samtalsterminering till 

företagets allmänna kommunikationsnäts utbredningsområde i Sverige. 
 

 

 
Fastställande av marknader som kan bli föremål för 
förhandsreglering 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ LEK att följande marknader, så 

som de har avgränsats i detta beslut, har sådana särdrag att det kan vara 

motiverat att införa skyldigheter enligt LEK för företag på marknaderna: 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 
 

 

 

 

 

 
Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 6 § LEK att TeliaSonera och dess berörda 

dotterbolag (TeliaSonera) har ett betydande inflytande på de i detta beslut 

avgränsade marknaderna 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 

 

 

 
Marknaden Fast tillträde 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkund. 

Telefoniabonnemangen ska möjliggöra för grossistkunden att till 

slutanvändare via återförsäljning av abonnemangen erbjuda 

åtminstone följande: 

a. PSTN-abonnemang till sådan slutanvändare till vilken TeliaSonera 

tillhandahåller eller har möjlighet att tillhandahålla abonnemangs-
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formen PSTN. Telefoniabonnemang ska tillhandahållas 

grossistkunden även 

i. när slutanvändare nyetablerar anslutning, 

ii. när slutanvändaren byter från ett abonnemang via en av 

TeliaSoneras grossistkunder till ett abonnemang via en annan 

av dessa grossistkunder, och 

iii. när slutanvändaren flyttar abonnemang till ny adress 

b. Samma möjlighet att ringa och ta emot samtal som de slut-

användare har som har sitt abonnemang för anslutningsformen 

PSTN direkt genom TeliaSonera. 

c. Sina (grossistkundens) samtalstjänster. 

d. Tillgång till andra operatörers samtalstjänster genom prefixval i 

samma omfattning som de slutanvändare har som har sitt 

abonnemang direkt genom TeliaSonera.  

e. Samma möjlighet att ringa resttrafik som TeliaSonera erbjuder 

sina slutanvändare. När resttrafik kan tillhandahållas fristående, 

ska möjligheten till resttrafik inte göras beroende av att 

slutanvändaren innehar annan tjänst. Grossistkunden ska ha 

möjlighet att fakturera sina slutanvändare via återförsålt 

telefoniabonnemang för den resttrafik som dessa slutanvändare 

ringt, vilket innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla 

grossistkunden faktureringsunderlag för den resttrafik som 

slutanvändaren har ringt. Med resttrafik avses  

• frisamtal,  

• samtal till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,  

• betalteletjänster,  

• massanropstjänster, och  

• samtal till nationell nummerupplysningstjänst, samt  

• vad avser internationell teletrafik: frisamtalstjänster, 

betalteletjänster och samtal med delad kostnad.  

f. Samma möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt 

telefonnummer vid byte av operatör som TeliaSonera erbjuder 

sina egna slutanvändare. 

g. De tillhörande tjänster till PSTN-abonnemang som företaget 

TeliaSonera självt erbjuder anslutna slutanvändare och som 

antingen endast TeliaSonera genom att förfoga över 

infrastrukturen för tillträdet kan erbjuda eller som annan operatör 

än TeliaSonera inte med en rimlig insats kan erbjuda 

slutanvändaren. TeliaSonera ska exempelvis göra det möjligt för 

grossistkunden att erbjuda sina slutanvändare via återförsålt 

abonnemang nummerpresentation, förfrågan/pendling, 

nummerändring och hemligt nummer. Det ska stå grossistkunden 

fritt att kombinera dessa tillhörande tjänster med PSTN-
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abonnemanget så länge som det inte blir orimligt betungande för 

TeliaSonera att leverera enligt grossistkundens önskemål.   

h. Funktionen samtalsspärr. 

2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran om telefoniabonnemang till 

grossistkund tillhandahålla abonnemang på villkor som medger 

konkurrenskraftig och ändamålsenlig återförsäljning av abonnemangen 

på slutkundsmarknaden, dvs. TeliaSonera ska, när grossistkunden 

begär det, tillhandahålla telefoniabonnemangen till följande villkor:  

a. Telefoniabonnemangens omfattning inklusive abonnemangens 

tillhörande tjänster och funktioner ska motsvara det som 

TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1.  

b. Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska spe-

cifikationerna och nätegenskaperna för telefoniabonnemangen 

som behövs i den specifika avtalsrelationen mellan parterna.  

c. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive villkor 

för felavhjälpning) för telefoniabonnemangen som TeliaSonera 

tillhandahåller till grossistkunden ska säkerställa att grossist-

kunden erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, leveransvillkor 

och servicenivåer som TeliaSonera ger till sin egen slutkundsverk-

samhet för närmast jämförbara slutkundserbjudande. Detta gäller 

i synnerhet för villkoren om: 

i. leveranstid, 

ii. leveransprecision,  

iii. felavhjälpningstid, och 

iv. felavhjälpningsprecision, samt 

v. tillgänglighet till stödsystem inklusive affärsrelaterade 

funktioner och administrativa rutiner enligt skyldighet 2 samt 

de informationssystem som grossistkunden behöver för att 

kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemanget. 

d. Villkor om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer och villkor 

enligt c. Villkoren om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer 

och villkor ska tydligt ange på vilka grunder sådant vite ska utgå, 

inklusive beskrivning av vad som ska anses utgöra en avvikelse 

från utfästa nivåer och villkor. Villkoren ska även ange när 

TeliaSonera ska utge avtalsvite och vilka belopp som ska utges i 

varje enskilt fall. Avtalsviten ska vara skäliga utifrån syftet att de 

ska ge TeliaSonera tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt 

åtgärda varje enskild avvikelse från utfästa nivåer eller villkor. 

TeliaSonera ska utan betalningsuppmaning betala avtalsvite till 

grossistkunden vid närmast följande faktureringstillfälle efter 

avvikelsen. 

e. Alla priser och ersättningar som grossistkunden ska betala med 

anledning av avtalet ska framgå och vara uppdelade på de olika 

tjänster och funktionaliteter som ingår i telefoniabonnemanget och 

i samband med TeliaSoneras tillhandahållande av abonnemanget 
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till grossistkunden. När TeliaSonera har rätt att ensidigt ändra ett 

pris eller en ersättning, ska grossistkunden meddelas senast 90 

dagar i förväg om varje faktiskt tillämpad höjning. En ensidigt 

bestämd höjning av pris eller ersättning får inte träda i kraft 

förrän 90 dagar från det att TeliaSonera meddelat grossistkunden 

om höjningen. Fristen om 90 dagar gäller inte när TeliaSonera 

ändrar sitt pris till följd av PTS tillsyn eller beslut eller till följd av 

domstols avgörande. 

f. Villkoren för betalning, fakturering och faktureringsunderlag ska 

vara tydligt beskrivna och rimliga. Faktureringsunderlagen till 

grossistkunden, inklusive faktureringsunderlagen för resttrafik, 

ska vara utformade så att det möjliggör för grossistkunden att 

kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare.  

g. När TeliaSonera som förutsättning för tillhandahållande av 

telefoniabonnemangen uppställer krav på ekonomisk säkerhet 

eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk ska detta 

framgå tydligt av villkoren, inklusive på vilka grunder kredit-

värdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska 

vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som TeliaSonera har 

dels vid avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod.  

h. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om tillhanda-

hållande av telefoniabonnemangen ska vara rimliga. 

i. Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga avtals-

brott som kan leda till uppsägning ska framgå av avtalet om 

tillhandahållande av telefoniabonnemangen. De avtalsbrott som 

kan leda till uppsägning ska vara sådana att en uppsägning är en 

rimlig och adekvat åtgärd med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet.  

3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om telefoni-

abonnemang till grossistkund endast när det finns objektivt sett god-

tagbara skäl för vägran. Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas 

objektivt sett godtagbara skäl att vägra leverans av telefoniabonne-

mang  

• när TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 

genomföra tillhandahållandet av telefoniabonnemang,  

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 

kommunikationsnät eller dess användare skadas,  

• när TeliaSonera kan visa att kommunikationsnätets 

driftsäkerhet och slutanvändarnas personliga integritet 

äventyras,  

• när TeliaSonera inte har fått de uppgifter från grossistkunden 

som är nödvändiga för att telefoniabonnemanget ska kunna 

levereras och som grossistkunden har tillgång till, eller 

• när det finns anledning för TeliaSonera att anta att det saknas 

ett giltigt avtal mellan grossistkunden och slutanvändaren. 
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4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en begäran om telefoni-

abonnemang till grossistkund, ska företaget utan dröjsmål skriftligen 

upplysa motparten om sin avsikt att vägra tillhandahållande och ange 

skälen för sin vägran samt lämna sådan information att motparten kan 

avgöra om denne kan vidta åtgärder för att abonnemanget ska kunna 

tillhandahållas. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 

 

 
2. Skyldighet att tillhandahålla grossistkunderna stödsystem 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran tillhandahålla de driftsäkra och funktionella stödsystem, 

inklusive affärsrelaterade funktioner och administrativa rutiner, via 

effektiva gränssnitt som behövs för att grossistkundens hantering av 

telefoniabonnemangen i relation till såväl TeliaSonera som 

slutanvändare ska vara kostnadseffektiv.  

2. TeliaSonera ska tillhandahålla grossistkunden all den information, 

exempelvis dokumentation och programspecifikation, som behövs för 

att grossistkundens användning, systemutveckling, implementering 

och drift av stödsystemen ska kunna genomföras kostnadseffektivt.  

3. Vid systemfel eller systemavbrott i ett stödsystem som används för 

hantering av telefoniabonnemangen, ska TeliaSonera omedelbart vidta 

de åtgärder som behövs för att hantering (exempelvis beställning eller 

felavhjälpning) ska kunna genomföras utan dröjsmål, exempelvis 

genom att TeliaSonera ställer manuella resurser till förfogande för 

hanteringen. 

4. TeliaSonera ska vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering 

eller annan ändring i stödsystemen som används för hantering av 

telefoniabonnemangen och som påverkar grossistkundens verksamhet, 

beakta dennes behov, kostnader och eventuella olägenheter till följd 

av ändringen.  

5. Vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan 

ändring i stödsystemen som används för hantering av telefoniabonne-

mangen som avses i punkten 4, eller vid ändring av administrativa 

rutiner, som leder till att grossistkunden även behöver göra större 

anpassningar i sina egna gränssnitt, system eller interna rutiner, ska 

TeliaSonera även samråda med grossistkunden om hur förändringen 

ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och 

driftsäkert sätt. TeliaSonera ska ge grossistkunden tillgång till all nöd-

vändig information som behövs för att denne ska få rimlig tid - minst 

90 dagar efter avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs 

för att anpassa sin verksamhet till TeliaSoneras planerade ändring. Om 
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grossistkunden begärt testkörning av sina system mot de stödsystem 

som TeliaSonera tillhandahåller till följd av ändringen, får TeliaSonera 

inte genomföra ändringen förrän all rimlig testkörning slutförts.  

6. När TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som 

TeliaSonera använder självt och som motsvarar de stödsystem som 

ska tillhandahållas grossistkunden enligt punkten 1, ska motsvarande 

förbättringar samtidigt genomföras i de system som TeliaSonera 

tillhandahåller för grossistkundernas hantering.  

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 

 

 3. Skyldighet att tillämpa marginalbaserad prissättning 
 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska tillämpa 

marginalbaserad prissättning vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder enligt skyldighet 1. Med 

marginalbaserad prissättning avses följande:  

a. TeliaSoneras grossistpris får högst motsvara den genomsnittliga 

intäkten, exklusive moms, som företaget har för PSTN-

abonnemang, på slutkundsmarknaden minskat med en 

procentuell marginal.  

b. Den genomsnittliga intäkten för PSTN-abonnemangen på 

slutkundsmarknaden ska beräknas utifrån en tidsperiod avseende 

de senaste tolv månaderna.  

c. TeliaSoneras marginal mellan telefoniabonnemang till 

grossistkund och den genomsittliga intäktsnivån för PSTN-

abonnemang på slutkundsnivå, ska bestämmas utifrån de 

kostnader som naturligen förknippas med PSTN-abonnemangen 

på slutkundsmarknaden men som företaget kan undvika när de 

erbjuder abonnemangsformen på grossistnivå istället för på 

slutkundsmarknaden (så kallade avoidable costs, exempelvis 

försäljningsomkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader 

för kundtjänst och fakturering). 

d. Marginalen enligt c, ska justeras med sådana kostnader som 

tillkommer eller avgår i grossistledet. En sådan justering av 

marginalen ska så långt som möjligt beräknas enligt de principer 

som tillämpas vid beräkningar enligt LRIC-metoden.  

e. Om TeliaSonera tillämpar engångsavgifter mot slutanvändare ska 

dessa engångsavgifter läggas till grund för en beräkning av 

motsvarande engångsavgifter för grossistkund. Grossistkunden 

ska då betala ett pris som högst uppgår till engångsavgiften för 

slutanvändaren minskat med den marginal som bestämts för 
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telefoniabonnemang till grossistkunder. 

f. TeliaSonera ska, om företaget förändrar sin prissättning på 

slutkundsmarknaden så att klämeffekter kan uppstå, justera 

beräkningen enligt b, för att avspegla den vid var tid gällande 

genomsnittliga intäkten för PSTN-abonnemang på 

slutkundsmarknaden. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 11 och 12 § 

LEK till följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden 

Fast tillträde. 

 

 4. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska tillämpa 

icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder. Med icke-diskriminerande 

villkor avses i synnerhet att TeliaSonera ska 

a. ge grossistkunder under likvärdiga förhållanden likvärdiga villkor, 

b. tillhandahålla sådana telefoniabonnemang till grossistkunder som 

säkerställer att slutanvändarna, via återförsålt abonnemang, får 

samma kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive 

felavhjälpning) som TeliaSonera erbjuder de slutanvändare som 

har sitt abonnemang direkt genom företaget,  

c. ge grossistkunderna samma kvalitet och villkor som TeliaSoneras 

egen slutkundsorganisation får vad gäller  

i. leveranstid, 

ii. leveransprecision,  

iii. felavhjälpningstid, och 

iv. felavhjälpningsprecision, samt   

v. tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 

och administrativa rutiner, samt information. 

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 6 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 

 

 

 5. Ersättnings- och debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster 
 

 1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska tillgodose 

varje rimlig begäran från annan operatör om ersättning för de 
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betalsamtal som TeliaSoneras slutanvändare ringt till en sådan leve-

rantör av betalteletjänster, massanropstjänster eller nationella 

nummerupplysningstjänster som är ansluten i den begärande 

operatörens kommunikationsnät.  

2. När TeliaSonera debiterar sina slutanvändare för betalteletjänster, 

massanropstjänster och nationella nummerupplysningstjänster som 

annan operatör har begärt ersättning för, ska TeliaSonera fakturera 

slutanvändarna med endast det belopp som tjänsteleverantörens 

operatör har begärt. 

3. TeliaSonera ska tillämpa reciproka villkor vid avtal med annan operatör 

om ersättning för betalteletjänster, massanropstjänster och nationell 

nummerupplysningstjänster. När villkor saknas för en typ av tjänst ska 

villkoren för betalteletjänster tillämpas. En annan operatörs begäran 

om ersättning och debitering ska tillgodoses så länge de tjänster som 

ersättningen avser följer vad som är objektivt godtagbart att kräva ur 

affärsetisk synvinkel. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 

 6. Skyldighet att inte debitera slutanvändare kostnader för 

operatörsbyte m.m. 

 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska genomföra 

följande byten utan kostnad för slutanvändaren: 

a. när slutanvändare byter från ett telefoniabonnemang tecknat direkt 

med TeliaSonera till ett abonnemang via sådant återförsålt 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1, 

b. när slutanvändare byter mellan leverantörer för sådant återförsålt 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1,  

c. när slutanvändaren i samband med byte mellan sådana återförsålda 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1 även byter till den nya 

abonnemangsleverantören för sina samtalstjänster, och 

d. när slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1 väljer eller ändrar sitt 

prefixval. 

2. När en slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 

abonnemang som avses i skyldighet 1 byter till sin abonnemangs-

leverantör för leverans av samtalstjänster får TeliaSonera endast 

debitera abonnemangsleverantören för sådana avgifter som direkt kan 

hänföras till kostnaderna för den aktuella åtgärden. Avgifterna ska så 

långt som möjligt beräknas enligt LRIC-metodens principer.   
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PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 5 kap. 13 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde.  

 

Marknaderna Fast samtalsoriginering samt Fast 
samtalsterminering 

 7. Skyldighet att bedriva samtrafik. 
 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller 

avser att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (den 

begärande operatören), dvs. TeliaSonera ska vidta de åtgärder som 

behövs för att samtrafiken ska fungera, exempelvis ska företaget 

a. tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs 

kommunikationsnät för utbyte av samtrafik (direktförbindelse), 

vilket bland annat medför att TeliaSonera ska ge den begärande 

operatören tillträde till utrymmen för inplacering av utrustning 

samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att samtrafik ska 

kunna utbytas över hopkopplingspunkten, 

 

b. tillhandahålla kretskopplad samtalsoriginering från en fast 

nätanslutningspunkt vid vilken en slutanvändare är ansluten fram 

till en hopkopplingspunkt i det övriga allmänna 

kommunikationsnätet från vilken den begärande operatören kan 

framföra samtalet och därtill sådant hörande faktureringsunderlag 

som möjliggör att den begärande operatören kostnadseffektivt 

kan fakturera sina slutanvändare, 

c. tillhandahålla samtalsterminering i sitt allmänna 

kommunikationsnät från den hopkopplingspunkt där samtal 

överlämnas av annan operatör och fram till den 

nätanslutningspunkt, oavsett teknik och typ av anslutning, där 

slutanvändaren kan ta emot samtal via geografiskt 

telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster eller 

telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster ur svensk 

telefoninummerplan som TeliaSonera kontrollerar termineringen 

till,  

d. vidta de åtgärder som behövs för att slutanvändare ska kunna nå 

varandra på avsedda telefonnummer eller för att slutanvändare 

ska kunna få tillgång till tjänster i de allmänna 

kommunikationsnäten, exempelvis ska TeliaSonera utan dröjsmål 

implementera de telefonnummer ur svensk telefoninummerplan 

som den begärande operatören tilldelats och öppna 

 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 18 
 

telefonnumren för trafik,  

e. tillhandahålla nätkapacitet mellan hopkopplingspunkt i 

TeliaSoneras kommunikationsnät och en hopkopplingspunkt i den 

begärande operatörens kommunikationsnät (operatörsaccess). 

2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 

tillhandahålla de tjänster eller produkter som avses i punkten 1. 

Villkoren för TeliaSoneras tillhandahållande ska, när den andra 

operatören begär det, omfatta åtminstone följande. 

a. Skriftligt avtal om tillhandahållandet av tjänsterna och 

produkterna. 

b. Tjänsternas respektive produkternas omfattning ska motsvara det 

som TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1 och 

omfattningen ska medge en ändamålsenlig användning. 

c. Alla priser och ersättningar som den begärande operatören ska 

betala ska framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika 

tjänster respektive produkter som ingår. När TeliaSonera har rätt 

att ensidigt ändra ett pris eller en ersättning, ska den begärande 

operatören meddelas senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt 

tillämpad höjning. En ensidigt bestämd höjning av pris eller 

ersättning får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar från det att 

TeliaSonera meddelat den begärande operatören om höjningen. 

Fristen om 90 dagar gäller inte när TeliaSonera ändrar sitt pris till 

följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller 

revideringar av LRIC-metoden eller till följd av domstols 

avgörande. 

d. Villkoren för administrativa rutiner, inklusive rutiner för 

fakturering, avräkning och betalning samt faktureringsunderlag 

ska vara tydligt beskrivna och för ändamålet så enkelt utformade 

som möjligt. 

e. När TeliaSonera som förutsättning för att tillhandahålla tjänsterna 

eller produkterna uppställer krav på ekonomisk säkerhet eller 

andra villkor för fördelning av ekonomisk risk, ska detta tydligt 

framgå av villkoren, inklusive på vilka grunder kreditvärdigheten 

prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska vara rimlig 

och avspegla den ekonomiska risk som TeliaSonera har dels vid 

avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod.  

f. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet ska möjlig-

göra att parterna inom pågående avtalsperiod kan nå en 

överenskommelse om fortsatt avtal.  

g. Avtalets giltighetstid ska vara skälig och minst tre månader. 

Uppsägningsvillkoren ska vara skäliga och ange vilka väsentliga 
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avtalsbrott som kan leda till uppsägning. De avtalsbrott som kan 

leda till att ett avtal sägs upp ska vara sådana att en uppsägning 

är en rimlig och adekvat åtgärd.  

3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om sådana 

tjänster och produkter som omfattas av punkten 1 endast när det finns 

objektivt sett godtagbara skäl för att vägra tillhandahållandet. 

Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt sett godtagbart 

skäl att vägra tillgodose en rimlig begäran  

• när det saknas tekniska möjligheter att genomföra tillhanda-

hållandet, 

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 

kommunikationsnät eller dess användare skadas,  

• när TeliaSonera kan visa att kommunikationsnätets 

driftsäkerhet och slutanvändarnas personliga integritet 

äventyras,  

• när den begärande operatören tillhandahåller TeliaSonera 

motsvarande tjänst eller produkt men där den begärande 

operatören uppställer sådana villkor för tillhandahållandet av 

sina tjänster/produkter som inte är rimliga, eller 

• när TeliaSonera inte får ersättning inom rimlig tid, eller det 

finns en avsevärd risk för att ersättning uteblir, för den trafik 

som utbyts eller kommer att utbytas över den begärande 

operatörens hopkopplingspunkt till TeliaSoneras 

kommunikationsnät. 

4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en annan operatörs 

begäran om sådana tjänster eller produkter som omfattas av punkten 

1, ska företaget utan dröjsmål skriftligen upplysa operatören om sin 

avsikt att vägra tillgodose begäran och ange skälen för sin vägran samt 

lämna sådan information att den begärande operatören kan avgöra om 

denne kan vidta åtgärder för att tillhandahållandet ska kunna ske. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

samtalsoriginering och dess individuella marknad Fast samtalsterminering. 
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 8. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för 
direktförbindelse, samtalsoriginering och operatörsaccess. 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid 

tillhandahållandet av direktförbindelse, enligt skyldighet 7.1 a, och 

samtalsoriginering, enligt skyldighet 7.1 b, tillämpa kostnads-

orienterad prissättning enligt följande kriterier.  

a. i) 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 särkostnader hos 

en effektiv operatör som använder sig av modern teknik. 

Metoden inkluderar ett påslag för fördelade samkostnader 

som en effektiv operatör har under konkurrensmässiga 

förhållanden. Dock får inte fördelade samkostnader, vilka 

hade varit hänförliga till samtalstermineringstjänster, 

inkluderas som påslag vid beräkning av kostnadsorienterad 

prissättning för samtalsorigineringstjänster. 

 

ii) De för priset relevanta kostnaderna är de kostnadsresultat 

som framgår av vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen för samtrafik i det fasta allmänna 

kommunikationsnätet, framtagen i enlighet med PTS 

föreskrifter (PTSFS 2004:5 senast ändrad genom PTSFS 

2013:2) om LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning (LRIC-föreskrifterna).. 

b. Från och med dagen för detta besluts ikraftträdande till och 

med den 31 december 2013 gäller, till skillnad från vad som 

anges i punkt a, dock följande. De för priset relevanta 

kostnaderna är till 6/7 de kostnadsresultat som framgår av 

PTS vid var tid senast fastställda version av hybridmodellen, 

som avses i punkt a, och till 1/7 de kostnadsresultat som 

framgår av PTS hybridmodell version 4.1. 

c. Avkastningskravet ska vid den kostnadsorienterade 

prissättningen vara beräknat enligt den s.k. WACC-metoden 

(Weighted Average Cost of Capital) baserad på CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

d. TeliaSonera får inte utforma sin prissättning på ett 

konkurrensbegränsande sätt. TeliaSoneras genomsnittliga 

pris per tjänst ska motsvara den genomsnittliga kostnaden 

per tjänst enligt vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen. Leverans och hyra ses som olika tjänster.  

2. TeliaSonera ska när företaget tillhandahåller operatörsaccess, 

enligt skyldighet 7.1 e, beräkna det kostnadsorienterade priset i 

enlighet med den s.k. FDC-metoden (FDC - Fully Distributed Cost) 

till faktiska (bokförda) historiska kostnader. Med historiska 
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kostnader avses kostnader som operatören faktiskt har haft med 

beaktande av redan gjorda avskrivningar. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 11 och 12 § 

LEK till följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

samtalsoriginering.  
 

 

 9. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för fast 

samtalsterminering 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid 

tillhandahållandet av samtalsterminering, enligt skyldighet 7.1 c, 

tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt följande kriterier.  

a. i) 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.  

 

ii) De för priset relevanta kostnaderna är de kostnadsresultat 

som framgår av vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen för samtrafik i det fasta allmänna 

kommunikationsnätet, framtagen i enlighet med PTS 

föreskrifter (PTSFS 2004:5 senast ändrad genom PTSFS 

2013:2) om LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning (LRIC-föreskrifterna). 

b. Från och med dagen för detta besluts ikraftträdande till och 

med den 31 december 2013 gäller, till skillnad från vad som 

anges i punkt a, dock följande. De för priset relevanta 

kostnaderna är till 6/7 de kostnadsresultat som framgår av 

vid var tid senast fastställda version av hybridmodellen som 

avses i punkt a och till 1/7 de kostnadsresultat som framgår 

av PTS hybridmodell version 4.1. 

c. Avkastningskravet ska vid den kostnadsorienterade 

prissättningen vara beräknat enligt den s.k. WACC-metoden 

(Weighted Average Cost of Capital) baserad på CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

d. TeliaSonera får inte utforma sin prissättning på ett 

konkurrensbegränsande sätt. TeliaSoneras genomsnittliga 

pris per tjänst ska motsvara den genomsnittliga kostnaden 

per tjänst enligt vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen. Leverans och hyra ses som olika tjänster.  

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 11 och 12 § 

 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 22 
 

LEK till följd av att företaget har ett betydande inflytande på dess individuella 

marknad för Fast samtalsterminering. 

 

 10. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 

samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska på icke-

diskriminerande villkor tillhandahålla de tjänster och produkter som 

omfattas av skyldighet 7 vilket innebär att TeliaSonera ska 

a. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot 

andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster/produkter, samt 

b. tillhandahålla de tjänster/produkter och den information som 

TeliaSonera erbjuder andra med samma villkor och med samma 

kvalitet som gäller för dess egna tjänster/produkter eller för 

dotterbolags eller samarbetspartners tjänster. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 6 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

samtalsoriginering och dess individuella marknad Fast samtalsterminering.  

 

Insynsskyldigheter 

 11. Skyldighet att särredovisa 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska skilt från 

annan verksamhet redovisa kvantitet, intäkter respektive kostnader för 

telefoniabonnemang till grossistkunder samt operatörsaccess. Av 

särredovisningen för respektive tjänst och produkt ska även framgå:   

a. interna priser och köp mellan olika verksamheter inom företaget, 

och 

b. vilka marginaler som företaget har i grossist- respektive 

slutkundsledet. 

2. TeliaSonera ska även särredovisa andra verksamheter där så är 

nödvändigt för att åstadkomma transparens och möjliggöra en 

bedömning av om skyldigheter om icke-diskriminering efterlevs och om 

korssubventionering sker.  

3. TeliaSonera ska vid utformningen av särredovisningen beakta de 

riktlinjer som framgår av Europeiska gemenskapernas kommissions vid 

var tid gällande rekommendation om särredovisnings- och 

kostnadsredovisningssystem.  
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PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 7 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 

 

 12. Skyldighet om nyckeltal för hanteringen av telefoniabonnemang 

till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska offentlig-

göra nyckeltal enligt a) - d) nedan. Av respektive nyckeltal ska framgå 

det sammanlagda utfallet av TeliaSoneras hantering av telefoni-

abonnemang till samtliga grossistkunder. Av nyckeltalen ska även 

framgå utfallet av TeliaSoneras interna hantering av motsvarande tjänst. 

Nyckeltalen ska utan att ytterligare stödinformation behövs tydligt och 

begripligt visa utfallet per kalendermånad. 

a. Genomsnittlig leveranstid för respektive kategori av hanterings-
fallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av abonnemang 

till annan adress, dvs. från den tidpunkt som vid vilken 

grossistkunden har uppfyllt villkoren för en beställning och fram 

till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från 

TeliaSonera om att det som beställts har levererats felfritt. När 

det som har beställts inte fungerar i enlighet med vad som utfästs 

av TeliaSonera, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då det 

beställda fungerar på avsett sätt. 

b. Genomsnittlig leveransprecision för respektive kategori av 
hanteringsfallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av 

abonnemang till annan adress, dvs. andelen korrekta leveranser 

inom överenskommen leveranstid. När klarrapport om slut-

leverans har skickats men tjänsten inte fungerar på avsett sätt, 

ska leveransen ifråga inte ingå i andelen korrekta leveranser.  

c. Genomsnittlig felavhjälpningstid för åtgärdande av avbrott i 
slutanvändares möjlighet att använda abonnemang, dvs. från den 

tidpunkt då grossistkunden har uppfyllt villkoren för en begäran 

om felavhjälpning och fram till den tidpunkt då grossistkunden har 

mottagit klarrapport från TeliaSonera och felet har avhjälpts. När 

grossistkunden reklamerar felavhjälpningen, ska tiden räknas 

fram till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit en ny 

klarrapport.  

d. Genomsnittlig felavhjälpningsprecision för åtgärdande av avbrott i 
slutanvändares möjlighet att använda abonnemang, dvs. andelen 

anmälda fel som åtgärdats av TeliaSonera inom avtalad tid. När 

grossistkunden reklamerar felavhjälpningen, ska tiden räknas 

fram till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit en ny 

klarrapport. 

2. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalen på en hemsida som PTS 
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anvisar, och som är tillgänglig kostnadsfritt för alla. Offentliggörandet 

ska göras kvartalsvis senast den 15:e i månaden efter att närmast före-

gående kvartal har löpt ut.   

3. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalens mätpunkter på processkartor 

som visar alla relevanta ingående aktiviteter för dels TeliaSoneras 

hantering av telefoniabonnemang till grossistkunderna, dels 

TeliaSoneras interna hantering av motsvarande tjänst. Mätpunkterna 

och processkartorna ska vara sådana att de nyckeltal som offentliggörs 

är relevanta och jämförbara. Offentliggörandet ska ske på samma ställe 

som nyckeltalen ska offentliggöras enligt punkten 2.  

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 5 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 

 13. Skyldighet att tillämpa viss kostnadsredovisningsmetod 
 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vad avser 

telefoniabonnemang för grossistkunder tillämpa en metod för 

kostnadsredovisning av vilken det framgår vilka kostnader TeliaSonera 

kan undvika när företaget erbjuder abonnemanget på grossistnivå 

istället för på slutkundsmarknaden (dvs. så kallade avoidable costs) 

uppdelat på respektive slutanvändarerbjudande. Av 

kostnadsredovisningen för respektive slutanvändarerbjudande ska 

framgå TeliaSoneras totala intäkter respektive kostnader i detaljistledet 

för att tillhandahålla PSTN-abonnemang och TeliaSoneras tillkommande 

kostnader för att tillhandahålla telefoniabonnemangen till grossister 

samt, i förekommande fall, hur kostnader har fördelats mellan 

slutanvändare och grossistledet. 

2. TeliaSonera ska ha en beskrivning av kostnadsredovisningsmetoden för 

telefoniabonnemang till grossistkunder och LRIC-metoden för tjänster 

och produkter som omfattas av skyldighet 8.1.a respektive skyldighet 

9.1.a tillgänglig för allmänheten på sin webbplats och, vad avser LRIC, 

kostnadsredovisningsmetoden med en länk till PTS webbplats för LRIC-

metoden. 

3. TeliaSonera ska vad avser operatörsaccess redovisa kostnader utifrån en 

beräkning av självkostnader för den reglerade produkten på en kalkyl av 

huvudsakligen nedlagda bokförda kostnader (Fully Distributed Cost-

metoden). 

PTS ålägger TeliaSonera dessa skyldigheter med stöd av 4 kap. 11 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde, marknaden Fast samtalsoriginering och dess individuella marknad 

Fast samtalsterminering. 
 

 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 25 
 

 14. Skyldighet att offentliggöra referenserbjudande 
 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska i referens-

erbjudande offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhandahållande av 

de tjänster och produkter som omfattas av skyldigheterna 1, 2, 5 och 7. 

Referenserbjudandena ska innehålla alla uppgifter om och villkor för 

tillhandahållandet av dessa tjänster och produkter och omfatta 

åtminstone följande: 

a. fullständig beskrivning av vad tjänsterna respektive produkterna 

består av, 

b. beskrivning av kvaliteten för respektive tjänst och produkt,  

c. beskrivning av tjänsternas och produkternas tekniska 

specifikationer och nätegenskaper, 

d. villkoren för tillhandahållande och användning, dvs. beskrivning 

av orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran 

om leverans, beskrivning av serviceåtaganden och rutiner för 

åtgärdande av fel, samt vad avser telefoniabonnemang till 

grossistkunder, även villkoren för tillhandahållande av stöd-

system, all dokumentation för stödsystem, information om 

administrativa rutiner samt övrig information som behövs för att 

grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemangen 

enligt skyldighet 1,  

e. villkoren för avtalsviten enligt skyldigheten 1.2.d, 

f. priser, uppdelade på de olika komponenter som ingår i respektive 

tjänst och produkt, inklusive förekommande rabatter och 

rabattens beräkningsgrund, och ersättningar som kan komma att 

debiteras 

g. villkoren för fakturering och betalning samt i förekommande fall 

faktureringsunderlag och avräkning,  

h. villkoren för krav på ekonomisk säkerhet,  

i. villkoren om avtalets giltighetstid samt villkoren för förändring av 

tillhandahållandet, omförhandling och uppsägning av avtalet. 

2. TeliaSonera ska hålla referenserbjudande enligt punkten 1 offentliga på 

sin webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt sätt 

utan kostnad.  

3. TeliaSonera ska på sin webbplats i nära anslutning till respektive 

referenserbjudande offentliggöra förändringar av referenserbjudandets 

villkor senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. 

Förändringar av referenserbjudande får inte gälla förrän 90 dagar från 

det att förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte 

sänkningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när 

TeliaSonera ändrar sitt referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller 

beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av hybridmodellen eller 
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till följd av domstols avgörande. 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 5 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde, marknaden Fast samtalsoriginering och dess individuella marknad 

Fast samtalsterminering. 

 

 Förordnande om hur beslutet ska gälla 
 

 

1. PTS förordnar att detta beslut gäller från den 1 juli 2013. När det gäller 

TeliaSonera AB:s och dess berörda dotterbolags (TeliaSonera) 

tillhandahållande av de tjänster och produkter som omfattas av 

skyldighet i detta beslut gäller skyldigheten från och med dagen för 

detta beslut, oavsett när de avtal som ligger till grund för 

tillhandahållandet av tjänsterna eller produkterna har ingåtts. 

2. PTS upphäver sina beslut den 4 november 2009 i ärenden med dnr 09-

9035, 09-9036 och 09-9037. PTS förordnar att besluten gäller för 

TeliaSoneras tillhandahållande av samtrafik till och med dagen före detta 

beslut.  
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1 Reglering för ökad konkurrens och 
harmonisering 

1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess 
sammanhang 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är en implementering av 
bestämmelserna i det s.k. ramdirektivet1 och det s.k. tillträdesdirektivet2. PTS 
sektorsspecifika reglering av operatörer som förfogar över respektive 
tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och -tjänster är ett led i den 
svenska implementeringen. Direktiven fastställer uppgifter för nationella 
regleringsmyndigheter och inrättar en rad förfaranden för att säkerställa en 
harmoniserad tillämpning av regelverket inom hela gemenskapen.3 

De nationella regleringsmyndigheternas sektorsspecifika reglering utifrån 
direktiven, omfattar att: 

• fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag 
att det kan vara motiverat att införa sektorsspecifik reglering (i detta 
beslut avsnitt 3-4),  

• identifiera företag med betydande inflytande (i detta beslut avsnitt 5), 
samt 

• meddela beslut om skyldigheter (i detta beslut avsnitt 7-9).4  

EU-kommissionen har särskilda befogenheter när det gäller de nationella 
regleringsmyndigheternas, inklusive PTS, nationella implementering av 
bestämmelserna i ram- och tillträdesdirektivet.5 Även EU:s övriga nationella 
regleringsmyndigheter har vissa befogenheter. Dessa agerar främst genom 

                                                 
1Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), fortsättningsvis benämnt 
ramdirektivet, se bilaga 1. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv), fortsättningsvis 
benämnt tillträdesdirektivet, se bilaga 1. 
3 Artikel 1.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring 
av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, fortsättningsvis benämnt ändringsdirektivet, se bilaga 1. 
Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), är syftet med att främja konkurrensen och 
den internationella harmoniseringen inom området elektronisk kommunikation. 
4 8 kap. 5 och 6 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), samt artikel 16 i ramdirektivet. 
5 Artiklarna 7, 7a, 15 och 19 m.fl. i ändringsdirektivet. 
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organisationen Berec.6 Syftet med regleringsmyndigheternas samverkan inom 
Berec är att säkerställa en konsekvent tillämpning inom EU.7. 

1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om 
marknadsavgränsning och företag med betydande inflytande 

EU-kommissionen antar en rekommendation om vilka produkt- och tjänste-
marknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat för nationella 
regleringsmyndigheter att införa regleringsskyldigheter enligt bl.a. ram- och 
tillträdesdirektivet.8 Även om rekommendationer inom EU-rätten är s.k. soft law, 
har EU-kommissionen befogenhet att fatta beslut om att den nationella 
regleringsmyndigheten ska dra tillbaka sitt förslag till beslut när den nationella 
regleringsmyndigheten avser dels att definiera en marknad som skiljer sig från 
den som EU-kommissionen rekommenderat, dels identifierar om ett företag 
har ett betydande inflytande.9 De nationella regleringsmyndigheterna ska enligt 
ramdirektivet beakta EU-kommissionens rekommendationer i största möjliga 
mån.  

Ett beslut från EU-kommissionen om att regleringsmyndigheten ska dra 
tillbaka sitt beslutsförslag förutsätter att EU-kommissionen finner att förslaget 
till beslut skulle vara ett hinder mot den inre marknaden eller att EU-
kommissionen hyser allvarliga tvivel i fråga om åtgärden är förenlig med 
gemenskapsrätten.10  

1.1.2 EU-kommissionens befogenheter ifråga om skyldigheter 

År 2009 reformerades de direktiv som ligger till grund för den sektorsspecifika 
regleringen. Reformen var en följd av behovet av att fullborda den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation genom att stärka gemenskaps-
mekanismen för regleringen av operatörer med betydande inflytande på de 
viktigaste marknaderna.11 Genom det s.k. ändringsdirektivet har EU-
kommissionens befogenheter stärkts vad gäller de nationella regleringsmyndig-
heternas förslag till vilka skyldigheter ett företag med betydande inflytande ska 
påföras.12 De nationella regleringsmyndigheternas skönsmässiga befogenheter 
måste enligt ändringsdirektivet stämmas av med utvecklingen av en konsekvent 

                                                 
6 Berec är en förkortning av Body of European Regulators for Electronic Communications. Organisa-
tionen bildades i samband med reformerna av EU:s telekomregler (se ändringsdirektivet,) genom EU-
kommissionens beslut den 25 november 2009 (1211/2009). Berec har i uppgift att främja samarbete och 
koordinering mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen, särskilt vid implementeringen av 
EU:s regulatoriska ramverk. Berec och dess kontor är baserat i Riga, Lettland, 
7 Artikel 7 a 2 ramdirektivet med ändringsdirektiv.  
8 Artikel 15.1 ramdirektivet med ändringsdirektiv, bestämmelsen i detta avseende oförändrad jämfört med 
dess ursprungliga lydelse i ramdirektivet. 
9 Bestämmelsen i artikel 7 i ramdirektivet har ändrats 2009, se ändringsdirektivet. För de omständigheter 
som återges här saknas dock skillnad i sak jämfört med ramdirektivet i dess ursprungliga lydelse. 
10 Bestämmelsen i artikel 7 i ramdirektivet har ändrats 2009, se ändringsdirektivet. För de omständigheter 
som återges här saknas dock skillnad i sak jämfört med ramdirektivet i dess ursprungliga lydelse.  
11 Ändringsdirektivet skäl 3. 
12 Se artikel 7a ramdirektivet, införd genom ändringsdirektivet. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 29 
 

regleringspraxis och en konsekvent tillämpning av regelverket för att effektivt 
kunna bidra till den inre marknadens utveckling och fullbordan.13  

De nationella regleringsmyndigheterna ska, efter att ha underställt sitt förslag till 
beslut till EU-kommissionen, Berec och övriga regleringsmyndigheter, ha ett 
nära samarbete med dessa för att identifiera den effektivaste och lämpligaste 
åtgärden mot bakgrund av de mål som fastställs i direktivet, marknads-
aktörernas yttranden och behovet av att säkerställa spridningen av en enhetlig 
praxis.14 Sådant nära samarbete ska även bedrivas om Berec och EU-
kommissionen hyser allvarliga tvivel om att en föreslagen åtgärd är förenlig med 
gemenskapslagstiftningen. Om den nationella regleringsmyndigheten inte 
ändrar sitt förslag får EU-kommissionen utfärda en rekommendation om att 
myndigheten ska dra tillbaka sitt förslag. Om den nationella reglerings-
myndigheten inte ändrar eller drar tillbaka sitt förslag måste myndigheten ge en 
motiverad förklaring.15 

EU-kommissionen utfärdar rekommendationer, eller beslut om harmoniserad 
tillämpning av bestämmelserna, även när den konstaterar att det finns skillnader 
i hur de nationella regleringsmyndigheterna genomför sina regleringsuppgifter 
enligt bl.a. ram- och tillträdesdirektivet och dessa skillnader kan skapa hinder 
för den inre marknaden. Om en nationell regleringsmyndighet väljer att inte 
följa en sådan rekommendation ska den meddela EU-kommissionen detta och 
motivera sin ståndpunkt.16  

De nationella regleringsmyndigheterna ska anmäla ett beslutsutkast till EU-
kommissionen inom tre år från antagandet av en tidigare åtgärd som avser den 
marknaden.17 

1.2 Det europeiska samrådet av detta beslut 
Ett tidigare utkast till detta beslut har samråtts med EU-kommissionen, Berec 
och övriga regleringsmyndigheter.   

EU-kommissionen har yttrat i huvudsak följande.  
EU-kommissionens kommentarer infogas efter att notifieringen är genomförd.  
 
1.3 Tidigare fattade beslut  
PTS fastställde den 4 november 2009 med stöd av LEK att marknaden för Fast 
tillträde skulle bli föremål för förhandsreglering. TeliaSonera bedömdes ensamt 
ha ett betydande inflytande på marknaden och ålades skyldigheter.18  

                                                 
13 Ändringsdirektivet, skäl 18. 
14 Artikel 7a ramdirektivet, införd genom ändringsdirektivet. 
15 Utdrag ur artikel 7a ramdirektivet, införd genom ändringsdirektivet. 
16 Artikel 19.2 ramdirektivet, ändrad genom ändringsdirektivet.  
17 Artikel 16.6.a ramdirektivet, ändrad genom ändringsdirektivet jämfört med 8 kap. 11 a § LEK. 
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PTS fastställde vidare den 4 november 2009 med stöd av LEK att marknaderna 
för originering och terminering i individuella fasta allmänna 
kommunikationsnät skulle bli föremål för förhandsreglering. TeliaSonera 
bedömdes ensamt ha ett betydande inflytande på marknaden för originering 
medan flertalet operatörer bedömdes ha ett betydande inflytande på sina 
respektive individuella marknader för samtalsterminering, varför även de ålades 
skyldigheter.19  

PTS fattade under 2010 beslut om marknader för mobil samtalsterminering där 
åtta operatörer bedömdes ha ett betydande inflytande på sina respektive 
marknader och även ålades skyldigheter.20  

1.4 Företaget TeliaSonera AB med dotterbolag 
omfattas av detta beslut  

Detta beslut är riktat till TeliaSonera AB och berörda dotterbolag (gemensamt i 
detta beslut härefter kallade TeliaSonera) eftersom företaget är verksamt på 
marknader som detta beslut omfattar. En mer utförlig redogörelse för 
TeliaSoneras verksamhet och anledningarna till att PTS ska rikta ett beslut mot 
TeliaSonera ges i avsnitt 5.2. 

1.5 Huvuddragen i PTS prövning 
1.5.1 Avgränsning av marknader – produktmässigt och geografiskt 

Enligt EU-kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och 
tjänstemarknader från 200721 ska utgångspunkten för fastställande av 
marknader vara definitionen av slutkundsmarknader ur ett framtidsorienterat 
perspektiv, med beaktande av utbytbarheten på efterfråge- och utbudssidorna. 
Efter det att slutkundsmarknaderna har definierats kan regleringsmyndigheten 
gå vidare med att identifiera relevanta grossistmarknader.22 

PTS prövar i avsnitt 3 hur marknaderna för Fast tillträde, Fast originering och 
Fast terminering som EU-kommissionen fastställt som relevanta för 
förhandsreglering ska avgränsas utifrån de förhållanden som råder i Sverige. 

                                                                                                                             
18 PTS beslut den 4 november 2009 i ärende med dnr 09-9035. 
19 PTS beslut den 4 november 2009 med dnr 09-9036__9037, 09-9039, 09-9041-9059,09- 9061-9063. 
20 PTS beslut den 3 november 2010 med dnr 10-8734__8741. 
21 Kommissionens rekommendation 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 (2007/879/EG), 
fortsättningsvis benämnd EU-kommissionens rekommendation från 2007. 
22 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 4  
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Här beaktar PTS EU-kommissionens rekommendation från 2007 samt EU-
kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser.23  

PTS avgränsar marknaderna såväl produktmässigt som geografiskt. 
Produktmässigt avgränsas marknaderna så att de omfattar de tjänster som är 
utbytbara. Geografiskt avgränsas marknaderna så att de omfattar det område 
inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från 
angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader 
i konkurrensvillkoren. 

1.5.2 Fastställande av marknader som kan komma ifråga för 
förhandsreglering 

PTS prövar därefter (avsnitt 4) om de avgränsade marknaderna har sådana 
särdrag att det är motiverat att införa skyldigheter för företag med ett betydande 
inflytande på dessa. Prövningen görs utifrån de tre kriterier som EU-
kommissionen har angett.24 Endast de marknader där PTS bedömer att det 
finns (1) stora och varaktiga hinder för marknadsinträde, (2) en svag marknads-
dynamik samt (3) där konkurrensproblemen inte bedöms kunna avhjälpas inom 
ramen för generell konkurrenslagstiftning, blir föremål för prövning i nästa steg.  

PTS bedömning avser tiden fram till nästa revidering av marknadsanalysen, dvs. 
cirka tre år fram i tiden. 

1.5.3 Fastställande av operatör med betydande inflytande 

Därefter följer (avsnitt 5) PTS prövning av om något företag har ett betydande 
inflytande på sådan marknad som kan bli föremål för förhandsreglering. Det vill 
säga att PTS prövar om det finns ett företag med en sådan ställning att det i 
betydande omfattning skulle kunna uppträda oberoende av sina konkurrenter, 
sina kunder och i sista hand av konsumenterna.25 Om det konstateras att något 
företag har en sådan ställning på marknaden, ska det införas skyldigheter enligt 
LEK. 

I sin bedömning av marknadsinflytande följer PTS konkurrensrättslig praxis 
och beaktar de indikatorer som anges i EU-kommissionens riktlinjer.26  

Utgångspunkten för prövningen av om ett företag har ett betydande inflytande 
är företagets marknadsnärvaro, eller annorlunda uttryckt, hur stor andel av 
marknaden som företaget har. Den indikation som marknadsandelarna ger 
kompletteras med vissa andra indikatorer som PTS bedömer kan tala för, eller 
emot, att en eventuell hög marknadsandel leder till ett betydande inflytande. 
                                                 
23 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(2002/C 165/03) fortsättningsvis benämnt EU-kommissionens riktlinjer. 
24 EU-kommissionens rekommendation från 2007 skäl 5. 
25 8 kap. 6 § LEK och artikel 14 ramdirektivet.  
26 Jfr 8 kap. 6 § LEK..  
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1.5.4 Skyldigheter åläggs  

PTS avslutar sin prövning med att ålägga de skyldigheter som krävs för att 
komma till rätta med konkurrensproblemen på de aktuella marknaderna och för 
att uppfylla målen med lagstiftningen (avsnitt 7-9). Prövningen görs mot 
bakgrund av marknadssituationen, myndighetens erfarenheter från 
tillämpningen av den nuvarande regleringen samt resultatet från en 
framåtblickande bedömning av potentiella konkurrensproblem. Minst en av de 
skyldigheter som anges i 4 kap. 5-12 §§ LEK ska dock åläggas för att skapa 
förutsättningar för konkurrens där detta är möjligt, eller annars mildra de 
negativa effekterna av bristande konkurrens.  

Vid bedömningen av de konkurrensproblem som skulle kunna finnas i frånvaro 
av reglering beaktar PTS den gemensamma ståndpunkt som European 
Regulators’ Group (ERG, numera ersatt av BEREC27) har utarbetat i fråga om 
hur en regleringsmyndighet bör gå tillväga för att säkerställa att konkurrens-
problemen omhändertas på ett harmoniserat och konsekvent sätt.28 

Under rubriken PTS avgörande (i det inledande avsnittet) framgår vilka 
skyldigheter som myndigheten ålägger TeliaSonera genom detta beslut. För att 
underlätta läsningen av beslutet finns avgörandet även återgivet i anslutning till 
skälen för respektive avgörande.  

1.5.5 Hur beslutet ska gälla  

I avsnitt 10 redovisas hur detta beslut ska gälla och hur de beslut som tidigare 
fattats för marknaderna ska gälla.  

1.5.6 Bilaga 1 

PTS har i bilaga 1 redovisat de vanligast förekommande EU-rättsliga källorna 
och de förkortningar som används i detta beslut. 

  

                                                 
27 European Regulators’ Group (ERG) bildades genom EU-kommissionens beslut den 29 juli 2002 
(2002/627/EC). ERG är numera ersatt av Body of European Regulators for Electronic Communications 
(Berec) se fotnot 6 ovan. 
28 Revised ERG Common Position on the Approach to Appropriate Remedies in the ECNS regulatory 
framework. ERG (06) 33. 
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2 Beskrivning av telefonimarknaden 

I detta avsnitt beskriver PTS telefonimarknadens utveckling i stort, 
infrastrukturen för fasta telefonitjänster, de tjänster som slutanvändare 
använder för att ringa, marknadsdata samt de delar som ett samtal kan delas 
upp i och hur de produceras.  

2.1 Marknaderna konvergerar 
Utvecklingen för hur vi kommunicerar med varandra utvecklas successivt. Nya 
typer av tjänster växer fram som i viss mån kompletterar varandra, men även i 
viss utsträckning ses som substitut till den traditionella fasta telefonin. Generellt 
sett så växer den mobila telefonin medan den fasta telefonin minskar till viss del 
kompenserad av växande ip-telefoni. 

Historiskt sett har den traditionella kretskopplade fasta telefonin dominerat i 
fråga om hur slutanvändare har kommunicerat med varandra. Under senare tid 
har det kommit fram olika alternativ till detta, vilket ändrat förhållandet sett till 
hur vi kommunicerar. Främst har den mobila telefonin vuxit starkt under de 
senaste 20 åren men även ip-telefonin har vuxit stadigt de senaste 5-10 åren. 
Även andra former för kommunikation har vuxit fram över tiden såsom SMS, 
chatt, e-post och olika typer av sociala medier. 

Många använder sig av flertalet av dessa former för att kommunicera. Vilken 
form en individ väljer i det enskilda fallet beror bl.a. på i vilken utsträckning de 
ser olika tjänster som substitut till varandra. Avgörande är också var individen 
för tillfället befinner sig geografiskt och vad denna vill kommunicera. Prisnivå 
och prisstruktur påverkar också i stor grad hur vi väljer att kommunicera och 
där mobil telefoni under lång tid generellt sett varit dyrare än den fasta 
telefonin. Skillnaden där emellan minskar successivt och är idag, på en 
övergripande nivå, relativt liten. 

Utvecklingen har också gått mot att olika typer av tjänster levereras över ett och 
samma kommunikationsnät. Tidigare var det vanligt att en typ av tjänst 
levererades över ett separat kommunikationsnät. I takt med att 
kommunikationsnäten möjliggör leverans av flertalet tjänster har även 
utvecklingen av terminaler gått åt samma håll. I dag är det exempelvis vanligt 
med smarta telefoner som kan hantera flertalet av de erbjudna tjänsterna. 

I ljuset av denna konvergens (kommunikationsnät och terminal) har även 
paketerade erbjudanden vuxit sig starkare. I dag ingår exempelvis cirka 30 
procent av de totala fasta telefoniabonnemangen i någon form av paketlösning 
tillsammans med TV, bredband och/eller mobiltelefoni. För den mobila 
telefonin är idag över 60 procent av mobiltelefoniabonnemangen kombinerade 
med en datatjänst. 
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2.2 Infrastrukturen för fasta telefonitjänster 
TeliaSonera äger ett omfattande rikstäckande allmänt (kopparbaserat) 
kommunikationsnät som byggdes upp för att tillförsäkra Sveriges invånare 
tillgång till fasta telefonitjänster. Uppbyggnaden genomfördes under en 
tidsperiod när företaget ägdes av staten. TeliaSoneras fasta allmänna 
kommunikationsnät används fortfarande i stor utsträckning för att ansluta 
slutanvändare till en telestation för att dessa ska få tillgång till kretskopplad fast 
telefoni, även om slutanvändare inte alltid har en direkt avtalsrelation med 
TeliaSonera utan har sitt telefoniabonnemang via en operatör som återförsäljer 
abonnemanget. 

 

 

TeliaSoneras accessnät har anslutningar till i princip samtliga permanent-
bostäder och fasta verksamhetsställen i Sverige. Anslutningarna är kopplade till 
fler än 7 000 telestationer29. 

Accessnätet utgår vanligtvis från den telestation (lokalstation, RSS30) som är 
belägen närmast slutanvändaren. Nätet ger varje slutanvändare en permanent 
kundunik förbindelse som består av en parkabel av koppar som är uppdelad i 
ett antal delsträckor. Parkabeln förbinder nätanslutningspunkten hos slut-
användaren med en telestation.  

Transportnätet är den del av nätet som sammanbinder olika telestationer (noder) 
med varandra i ett geografiskt område (exempelvis stadsdelar eller orter). 

                                                 
29 TeliaSonera håller för närvarande på att modernisera sitt nät varför antalet telestationer kan komma att 
ändras. 
30 Remote Subscriber Stage. Kan även benämnas koncentrator eller utbrutet abonnentsteg. 
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Generellt gäller att ju större en operatör är, desto större geografisk utbredning och 
fler hopkopplingspunkter har operatören i sitt nät. Operatören får då generellt 
sett kortare sträckor för framföring av samtalstrafik och större skalfördelar vid 
sammankoppling med andra nät.  

En mindre operatör med en begränsad geografisk utbredning av sitt 
kommunikationsnät och med mindre samtalsvolym får generellt alltför långa 
överföringssträckor med alltför låg utnyttjandegrad och för små trafikvolymer 
till alltför många av de övriga operatörernas kommunikationsnät för att det ska 
vara affärsmässigt motiverat med direktförbindelser till alla dessa. Därför har en 
mindre operatör i hög utsträckning behov av att kunna utnyttja en transiterande 
operatör.  

När en operatör ansluter sig till en hopkopplingspunkt behöver operatören in-
vestera i den utrustning som ska användas för överföring till en annan hopkopp-
lingspunkt. Utrustningens främsta uppgift är att koncentrera samtalstrafiken 
och därigenom skapa en kostnadseffektiv överföring mellan hopkopplings-
punkterna.  

En enskild hopkopplingspunkt har ett relativt begränsat geografiskt upptagningsområde. 
För att en operatör ska kunna uppnå lönsamhet i sin produktion av fasta tele-
fonitjänster i en enskild hopkopplingspunkt, behöver operatören uppnå en hög 
kundtäthet i hopkopplingspunkten för att kunna få sådana samtalsvolymer att 
det medför tillräckliga skalfördelar och därmed konkurrenskraftiga kostnader.   

Hushåll och mindre företag är framförallt anslutna till det allmänna 
kommunikationsnätet via det kopparbaserade accessnätet. Det är i princip 
endast den operatör som äger det kopparbaserade accessnätet som finns 
etablerad med utrustning för kretskopplad telefoni på hopkopplingspunkter till 
det accessnätet. Det förekommer dock på allt fler av de större 
hopkopplingspunkterna att även andra operatörer har etablerat sig genom att 
placera in egen utrustning för att exempelvis ansluta kunder till Internet.  

Stora och medelstora företag samt organisationer är oftast anslutna till det allmänna 
kommunikationsnätet via optisk fiber. Optiska fiberanslutningar har en längre 
räckvidd än kopparbaserade och begränsar därför inte på samma sätt som det 
kopparbaserade kommunikationsnätet var operatören med kostnadseffektivitet 
kan etablera den hopkopplingspunkt dit slutanvändarna kan anslutas. För att 
uppnå lönsamhet behöver dock operatören ha en relativt hög kundtäthet så att 
samtalstrafiken i hopkopplingspunkten kan koncentreras och det blir möjligt att 
utnyttja möjliga skalfördelar. En operatör som har större kunder anslutna med 
fiber tillhandahåller ofta även andra tjänster än fasta telefonitjänster till slutan-
vändarna. Fiberanslutningen kan då samutnyttjas, vilket generellt sett resulterar i 
sänkta produktionskostnader.  
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Operatörens produktionskostnader påverkas framför allt av kundtäthet, samtals-
volymer, av den förädlingsnivå som resurserna anskaffas på samt av synergieffekter 
som kan finnas om operatören även tillhandahåller andra tjänster än fasta 
telefonitjänster. 

2.3 Den kretskopplade fasta telefonitjänsten 
För att beskriva vad som utgör telefonitjänster anser PTS det vara lämpligt att 
börja med fasta telefonitjänster31 baserade på kretskopplad teknik32.  

I princip kan samtliga hushåll, företag och organisationer i Sverige ansluta sig 
till kretskopplade (fasta) telefonitjänster utan större skillnader i villkoren. Den 
dominerande anslutningsformen vad avser det kretskopplade allmänna 
kommunikationsnätet är fortfarande PSTN. 

2.3.1  Anslutning till kommunikationsnätet en grundläggande 
förutsättning för samtal 

Ett allmänt kommunikationsnät mellan fasta nätanslutningspunkter är från en 
slutanvändares perspektiv uppdelat i två huvudfunktioner av betydelse för detta 
beslut:  

1. anslutningen (tillträdet) till, och  

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

Det är den operatör som har slutanvändarens utrustning ansluten via en fast 
nätanslutningspunkt till det övriga allmänna kommunikationsnätet som fysiskt 
tillhandahåller tillträdet till slutanvändaren.  

En förutsättning för att en slutanvändare ska ha möjlighet att använda sig av 
den kretskopplade telefonitjänsten är att slutanvändaren har en anslutning från 
(dvs. tillträde till) en fast nätanslutningspunkt33 via vilken slutanvändaren kan nå 
det allmänna kommunikationsnätet för inkommande och utgående samtal.  

Med samtal avses förbindelse för överföring av tal som medger tvåvägskom-
munikation.34 Det är den uppringande slutanvändaren som initierar samtalet 
genom signalering. Signaleringen är nödvändig för att ett samtal ska kunna 
kopplas upp i det allmänna kommunikationsnätet. För att två slutanvändare ska 

                                                 
31 Begreppet fast telefoni kan i andra sammanhang, exempelvis vad gäller samhällsomfattande tjänster (USO) 
definieras annorlunda.  
32 PSTN är en förkortning för Public Switched Telephone Network och är baserat på kretskopplad teknik.  
33 Begreppet fast nätanslutningspunkt kan i andra sammanhang, exempelvis vad gäller samhällsomfattande 
tjänster (USO) definieras annorlunda. Med fast nätanslutningspunkt avses i detta beslut något förenklat 
”jacket i väggen”. I sammanhang som rör samhällsomfattande tjänster används begreppet i frågor om 
tillgänglighet för slutanvändare.  
34 Jämför 1 kap. 7 § LEK. 
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kunna genomföra ett samtal med varandra krävs att samtalet kan framföras 
genom det allmänna kommunikationsnätet. I likhet med signaleringen sker sam-
talets framföring över slutanvändarnas anslutningar till det allmänna 
kommunikationsnätet. 

När slutanvändarens utrustning är ansluten till det allmänna 
kommunikationsnätet35 via en fast nätanslutningspunkt och har ett 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan, kan slutanvändaren ringa 
utgående samtal till telefonnummer ur svensk och internationell 
telefoninummerplan och nås av motsvarande inkommande samtal. Det finns i 
den svenska telefoninummerplanen två grundläggande principer för 
hanteringen av telefonnummer. Alla nummerserier ska vara öppna och kunna 
nås från alla elektroniska kommunikationsnät och det ska för slutanvändaren 
vara möjligt att nå nät och tjänster hos olika tjänsteleverantörer på ett likvärdigt 
sätt. 

2.4 Andra former av fasta telefonitjänster  
Det finns för slutanvändare idag alternativ till traditionella kretskopplade fasta 
telefonitjänster, framför allt olika former av ip-baserade telefonitjänster via 
exempelvis bredbandsanslutningar.  Därutöver finns även en mindre andel 
slutanvändare som använder sig av ISDN som anslutningsform. ISDN utgör 
dock endast två procent av det totala antalet fasta telefoniabonnemang. 

Bredbandstillväxten och teknikutvecklingen via andra accessnätstyper, såsom 
kabel-tv, xDSL och fiber, har öppnat möjligheter att erbjuda ip-baserad telefoni 
i större utsträckning än tidigare och ett flertal operatörer, både nationellt och 
lokalt, erbjuder ip-baserad telefoni.  

2.4.1 Ip-baserad telefoni fortsätter att växa 

Det finns olika typer av ip-baserad telefoni. Tjänsten kan vara fast (dvs. knuten 
till en fast nätanslutningspunkt vid en viss plats) eller nomadisk (dvs. möjlig för 
användaren att ta med sig till annan nätanslutningspunkt). Vidare finns det 
skillnader mellan olika typer av ip-baserad telefoni i fråga om slutanvändarens 
möjlighet att ta emot inkommande samtal, att nå användare av telefonnummer 
ur svensk och internationell telefoninummerplan, att ringa nödsamtal samt att 
kunna få tillgång till tillhörande tjänster.  

När det gäller ip-baserad telefoni som är kopplad till ett telefonnummer ur den 
svenska telefoninummerplanen (ip-baserad telefoni med nummer) kan 
slutanvändaren ringa till och ta emot samtal från andra användare med 
telefonnummer ur telefoninummerplanen. Den här typen av telefonitjänst har i 
                                                 
35 Ett allmänt kommunikationsnät definieras enligt 1 kap. 7 § LEK som ett elektroniskt 
kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätanslutnings-
punkter.  
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väsentliga delar egenskaper som motsvarar den kretskopplade telefonins 
egenskaper. Förutsättningarna för slutanvändare att ansluta sig till ip-baserad 
telefoni med nummer kan variera mellan olika delar av landet.  

Vid användning av den slags ip-baserade telefoni som inte tilldelats telefon-
nummer ur svenska eller internationella telefoninummerplaner (ip-baserad tele-
foni utan nummer) saknas ofta möjligheten för slutanvändaren att ringa till och 
ta emot samtal från slutanvändare som använder en telefonitjänst som tilldelats 
telefonnummer.  

När det gäller ip-baserad telefoni med nummer sker tillträde oftast via bred-
bandsanslutningar, i synnerhet vad gäller hushåll och mindre företag där 
tjänsten erbjuds som en tilläggstjänst till bredbandsabonnemanget. För företag 
är det dock inte ovanligt med andra typer av anslutningar. 

Figur 2 Antal abonnemang för fasta telefonitjänster36 

 

Det fortsatt huvudsakliga abonnemanget sett till antalet är den traditionella 
kretskopplade PSTN-tjänsten. PSTN-abonnemangen har successivt minskat i 
antal de senaste åren och uppgick vid halvåret 2012 till drygt 2,8 miljoner. 
Minskningen har tilltagit både i absoluta och relativa tal de senaste åren och 
PTS bedömning är att den trenden kommer att fortsätta. Det minskade antalet 
PSTN-abonnemang ersätts till viss del av ip-baserade abonnemang. 

                                                 
36 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24 
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Vid halvårsskiftet 2012 utgjorde ip-baserad telefoni med nummer 32 procent av 
de totala abonnemangen för fasta telefonitjänster, vilket är en ökning från 27 
procent vid samma tidpunkt året innan.  Abonnemangen för ip-baserad telefoni 
med nummer har ökat med 150 000 - 200 000 abonnemang årligen.37 Samtidigt 
har PSTN-abonnemangen minskat med drygt 400 000 abonnemang årligen de 
senaste åren. Trenden är att det totala antalet abonnemang för fasta 
samtalstjänster minskar över tiden.   

2.5 Marknadsaktörer  
Figur 3 nedan visar fördelningen av operatörernas marknadsandelar för det 
totala antalet fasta abonnemangenen (ip och PSTN). TeliaSonera har fortsatt 
den absolut största marknadsandelen om än något minskande. De fyra största 
operatörerna har ungefär 90 procent av det totala antalet abonnemang. PTS 
bedömer att det totalt sett finns ett femtiotal operatörer som tillhandahåller 
olika former av abonnemang för fast telefoni.  
 
Figur 3 Andel av fasta abonnemang38 

 

2.6 Intäkter och trafikvolymer för fasta 
telefonitjänster 

Den slutanvändare som har en fast telefonitjänst betalar normalt en fast avgift 
för abonnemanget, och för vissa tillhörande tjänster, samt en rörlig avgift för 
utgående samtal. Slutanvändarna utgörs av såväl hushåll som företag och andra 
typer av organisationer. Idag förekommer även andra prismodeller där 
exempelvis utgående samtal motsvarande viss samtalskostnad ingår i den fasta 
avgiften.  
                                                 
37 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24. 
38 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24 
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Figur 4 nedan visar den totala slutkundsintäkten samt totalt utgående antal 
minuter från slutkund i det fasta nätet uppdelat på PSTN och ip. Uppringt 
internet är exkluderat vad avser såväl volym som intäkter. Intäkterna inkluderar 
både fasta och rörliga avgifter. Både volymerna och intäkterna i det fasta nätet 
sjunker, volymerna sjunker dock relativt snabbare än vad intäkterna gör. 

Figur 4 Intäkts- och volymutveckling39 

 

För helåret 2011 utgjorde intäkterna för ip-baserad telefoni med nummer 
knappt 12 procent av de totala intäkterna för fast telefoni. Motsvarande siffra 
för volym var drygt 15 procent. Ip-telefonins andel av volym och intäkt skiljer 
sig därmed markant jämfört med andelen abonnemang som ligger på 32 
procent. 

2.7 Samtalets väg genom kommunikationsnätet  
2.7.1 Ett samtal kan delas upp i tre delar 

För att en operatör ska kunna tillhandahålla en komplett telefonitjänst40 krävs, 
utöver att slutanvändaren har tillträde till det allmänna kommunikationsnätet, 
att operatören kan framföra ett samtal mellan två slutanvändare. Framföringen 
av ett samtal kan delas upp i tre delar: originering, terminering och, i förekom-
mande fall, transitering.41  

Om en operatör bjuder ut delarna till försäljning till andra operatörer kan även 
operatörer som inte har de fysiska resurser som krävs för att producera hela, 
eller delar, av ett samtal erbjuda telefonitjänster till slutanvändare.  
                                                 
39 Svensk telemarknad 2011, PTS-ER-2012:17. 
40 Med komplett telefonitjänst avses i detta beslut både tillträde via anslutning till kommunikationsnätet 
och bruk, dvs. samtalstjänster och tillhörande tjänster. 
41 Uppdelningen baseras på EU-kommissionens rekommendation från 2007. 
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PTS beskrivning nedan utgår från den idag tillämpade affärsmodellen Calling 
Party Network Pays, vilket innebär att den originerande operatören betalar för 
samtalstermineringen och, i förekommande fall, samtalstransitering. Detta 
innebär att även om samtalsinnehållet överförs i båda riktningarna mellan två 
samtalsparter, är det framföringen av samtal i riktningen från den uppringande 
slutanvändaren till den uppringda slutanvändaren som ligger till grund för 
beskrivningen. Det är därför som det är riktningen från den uppringande till 
den uppringda som avses när PTS refererar till ett samtals framföring och över-
lämning.  

2.7.2 Slutanvändarens initiering av samtal – originering 

En uppringande slutanvändare som har tillträde till det allmänna 
kommunikationsnätet initierar ett utgående samtal genom abonnentsignalering 
till den operatör som har slutanvändaren ansluten. I den information som 
signaleras från den uppringande slutanvändaren ingår telefonnumret till den 
uppringda slutanvändaren. Informationen om telefonnumret används av 
operatörerna för att dirigera samtalet i det allmänna kommunikationsnätet.  

Den operatör som originerar samtalet åt den uppringande slutanvändaren är 
således den som har slutanvändaren ansluten. Den originerande operatören 
ansvarar för att samtalet framförs från den uppringande slutanvändarens 
nätanslutningspunkt till en hopkopplingspunkt i det övriga allmänna 
kommunikationsnätet från vilken samtalet kan föras vidare för terminering eller 
transitering. Samtalsoriginering omfattar även koppling, dirigering och 
signalering samt vid försäljning av samtalsoriginering även stödtjänster för 
faktureringsändamål.  

Även en annan operatör än den som har slutanvändaren ansluten till sitt 
kommunikationsnät kan tillhandahålla ett samtal till en uppringande 
slutanvändare om slutanvändaren har valt att använda operatören som sin 
förvals- eller prefixvalsoperatör. Förvals- eller prefixvalsoperatören köper i och 
med slutanvändarens förval eller prefixval origineringen av den operatör som 
har anslutit slutanvändaren till det allmänna kommunikationsnätet. Vid förval 
och prefixval överlämnar den originerande operatören samtalet till förvals- eller 
prefixvalsoperatören i en hopkopplingspunkt där operatörerna har sina 
kommunikationsnät sammankopplade. Förvals- eller prefixvalsoperatören 
ansvarar därefter för samtalet på samma sätt som om denne själv hade 
originerat samtalet. 

När samtalsoriginering köps av en förvals- eller prefixvalsoperatör är det en 
grossisttjänst som tillhandahålls av den operatör som förfogar över den 
uppringande slutanvändarens tillträde till det fasta allmänna 
kommunikationsnätet till en annan operatör (förvals- eller prefixvalsoperatör). 
Den efterfrågan som en förvals- eller prefixvalsoperatör har av att köpa 
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samtalsoriginering kan härledas direkt till slutanvändarnas efterfrågan av att 
ringa samtal med operatören.  
 
Figur 5 Andel av utgående samtalsminuter till olika kommunikationsnät42 

 

Slutanvändarnas samtalsmönster för fast och mobil telefoni visar att 
huvuddelen av trafiken går mellan samma typ av kommunikationsnät, dvs. 
samtal från ett fast kommunikationsnät till ett annat fast kommunikationsnät 
respektive från ett mobilt kommunikationsnät till ett annat mobilt 
kommunikationsnät (se figur 5 ovan). 70 procent av all trafik som rings från det 
fasta nätet rings till annan telefon med fast anslutningspunkt. Motsvarande 
siffra för mobilt är drygt 70 procent, varav större delen utgörs av trafik som går 
inom ett och samma kommunikationsnät (så kallad on-net) PTS bedömer att en 
av orsakerna till samtalsmönstret är operatörernas prissättning ut mot 
slutanvändare. Exempelvis är ofta mobila on-net samtal prissatta till noll kronor 
per minut och ett samtal mellan fasta kommunikationsnät ofta billigare än 
samtal från ett mobilt till ett fast kommunikationsnät. 

2.7.3  Framföring av samtal mellan olika operatörers 
kommunikationsnät – transitering 

Samtalstransitering ingår som en del av ett samtal när framförandet av samtalet 
kräver att ytterligare operatörers kommunikationsnät involveras för 
framföringen. Samtalstransitering behöver således, till skillnad från originering 
och terminering, inte alltid ingå som en av de tjänster som krävs för att 
genomföra ett samtal. Samtalstransitering behövs endast i det fall då ett samtal 
antingen ska föras fram mellan två operatörer vars kommunikationsnät inte är 

                                                 
42 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24. 
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direkt sammankopplade eller då sådana direktförbindelser inte nyttjas av någon 
orsak, exempelvis på grund av kapacitetsbrist.  

Samtalstransitering omfattar framföring av ett samtal från en hopkopplings-
punkt i vilken den uppringande slutanvändarens operatör överlämnar det, fram 
till den hopkopplingspunkt där samtalet övergår i terminering. Med andra ord, 
samtalstransitering tar vid där samtalsoriginering slutar respektive slutar där 
samtalsterminering börjar. 

Samtalstransitering tillhandahålls på grossistnivå. Tjänsten används som insats-
vara för att tillhandahålla ett samtal till en uppringande slutanvändare. Det är 
vanligt att det är den operatör som tillhandahåller samtal till den uppringande 
slutanvändaren som köper tjänsten samtalstransitering men det finns andra 
affärsmodeller.  

Hur stort behov en operatör har av samtalstransitering är avhängigt antalet 
direktförbindelser denne har med andra operatörer. Om en operatör har 
direktförbindelser till andra operatörers kommunikationsnät minskar behovet 
av att köpa samtalstransitering i den mån samtalstrafiken utbyts direkt mellan 
kommunikationsnäten. 

2.7.4 Slutanvändarens mottagande av samtal – terminering 

Det är till den operatör som kontrollerar det uppringda telefonnumret som 
samtalet dirigeras för att termineras.43 Ett telefonnummer kontrolleras av den 
operatör som kan originera samtalet åt den slutanvändare som nås via telefon-
numret.  

Samtalsterminering omfattar framföringen av samtalet från den hopkopplings-
punkt i vilken det har överlämnats efter samtalsoriginering eller transitering och 
fram till den punkt där slutanvändaren kan ta emot samtalet.  

När en operatör köper samtalsterminering är det en grossisttjänst som tillhan-
dahålls av den operatör som förfogar över den uppringda slutanvändarens 
tillträde till det fasta allmänna kommunikationsnätet eller annars kontrollerar 
det telefonnummer i vilket samtalet ska termineras. Den som köper 
samtalsterminering är den operatör vars slutanvändare vill terminera samtalet 
hos en slutanvändare med ett telefonnummer som kontrolleras av en annan 
operatör. Terminering av samtal baseras i grunden dels på sammankoppling av 
de aktuella kommunikationsnäten, dels på operatörsavtal som reglerar 
ersättning och övriga villkor.  
 

                                                 
43 I den svenska telefoninummerplanen finns telefonnummer avsedda specifikt för mobila elektroniska 
kommunikationstjänster. Resterande telefonnummer i den svenska telefoninummerplanen är 
telefonnummer främst avsedda för terminering till en fast nätanslutningspunkt. 
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De operatörer som har direktförbindelser för samtrafik mellan varandra har i 
regel också samtrafikavtal med direktavräkning, vilket innebär att ersättningen 
regleras direkt dem emellan. För trafik mellan operatörer som inte har 
direktförbindelse utan använder sig av transitering via en tredje operatör kan 
ersättningen i princip regleras på två olika sätt. Antingen genom direktavräkning 
eller genom kaskadavräkning, dvs. att den terminerande operatören begär betalt 
av den transiterande operatören för samtalstermineringen och att den 
transiterande operatören i sin tur begär betalt av den originerande operatören. 
Vanligtvis tillkommer även en avgift för transiteringen och kaskadavräknings-
hanteringen. 

Figur 6 nedan visar total intäkt och volym (minuter) för fast samtalsterminering 
och visar att intäkterna sjunker relativt snabbare än volymerna.  
 

Figur 6 Intäkts- och volymutveckling fast terminering44 

 

 

2.7.5 Samtrafik måste ske när flera operatörers kommunikationsnät 
måste användas 

Samtrafik är fysisk och logisk sammankoppling av allmänna kommunikations-
nät som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra eller få 
tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten.45  Utöver sammankoppling av 
kommunikationsnät krävs att operatörerna träffar avtal som reglerar den 
ersättning och övriga villkor som ska gälla för utbyte av trafik mellan 
operatörerna.  

                                                 
44 Svensk telemarknad 2011, PTS-ER-2012:17. 
45 Se 1 kap 7 § LEK.  
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De olika delarna i produktionskedjan av ett samtal (dvs. samtalsoriginering, 
samtalsterminering och samtalstransitering) kan tillhandahållas av de operatörer 
som har de fysiska resurser som behövs för att producera dem. En operatör 
kan tillhandahålla hela samtalet till slutanvändaren själv om såväl den 
uppringande som den uppringda slutanvändaren har sina respektive 
anslutningar i operatörens kommunikationsnät.  

Den sammankoppling av kommunikationsnäten som krävs för utbyte av 
samtalstrafik kan göras genom en direktförbindelse, dvs. genom att två 
operatörers kommunikationsnät kopplas samman för att föra samtalstrafik 
direkt mellan operatörernas kommunikationsnät. Om den uppringande 
slutanvändarens operatörs kommunikationsnät inte är (direkt) sammankopplat 
med den terminerande operatörens, kan samtalstrafik istället framföras genom 
att den uppringande slutanvändarens operatör anlitar en annan operatör för 
samtalstransitering till den terminerande operatörens kommunikationsnät.  

I Sverige sker samtrafik mellan operatörer på olika nivåer i nättopologin. En 
operatör som önskar koppla samman sitt kommunikationsnät med en annan 
operatörs kommunikationsnät kan ansluta sig till antingen ett fåtal hopkopp-
lingspunkter på en högre nivå i kommunikationsnätet eller många 
hopkopplingspunkter på en lägre nivå i kommunikationsnätet. Vilken nivå som 
en operatör ansluter sig till är, förutom de mer direkta kostnaderna, en följd av 
den egna nättopologin och storleken på den volym samtalstrafik som ska 
utbytas. 

Om den operatör som tillhandahåller samtal till den uppringande slutanvän-
daren inte själv kan producera termineringen av samtalet hos den uppringda 
slutanvändaren måste samtrafik ske för den fortsatta framföringen till den 
uppringda slutanvändaren.  
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3 Avgränsningar av relevanta 
marknader 

3.1 Den rättsliga ramen för 
marknadsavgränsningen 

PTS ska enligt 8 kap. 5 § LEK fortlöpande fastställa vilka produktmarknader 
som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter för en 
operatör med betydande inflytande på marknaden ifråga. Även marknadens 
geografiska omfattning ska därvid definieras.  

Vid fastställandet av relevanta marknader ska PTS i största möjliga utsträckning 
beakta den rekommendation som EU-kommissionen i enlighet med 
ramdirektivet har antagit om relevanta produkt- och tjänstemarknader.46 PTS 
ska också i största möjliga utsträckning beakta de riktlinjer som EU-
kommissionen har utfärdat som en vägledning för nationella reglerings-
myndigheter när de definierar produktmarknader och vid bedömningen av 
huruvida något företag har ett betydande marknadsinflytande.47  

Enligt EU-kommissionens rekommendation från 2007 ska utgångspunkten för 
fastställande av marknader vara definitionen av slutkundsmarknader ur ett 
framtidsorienterat perspektiv, med beaktande av utbytbarheten på efterfråge- 
och utbudssidorna. När slutkundsmarknaderna har definierats kan 
regleringsmyndigheten gå vidare med att identifiera relevanta grossist-
marknader.48  

 Den relevanta marknaden ska omfatta de produkter eller tjänster som utgör 
marknaden samt dess geografiska utbredning. De nationella reglerings-
myndigheterna har enligt EU-kommissionen i regel endast till uppgift att 
definiera den geografiska omfattningen av de produktmarknader som fastställts 
i rekommendationen och därefter analysera huruvida dessa präglas av bristande 
konkurrens.49  

På grossistnivå har EU-kommissionen delat upp slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster med utgångspunkt i de delar som dels tillträdet (anslutningen), 
dels framföringen av ett samtal innehåller och lagt delarna till grund för 
marknadsavgränsningarna. EU-kommissionens uppdelning är gjord utifrån ett 
tjänsteperspektiv där respektive del utgör en tjänst som tekniskt kan 
tillhandahållas mellan operatörer. Därmed är det möjligt att, om fungerande 
marknader för dessa tjänster inte finns, genom förhandsreglering skapa 
                                                 
46 8 kap. 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens rekommendation från 2007, se bilaga 
1. 
47 8 kap. 5 § LEK, artikel 15.3 ramdirektivet och EU-kommissionens riktlinjer, se bilaga 1.  
48 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 4.  
49 EU-kommissionens riktlinjer p. 36. De nationella regleringsmyndigheterna måste också definiera 
relevanta produktmarknader som faller utanför EU-kommissionens rekommendation. 
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marknader så att det uppstår handel med tjänsterna, vilket förbättrar 
konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden. 

3.2 Substitutionsanalys läggs till grund för 
marknadsavgränsningen 

EU-kommissionens har gett ut riktlinjer50 som regleringsmyndigheterna bör 
följa när dessa definierar marknader och bedömer om det föreligger ett 
betydande marknadsinflytande. Av riktlinjerna framgår att en 
substitutionsanalys ska ligga till grund för marknadsavgränsningen. En produkt- 
eller tjänstemarknad ska efter marknadsavgränsningen omfatta de produkter 
respektive tjänster som av användaren uppfattas som utbytbara, dvs. att deras 
funktionalitet och pris uppfattas som likvärdiga.51 
 
Enligt konkurrensrättslig praxis anses en marknad omfatta alla tjänster 
respektive produkter som i tillfredsställande mån på grund av sina objektiva 
egenskaper - såsom dess förutsättningar att tillgodose slutanvändarnas behov, 
dess pris och avsedda användning – och utifrån konkurrensvillkor kan betraktas 
som utbytbara sinsemellan, eller med ett annat ord, substituerbara. Sådana 
produkter/tjänster som bara till liten eller jämförelsevis liten del är utbytbara 
med varandra ingår inte på samma marknad. Det kan exempelvis bero på att 
produkternas respektive funktionalitet och slutanvändning uppfattas som olika 
av slutanvändarna. När substituerbarhet diskuteras är en viktig faktor den s.k. 
efterfrågesubstitutionen som besvarar frågan i vilken utsträckning 
slutanvändarna är beredda att ersätta en viss produkt eller tjänst med andra 
tjänster eller produkter.  
 
PTS bör, enligt EU-kommissionens riktlinjer, inleda arbetet med att gruppera 
samman produkter/tjänster som slutanvändarna använder för samma ändamål 
(slutanvändning). Även om slutanvändningen av en produkt eller tjänst är nära 
knuten till dess fysiska egenskaper, är det möjligt att andra slags produkter eller 
tjänster kan användas för samma ändamål och således anses höra till samma 
produktmarknad. Om produkternas eller tjänsternas respektive användbarhet 
(dvs. funktionalitet) och slutanvändning uppfattas som olika av slutanvändarna 
kan man tvärtom komma fram till att produkterna tillhör skilda 
produktmarknader. Då den eller de produkter/tjänster som omfattas av 
marknadsavgränsningen är identifierade i enlighet med ovan kan utbytbarheten 
från efterfrågesidan bedömas. Den fråga som ska besvaras i denna del är i 
vilken utsträckning slutanvändarna är beredda att ersätta en viss produkt eller 
tjänst med andra tjänster eller produkter (efterfrågesubstitution). 
 

                                                 
50 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(2002/C 165/03). Fortsättningsvis benämnt EU-kommissionens riktlinjer. 
51 EU-kommissionens riktlinjer. 
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För att ta reda på i vilken utsträckning utbudet av en produkt eller tjänst inom 
ett visst geografiskt område utgör den relevanta marknaden måste man 
undersöka om konkurrenstrycket påverkar de berörda producenternas eller 
leverantörernas prissättning. Det finns två huvudsakliga typer av 
konkurrenstryck som de producerande företagen på en marknad utsätts för och 
som ska beaktas när man bedömer hur företag uppträder på en marknad. Den 
ena typen av konkurrenstryck härrör från efterfrågesidan, den andra typen från 
utbudssidan.  
  
En möjlig metod för att bedöma utbytbarheten på efterfråge- eller utbudssidan 
är det s.k. hypotetiska monopolisttestet eller SSNIP-testet (eng. Small but 
Significant Non-transitory Increase in Price).52 Som framgår av SSNIP-testet är det 
korspriselasticiteten hos efterfrågan som normalt är avgörande för 
utbytbarheten på efterfrågesidan. Ibland kan det i praktiken vara svårt att mäta, 
eller kvantifiera, korspriselasticitet. Istället får korspriselasticitet och 
utbytbarheten från efterfrågesidan i regel uppskattas med hjälp av en allsidig, 
kvalitativ bedömning av ett antal relevanta omständigheter vars betydelse 
varierar från fall till fall. Produkter som med hänsyn till dessa faktorer är 
inbördes utbytbara i mer än begränsad omfattning tillhör samma relevanta 
marknad. Något uttalat krav om att regleringsmyndigheterna ska använda just 
detta SSNIP-test vid genomförandet av en substitutionsanalys finns dock inte i 
EU-kommissionens riktlinjer. Det bör också noteras att i de fall som 
slutanvändarnas val påverkas av andra överväganden än prisökningar är SSNIP-
testet enligt EU-kommissionen eventuellt inte ett lämpligt sätt att mäta 
produktutbytbarhet på.53 
 
I konkurrensrättsliga sammanhang har EU:s domstolar uttalat att utbytbarheten 
och marknadens omfattning i det enskilda fallet enbart kan fastställas genom en 
allsidig bedömning av ett flertal olika omständigheter. Vilka omständigheter 
som är relevanta varierar .54 Tidigare praxis kan således ha en begränsad 
betydelse, då en ny prövning måste göras i varje enskilt fall.55 Avgörande blir 
också vilka upplysningar som finns att tillgå i det enskilda fallet. Förutom de 
kvalitativa kriterierna egenskaper, pris och avsedd användning, kan det vara 
relevant att beakta kundernas uppfattning beträffande utbytbarhet samt faktiska 
substitutionsmöjligheter.56  

                                                 
52 Se Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (EGT C 372) p. 15 ff, fortsättningsvis benämnt EU-kommissionens 
tillkännagivande. Se även EU-kommissionens riktlinjer, p. 40 ff. 
53 EU-kommissionens riktlinjer. 
54 Se exempelvis Förstainstansrätten i mål T-25/99 Roberts och Roberts mot Kommissionen REG 2001 s II-
1881, p. 37-40. 
55 Se Förstainstansrätten i mål T-125/97 etc Coca-Cola v. Commission, p. 82. Whish, Competition Law (6 uppl. 
2009), s. 35. 
56 Se Wetter m.fl., Konkurrensrätt – en handbok (4 upplagan 2009) s. 113 ff. 
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Utöver efterfrågesubstitution har även s.k. utbudssubstitution en viss betydelse. 
Normalt anses denna dock underordnad betydelsen av efterfrågesubstitutionen. 
Utbudssubstitution förutsätter att det finns företag som snabbt kan ställa om 
sin produktion till utbytbara produkter utan väsentliga tilläggskostnader eller 
kommersiella risker. Förekomsten av detta utbud skulle ge en effekt på 
marknaden som är så omedelbar att verkningarna kan jämföras med 
efterfrågesubstitution. Med omedelbar effekt avses att sådan utbudssubstitution 
måste ha en effekt inom maximalt ett år. För att utbudssubstitution ska ha 
någon relevans för marknadsdefinitionen ska en faktisk utbudssubstitution 
kunna konstateras. Enbart hypotetisk substitution på utbudssidan är inte 
tillräckligt för att påverka definitionen av en marknad. 
 
När den relevanta produkt- eller tjänstemarknaden har avgränsats blir nästa steg 
att avgöra dess geografiska omfattning. Enligt etablerad praxis utgör en 
geografisk marknad ett område där konkurrensvillkoren är likartade eller 
tillräckligt enhetliga och därför kan särskiljas från angränsande områden där de 
rådande konkurrensvillkoren är märkbart annorlunda. En marknad kan 
avgränsas nationellt även om det finns operatörer som endast är etablerade i 
lokala eller regionala områden eller om operatörer som visserligen är 
rikstäckande men har olika marknadsmakt i olika regioner. Arbetsgången då 
man definierar de geografiska gränserna för en marknad följer samma riktlinjer 
som bedömningen av hur substituerbarheten förändras på efterfråge- och 
utbudssidan som reaktion på en ökning av det relativa priset. 
 
3.3 Detta beslut omfattar tre marknader  
EU-kommissionen har bland annat fastställt att följande tre marknader kan bli 
föremål för förhandsreglering:  
 

1. tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för 
hushåll och andra kunder (marknad 1), 

2. samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslut-
ningspunkt57 (marknad 2), och 

3. samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast an-
slutningspunkt58 (marknad 3).  

 
PTS prövar i detta beslut med utgångspunkt från de tre marknaderna om de 
med hänsyn tagen till svenska förhållanden är aktuella för förhandsreglering. 
 
                                                 
57 I kommissionens rekommendation omfattar begreppet samtalsoriginering överföring av samtal och 
beskrivs så att det i ett nationellt sammanhang är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna 
för samtalsförmedling respektive samtalsterminering i det allmänna kommunikationsnätet via en fast nät-
anslutningspunkt. Se EU-kommissionens rekommendation från 2007, bilagan p. 2. 
58 I kommissionens rekommendation omfattar begreppet samtalsterminering överföring av samtal och 
beskrivs så att det i ett nationellt sammanhang är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna 
för samtalsoriginering och marknaden för samtalsförmedling i det allmänna kommunikationsnätet via en 
fast nätanslutningspunkt. Se EU-kommissionens rekommendation från 2007, bilagan p. 3. 
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3.4 Marknaden Fast tillträde 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast tillträde till slutanvändares tillträde 

till telefonitjänster via det allmänna kommunikationsnätet via en fast 

nätanslutningspunkt. 

 

Marknaden Fast tillträde omfattar sådant tillträde med telefonnummer ur 

svensk telefoninummerplan som inte är avsedda för mobila telefonitjänster. 

Detta gäller oavsett teknik där slutanvändaren kan få tillträde.  

 

PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast tillträde nationellt. 
 

 

 
3.4.1 EU-kommissionens definition av slutkundstjänsten Fast 

tillträde  

Utgångspunkten för PTS fastställande av relevant marknad i förevarande beslut 
är EU-kommissionens definition av marknad ett (1) i rekommendationen59, som 
lyder enligt följande: 
 
Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för hushåll och andra 
kunder. 

 
Fortsättningsvis benämns denna marknad Fast tillträde. Marknaden Fast 
tillträde är en marknad där leverantörer riktar sig till slutkunder. Frågan som ska 
besvaras i denna del blir således vad som enligt dessa slutkunder anses utgöra 
utbytbara produkter.  
 
3.4.2 Utgångspunkten – kretskopplad anslutning  

Oavsett kundkategori är den tilltänkta användningen för abonnentanslutningar 
till det kretskopplade allmänna kommunikationsnätet (Fast tillträde) i huvudsak 
densamma. Därför utgör abonnentanslutning i det kretskopplade allmänna 
kommunikationsnätet, utan uppdelning mellan olika kundkategorier, 
utgångspunkten för PTS prövning av vilka tjänster som är utbytbara. 

3.4.3 Kretskopplad anslutning har vissa egenskaper 

En slutanvändares tillträde till det kretskopplade allmänna 
kommunikationsnätet består av en fysisk anslutning av slutanvändarens utrust-
ning via en fast nätanslutningspunkt. Med tillträdet följer att slutanvändaren får 
möjlighet att nyttja samtalstjänster genom ett tilldelat telefonnummer ur svensk 
telefoninummerplan. Det tilldelade telefonnumret ger slutanvändaren möjlighet 
att ringa till och ta emot samtal från andra slutanvändare som har tele-
fonnummer ur svensk och internationell telefoninummerplan, oavsett teknik 

                                                 
59 EU-kommissionens rekommendation från 2007. 
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där slutanvändaren kan få tillträde. Dessutom får slutanvändaren möjlighet att 
använda tillhörande tjänster kopplade till tillträdet och att nyttja funktioner som 
telefax och vissa datakommunikationstjänster, exempelvis för att nå Internet via 
en uppringd anslutning.  

Slutanvändaren köper tillträdet av antingen den operatör som äger den fysiska 
anslutningen eller av den operatör som på annat sätt förfogar över tillträdet 
eller kan sälja tillträdet till slutanvändaren (exempelvis genom en grossistpro-
dukt för telefoniabonnemang).  

3.4.4 Mobil anslutning är inte utbytbar  

Den utbytbarhet som finns mellan fast och mobil telefoni är väsentligen 
asymmetrisk, i den meningen att mobil telefoni kan vara substitut till fast 
telefoni, men inte tvärtom. Antalet kunder som betraktar fast anslutning som 
ett substitut till mobil anslutning torde vara försumbart. En sådan väsentligt 
asymmetrisk utbytbarhet talar enligt PTS för att produkterna tillhör olika 
marknader.60 
 
Vidare är inte tillträde via mobil anslutning en av EU-kommissionen 
rekommenderad marknad som är aktuell för förhandsreglering.61 Tillträde till 
det kretskopplade allmänna kommunikationsnätet kan dock i vissa fall vara 
utbytbart med tillträde genom mobil anslutning på så sätt att en slutanvändare 
kan tänkas säga upp sitt fasta tillträde och övergå till att endast använda ett 
mobilt tillträde (efterfrågesubstitution). Av denna anledning finner PTS ändå 
skäl att bedöma om tillträde via mobil anslutning ska anses utgöra en del av 
marknaden Fast tillträde.  
 
3.4.4.1      Kundernas efterfrågemönster 

I PTS Individundersökning framkommer att hushållskundernas 
efterfrågemönster i viss utsträckning har förändrats de senaste åren. Av de 
svenska hushållen anger 76 procent att de har abonnemang för fast telefoni 
(PSTN eller ip) i hushållet och av dessa är det 37 procent (42 procent, 2010) 
som inte kan tänka sig att avstå från sin fasta telefon i hemmet för att enbart 
använda sig av mobiltelefon. Andelen hushåll som kan tänka sig att avstå från 
fast telefoni visar däremot på en uppåtgående trend och uppgick 2011 till 56 
procent. Vad gäller de hushåll som har sagt upp sitt fasta abonnemang och 
endast har mobilabonnemang har andelen ökat från 17 procent 2010 till 23 
procent 2011.62 
 
                                                 
60 Se bl.a. mål T-340/03, France Télécom mot Kommissionen där utbytbarheten mellan låg- och 
höghastighetsinternet ansågs vara väsentligen asymmetrisk eftersom antalet kunder som bytte från hög 
hastighet till låg hastighet var obetydlig i förhållande till de som bytte i motsatt riktning. Produkterna 
ansågs bl.a. av det skälet tillhöra olika marknader.  
61 EU-kommissionens rekommendation från 2007. 
62 Individundersökning 2011, Svenskarnas användning av telefoni och internet 2011, TNS SIFO på 
uppdrag av PTS, PTS-ER-2011:23 
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Även om såväl andelen hushåll som kan tänka sig att avstå från fast telefoni 
som den andel som redan har sagt upp sitt fasta abonnemang ökar kan PTS 
konstatera att 4 av 10 hushåll alltjämt inte kan tänka sig att avstå sin fasta 
telefon till förmån för endast mobiltelefon. Det är med andra ord en betydande 
andel av hushållen som inte ser fast och mobil telefoni som utbytbara 
sinsemellan.  
 
Det nu sagda, samt det faktum att den utbytbarhet som finns mellan fast och 
mobil telefoni är väsentligen asymmetrisk, tyder sammanfattningsvis på att 
mobil anslutning inte fullt ut är substitut till fast anslutning. De allra flesta 
hushåll har idag en mobil anslutning, samtidigt som 76 procent av hushållen 
även har en fast anslutning. Detta talar enligt PTS snarare för slutsatsen att 
mobil anslutning utgör ett komplement till fast anslutning. 
 
3.4.4.2      Användarmönster 

Vid bedömning av om produkter eller tjänster är substituerbara måste man 
även beakta den tilltänkta användningen av dem. Analyser av användarmönstret 
för fast respektive mobil telefoni visar i flera avseenden på tydliga skillnader. 
Den övervägande delen av samtalstrafiken går mellan samma typ av 
kommunikationsnät, ett mönster som har varit i det närmaste oförändrat under 
de senaste åren.63 Även om flertalet användare av fast telefoni ringer till såväl 
fasta som mobila telefoner rings samtal från det fasta kommunikationsnätet 
med andra ord vanligtvis till annan fast telefon, medan ett mobilsamtal på 
motsvarande sätt i de flesta fall går till en annan mobiltelefon. En ytterligare 
skillnad som kvarstår är skillnaden i samtalslängd, där ett samtal från en fast 
telefon i genomsnitt varar längre än ett samtal från en mobiltelefon. En faktor 
som däremot kan påvisa en utveckling mot att mobil telefoni skulle kunna 
utgöra ett substitut till fast telefoni är att antalet samtal och samtalsminuter från 
mobil telefoni har passerat motsvarande antal för fast telefoni.  
 
Sammantaget visar ovanstående analyser dock inte en sådan förändring av 
användarmönster att tillträde via mobil anslutning i tillräcklig omfattning utgör 
ett substitut till fast anslutning, så att den kan anses utgöra en del av marknaden 
Fast tillträde.  
 
3.4.4.3      Pris och prissättning 

Även om det sammanlagda slutkundspriset (inkluderat fasta och rörliga 
avgifter) för en samtalsminut med fast respektive mobil telefoni är i det 
närmaste detsamma64 finns det ändå skillnader i prissättningen mellan fast och 
mobil telefoni som gör det svårt för en slutkund att ur ett kostnadsperspektiv 
jämföra olika typer av abonnemang.  
 

                                                 
63 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24 
64 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24  
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Prissättningen för mobilsamtal innebär, bortsett från vid on-net samtal som 
ofta är prissatta till noll kronor per minut, vanligtvis en enhetstaxa som är 
oberoende av om slutanvändaren ringer till ett fast eller till ett mobilt 
kommunikationsnät, medan prissättningen för fast telefoni har en annan 
prisstruktur. Prisskillnaderna beror dels på om ett samtal rings till ett fast eller 
till ett mobilt kommunikationsnät, dels på att priserna delas upp på fasta 
respektive rörliga avgifter. En abonnent med fast telefoni debiteras vanligtvis 
dels en fast månatlig abonnemangsavgift, dels en avgift för ringda samtal och 
samtalsminuter. Närmare 35 procent av antalet mobiltelefoniabonnemang 
utgörs av aktiva kontantkort65 där slutkunden i stället i förskott betalar ett 
fastställt belopp som slutkunden har till förfogande för samtal och andra 
telefonitjänster.  
 
Vidare marknadsförs ett fast och ett mobilt telefoniabonnemang ofta på olika 
sätt. Det är framför allt vanligt förekommande att avgiften för ett 
mobilabonnemang även inkluderar en ny mobiltelefon medan motsvarande 
erbjudande för ett fast telefoniabonnemang är mindre vanligt. I samband med 
att det blir allt vanligare att mobiltelefoner används för såväl mobila samtal som 
mobila bredbandstjänster har det även blivit vanligare att en viss mängd 
datatrafik ingår i abonnemangsavgiften för kontraktsabonnemang. Slutkunden 
får vid tecknande av mobiltelefonabonnemang därmed inte enbart möjlighet att 
ringa samtal utan får även ofta andra tjänster och produkter.  
 
PTS anser att ovan nämnda skillnader i prissättning tyder på att tillträde via 
mobil anslutning inte utgör substitut till fast anslutning och därmed inte utgör 
en del av marknaden Fast tillträde.  
 
3.4.4.4      Samtalskvalitet 

En annan faktor att beakta vid en substitutionsanalys är samtalskvalitet. Vid fast 
telefoni kan de samtalande parterna räkna med en god samtalskvalitet oavsett 
var i landet de befinner sig. Vid ett mobilsamtal avgörs däremot ett samtals 
kvalitet av om det finns radiotäckning på den plats där samtalet äger rum, hur 
bra denna täckning är samt hur stor belastningen är i det mobila 
kommunikationsnätet. Det kan med andra ord vara svårt att uppnå en 
tillfredsställande signal t.ex. inomhus, eller i områden med liten eller ingen 
mobiltäckning, vilket kan medföra försämrad ljudkvalitet eller oförmåga att 
ringa eller ta emot samtal.  
 
När antalet mobilanvändare inom ett visst område varierar betydligt under en 
kort tid kan mobiloperatören få svårt att säkra kapacitet till samtliga användare. 
En sådan överbelastning av infrastrukturen medför i vissa fall att det varken går 
att ringa eller ta emot samtal.  

                                                 
65 Kontantkort som har fyllts på, eller genom vilket har tagits emot eller ringts samtal eller på annat sätt 
genererat intäkter under en tremånadersperiod. 
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Denna varierande samtalskvalitet som en slutanvändare kan uppleva vid 
mobilsamtal talar enligt PTS för att mobil anslutning inte fullt ut utgör ett 
substitut till fast anslutning.  
 
3.4.4.5      Funktionalitet  

Andelen hushåll som avstår fast telefoni i hemmet och endast använder 
mobiltelefon har med tiden ökat. Den situation där hushållet har såväl fast som 
mobil telefon är dock fortfarande vanligast. Som tidigare har nämnts anger 
alltjämt 76 av de svenska hushållen att de har abonnemang för fast telefoni, 
samtidigt som 96 procent av svenskarna säger sig använda mobiltelefon för 
privata samtal.66 Detta talar enligt PTS för att mobil anslutning utgör ett 
komplement till fast anslutning. 
 
En skillnad i användbarhet är att det fasta abonnemanget ofta delas av flera 
personer i ett hushåll, medan ett mobilabonnemang vanligtvis är kopplat till en 
enskild slutanvändare som med mobil anslutning ges möjlighet till en högre 
grad av mobilitet och tillgänglighet än vad som idag är gällande för en abonnent 
av fast anslutning. PTS tror emellertid att denna skillnad med tiden kommer att 
minska i betydelse. För närvarande anser PTS dock att denna olikhet tyder på 
att fast och mobil anslutning endast till viss del kan anses ingå på samma 
marknad.  
 
3.4.4.6      Det hypotetiska monopolisttestet (SSNIP-testet) 

Som tidigare har nämnts i avsnitt 3.2 ovan är en möjlig metod för att bedöma 
substitution det s.k. SSNIP-testet. Frågeställningen är där om slutanvändarna 
vid en liten med varaktig ökning i pris kan ersätta den prishöjda produkten med 
en annan produkt i en sådan omfattning att prisökningen blir olönsam för 
säljaren på grund av minskad försäljning. Om så skulle vara fallet är det 
sannolikt att denna andra produkt ingår på samma relevanta produktmarknad.  

I de fall som slutanvändarnas val påverkas av andra överväganden än 
prisökningar är dock SSNIP-testet enligt kommissionen inte ett lika lämpligt 
sätt att mäta produktutbytbarhet på. 

PTS hypotes är att tillträde via mobil anslutning inte är en likvärdig produkt till 
fast anslutning och att den till stor del på slutkundsmarknaden istället används 
som komplement till fast anslutning. Det innebär att effekterna av en 
hypotetisk prisökning inte automatiskt minskar kundbasen i relation till ett mått 
för pris- och korspriselasticiteten. Det hindras också av att slutanvändarna på 
fast telefoni inte enbart ser till pris när de överväger att avstå sin fasta telefon 

                                                 
66 Individundersökning 2011, Svenskarnas användning av telefoni och internet 2011, TNS SIFO på 
uppdrag av PTS, PTS-ER-2011:23 
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och enbart använda mobiltelefon. Faktorer som funktionalitet, andra tjänster än 
telefoni kopplade till abonnemanget samt samtalskvalitet är också av betydelse. 

Sammantaget innebär det att även om vissa slutanvändare skulle säga upp sitt 
fasta telefoniabonnemang är det ett antal motverkande faktorer som redovisats 
i analysen som minskar sannolikheten för att slutanvändarna i en större 
omfattning skulle göra detta val. En hypotetisk prishöjning skulle därmed 
endast leda till en marginell förändring av kundbasen och nämnd prishöjning 
skulle därför kunna vara lönsam.  

3.4.4.7      Sammanvägd bedömning 

PTS finner vid en sammanvägd bedömning av kundernas efterfrågemönster 
och användarmönster, pris och prissättning, samtalskvalitet och funktionalitet 
att det på slutkundsmarknaden inte föreligger en tillräckligt hög grad av 
substitution för att tillträde via mobil nätanslutningspunkt ska anses ingå i 
marknaden Fast tillträde. Även den i huvudsak ensidiga substitutionen talar för 
att det är två olika marknader. När det gäller betydelsen av att utföra ett 
hypotetiskt monopolisttest anser inte PTS att ett sådant test skulle förändra 
denna bedömning.  
 
I och med att det inte går att tillhandahålla den aktuella slutkundsprodukten 
genom någon annan grossisttjänst medför avsaknaden av substitution på 
slutkundssidan enligt ovan att substitution inte heller föreligger på 
grossistmarknaden.  
 
Det kan i detta sammanhang noteras att då det gäller mobil telekommunikation 
har kommissionen kommit fram till att om man betraktar marknaden från 
efterfrågesidan utgör mobiltjänster och tjänster inom fast telefoni två skilda 
marknader.67 
 
PTS substitutionsanalys visar dock att det på slutkundsnivå finns tecken på viss 
ensidig substitution där mobil anslutning utgör ett konkurrenstryck på 
produkten Fast tillträde, vilket enligt PTS bedömning innebär att mobil 
anslutning är en till Fast tillträde närliggande marknad.  
 
Som PTS har redogjort för enligt ovan (se avsnitt 3.4.4.5) kan det utifrån 
genomförd Individundersökning68  bland annat konstateras att andelen 
slutanvändare som kan tänka sig att avstå fast telefoniabonnemang i hemmet 
för att enbart använda mobiltelefon ökar. Även andelen slutanvändare som 
redan har gjort detta val ökar. Något som ytterligare skulle kunna indikera att 
konkurrenstryck från mobiltelefoni föreligger är att antalet samtal och 

                                                 
67 EU-kommissionens riktlinjer, p 66. 
68 Individundersökning 2011, Svenskarnas användning av telefoni och internet 2011, TNS SIFO på 
uppdrag av PTS, PTS-ER-2011:23 
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samtalsminuter från mobil telefoni ökar, samtidigt som motsvarande antal för 
fast telefoni går i motsatt riktning. 
 
Även om tillträde via mobil anslutning inte är en av EU-kommissionen 
rekommenderad marknad som är aktuell för förhandsreglering fann PTS skäl 
att bedöma om tillträde via mobil anslutning ska anses utgöra en del av 
marknaden Fast tillträde. Genomförd substitutionsanalys visar att effekterna 
från den enligt PTS närliggande mobiltelefonimarknaden förvisso har ökat 
sedan PTS genomförde förra marknadsanalysen på dessa marknader, dock har 
de inte varit så betydande att slutkunderna i tillräcklig utsträckning kan anses 
betrakta mobila telefonitjänster som utbytbara mot fasta sådana.  
 
PTS bedömning av förekomsten av en närliggande marknad på slutkundsnivå 
påverkar inte omfattningen av marknaden Fast tillträde. Den närliggande 
marknaden kan dock påverka förhållandena på marknaden Fast tillträde. PTS 
kommer i avsnitt 4 och 5 att ta förekomsten av den närliggande 
mobiltelefonimarknaden i vidare beaktande.  
 
3.4.5 Ip-baserad telefoni med nummer är utbytbar med kretskopplad 

Sådant tillträde via ip-baserad telefoni med nummer som ger slutanvändaren 
möjlighet att ringa och ta emot samtal till och från andra slutanvändare som har 
telefonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan är till sin 
funktionalitet likvärdigt med den funktionalitet som ett kretskopplat tillträde 
ger. Slutanvändaren får således genom tillträde via ip-baserad telefoni med 
nummer en tjänst med likvärdiga egenskaper och funktionalitet som genom den 
kretskopplade telefonin. Ur ett efterfrågeperspektiv finner därför PTS att 
tillträde via ip-baserad telefoni med nummer ska inkluderas i marknaden Fast 
tillträde, oavsett om det ip-baserade tillträdet är fast eller nomadiskt (dvs. 
geografiskt oberoende). 

3.4.6 Ip-baserad telefoni utan nummer är inte utbytbar med 
kretskopplad 

Tillträde till ip-baserad telefoni utan nummer ger inte slutanvändare möjlighet 
att både ringa till och ta emot samtal från slutanvändare som har telefon-
nummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan. Tillträde till ip-
baserad telefoni utan nummer erbjuder således inte slutanvändaren samma 
funktionalitet som tillträde till kretskopplad telefoni ger. Ur ett efterfråge-
perspektiv finner PTS därför att tillträde via ip-baserad telefoni utan nummer 
inte ska inkluderas i produktmarknaden Fast tillträde.  
 
3.4.7 Utbudssubstitution - operatörer som behöver göra stora 

investeringar har inget alternativ 

Eftersom det finns utbytbarhet från efterfrågesidan mellan tillträde till ip-
baserad telefoni med nummer och kretskopplat tillträde uppkommer fråga om 
det även finns utbytbarhet från utbudssidan. Sådan utbytbarhet finns om en 
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operatör som köper kretskopplat tillträde av en hypotetisk monopolist och som 
återförsäljer tillträdet till slutanvändare skulle övergå till att tillhandahålla ip-
baserat tillträde för telefoni med nummer om monopolisten genomför en liten 
men varaktig höjning av priset på kretskopplat tillträde. 

Det förekommer inte att en operatör etablerar sig endast för att producera och 
tillhandahålla Fast tillträde till slutanvändare. Om en operatör etablerar sig på 
marknaden Fast tillträde är det i syfte att även sälja kompletta fasta telefoni-
tjänster. När det gäller de investeringar som krävs för att börja tillhandahålla 
Fast tillträde ska i bedömningen av utbytbarheten från operatörernas utbuds-
perspektiv därför även beaktas den utrustning som behövs för att tillhandahålla 
samtalstjänster till slutanvändare, dvs. utrustning som möjliggör 
samtalsoriginering (sådan utrustning möjliggör även samtalsterminering).  

PTS ser tre huvudsakliga alternativ för en operatör att producera Fast tillträde: 

• investering i såväl ett eget accessnät (med anslutning via kretskopplad, 
optisk fiber eller trådlös teknik) som egen utrustning, 

• investering i egen utrustning för produktion av kretskopplad originering 
i kombination med att hyra nätanslutningar av befintlig accessnätsägare, 
eller 

• investering i egen utrustning för produktion av ip-baserad telefoni med 
nummer i kombination med att hyra nätanslutningar av befintlig 
accessnätsägare (tillträde till parkablar av koppar69, alternativt bitström70).  

Samtliga dessa alternativ medför höga kostnader och betydande, ofta 
irreversibla, investeringar. Dessutom möter operatören avsevärda svårigheter 
vad gäller att uppnå en tillräckligt hög kundtäthet, oavsett vilken teknisk lösning 
som väljs.  

PTS bedömer därför att det för dessa alternativ saknas tillräckliga förutsätt-
ningar för en operatör att uppnå lönsamhet genom att övergå till egen 
produktion av fast tillträde om en hypotetisk monopolist genomför en liten 
men varaktig höjning av slutanvändarpriset för fasta telefonitjänster.  

                                                 
69 Tillträde till parkablar av koppar kallas LLUB (Local Loop Un-Bundling) och innebär att en operatör 
hyr plats i telestationen och hela eller delar av den kopparledning som når fram till abonnenten. För att 
operatören ska kunna använda tillträdet genom LLUB måste operatören installera egen utrustning, 
exempelvis modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen. 
70 Tillträde via bitström innebär att operatören får ett fysiskt tillträde till en överlämningspunkt för 
överlämning av bitströmsaccesser i anslutning till accessnät och transportnät. Den operatör som väljer 
bitström köper en anslutning på transmissionsnivå för överföring av data. Den operatör som äger nätet 
producerar dataöverföringen med sin aktiva utrustning.  
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Det finns visserligen flera alternativa tekniska lösningar för en operatör att 
övergå till för egen produktion av fast tillträde i syfte att tillhandahålla fasta 
telefonitjänster till slutanvändare. Om en operatör måste skaffa tillgång till de 
accessnät och fysiska anslutningar samt den utrustning som krävs för att 
producera även samtalstjänster, innebär det dock alltför stora kostnader och 
investeringar och betydande svårigheter att få den kundbas som krävs för att 
uppnå lönsamhet.  

PTS finner därför att en operatör som behöver göra huvuddelen av de nödvän-
diga investeringar som krävs för att producera Fast tillträde inte skulle övergå 
till en egen produktion via alternativa tekniska lösningar som svar på att en 
hypotetisk monopolist genomför en liten men varaktig höjning av priset på 
kretskopplade telefonitjänster till slutanvändare.  

Det finns emellertid i Sverige flera operatörer som har byggt ut samt bygger ut 
accessnät med andra tekniker än kretskopplad teknik. Byggnationen av sådana 
accessnät görs inte primärt i syfte att ansluta slutanvändare till telefonitjänster, 
utan i syfte att tillhandahålla främst bredbands- och TV-tjänster till slut-
användare. Det finns operatörer med sådana utbyggda accessnät som har byggt 
upp en kundbas för andra tjänster som levereras via elektroniska kommunika-
tionsnät.  

För en sådan operatör som redan har en stor kundbas och som antingen redan 
har utrustning etablerad i en telestation för att ansluta slutanvändare till bred-
bandstjänster över kopparaccessen eller har returaktiverade71 kabeltv-nät, är de 
ytterligare kostnader som krävs för att börja sälja telefonitjänster till slutan-
vändare inte högre än att operatören som ett svar på en liten men varaktig 
prishöjning från en hypotetisk monopolist avseende tillträde till kretskopplad 
telefoni kan utöka sin produktion av tjänster till att även omfatta telefoni-
tjänster.  

PTS anser att den grupp av operatörer som redan har gjort nödvändiga 
investeringar för att producera ip-baserad telefoni med nummer är tillräckligt 
stor för att utgöra en restriktion av möjligheten för en hypotetisk monopolist 
att uppnå lönsamhet vid en liten men varaktig prishöjning för kretskopplade 
telefonitjänster. Tillträde till ip-baserad telefoni med nummer är således 
utbytbart med tillträde till kretskopplade telefonitjänster även ur ett 
utbudsperspektiv. PTS finner således att tillträde till ip-baserad telefoni med 
nummer ska inkluderas i marknaden Fast tillträde.  
 

                                                 
71 Returaktivering är utrustning som möjliggör tvåvägskommunikation. 
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3.4.8 Slutsatserna av avgränsningen  

3.4.8.1      Den produktmässiga avgränsningen omfattar även ip-telefoni med 
nummer  

PTS analys av utbytbarheten mellan tillträde via kretskopplad teknik och 
tillträde via ip-baserad telefoni med nummer visar att dessa två tillträden är 
utbytbara i en sådan omfattning att sådant ip-baserat tillträde ingår på 
marknaden Fast tillträde. PTS finner följaktligen att den produktmässiga 
avgränsningen av slutkundsmarknaden Fast tillträde omfattar tillträde till såväl 
kretskopplad fast telefoni som ip-baserad fast telefoni med nummer. Tillträde 
till ip-baserad telefoni med nummer omfattas av marknaden oavsett om det är 
fast eller nomadiskt för slutanvändaren.  

Den produktmässiga avgränsningen av marknaden Fast tillträde omfattar 
således tillträde till telefonitjänster via en fast nätanslutningspunkt med sådana 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är avsedda för mobila 
telefonitjänster.72 Detta gäller oavsett teknik där slutanvändaren kan få tillträde. 

3.4.8.2      Geografiska avgränsningen är nationell 

Det finns operatörer med i princip rikstäckande accessnät och de operatörer 
som är verksamma på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster bedriver 
huvudsakligen sin marknadsföring mot slutanvändarna på ett nationellt plan. 
Trots att det finns operatörer som endast är etablerade med accessnät i lokala 
eller regionala områden har sådana begränsade geografiska etableringar inte gett 
upphov till differentierade slutanvändarpriser mellan olika geografiska områden. 
Vidare är den fasta telefonitjänstens egenskaper och användningsområden 
likartade oavsett var i Sverige tillträdet sker. I princip samtliga hushåll och 
företag i landet kan erbjudas fasta telefonitjänster till likvärdiga villkor. 

PTS finner att konkurrensförhållandena är tillräckligt enhetliga inom Sverige för 
att inom ett rimligt tidsperspektiv, ge upphov till en avgränsning av marknaden 
som är nationell. PTS finner således att slutkundsmarknaden Fast tillträde är 
nationell.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Med telefonnummer som är avsedda för mobila telefonitjänster avses de nummerserier som avser 
mobiltelefonitjänster, personsökning och andra liknande tjänster där abonnentanslutningen tillhandahålls 
via radio i en mobil nätanslutningspunkt, se PTS Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 
daterad den 19 augusti 2010. 
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3.5 Marknaden Fast samtalsoriginering 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden 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. 

 

Marknaden Fast samtalsoriginering omfattar sådan samtalsoriginering som 

möjliggör att slutanvändaren via ett telefonnummer ur svensk 

telefoninummerplan, som inte är avsett för mobila telefonitjänster, kan ringa 

samtal till andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller 

internationell telefoninummerplan. Detta gäller oavsett teknik där 

slutanvändaren kan initiera samtalet. Den uppringande slutanvändarens 

anslutning ska vara fast. 

 

PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast samtalsoriginering nationellt. 

 
 

 

3.5.1 EU-kommissionens definition av grossisttjänsten Fast 
samtalsoriginering 

Utgångspunkten för PTS fastställande av relevant marknad i förevarande beslut 
är EU-kommissionens definition av marknad två (2) i rekommendationen73, 
som lyder enligt följande: 

Samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. 

Fortsättningsvis benämns denna marknad Fast samtalsoriginering. På 
slutanvändarnivå ingår samtalsoriginering som en del av slutanvändarens 
telefoni- eller samtalstjänst. På grossistnivå är samtalsoriginering en insatsvara 
som operatörer köper och säljer i syfte att kunna tillhandahålla telefoni- eller 
samtalstjänster till slutanvändare. Ofta ingår samtalsoriginering som en del i den 
telefoni- eller samtalstjänst som erbjuds slutanvändare av andra operatörer än 
nätägaren, dvs. slutkunden erbjuds såväl anslutning som samtal. Därför är sub-
stitutionsanalysen för Fast samtalsoriginering avhängig den substitutionsanalys 
som görs för marknaden Fast tillträde. 

3.5.2 Utgångspunkten – kretskopplad fast samtalsoriginering 

PTS utgår vid marknadsavgränsningen ifrån det slags samtalsoriginering som 
ger tillgång till kretskopplade fasta samtalstjänster. Sådan samtalsoriginering 
består av att en operatör tillhandahåller framföringen av samtal från 
slutanvändarens fasta nätanslutningspunkt och fram till den 

                                                 
73 EU-kommissionens rekommendation från 2007. 
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hopkopplingspunkt, oavsett nivå i det allmänna kommunikationsnätet, där 
samtal överlämnas till en annan operatör eller övergår i terminering eller 
transitering. Genom originering, via ett telefonnummer ur svensk 
telefoninummerplan som inte är avsett för mobila telefonitjänster, kan 
slutanvändaren ringa samtal till andra användare som har telefonnummer ur 
svensk eller internationell telefoninummerplan. 

3.5.3 Kretskopplad fast samtalsoriginerings egenskaper 

Det som kännetecknar den kretskopplade fasta samtalsorigineringen är att 
slutanvändaren från en fast nätanslutningspunkt och via ett telefonnummer ur 
svensk telefoninummerplan, som inte är avsett för mobila telefonitjänster, kan 
ringa samtal till andra slutanvändare som har ett telefonnummer ur svensk eller 
internationell telefoninummerplan.  

För att originering av samtal med annan teknisk lösning än kretskopplad teknik 
ska kunna vara jämförbar med Fast samtalsoriginering ska origineringen 
motsvara de egenskaper och den funktionalitet som den kretskopplade fasta 
samtalsorigineringen tillgodoser för slutanvändaren.  

3.5.4 Originering via mobil anslutning är inte utbytbar 

Som framgått ovan utgår PTS vid avgränsningen av grossistmarknaden Fast 
originering i sin analys från en fast ansluten kretskopplad samtalsoriginering. 
Originering via en mobil anslutning utgör enligt PTS bedömning inte ett 
substitut till kretskopplad samtalsoriginering via fast anslutning och är således 
inte utbytbar i likhet med PTS resonemang på marknaden för Fast tillträde, se 
vidare avsnitt 3.4.4. 

Skillnader i kundernas efterfrågemönster och användarmönster, pris och 
prissättning, samtalskvalitet samt funktionalitet leder till att PTS vid en 
sammanvägd bedömning finner att originering via mobil anslutning inte ingår 
på marknaden Fast samtalsoriginering. Sådan originering via mobil anslutning 
kommer därför inte att beaktas vidare i detta sammanhang. 
 
3.5.5 Ip-baserad originering med nummer är utbytbar från ett 

slutanvändarperspektiv  

Sådan fast ip-baserad samtalsoriginering som ger slutanvändaren möjlighet att 
via ett telefonnummer ur svensk telefoninummerplan, som inte är avsett för 
mobila telefonitjänster, ringa samtal till andra slutanvändare som har telefon-
nummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan är enligt PTS till sin 
funktionalitet likvärdig med kretskopplad samtalsoriginering. Ur ett efterfråge-
perspektiv finner därför PTS att sådan ip-baserad samtalsoriginering ingår på 
marknaden Fast samtalsoriginering. 
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Härefter kallas sådan samtalsoriginering som ingår på samma produktmarknad 
som kretskopplad samtalsoriginering för ip-baserad samtalsoriginering med 
nummer.  

3.5.6 Ip-baserad originering med nummer är utbytbar från ett 
utbudsperspektiv 

Eftersom ip-baserad fast samtalsoriginering med nummer och kretskopplad fast 
samtalsoriginering har likvärdiga egenskaper för slutanvändaren uppkommer 
fråga om det även finns utbytbarhet från utbudssidan. Frågan är då om en 
operatör som köper kretskopplad fast samtalsoriginering av en hypotetisk 
monopolist skulle övergå till egen produktion av ip-baserad samtalsoriginering 
med nummer om en hypotetisk monopolist genomför en liten men varaktig 
höjning av priset på kretskopplad samtalsoriginering.  

Substitutionsanalysen för marknaden Fast tillträde visar att den grupp av opera-
törer som dels redan har gjort nödvändiga investeringar för att kunna 
tillhandahålla Fast tillträde till slutanvändare genom ip-baserad telefoni med 
nummer, dels har en stor kundbas, är tillräckligt stor för att utgöra en 
restriktion av möjligheten för en hypotetisk monopolist att med lönsamhet 
genomföra en liten men varaktig höjning av priset på kretskopplade fasta 
telefonitjänster.  

Eftersom det är möjligt för denna grupp av operatörer att själva börja produ-
cera tjänster på marknaden Fast tillträde finner PTS att det också är möjligt för 
dem att börja producera tjänster på marknaden Fast samtalsoriginering. Detta 
innebär att ip-baserad fast samtalsoriginering med nummer är utbytbar med 
kretskopplad fast samtalsoriginering. PTS finner vidare att denna grupp av 
operatörer är tillräckligt stor för att även på marknaden Fast samtalsoriginering 
utgöra en restriktion av möjligheten för en hypotetisk monopolist att med 
lönsamhet genomföra en liten men varaktig höjning av priset på kretskopplade 
fasta telefonitjänster. PTS anser följaktligen att ip-baserad fast 
samtalsoriginering med nummer ska ingå i samma produktmarknad som 
kretskopplad fast samtalsoriginering. 

3.5.7 Ip-baserad originering utan nummer är inte utbytbar  

Sådan ip-baserad samtalsoriginering som inte ger slutanvändaren möjlighet att 
ringa samtal till andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller 
internationell telefoninummerplan saknar enligt PTS de egenskaper som 
samtalsoriginering vid ett kretskopplat fast tillträde har.  

Ur ett efterfrågeperspektiv finner därför PTS att sådan ip-baserad fast 
samtalsoriginering inte ska inkluderas i produktmarknaden Fast 
samtalsoriginering. 
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3.5.8 Slutsatserna av avgränsningen  

3.5.8.1      Den produktmässiga avgränsningen omfattar ip-baserad telefoni med 
nummer 

För att omfattas av produktmarknaden Fast samtalsoriginering ska 
origineringen ge slutanvändaren möjlighet att från en fast nätanslutningspunkt 
och via ett telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är avsett för 
mobila telefonitjänster, ringa samtal till andra slutanvändare som har 
telefonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan.  

PTS analys av utbytbarheten visar att kretskopplad och ip-baserad fast 
originering med nummer är utbytbara i en sådan omfattning att de ingår på 
marknaden Fast samtalsoriginering.  Detta innebär att marknadsavgränsningen 
är oberoende av den teknik som samtalsorigineringen realiseras med, samtidigt 
som den är beroende av vilken typ av anslutning och nummer som den 
uppringande slutanvändaren nyttjar sig av. 

PTS finner således i detta beslut att produktmarknaden Fast samtalsoriginering 
omfattar framföringen av samtal från den uppringande slutanvändarens fasta 
nätanslutningspunkt och fram till den hopkopplingspunkt, oavsett nivå i det 
allmänna kommunikationsnätet, där samtal överlämnas till en annan operatör 
eller övergår i terminering eller transitering. Marknaden Fast samtalsoriginering 
omfattar sådan samtalsoriginering som möjliggör att slutanvändaren via ett 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan, som inte är avsett för mobila 
telefonitjänster, kan ringa samtal till andra slutanvändare som har 
telefonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan. Detta gäller 
oavsett teknik där slutanvändaren kan initiera samtalet. Slutanvändarens 
anslutning ska dock vara fast. 

3.5.8.2      Den geografiska avgränsningen är nationell 

Infrastrukturens utbredning är en avgörande begränsande faktor för 
möjligheterna att tillhandahålla samtalsoriginering i fasta kommunikationsnät. 
Den operatör som vill köpa samtalsoriginering måste göra det av den operatör 
som förfogar över slutanvändarens anslutning till det allmänna 
kommunikationsnätet.  

De flesta slutanvändare är anslutna till det fasta allmänna kommunikationsnätet 
via det rikstäckande kopparbaserade accessnät som finns i Sverige. Det fasta 
allmänna kommunikationsnätet har således en nationell geografisk omfattning. 
Även om det finns operatörer som enbart är etablerade i lokala eller regionala 
områden har den geografiskt begränsade etableringen inte gett upphov till 
differentierade slutanvändarpriser mellan olika geografiska områden. De 
operatörer som tillhandahåller traditionell kretskopplad fast telefoni och ip-
baserad telefoni med nummer bedriver huvudsakligen sin marknadsföring mot 
slutanvändarna på ett nationellt plan.  
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Enligt PTS bedömning är förutsättningarna för att på grossistnivå köpa Fast 
samtalsoriginering likartade över hela landet. Tjänstens egenskaper och 
användningsområden är likartade oavsett var tillträdet sker. Vidare erbjuds 
enligt vad PTS erfar enhetliga samtalspriser över hela landet på slutanvändar-
nivå. Därför finner PTS att konkurrensförhållandena för grossistprodukten Fast 
samtalsoriginering inom Sverige är tillräckligt enhetliga för att avgränsa 
produktmarknaden nationellt. 

3.6 Marknaden Fast samtalsterminering   

 Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast samtalsterminering till TeliaSonera 

AB:s och dess berörda dotterbolags framföring av samtal från den 

hopkopplingspunkt, oavsett nivå i det allmänna kommunikationsnätet, där 

samtal överlämnas av annan operatör och fram till den nätanslutningspunkt 

där slutanvändaren kan ta emot samtalet. 

Marknaden Fast samtalsterminering omfattar sådan samtalsterminering som 

ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa samtal till 

geografiska telefonnummer och till telefonnummer avsedda för geografiskt 

oberoende tjänster samt till telefonnummer avsedda för personliga 

nummertjänster ur svensk telefoninummerplan och som TeliaSonera AB:s 

och dess berörda dotterbolag kontrollerar termineringen till. Detta gäller 

oavsett teknik där slutanvändaren kan ta emot samtalet och oavsett typ av 

anslutning som nyttjas av den uppringda slutanvändaren. 

PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast samtalsterminering till 

företagets allmänna kommunikationsnäts utbredningsområde i Sverige. 
  

 

3.6.1 EU-kommissionens definition av grossisttjänsten Fast 
samtalsterminering 

Utgångspunkten för PTS fastställande av relevant marknad i förevarande beslut 
är EU-kommissionens definition av marknad tre (3) i rekommendationen, som 
lyder enligt följande: 

Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt 

Fortsättningsvis benämns denna marknad Fast samtalsterminering. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 65 
 

3.6.2 Utgångspunkten – terminering till telefonnummer som inte är 
avsedda för mobila samtalstjänster 

PTS prövar nedan om den av EU-kommissionen definierade marknaden för 
samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast nätanslutnings-
punkt (marknad 3), bör regleras utifrån svenska förhållanden.74 

På samma sätt som i de beslut på denna marknad som fattades 2009, definierar 
PTS marknaden på annat sätt än vad EU-kommissionen gör. Marknaden 
definieras som den insatsvara som ger slutanvändarna möjlighet att ta emot 
samtal genom att samtalet dirigeras till en punkt i det allmänna 
kommunikationsnätet från vilken slutanvändaren kan nås genom ett 
telefonnummer som inte är avsett för mobila telefonitjänster.75. 

Det huvudsakliga skälet till en definition med ledning av telefonnummer istället 
för kommunikationsnät är att kontrollen över ett telefonnummer är den 
avgörande faktorn för möjligheten att terminera ett samtal. Till detta kommer 
att svensk telefoninummerplan är strukturerad på ett sådant sätt att vissa 
nummerserier är avsedda för mobila samtalstjänster, medan andra är avsedda 
för fasta samtalstjänster, exempelvis de geografiska numren inom 
riktnummerområdena. Eftersom denna uppdelning i telefoninummerplanen har 
varit gällande under lång tid har den medfört att det finns en förväntan från 
såväl slutanvändare som operatörer på vad ett telefonsamtal kommer att kosta. 
Generellt sett har nämligen priset varit högre för terminering till nummer för 
mobila samtalstjänster än för terminering till nummer avsedda för fasta 
samtalstjänster. Det sagda innebär att ur en slutanvändares efterfrågeperspektiv 
ingår inte terminering av samtal till telefonnummer avsedda för mobila 
elektroniska kommunikationstjänster på marknaden för Fast 
samtalsterminering. En direkt följd av PTS definition av marknaden för Fast 
samtalsterminering är därmed att nummer avsedda för mobila elektroniska 
kommunikationstjänster inte ingår på marknaden. Denna fråga kommer därför 
inte att behandlas ytterligare i den närmare marknadsavgränsningen. PTS 
prövar således i detta beslut om den ovan nämnda marknaden, i enlighet med 
PTS definition (fortsättningsvis benämnd Fast samtalsterminering), bör regleras 
utifrån svenska förhållanden. 

3.6.3 Fast samtalsterminering saknar subsitut 

En operatörs efterfrågan på samtalsterminering härleds direkt ur dess slutan-
vändares efterfrågan att ringa vissa telefonnummer. Det är den operatör som 
tekniskt kan originera samtal från anslutning med ett visst telefonnummer som 
kan terminera samtal till samma telefonnummer. Det saknas tekniska förutsätt-

                                                 
74 EU-kommissionens rekommendation från 2007. 
75 Med telefonnummer som är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster avses de 
nummerserier som avser mobiltelefonitjänster, personsökning och andra liknande tjänster där 
abonnentanslutningen tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt, se PTS Sammanställning av 
svensk nummerplan för telefoni.daterad 2010-08-19, avsnitt 4.8. 
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ningar för en operatör att låta terminera samtalet hos någon annan operatör än 
den som tekniskt kontrollerar det uppringda telefonnumret. Det saknas således 
substitut till terminering till de telefonnummer som en viss operatör förfogar 
över. 

Som angetts i avsnittet ovan har PTS i marknadsavgränsningen tagit sin 
utgångspunkt i den insatsvara som ger slutanvändarna möjlighet att ta emot 
samtal genom att samtalet dirigeras till en hopkopplingspunkt i det allmänna 
kommunikationsnätet från vilken slutanvändaren kan nås genom ett 
telefonnummer som inte är avsett för mobila telefonitjänster. 

För att närmare fastställa gränserna för marknaden för Fast samtalsterminering 
analyserar PTS nedan vilka telefonnummer i svensk telefoninummerplan som 
ska anses ingå på marknaden. 

3.6.4 Geografiska telefonnummer inom riktnummerområdena ingår 
på marknaden 

En naturlig inledning av den närmare analysen är enligt PTS att utgå från de 
telefonnummer i svensk telefoninummerplan som i första hand förknippas med 
fast telefoni, dvs. geografiska telefonnummer inom riktnummerområdena.  
Dessa telefonnummer ger slutanvändare möjlighet att ringa och ta emot samtal 
som medger tvåvägskommunikation. 

För dessa nummer tillämpas betalningsmodellen Calling Party Network Pays, 
dvs. termineringsavgiften bestäms av den operatör i vars kommunikationsnät 
samtalet termineras och kostnaden för termineringsavgiften bärs av den 
operatör i vars kommunikationsnät samtalet origineras och slutligen, dennes 
slutanvändare. Den uppringda slutanvändaren belastas inte för kostnaden för 
samtalet och saknar därmed incitament att byta operatör till följd av 
termineringsavgiftens nivå. För geografiska telefonnummer saknas följaktligen 
ett sådant konkurrenstryck som driver termineringsavgiften nedåt.  

Den slutanvändare som ringer en annan slutanvändare med en lösning med 
geografiskt telefonnummer men med en mobil nätanslutningspunkt, utgår 
också från att debitering för samtalet görs enligt abonnemangets prisplan för 
samtal till det fasta kommunikationsnätet. Den uppringande slutanvändarens 
operatör presumerar på samma sätt att termineringsavgiften för samtal till 
sådana tjänster debiteras enligt villkoren för geografiska nummer. Detta innebär 
att såväl uppringande slutanvändare som operatörer ges intryck av att tjänsten 
är en tjänst inom fast telefoni.  

Det kan i detta sammanhang nämnas att om det skulle vara möjligt för en 
operatör att ta ut en termineringsavgift motsvarande det reglerade pris som 
tillämpas för mobil samtalsterminering, trots att samtalet terminerar i ett 
geografiskt nummer, skulle detta kunna leda till att slutanvändaren fick betala 
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ett pris som översteg vad denna kunde förvänta sig. Prissättningen skulle 
således inte längre vara förutsägbar på vare sig slutanvändar- eller grossistnivå. 
Detta är en situation som PTS vill undvika.  

Som EU-kommissionen anför i sin rekommendation om relevanta marknader76 
har marknaderna för elektronisk kommunikation ofta ”två sidor, genom att 
omfatta tjänster som tillhandahålls via nät eller plattformar som sammanför 
användare på båda sidor om marknaden, exempelvis slutkunder som utbyter 
kommunikationer eller sändare och mottagare av information och innehåll. 
Dessa aspekter måste beaktas vid identifiering och definition av marknader, 
eftersom de kan påverka både hur marknader definieras och huruvida de har 
egenskaper som kan motivera reglerade förhandsskyldigheter.” 

Ett viktigt instrument för att upprätthålla förutsägbarheten på marknaden, på 
såväl slutanvändar- som grossistnivå, är enligt PTS att den reglerade 
termineringsavgiften följer telefonnumrets avsedda användning enligt 
telefoninummerplanen.  

PTS slutsats blir därför att geografiska nummer inom riktnummerområdena 
oavsett teknik där slutanvändaren kan ta emot samtalet och oavsett typ av 
anslutning som nyttjas av den uppringda slutanvändaren ingår på marknaden 
för Fast samtalsterminering och blir också utgångspunkten för att närmare 
fastställa gränserna för marknaden. 

3.6.5 Telefonnummer för geografiskt oberoende tjänster och 
personliga telefonnummer ingår på marknaden 

Telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster77 och personliga 
telefonnummer78 har från den uppringande slutanvändarens perspektiv samma 
funktionalitet som geografiska telefonnummer, dvs. det är fråga om telefon-
nummer ur svensk och internationell nummerplan som ger slutanvändare 
möjlighet att ringa och ta emot samtal som medger tvåvägskommunikation. I 
likhet med vad som gäller för geografiska telefonnummer utövar den 
slutanvändare som samtalet terminerar till inte något konkurrenstryck i relation 
till nivån på termineringsavgiften. Därför anser PTS att terminering till 
telefonnummer för geografiskt oberoende tjänster och personliga 
telefonnummer ingår på samma marknad som terminering till geografiska 
telefonnummer.  

                                                 
76 Se EU-kommissionens rekommendation från 2007, p 4. 
77 Nummerserien 010 är avsedd för geografiskt oberoende tjänster, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2013-03-26, avsnitt 4.7.5. 
78 Nummerserien 075 är avsedd för personliga telefonnummer, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2013-03-26, avsnitt 4.5.5. 
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3.6.6 Övriga icke-geografiska telefonnummer ingår inte på 
marknaden 

När det gäller övriga icke-geografiska telefonnummer (frisamtal79, samtal med 
delad kostnad80, betalteletjänster81, massanrop82 och tjänster för telematik83 samt 
korta nummer84) konstaterar PTS följande. De icke-geografiska telefonnumren 
(med undantag för telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster 
och till telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster) används för 
sådant slags samtal som erbjuder den uppringande slutanvändaren en 
innehållstjänst eller ett annat mervärde. Ur ett slutanvändarperspektiv har 
samtal till sådana icke-geografiska telefonnummer således ett annat syfte och 
funktionalitet än samtal till geografiska telefonnummer.  

Dessutom gäller inte utgångspunkten att en uppringd slutanvändare är 
indifferent inför nivån på termineringsavgiften för sådana icke-geografiska 
telefonnummer som nämns i föregående stycke. De slutanvändare som dessa 
telefonnummer terminerar till (och som oftast är en tjänsteleverantör) har ett 
intresse av att termineringsavgiften är så låg som möjligt eftersom det kan 
påverka deras kostnader men också deras intäkter till följd av att terminerings-
avgiften kan påverka andra slutanvändares incitament att ringa till dem.85 
Dessutom har operatörerna ett intresse av att attrahera tjänsteleverantörer som 
kunder eftersom dessa slutanvändare kan generera stora samtalsvolymer.  

PTS anser att skillnaderna i funktionalitet mellan, å ena sidan, geografiska 
nummer, telefonnummer för geografiskt oberoende tjänster och personliga 
telefonnummer och, å andra sidan, övriga icke-geografiska nummer motiverar 
att de två kategorierna inte ingår på samma marknad. Tillsammans med 
förhållandet att konkurrensförutsättningarna skiljer sig åt mellan de två 
kategorierna, anser PTS därför att samtalsterminering till icke-geografiska 
telefonnummer (med undantag för telefonnummer för geografiskt oberoende 
tjänster samt personliga telefonnummer) inte ingår på produktmarknaden Fast 
samtalsterminering. Denna bedömning har varit gällande sedan 2009 och PTS 
                                                 
79 Nummerserien 020 är avsedd för frisamtalstjänster, se Sammanställning av svensk nummerplan för 
telefoni daterad 2013-03-26, avsnitt 4.3. 
80 Nummerserien 077 är avsedd för samtal med delad kostnad, se Sammanställning av svensk nummerplan 
för telefoni daterad2013-03-26, avsnitt 4.6 
81 Nummerserierna 0900, 0944 och 0939 är avsedda för betalteletjänster, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2013-03-26, avsnitt 4.4. 
82 Nummerserien 99 är avsedd för massanropstjänster, se Sammanställning av svensk nummerplan för 
telefoni daterad 2013-03-26, avsnitt 4.9. 
83 Nummerserien 0378 är avsedd för telematiktjänster i fasta kommunikationsnät, se Sammanställning av 
svensk nummerplan för telefoni daterad 2013-03-26, avsnitt 4.10. Telematiktjänster i mobila 
kommunikationsnät, nummerserien 0719, faller utanför marknaderna för Fast samtalsterminering redan på 
grund av att de utgör mobila elektroniska kommunikationstjänster. 
84 Med korta nummer (tidigare korta servicenummer) avses det korta nummer som identifierar tjänsten i 
fråga, till exempel 112 (nödnummer) och 118XYZ (nummerupplysningstjänster). Korta servicenummer 
används till bland annat nummerupplysning, samhällets alarmeringstjänst, kundtjänst, felanmälan och 
nationella företagsnummer, se Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni, daterad 2013-03-26, 
avsnitt 4.12.  
85 Kommissionens Staff Working Document, Explanatory Note (SEC(2007) 1483) s. 36. 
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har inte kunnat se att någon förändring har skett på de relevanta marknaderna 
som ger anledning att göra en annan bedömning. 

3.6.7 Slutsatserna av avgränsningen 

3.6.7.1      Den produktmässiga avgränsningen 

För att omfattas av produktmarknaden Fast samtalsterminering ska den 
terminering som tillhandahålls en annan operatör ge dennes slutanvändare 
möjlighet att ringa samtal till geografiska telefonnummer och till 
telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till 
telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster ur den svenska 
telefoninummerplanen.  

Tjänsten fast samtalsterminering saknar substitut vilket medför att endast den 
operatör som tekniskt kontrollerar samtalstermineringen till ett geografiskt 
telefonnummer, ett telefonnummer avsett för geografiskt oberoende tjänster 
samt till ett telefonnummer avsett för personliga nummertjänster ur den 
svenska telefoninummerplanen kan tillhandahålla termineringen av samtal till 
en annan operatör.  

PTS finner därför att TeliaSoneras terminering av samtal till slutanvändare som 
har geografiska telefonnummer, telefonnummer avsedda för geografiskt 
oberoende tjänster och telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster 
ur den svenska telefoninummerplanen, och som TeliaSonera kontrollerar, utgör 
en egen marknad.   

Eftersom det inte går att avgränsa marknaden utifrån specifika punkter i nät-
topologin finner PTS att marknaden Fast samtalsterminering omfattar 
TeliaSoneras framföring av samtalet från den hopkopplingspunkt, oavsett nivå i 
det allmänna kommunikationsnätet, där samtal överlämnas av annan operatör 
och fram till den nätanslutningspunkt där slutanvändaren kan ta emot samtalet.  

Produktmarknaden definieras som terminering av samtal till slutanvändare som 
har geografiska telefonnummer, telefonnummer avsedda för geografiskt 
oberoende tjänster och telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster 
ur den svenska telefoninummerplanen, och som TeliaSonera kontrollerar. Detta 
gäller oavsett teknik där slutanvändaren kan ta emot samtalet och oavsett typ av 
anslutning som nyttjas av den uppringda slutanvändaren.  

Följande ingår därmed inte på den avgränsade marknaden:  

• samtalsterminering till icke-geografiska telefonnummer (med undantag 
för telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster och till 
telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster) 

• samtalsterminering till telefonnummer avsedda för mobila 
telefonitjänster  
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3.6.7.2      Den geografiska avgränsningen 

Konkurrensförhållandena för samtalsterminering får anses vara likartade inom 
hela Sverige. Till följd av att det är svårt för den som erbjuder samtals-
terminering att göra åtskillnad mellan termineringsavgifterna för samtal till olika 
telefonnummer eller hopkopplingspunkter, varierar inte avgifterna för samtals-
terminering till slutanvändare som har geografiska telefonnummer, telefon-
nummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster och telefonnummer 
avsedda för personliga nummertjänster ur den svenska telefoninummerplanen 
inom en operatörs kommunikationsnät, oavsett hopkopplingspunktens 
geografiska placering. Någon geografisk avgränsning inom de individuella 
kommunikationsnäten är därför inte motiverad utan den relevanta geografiska 
marknaden är lika omfattande som varje individuellt kommunikationsnät inom 
vilket en operatör kontrollerar tillträde till samtalsterminering.  

PTS finner att den geografiska marknaden Fast samtalsterminering motsvarar 
TeliaSoneras kommunikationsnäts utbredningsområde i Sverige.  
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4 Fråga om förhandsreglering av 
marknaderna 

 

Fastställande av marknader som kan bli föremål för förhands-

reglering 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ LEK att följande marknader, så 

som de har avgränsats i detta beslut, har sådana särdrag att det kan vara 

motiverat att införa skyldigheter enligt LEK för företag på marknaderna: 

• Fast tillträde 

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 

  

 

4.1 Tre kriterier för att förhandsreglering ska vara 
motiverad 

För att en marknad ska kunna bli föremål för förhandsreglering krävs att 
marknaden uppfyller tre kumulativa kriterier. Det måste enligt det första kriteriet 
förekomma stora och varaktiga inträdeshinder på marknaden. Inträdeshindren 
kan vara strukturella, rättsliga eller regleringsbaserade. Enligt det andra kriteriet 
måste marknadens struktur vara sådan att den inte tenderar att utvecklas mot 
effektiv konkurrens, dvs. det måste saknas en tillräcklig marknadsdynamik. 
Enligt det tredje kriteriet skulle en tillämpning av den generella 
konkurrenslagstiftningen inte i tillräcklig grad kunna avhjälpa de aktuella 
bristerna på marknaden.86  

En marknad som inte uppfyller samtliga kriterier får inte bli föremål för 
ingripanden i form av regleringsskyldigheter.87 

När det gäller sådana marknader som EU-kommissionens rekommendation 
från 2007 fastställer som sådana marknader som kan bli föremål för 
förhandsreglering, har EU-kommissionen identifierat marknaderna utifrån om 
dessa uppfyller de tre kriterierna eller inte.88 EU-kommissionen har således 
konstaterat att marknaden för Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering uppfyller de tre kriterierna och att förhandsreglering av 
marknaden kan vara motiverad.89  

                                                 
86 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 5 och 17, se bilaga 1. 
87 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 14. 
88 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 17. 
89 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 18. 
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PTS finner dock ändå skäl, bl.a. mot bakgrund av vad som konstaterats ovan i 
avsnitt 3.4.4.7 avseende närliggande marknad, att på nationell nivå övergripande 
pröva kriterierna för marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och 
Fast samtalsterminering i detta beslut. 

4.2 Det första kriteriet – höga och varaktiga 
inträdeshinder finns  

4.2.1 Förutsättningarna för inträde på marknaderna 

I detta avsnitt analyseras förutsättningarna för inträde på den marknad som 
detta beslut omfattar. Möjligheterna för inträde på en marknad är generellt sett 
goda, dvs. inträdeshindren är låga, om det finns möjligheter för en ny operatör 
att till rimliga investeringar, rimlig risk och inom rimlig tid bygga upp en 
konkurrenskraftig verksamhet. Om så är fallet ska en sådan marknad inte 
förhandsregleras eftersom en sådan reglering enligt LEK och EU-
kommissionens rekommendation kräver att inträdeshindren är höga och 
varaktiga.  

PTS analys är baserad på ett antagande om att det inte finns några regleringar 
på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering. Däremot antar PTS att befintliga regleringar och 
skyldigheter på övriga marknader är i kraft.90 

4.2.2 Höga och varaktiga hinder för marknadstillträde på marknaden 
Fast tillträde 

Om en operatör etablerar sig på marknaden Fast tillträde är det för att till-
handahålla fasta telefonitjänster till slutanvändare. De kostnader och 
investeringar som krävs för att tillhandahålla telefonitjänster via en fast 
anslutningspunkt måste därför vägas in i bedömningen av inträdeshindren på 
marknaden Fast tillträde.  

Marknaden Fast tillträde karaktäriseras av att det finns en operatör 
(TeliaSonera) med ett rikstäckande accessnät som drar nytta av stora 
skalfördelar genom bland annat en hög kundtäthet som byggdes upp under en 
tid då det inte fanns någon parallell infrastruktur.  

En operatör skulle kunna etablera sig på marknaden Fast tillträde genom i 
huvudsak fyra tillvägagångssätt. Dessa beskrivs kortfattat i det följande.  

En operatör skulle kunna etablera sig på marknaden Fast tillträde genom att 
köpa tillträde av en redan etablerad operatör och återförsälja tillträdet till slutan-

                                                 
90 Analysen görs utifrån en så kallad modifierad Greenfield-ansats. En strikt Greenfield-ansats bygger på 
antagandet att det inte finns någon reglering av de företag som har ett betydande inflytande på marknaden. 
En modifierad Greenfield-ansats innebär ett antagande att det finns en reglering av företag med betydande 
inflytande på andra marknader än de analyserade under förutsättning att sådan reglering inte är beroende 
av slutsatser vad gäller den analyserade marknaden. 
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vändare. En sådan etablering görs endast av en operatör som även vill tillhanda-
hålla fasta samtalstjänster till slutanvändare, vilket medför att den operatören 
för att få skalfördelar vad gäller framföringen av samtalstjänster måste få en stor 
kundbas. I frånvaro av en reglering av de villkor som ska gälla då en operatör 
köper tillträde av en redan etablerad operatör, saknas det incitament för den 
etablerade operatören att sälja tillträdet eller sälja tillträdet till ett pris som 
medger för den köpande operatören att konkurrenskraftigt kunna tillhandahålla 
samtalstjänster till slutanvändare. En reglering av operatörers möjlighet att köpa 
tillträde av en annan operatör skapar således förutsättningar på marknaden för 
nya aktörer att kunna konkurrera om slutanvändarna.  
 
Ett annat alternativ är att etablering skulle kunna ske genom att den 
nytillträdande operatören hyr fysiska nätanslutningar i befintligt accessnät eller 
köper bitström och investerar i den ytterligare utrustning som krävs för att 
tillhandahålla slutanvändare telefonitjänster, inklusive tillträde. PTS ser vidare 
ett tredje alternativ för en operatör att etablera sig på marknaden Fast tillträde, 
nämligen genom att investera i egen utrustning för produktion av ip-baserad 
telefoni med nummer i kombination med att hyra nätanslutningar av befintlig 
accessnätsägare (tillträde till parkablar av koppar91, alternativt bitström). PTS 
finner dock att de kostnader och investeringar som krävs vid dessa båda former 
av etablering är av en sådan storlek att en tillträdande operatör skulle möta 
samma svårigheter, och därmed samma typ av inträdeshinder, om än av mindre 
omfattning, som vid en etablering genom att bygga ett nytt accessnät. 
 
Att etablera sig genom att bygga ett nytt accessnät, och själv tillhandahålla 
tillträde till telefonitjänster för slutanvändare, utgör ytterligare ett alternativ för 
en operatör som önskar etablera sig på marknaden Fast tillträde. Oavsett vilken 
teknisk lösning som väljs för ett nytt accessnät krävs att den nytillträdande 
operatören gör höga irreversibla investeringar. För att kunna dra nytta av 
skalfördelar i produktionen i samma utsträckning som den redan etablerade 
stora operatören krävs det att den nytillträdande operatören investerar i ett 
geografiskt utsträckt accessnät med många nätanslutningspunkter. För att 
kunna dra nytta av skalfördelar krävs dessutom att den nytillträdande 
operatören kan få en hög kundtäthet i accessnätet. 
 
Till följd av att det redan finns infrastruktur på plats är svårigheterna betydande 
för en ny operatör att tillräckligt snabbt få en sådan tillräckligt hög kundtäthet 
som skulle göra investeringen lönsam. Det innebär således en betydande risk att 
etablera verksamhet genom att bygga en egen infrastruktur för att tillhandahålla 
tillträde till fasta telefonitjänster. Den tid som krävs för att anlägga ett nytt 
accessnät och för att uppnå en tillräckligt hög kundtäthet i 

                                                 
91 Tillträde till parkablar av koppar kallas LLUB (Local Loop Un-Bundling) och innebär att en operatör 
hyr plats i telestationen och hela eller delar av den kopparledning som når fram till abonnenten. För att 
operatören ska kunna använda tillträdet genom LLUB måste operatören installera egen utrustning, 
exempelvis modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen. 
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kommunikationsnätet är för lång för att en operatör ska kunna träda in och 
bygga upp en konkurrenskraftig verksamhet. PTS finner att det finns höga och 
varaktiga inträdeshinder för en operatör som avser att etablera sig genom att 
anlägga ett nytt accessnät. 
 
PTS har i sin marknadsavgränsning kommit fram till att marknaden för mobila 
telefonitjänster inte ingår på marknaden Fast tillträde, dvs. fast och mobil 
telefoni anses inte substituerbara i tillräckligt hög grad. PTS konstaterar istället 
att marknaden för mobila telefonitjänster är en till marknaden Fast tillträde 
närliggande marknad. Detta utgör således utgångspunkten för PTS bedömning i 
denna del. 
 
Tillhandahållande av mobila röstsamtal på en närliggande marknad bör därför, 
utöver de ovannämnda tillvägagångssätten, beaktas som ytterligare en alternativ 
form för etablering som står till buds för en operatör som önskar tillhandahålla 
telefonitjänster som i viss mån skulle kunna anses utbytbara. PTS finner dock 
att de kostnader och investeringar som krävs vid en sådan etablering är av 
betydande storlek och att en tillträdande operatör därmed skulle möta hinder 
som innebär att ett tillträde inte skulle vara tillräckligt omedelbart och varaktigt 
och därmed inte kunna äga rum inom en rimlig tidsperiod. Det föreligger därtill 
regleringsbaserade hinder, i form av tillståndskrav för den begränsade 
frekvensresursen, vilket i sig utgör hinder för nyetablering. 
 
I samband med samråden har synpunkter angående analysen av inträdeshinder 
framförts. Bland annat har framförts att analysen av inträdeshinder bör göras 
utifrån mobiloperatörers, bredbandsoperatörers och TV-operatörers 
möjligheter att med IP-telefoni respektive mobiltelefoni ta sig in på 
ifrågavarande marknad. Mot bakgrund av den marknadsavgränsning som 
redogjorts för i detta beslut, kan det förvisso råda lägre inträdeshinder för en 
liten och begränsad grupp aktörer, nämligen för de bredbandsoperatörer som 
äger infrastruktur men som inte redan erbjuder IP-telefoni med nummer. Även 
för det fall dessa aktörer skulle börja tillhandahålla IP-telefoni med nummer 
skulle dock inte bedömningen av inträdeshinder på marknaden enligt PTS 
uppfattning påverkas.  
 
PTS finner således sammanfattningsvis att de kvarstående etableringshindren på 
marknaden Fast tillträde är stora och varaktiga för det stora flertalet aktörer 
som önskar etablera sig på marknaden ifråga. PTS finner vidare att sådana 
hinder för marknadstillträde inte bedöms möjliga att övervinna inom en rimlig 
tid och i vart fall inte fram till PTS nästa revision av marknadsanalysen.  

4.2.3 Höga och varaktiga hinder för marknadstillträde på marknaden 
Fast samtalsoriginering 

Genom att köpa Fast samtalsoriginering kan operatören tillhandahålla samtals-
tjänster till slutanvändare. I frånvaro av en reglering saknas dock incitament för 
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en operatör som är etablerad på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster 
att sälja dels Fast samtalsoriginering, dels Fast samtalsoriginering till ett pris 
som medger att andra operatörer kan konkurrera på slutkundsmarknaden. I 
frånvaro av en reglering av marknaden Fast samtalsoriginering saknas således i 
princip möjlighet för en operatör att etablera sig på slutkundsmarknaden för att 
erbjuda fasta samtalstjänster. 

Ett alternativ till att köpa Fast samtalsoriginering är att en operatör även 
etablerar sig på marknaden Fast tillträde och därmed kan tillhandahålla 
slutanvändare en komplett fast telefonitjänst. Operatören möter då samma 
inträdeshinder som de som råder på marknaden Fast tillträde. PTS finner 
följaktligen att även detta alternativ till etablering skulle möta höga och 
varaktiga inträdeshinder. 

PTS finner därför att det i frånvaro av en reglering finns höga och varaktiga 
etableringshinder på marknaden Fast samtalsoriginering. Hindren för 
marknadstillträde bedöms inte möjliga att övervinna inom en rimlig tid och i 
vart fall inte fram till PTS nästa revision av marknadsanalysen. 

4.2.4 Höga och varaktiga inträdeshinder på marknaden Fast 
samtalsterminering  

Fast samtalsterminering tillhandahålls via det telefonnummer som en upp-
ringande slutanvändare använder för att nå en uppringd slutanvändare. Det 
saknas tekniska förutsättningar att terminera ett samtal via en annan operatör än 
den som kontrollerar telefonnumret. Eftersom endast den operatör som 
kontrollerar ett specifikt telefonnummer kan sälja terminering av samtal till det 
telefonnumret finns det inte förutsättningar för en operatör att etablera sig 
genom att börja tillhandahålla samtalsterminering till ett telefonnummer som en 
annan operatör kontrollerar.  

PTS finner att etableringshindren på marknaden Fast samtalsterminering är 
höga och varaktiga. Hindren för inträde bedöms kvarstå fram till PTS nästa 
revision av marknadsanalysen. 

4.3 Det andra kriteriet - marknadsdynamik  
Det andra kriteriet innebär att PTS kan ta ställning till om de relevanta markna-
derna, mot bakgrund av de marknadsavgränsningar som gjorts i föregående 
avsnitt, har sådana egenskaper som gör att de inom den tillämpliga tidsramen 
tenderar att utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.  
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4.3.1 Tillräcklig marknadsdynamik saknas på marknaderna Fast 
tillträde och Fast samtalsoriginering 

När det gäller Fast tillträde och Fast samtalsoriginering har marknadsandelarna 
för TeliaSonera, som i PTS beslut av den 4 november 2009 utpekats som ett 
företag med ett betydande inflytande, inte förändrats i någon betydande mån.92  

Det finns en utveckling på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster som 
innebär att vissa slutanvändare överger sina abonnemang för fasta telefoni-
tjänster och istället uppgraderar sin bredbandstjänst eller kabel-TV-tjänst med 
telefoni alternativt utnyttjar sin mobiltelefonitjänst även för samtal från hemmet 
eller arbetet. Trots att den fasta telefonin totalt sett minskar så är 
marknadsandelarna på denna marknad relativt stabila över tid. TeliaSonera har 
fortsatt en marknadsandel som överstiger 60 procent av abonnemangen. 

Marknaderna Fast tillträde och Fast samtalsoriginering karaktäriseras av höga 
och varaktiga inträdeshinder till följd av behovet av skalfördelar, hög 
kundtäthet och storleken på de investeringar som krävs för att dra nytta av 
skalfördelar och hög kundtäthet. Eftersom det finns ett behov av att uppnå en 
hög kundtäthet skapar slutanvändarnas beteende ytterligare svårigheter för nya 
operatörer att träda in på marknaden och för redan etablerade operatörer att 
expandera. Det finns i nuläget inte heller några tecken på att de förhållanden 
som hindrar uppkomsten av effektiv konkurrens på dessa marknader kommer 
att minska i tillräcklig betydelse fram till nästa marknadsanalys.  

Frågan om substitution har behandlats av PTS i avsnitt 3 ovan. PTS har i denna 
bedömning konstaterat att slutkunderna inte i tillräcklig utsträckning kan anses 
betrakta mobila telefonitjänster såsom utbytbara mot fasta sådana, varför en 
substitution i detta avseende inte heller kan anses föreligga på marknaderna för 
Fast tillträde och Fast samtalsoriginering.  Effekterna från den närliggande 
mobila telefonimarknaden kan dock påverka möjligheterna att agera oberoende 
av kunder, konkurrenter och slutkunder för en operatör med stora 
marknadsandelar på marknaderna för Fast tillträde och Fast samtalsoriginering. 
Det i sig skulle kunna innebära att det uppstår dynamik på marknaden på Fast 
tillträde. PTS kan dock konstatera att varken marknadsandelar eller prisbilden 
på marknaden för Fast tillträde har förändrats i sådan grad att dynamik kan 
anses föreligga. PTS bedömer heller inte att sådan dynamik kommer att 
utvecklas under tiden fram till nästa marknadsanalys. 

PTS noterar att det på marknaden Fast tillträde, dvs. inom ramen för 
marknadsavgränsningen på ifrågavarande marknad, finns aktörer som 
tillhandahåller ip-baserad telefoni med nummer. PTS kan dock konstatera även 
i denna del att varken marknadsandelar eller prisbilden på marknaden för Fast 
tillträde har förändrats i sådan grad att dynamik kan anses föreligga. PTS 

                                                 
92 PTS beslut av den 4 november 2009 i ärenden med dnr 09-9035 och 09-9036. 
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bedömer heller inte att sådan dynamik kommer att utvecklas under tiden fram 
till nästa marknadsanalys. Inte heller skulle bedömningen av 
marknadsdynamiken enligt PTS uppfattning påverkas i någon större 
utsträckning även för det fall att de bredbandsoperatörer som i dagsläget inte 
tillhandahåller IP-telefoni med nummer skulle börja göra det. 
 
Sammanfattningsvis bedömer därför PTS att det på dessa marknader saknas 
tydliga tecken på en sådan marknadsdynamik som medför att marknaderna 
inom ett rimligt tidsperspektiv, dvs. åtminstone fram till PTS nästa revidering 
av marknadsanalyserna, kan komma att utvecklas mot en effektiv konkurrens. 
PTS har i samråden tagit emot synpunkter som pekar på att det i detta 
sammanhang skulle vara tillräckligt att det i analysen kan konstateras att 
dynamik förekommer eller kommer att uppstå under ifrågavarande period och 
att denna dynamik på sikt kommer att leda till effektiv konkurrens. PTS kan 
dock inte finna några sådana tydliga bevis på att dynamik kommer att 
förekomma på marknaderna under perioden fram till nästa marknadsanalys och 
som indikerar att effektiv konkurrens kommer att nås på lite längre sikt. En 
sådan bedömning måste dessutom enligt PTS baseras på konkreta 
omständigheter snarare än på något som skulle vara teoretiskt möjligt.93 
 
4.3.2 Tillräcklig marknadsdynamik saknas på marknaden Fast 

samtalsterminering 

PTS ser på längre sikt en utveckling där marknaderna för fasta och mobila 
telefonitjänster konvergerar. När så sker kommer det att finnas förutsättningar 
för en ökad marknadsdynamik. PTS bedömer dock när det gäller fast 
samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät att det i tiden fram till 
PTS nästa marknadsanalys inte kommer att finnas en utvecklad teknik och 
något substitut till fast samtalsterminering. PTS bedömer således att det även 
fortsättningsvis kommer att saknas tillräckliga förutsättningar för konkurrens 
och därmed för marknadsdynamik på marknaden Fast samtalsterminering. 

Sammanfattningsvis finner PTS att marknaden Fast samtalsterminering saknar 
en sådan dynamik som medför att marknaden kan komma att utvecklas mot en 
effektiv konkurrens inom ett rimligt tidsperspektiv. 

4.4 Det tredje kriteriet – generella 
konkurrensrätten inte tillräcklig 

4.4.1 Tillämpning av enbart den generella konkurrensrätten ska 
anses otillräcklig 

Vad avser det tredje kriteriet har PTS att bedöma om den generella konkurrens-
lagstiftningen och eventuell befintlig kompletterande förhandsreglering är 
tillräckligt effektiv för att åtgärda och avhjälpa de aktuella konkurrensproblem 

                                                 
93 Commission staff working document, Explanatory Note, SEC (2007) 1483 final, s. 10, fortsättningsvis 
benämnt EU-kommissionens förklaringsdokument från 2007. 
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som råder på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering. 
 

4.4.2 Bedömning av om konkurrenslagstiftningen är tillräcklig för att 
uppnå effektiv konkurrens 

Konkurrenslagen (2008:579), KL, är tillämplig i sin helhet på alla marknader för 
elektronisk kommunikation, oavsett om dessa kan bli föremål för ingripanden 
enligt LEK eller inte. För att utesluta förhandsreglering enligt LEK är det 
således inte tillräckligt att konstatera att konkurrenslagen i det enskilda fallet kan 
vara tillämplig på ett identifierat konkurrensproblem.  

Den fråga som således ska ställas vid bedömningen av det tredje kriteriet är om 
det utöver de generella konkurrensreglerna finns ett behov av kompletterande 
sektorsspecifik reglering för att på ett tillfredsställande sätt omhänderta 
avsaknaden av effektiv konkurrens på ifrågavarande marknad.   

4.4.3 Förhandsreglering ger fördelar som konkurrensrätten inte ger 

Konkurrenslagens bestämmelser är ofta inte lika effektiva som LEK:s när det 
gäller möjlighet att skapa bättre konkurrensförutsättningar på en marknad där 
avsaknaden av fungerande konkurrens är en följd av marknadens strukturella 
problem. 

Ett ingripande med stöd av en tillämpning av konkurrensreglerna förutsätter att 
ett företag har missbrukat sin dominerande ställning (2 kap. 7 § konkurrens-
lagen eller artikel 102 i EUF-fördraget), dvs. att ett redan inträffat 
konkurrensproblem kan bevisas. Konkurrenslagens förbudsregler kan således 
inte användas till att på förhand ställa upp skyldigheter eller handlingsregler i 
syfte att komma till rätta med ett potentiellt konkurrensproblem. LEK ger å sin 
sida möjlighet till ingripande med förhandsreglering som är utformad för att 
även potentiella konkurrensproblem ska kunna undanröjas.  

En utredning enligt konkurrensreglerna av huruvida ett företag missbrukat en 
dominerande ställning är omfattande och tidskrävande. Eftersom marknaderna 
Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering präglas av en 
i hög grad snabb teknikutveckling är det för att uppnå största möjliga effek-
tivitet av ingripandet nödvändigt att det finns verktyg för att snabbt komma 
tillrätta med konkurrensproblemet. Tidsfaktorn kan på marknaderna Fast 
tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering vara av avgörande 
betydelse för mindre företags möjlighet att vara verksamma på marknaden. 
Efter en förhandsreglering med stöd av LEK ökar förutsättningarna för att 
skyndsamt åtgärda konkurrensproblem. 

En annan fördel med förhandsreglering med stöd av LEK är att den skapar 
förutsägbara spelregler på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering 
och Fast samtalsterminering och ger möjlighet för företagen att på förhand 
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känna till vilka skyldigheter och rättigheter, bland annat vad gäller villkor för 
tillgång till grossistprodukter och tillgång till det rikstäckande kopparbaserade 
accessnätet, som de kan räkna med. Det är av avgörande vikt för företagen att 
på förhand känna till dessa förutsättningar för att kunna fatta rationella beslut 
om etableringar och investeringar. 

4.4.4 Den generella konkurrensrätten är inte tillräcklig 

På grund av det som anförts i det föregående avsnittet finner PTS att enbart de 
generella konkurrensreglerna inte är tillräckliga för att nå det resultat som efter-
strävas på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering. Däremot erbjuder LEK redskap för att åstadkomma de 
eftersträvade resultaten genom möjligheten att kunna införa särskilt anpassade 
regleringar som på förhand slår fast företagens spelregler, i synnerhet vad gäller 
tillgång till konkurrenters infrastruktur. PTS finner därför att marknaderna Fast 
tillträde Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering kan bli föremål för 
förhandsreglering.  

4.5 Marknaden kan bli föremål för 
förhandsreglering 

Sammanfattningsvis kännetecknas marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering av höga och varaktiga 
inträdeshinder och en inte tillräckligt hög grad av marknadsdynamik. 
Tillsammans med förhållandet att den generella konkurrenslagstiftningen inte 
bedöms vara tillräcklig för att skapa en effektiv konkurrens, anser PTS därför 
att marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering kan bli föremål för förhandsreglering. 

Samtidigt ska framhållas att en felaktig utformning eller tillämpning av 
särlagstiftning kan skapa snedvriden konkurrens och ineffektiva investerings-
beslut, varför en reglering med stöd av LEK måste vara väl avvägd. 
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5 Företag med betydande inflytande  

 

Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 6 § LEK att TeliaSonera AB och dess 

berörda dotterbolag (TeliaSonera) har ett betydande inflytande på de i detta 

beslut avgränsade marknaderna 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 

 
 

 

5.1 Betydande inflytande finns om företaget kan 
uppträda oberoende 

5.1.1 Den rättsliga utgångspunkten – 8 kap. 6 § LEK 

I avsnitt 4 fann PTS att marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och 
Fast samtalsterminering har sådana särdrag att det kan vara motiverat att ålägga 
skyldigheter enligt LEK på företag på marknaderna. Sådana skyldigheter blir 
emellertid endast aktuella om det inte råder effektiv konkurrens på marknaden, 
dvs. om någon aktör har ett betydande inflytande på marknaden.94.  

I detta avsnitt prövar PTS med stöd av 8 kap. 6 § andra stycket LEK om 
TeliaSonera har ett betydande inflytande på de marknader som enligt detta 
beslut är aktuell för förhandsreglering.  

Ett företag anses enligt 8 kap 7 § LEK ha ett betydande inflytande om det, 
antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning av sådan 
ekonomisk styrka att det i betydande omfattning kan uppträda oberoende av 
sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna.95 Vid 
analysen ska PTS enligt 8 kap. 6 § LEK beakta EU-kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på 
marknaden. 

Den definition av begreppet betydande inflytande som ges i LEK 
överensstämmer med den definition av dominerande ställning som finns i 
konkurrensrätten och i EU-domstolarnas praxis. PTS bör därför vid 
bedömningen av ett företags ställning finna vägledning i den generella 

                                                 
94 EU-kommissionens rekommendation från 2007, skäl 18, se bilaga 1. 
95 Jfr EU-domstolens dom i mål 27/76 United Brands Company et United Brands Continental BV mot 
kommissionen, p. 65. 
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konkurrensrätten och ta hänsyn till den rättspraxis som finns på området.96 
Vissa justeringar måste dock göras av de konkurrensrättsliga metoderna. 
Situationen vid en förhandsbedömning enligt LEK skiljer sig på flera sätt från 
en bedömning av ett företags faktiska beteende. Detta understryks också i EU-
kommissionens riktlinjer.97. 

5.1.2 Det är företagets marknadsmakt som avgör 

Ett företag utgör enligt 8 kap. 6 § andra stycket det subjekt vars inflytande på en 
marknad ska bedömas.98  

Definitionen i 8 kap. 7 § LEK av företag med betydande inflytande är avsedd 
att överensstämma med konkurrenslagens definition av dominerande ställning, 
vilket medför att PTS ska göra sin bedömning av ett företags ställning mot 
bakgrund av den konkurrensrättsliga praxis som förekommer på området.99 

Begreppet företag i den mening som avses i de EG-rättsliga och svenska kon-
kurrensreglerna omfattar en ekonomisk enhet som består av en enhetlig orga-
nisation med personal samt materiella och immateriella tillgångar, vilken på ett 
varaktigt sätt strävar efter att uppnå ett bestämt ekonomiskt mål.100 Ett moder-
bolag som kontrollerar sina dotterbolag anses ingå i samma ekonomiska enhet 
som dotterbolagen när dessa inte utövat någon självständighet när det gäller att 
bestämma sina marknadsbeteenden utan endast verkställt moderbolagets 
instruktioner.101  

I ett företag kan således flera juridiska personer ingå. Samtliga dessa juridiska 
personer behöver inte, i vart fall inte direkt, bedriva verksamhet på den 
marknad som är aktuell för förhandsreglering. De juridiska personer inom 
respektive företag som PTS nu ålägger skyldigheter är de som bedriver 
verksamhet på respektive marknad, som moderbolag eller som dotterbolag.  

                                                 
96 Se prop. 2002/03:110 s. 276 och 404 samt EU-kommissionens riktlinjer, avsnitt p. 24, se bilaga 1. 
97 EU-kommissionens riktlinjer, p. 30. 
98 I artikel 2 b) i tillträdesdirektivet definieras en operatör som ett företag som tillhandahåller eller som har 
auktorisation för att tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande facilitet. I 1 kap. 7 § 
LEK definieras en operatör som den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunika-
tionsnät eller tillhörande installation. Definitionen av begreppet operatör i LEK innebär enligt förarbetena 
ett förtydligande i förhållande till definitionen i tillträdesdirektivet genom att det klargörs att det är 
innehavet av eller rådigheten över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation som gör att 
en aktör omfattas av operatörsbegreppet, se prop. 2002/03:110 s. 359. 
99
 Se prop. 2002/03:110 s. 276 och 404. Det framgår även av EU-kommissionens rekommendation från 

2007, p. 3.
 

100 Se 1 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) samt artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Vad avser 
praxis, se bland annat Akzo v kommissionen, Förstainstansrättens dom den 12 december 2007 i mål nr T-
112/05, p 57.  
101 Se bland annat Viho v kommissionen, EU-domstolens dom den 24 oktober 1996 i mål nr C-73/95, p. 16. 
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5.1.3 Marknadsandelarna över tid har stor betydelse 

I EU-kommissionens riktlinjer anges ett antal indikatorer som myndigheterna 
ska beakta vid bedömningen av huruvida det förekommer företag med 
betydande inflytande.102 Av dessa indikatorer är det marknadsandelarnas 
fördelning som tillmäts störst betydelse. För att ett företag ska anses ha 
betydande inflytande är det även viktigt att dess marknadsandel är stabil över 
tiden. Även om ett företag har en hög marknadsandel kan det finnas 
motverkande förhållanden som talar för att företaget likväl kan sakna betydande 
inflytande.  

Enligt etablerad rättspraxis medför förhållandet att ett företag har en mark-
nadsandel som överstiger 50 procent att det finns en presumtion för att 
företaget har ett betydande inflytande. Inom etablerad nationell konkurrensrätt 
anses vidare att en marknadsandel över 65 procent är ett starkt bevis för 
dominerande ställning.103 Ett företag med en stor marknadsandel kan förutsättas 
ha betydande marknadsinflytande om dess marknadsandel har varit stabil under 
en längre tid.104 

5.2 Företaget TeliaSonera är vertikalt integrerat 
TeliaSonera är en av Europas största teleoperatörer och är ett resultat av en 
sammanslagning av de två f.d. statliga operatörerna i Sverige respektive Finland, 
Telia och Sonera. Efter sammanslagningen, som skedde 2002, bildades den 
största telekommunikationskoncernen i Norden och Baltikum med verksamhet 
från Norge till Nepal, inkluderat Ryssland och Turkiet. TeliaSonera finns 
representerat i sammanlagt 20-talet länder, inklusive intressebolag. Genom 
verksamhetsgrenen TeliaSonera International Carrier produceras internationella 
nättjänster och överföring av digitaliserad information med en täckning i 
Europa, USA och en mindre del av Asien, vars tjänster säljs på grossistnivå. 
TeliaSoneras aktie är noterad på både Stockholmsbörsen och 
Helsingforsbörsen, största ägare per 31 december 2011 är den svenska staten 
(37,3 %), följt av den finska staten (13,7%)105. TeliaSonera AB har sitt säte i 
Stockholm.  
 
Som tidigare monopolist i Sverige besitter TeliaSonera det rikstäckande 
kopparbaserade accessnätet som når ut till i princip samtliga hushåll och en stor 
del av alla företag i Sverige. Företaget har även ett väl utbyggt fiberbaserat nät i 
Sverige och erbjuder grossistkunder bland annat transmission via exempelvis 

                                                 
102 EU-kommissionens riktlinjer p. 75.  
103 Wetter m.fl. Konkurrensrätt – en handbok (4 upplagan 2009) s. 561. 
104 EU-kommissionens riktlinjer p. 75. 
105 Uppgift per 31 december, 2011. TeliaSoneras årsredovisning 2011. 
http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2011/AnnualReports/ts_ar2011_eng.pdf?epslanguage
=en 
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svartfiber eller hyrda förbindelser och kapacitetstjänster eller tillträde till 
företagets infrastruktur på olika nivåer i förädlingskedjan.  

TeliaSonera är vertikalt integrerat och erbjuder en rad olika tjänster på 
slutkundsmarknaden inom telefoni och bredband, såväl fasta som mobila 
anslutningar. Företagets kunder som har bredband via det fasta telefonnätet 
eller är ansluten till Telias fibernät, eller stadsnät, har även möjlighet att teckna 
avtal för ip-tv. Företagets tjänster på slutkundsmarknaden riktar sig till kunder 
på både privat- och företagsmarknaden. Inom mobiltelefonin har TeliaSonera 
ingått ett samarbete med Tele2 och bildade år 2002 infrastrukturföretaget 
Svenska UMTS-nät AB, i syfte att bygga, äga och driva TeliaSoneras och Tele2s 
gemensamma mobiltelefonnät för tredje generationens mobiltelefonsystem, 3G 
(UMTS).  

TeliaSonera har organiserat verksamheten i ett flertal juridiska personer både 
utomlands, men framför allt i Sverige, vilka tillsammans på ett eller annat sätt 
bidrar till produktionen av samtalstjänster och försäljning på slutkunds- och 
grossistmarknaden. Dessa juridiska personer är exempelvis: 
 

- TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249, är moderbolag till de bland annat 
de helägda dotterbolagen TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera Network 
Sales AB, TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Mobile 
Networks AB. Moderbolaget är anmält hos PTS. 

 
- TeliaSonera Sverige AB (org.nr 556430-0142) äger det fasta nätets 

aktiva tillgångar och förfogar över det svenska fasta nätets telestationer, 
master och kanalisation. Företaget svarar i Sverige även för bland annat 
produktionsverksamheten för tjänster i det fasta kommunikationsnätet 
och för grossisttjänster som säljs genom TeliaSonera Networks AB. 
Företaget svarar även för all slutkundsförsäljning av fasta och mobila 
tjänster och köper nätprodukter för sin verksamhet från TeliaSonera 
Networks Sales AB och TeliaSonera Mobile Networks AB.  

 
- TeliaSonera Skanova Access AB (org. nr 556446-3734 ) äger de passiva 

tillgångarna i företagets svenska fasta kommunikationsnät (såväl 
accessnät som transportnät), dvs. företaget äger bland annat ledningar 
av koppar, fiber, koaxialkabel samt stolpar, kanalisation och 
korskopplingar för teleledningar. Vidare erbjuder företaget koppar- och 
fiberprodukter i det svenska nätet till försäljning på grossistnivå till 
externa operatörer samt till TeliaSonera Sverige AB. TeliaSonera 
Skanova Access AB erbjuder även samlokalisering och inplacering av 
utrustning. 
 

- TeliaSonera Network Sales AB (556458-0040) erbjuder försäljning av 
oreglerade och reglerade fasta nätprodukter såsom bitströmstillträde, 
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och telefoniabonnemang till grossistkunder. Företaget köper även mobil 
samtalsterminering och tillhandahåller samtrafik till andra operatörer. 

 
- TeliaSonera Mobile Networks AB (org.nr 556025-7932) bedriver 

produktion och försäljning av mobila nätprodukter till andra operatörer 
samt till TeliaSonera Sverige AB.  

 
PTS finner att TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag ingår i ett och 
samma företag till följd av TeliaSonera AB:s kontroll över dotterbolagen.106 Det 
är således TeliaSonera AB:s och dess berörda dotterbolags totala marknadsmakt 
som ska ligga till grund för bedömningen av deras inflytande på marknaden.  
 
Detta företag har sådan tillgång till abonnentunik information som krävs för att 
kunna tillhandahålla slutanvändare fasta samtalstjänster, inklusive terminera 
samtal till slutanvändare. Vidare äger företaget ett kärnnät och sådana delar av 
infrastrukturen som krävs för att kunna producera tjänster till slutanvändare, 
bedriva slutkundsförsäljning samt ingå avtal om samtrafik med grossistaktörer.   
 
PTS bedömer att detta beslut ska riktas till TeliaSonera AB och dess berörda 
dotterbolag. I det följande kommer TeliaSonera AB och dess berörda 
dotterbolag tillsammans att betecknas som TeliaSonera.  
 
Förhållandet att TeliaSonera lagt ut bland annat drift och utbyggnad av 
radioaccessnät i det till hälften ägda företaget Svenska UMTS Nät AB 
föranleder inte en annan bedömning. 
 
TeliaSoneras verksamhet för Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering är sedan tidigare reglerad genom PTS beslut den 4 
november 2009107 

5.3 TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden Fast tillträde 

För att mäta marknadsandelar vad avser Fast tillträde beaktar PTS andelen av 
antalet anslutna slutanvändare till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslut-
ningspunkt (oavsett teknik för anslutningen). Den andel av antalet anslutna 
slutanvändare som TeliaSonera har mäts här via antal abonnemang (PSTN- och 
ip). TeliaSoneras andel av marknaden Fast tillträde uppgick vid halvårsskiftet 
2012 till 61 procent räknat i antal abonnemang.108 Vidare kontrollerar 
TeliaSonera på grossistnivå anslutningarna för 698 000 slutkunder avseende 
GTA. 

                                                 
106 Se även Kammarrättens i Stockholm dom den 25 januari 2007 i mål nr 6686-06.   
107 Se PTS beslut den 4 november 2009 i ärenden med dnr 09-9035, 09-9036, 09-9037 och 09-9038. 
108  Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24. I avsnitt 2.5 har PTS redovisat 
operatörernas respektive andelar vad avser abonnemang för fasta telefonitjänster. 
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Trots en något sjunkande andel av antal abonnemang över åren, överstiger 
TeliaSoneras marknadsandel på marknaden Fast tillträde således i en avsevärd 
omfattning den andel som krävs för en presumtion för att ett betydande 
inflytande ska föreligga. TeliaSoneras marknadsandel ligger även relativt nära 
den andel som anses vara ett starkt bevis för att ett företag har en dominerande 
ställning. 

Figur 7 TeliaSoneras andel av marknaden Fast tillträde 

 

Ett viktigt förhållande för bedömningen av TeliaSoneras marknadsmakt är att 
företaget i stor utsträckning kontrollerar det accessnät som övriga operatörer är 
beroende av för att konkurrera på marknaden Fast tillträde. Utöver detta 
förhållande, som starkt talar för att TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden finns det andra förhållanden som talar i samma riktning. Exempel 
på sådana förhållanden är TeliaSoneras stordriftsfördelar och de höga och va-
raktiga inträdeshinder som finns på marknaden.  

En hög grad av substitution mellan närliggande marknader kan påverka en 
vertikalt integrerad operatörs möjlighet att utöva marknadsmakt. PTS har i 
avsnitt 3 kunnat konstatera att det på slutkundsnivå finns tecken på viss ensidig 
substitution där mobil anslutning utgör ett konkurrenstryck på produkten Fast 
tillträde. Effekterna från den enligt PTS närliggande mobila telefonimarknaden 
har dock inte varit tillräckligt stora. Avsaknad av substitution på slutkundssidan 
medför, som följd av att den aktuella slutkundsprodukten inte kan erbjudas 
genom annan grossisttjänst, att substitution inte heller föreligger på 
grossistmarknaden. PTS bedömning att TeliaSonera har ett betydande 
inflytande på marknaden Fast tillträde påverkas därmed inte av det faktum att 
konkurrenstryck från närliggande marknad förekommer. 

2007 2008 2009 2010 2011 1H 2012

PSTN 78% 77% 76% 74% 74% 75%

IP 3% 8% 16% 23% 31% 33%

Total 69% 67% 64% 62% 61% 61%
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Sammantaget finner PTS att TeliaSonera till följd av sin storlek på marknaden 
tillsammans med övriga förhållanden på marknaden har ett betydande 
inflytande på marknaden Fast tillträde. 

5.4 TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden Fast samtalsoriginering 

En utgångspunkt för att mäta marknadsandelar vad avser Fast samtalsorigi-
nering är andelen av antalet originerade samtalsminuter i fasta nät, det vill säga 
antal utgående samtalsminuter från fasta nät till såväl fasta nät som mobilnät.  
Med måttet antalet originerade samtalsminuter uppgick TeliaSoneras andel av 
marknaden enligt PTS beräkningar till drygt 77 procent år 2011109. 

TeliaSoneras marknadsandel på marknaden Fast samtalsoriginering överstiger 
därmed i en avsevärd omfattning den andel som krävs för en presumtion för att 
ett betydande inflytande ska föreligga. TeliaSoneras marknadsandel överstiger 
även den andel som anses vara ett starkt bevis för att ett företag har en 
dominerande ställning. TeliaSoneras andel har varit relativt stabil under lång tid. 
Vidare finns det andra förhållanden som talar för att TeliaSonera har ett bety-
dande inflytande, exempelvis TeliaSoneras stordriftsfördelar och de höga och 
varaktiga inträdeshinder som finns på marknaden. Även förhållandet att 
TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden Fast tillträde har 
betydelse.  

PTS finner därför att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden 
Fast samtalsoriginering. 
 
5.5 TeliaSonera har ett betydande inflytande på 

marknaden Fast samtalsterminering 
5.5.1 Det finns starka bevis för att TeliaSonera har ett betydande 

inflytande 

TeliaSoneras marknad Fast samtalsterminering omfattar sådan samtals-
terminering som ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa 
samtal som upplevs ske i realtid till geografiska telefonnummer och till tele-
fonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till telefonnummer 
avsedda för personliga nummertjänster och som TeliaSonera tekniskt kontrol-
lerar termineringen till, oavsett teknisk lösning för den uppringda slutan-
vändarens anslutning. På TeliaSoneras individuella marknad Fast samtals-
terminering har TeliaSonera 100 procents marknadsandel. Det finns således en 
presumtion för att TeliaSonera har ett betydande inflytande. TeliaSoneras 
marknadsandel överstiger även den andel som anses vara ett starkt bevis för att 

                                                 
109 Andelen är beräknad utifrån utgående samtalsminuter från TeliaSoneras fasta nät. Såväl trafik 
originerad från TeliaSoneras egna slutkunder som trafik originerad hos slutkunder till förvalsoperatör eller 
återförsäljare av TeliaSoneras telefoniabonnemang är inkluderade. Uppgifterna baseras på data i Svensk 
Telemarknad 2011, PTS-ER 2012:17 
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ett företag har en dominerande ställning. PTS anser dock att det, trots 
TeliaSoneras monopolställning, även ska beaktas huruvida det finns en sådan 
stark motverkande köparmakt hos andra operatörer att presumtionen för att 
TeliaSonera har ett betydande inflytande inte gäller.  

Köparna av samtalsterminering i det fasta kommunikationsnätet utgörs i 
Sverige av såväl fastnätsoperatörer som mobiloperatörer och där de största 
köparna av terminering för egen räkning är TeliaSonera, Tele2 och Telenor. 
Med tanke på dessa operatörers roll som de största köparna av terminering gör 
PTS antagandet att de därmed även har de största förutsättningarna att utöva 
köparmakt. I fortsättningen av detta avsnitt kommer PTS därför i sin 
bedömning av motverkande köparmakt att utgå från Tele2 och Telenor och 
deras möjligheter att utöva köparmakt. 

I det fall bedömningen skulle visa att varken Tele2 eller Telenor har en sådan 
hög grad av motverkande köparmakt att de kan påverka en operatörs 
termineringspris, förutsätter PTS att inte heller övriga köpare av fast 
samtalsterminering har möjlighet att utöva motverkande köparmakt i sådan 
omfattning att presumtionen för att TeliaSonera har ett betydande inflytande 
inte gäller. 

5.5.2 Det saknas en tillräckligt stark motverkande köparmakt 

PTS analys av om det finns motverkande köparmakt bygger på en så kallad 
modifierad Greenfield-ansats.110  

5.5.2.1      Indikationer som kan tala för att motverkande köparmakt finns 

Med motverkande köparmakt avses en situation där köparens situation på 
marknaden ger denne möjlighet att påverka villkoren för transaktionerna trots 
att säljaren är monopolist. Om motverkande köparmakt förekommer på 
marknaden Fast samtalsterminering skulle det innebära att det vore möjligt för 
köpare av terminering i fasta kommunikationsnät att påverka monopolistens 
prissättning av termineringsavgifter. Avsaknad av eller låg grad av motverkande 
köparmakt hos konkurrenter på en marknad pekar i sin tur mot att företaget 
har ett betydande inflytande.  

Indikatorer som kan tala för att motverkande köparmakt förekommer är 
exempelvis om det är enkelt att välja en annan leverantör, om det går att avstå 
från köp eller om marknaden kännetecknas av en koncentrerad grupp av 
köpare. 

                                                 
110 En strikt Greenfield-ansats bygger på antagandet att det inte finns någon reglering av de företag som 
har ett betydande inflytande på marknaden. En modifierad Greenfield-ansats innebär ett antagande att det 
finns en reglering av företag med betydande inflytande på andra marknader än den analyserade under 
förutsättning att sådan reglering inte är beroende av slutsatser vad gäller den analyserade marknaden.  
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5.5.2.2      Möjlighet att enkelt välja en annan operatör saknas 

Fast samtalsterminering kan endast tillhandahållas till en operatör av det företag 
som kontrollerar det telefonnummer till vilket ett samtal ska termineras. Det 
finns följaktligen inte något alternativ för en köpare av samtalsterminering än 
att köpa av den operatör som kontrollerar det telefonnummer som den 
uppringande slutanvändaren vill ringa till.  

PTS finner därför att avsaknaden av alternativ innebär att företagen Tele2 och 
Telenor, inte kan byta leverantör för samtalsterminering, och således inte heller 
kan utöva en sådan köparmakt att det motbevisar presumtionen att TeliaSonera 
har ett betydande inflytande.  

Förhållandet att Tele2 och Telenor inte har sådan motverkande köparmakt i 
detta avseende medför enligt PTS att mindre operatörer än dessa två inte heller 
kan utöva en sådan motverkande köparmakt att presumtionen att TeliaSonera 
har ett betydande inflytande har motbevisats. Det kan enligt PTS inte antas att 
sådana mindre operatörer kan utöva en större köparmakt än vad de två största 
operatörerna, TeliaSonera inte medräknat, kan göra.   

5.5.2.3      Möjlighet att avstå från köp saknas 

Om Tele2 eller Telenor helt avstår från att köpa terminering av TeliaSonera 
riskerar de att slutanvändarna byter till en operatör som erbjuder möjligheten 
att nå slutanvändare i samtliga fasta kommunikationsnät. Tele2 och Telenor 
riskerar således att förlora såväl marknadsandelar som konkurrenskraft. 

PTS finner därför att det saknas möjligheter för Tele2 och Telenor att helt avstå 
från att köpa terminering av TeliaSonera. Tele2 och Telenor kan därmed inte 
utöva en motverkande köparkraft gentemot TeliaSonera av en sådan grad att 
presumtionen att TeliaSonera har ett betydande inflytande har motbevisats. 
Detta förhållande medför att inte heller övriga, mindre, operatörer har sådana 
möjligheter. 

5.5.2.4      Köparnas förhandlingsstyrka inte tillräcklig 

En köpares förhandlingsstyrka beror på företagens relativa storlek, inbördes 
transaktionsförhållanden och effekter av så kallad multi-market contact.   

5.5.2.5      Tillräcklig förhandlingsstyrka till följd av företagens relativa storlek 
saknas 

Ju större skillnaden är mellan två parter vad avser intäkter från försäljning av 
terminering, desto mindre sannolikt är det att förhandlingarna mellan dem 
kommer att leda till låga och reciproka termineringsavgifter.  

I en situation där de respektive operatörernas termineringsmarknader inte är 
reglerade skulle operatörer med jämförbar storlek sannolikt ingå avtal efter att 
ha nått ett jämviktsläge efter förhandling. Samtidigt skulle relativt sett mindre 
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operatörer möta större svårigheter att få igenom sina krav eller utöva realistiska 
påtryckningar.  

Mot bakgrund av att såväl Tele2 som Telenor har lägre termineringsintäkter än 
TeliaSonera i det fasta kommunikationsnätet ser PTS inte någon större 
möjlighet för Tele2 och Telenor att utöva en tillräckligt hög grad av 
motverkande köparmakt. Enligt PTS medför det att inte heller övriga 
operatörer på de individuella marknaderna Fast samtalsterminering har 
möjlighet att utöva en tillräckligt hög grad av motverkande köparmakt 
gentemot TeliaSonera. 

5.5.2.6      Förhandlingsstyrka till följd av så kallad multi-market contact saknas 

De operatörer som köper och säljer samtalsterminering är ofta verksamma även 
på andra produktmarknader eller geografiska marknader där de ofta stöter på 
samma motparter, dvs. de har så kallad multi-market contact med andra 
operatörer.111  

Generellt sett kan det finnas en möjlighet att använda en stark position på 
andra marknader som en hävstång för att nå mer förmånliga villkor vid 
förhandlingar på en annan marknad. Men förhållandet att flera av de marknader 
som angränsar till de individuella marknaderna Fast samtalsterminering 
kommer att vara förhandsreglerade fram till PTS nästa revidering av marknads-
analyserna, leder till att PTS anser att Telenors och Tele2:s möjligheter till 
köparmakt kommer att vara starkt begränsade genom prisreglering och krav på 
icke-diskriminering.  

Flera av de operatörer som tillhandahåller fast samtalsterminering i sina 
respektive kommunikationsnät i Sverige bedriver även verksamhet på andra 
geografiska marknader. Exempelvis har Telenor en omfattande verksamhet i 
framför allt Norge. Telenor har därför möjlighet att utnyttja exempelvis stora 
finansiella tillgångar och skalfördelar för att nå en stark förhandlingssituation 
och eventuellt även kunna utöva köparmakt. är inkumbent och har därmed 
SMP-ställning på flera marknader i Norge, men har en betydligt mindre 
marknadsandel i Sverige. 

PTS har dock inte sett att Telenors etablering på flera geografiska marknader 
ger något utrymme för Telenor att på de svenska termineringsmarknaderna 
utöva en betydande motverkande köparmakt gentemot TeliaSonera.  

Förhållandet att varken Tele2 eller Telenor kan sägas ha tillräcklig möjlighet att 
utöva en betydande köparmakt gentemot TeliaSonera för att upphäva presum-
tionen att TeliaSonera har ett betydande inflytande, leder till att inte heller 
övriga operatörer har en sådan grad av motverkande köparmakt. 

                                                 
111 A Mitchell Polinsky and S Shavell, ”Handbook of Law and Economics”, Volume 2, 2007 
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5.5.3 TeliaSonera har ett betydande inflytande  

PTS slutsats av analysen, vad avser indikatorer för motverkande köparmakt på 
TeliaSoneras marknad Fast samtalsterminering, är att Tele2 och Telenor saknar 
en sådan grad av motverkande köparmakt som motbevisar presumtionen att 
TeliaSonera till följd av sin mycket höga marknadsandel har ett betydande 
inflytande på marknaden.  

Mot bakgrund av att de två största operatörerna, TeliaSonera borträknat, på den 
svenska marknaden för fasta telefonitjänster, inte har en tillräcklig köparmakt 
att presumtionen motbevisats, finner PTS att inte heller övriga köpare av fast 
samtalsterminering har sådan grad av motverkande köparmakt. 

PTS finner följaktligen att TeliaSonera har ett betydande inflytande på dess 
individuella marknad Fast samtalsterminering och att företaget därmed är en 
operatör med betydande inflytande, en s.k. SMP-operatör.112 .  

                                                 
112 SMP, Significant Market Power vilket är den engelska termen för ”betydande marknadsinflytande”. 
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6 Skyldigheter i syfte att skapa en 
effektiv konkurrens  

6.1 Operatörer med betydande inflytande ska 
åläggas minst en skyldighet  

Om det inte råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska enligt 
8 kap. 6 § LEK företag med betydande inflytande identifieras och beslut med-
delas om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § LEK.  

Enligt 4 kap. 4 § LEK ska en operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, i enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av 
de skyldigheter som anges i 4 kap. 5-12 §§.  

PTS har i avsnitt 5 fastställt att TeliaSonera har ett betydande inflytande på de i 
detta beslut fastställda marknaderna Fast tillträde och Fast samtalsoriginering 
samt TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering.  

De följande avsnitten är disponerade enligt följande. I avsnitt 7 motiveras de 
skyldigheter som TeliaSonera åläggs genom detta beslut till följd av att det inte 
råder en effektiv konkurrens på marknaden Fast tillträde. I avsnitt 8 motiveras 
de skyldigheter som TeliaSonera åläggs genom detta beslut till följd av att det 
inte råder en effektiv konkurrens på marknaderna Fast samtalsoriginering och 
Fast samtalsterminering.113 I avsnitt 9 motiveras de skyldigheter som rör 
åtgärder som behövs för den tillsyn och insyn som behövs i TeliaSoneras 
verksamhet för att de skyldigheter som åläggs ska få avsedd verkan.  

6.2 Skyldigheterna ska skapa en effektiv 
konkurrens, vara proportionella och lämpliga 

6.2.1 Skyldigheterna ska syfta till att skapa effektiv konkurrens 

Enligt 4 kap. 4 § LEK ska förpliktelser som åläggs med stöd av 4 kap. 5-12 §§ 
syfta till att skapa effektiv konkurrens.  

Det är viktigt att notera att skyldigheter med stöd av LEK inte åläggs som en 
följd av att företaget har missbrukat sin marknadsmakt (så kallad ex post reg-
lering). PTS ålägger istället skyldigheter som syftar till att begränsa företagets 
möjligheter att utnyttja sitt betydande inflytande på ett sätt som snedvrider eller 
omöjliggör konkurrens (så kallad ex ante reglering). Skyldigheterna åläggs för att 
skapa en effektiv konkurrens genom att på förhand reglera företagets agerande. 
Skyldigheterna ska vara direkt anpassade för situationen på den marknad som 

                                                 
113 PTS använder i detta beslut ibland samlingsbegreppet samtrafikmarknaderna för marknaderna Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering.  
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har sådana särdrag att det kan vara motiverat att förhandsreglera den enligt 
LEK.114 

Vägledning för vad som avses med effektiv konkurrens kan enligt förarbetena 
till LEK hämtas från konkurrensrätten.115 Enligt förarbetena till konkurrens-
lagen kan effektiv konkurrens i princip anses råda på en marknad där antalet 
säljare inte är för begränsat, de utbjudna produkterna inte är för differentierade, 
företagen inte handlar i samförstånd med varandra och inga väsentliga hinder 
finns för nyetablering av företag.116 

Det grundläggande konkurrensproblemet på marknaden Fast tillträde uppstår 
till följd av förhållandet att TeliaSonera äger och kontrollerar tillträdet till ett 
omfattande rikstäckande fast allmänt kommunikationsnät. I avsaknad av 
skyldigheter finns det en risk för att olika konkurrenshämmande beteenden 
utvecklas, exempelvis att TeliaSonera vägrar sälja olika grossistprodukter 
(inklusive återförsäljarprodukter) alternativt vägrar att sälja grossistprodukter till 
ett pris som ger andra operatörer möjlighet att konkurrera.  

Det specifika konkurrensproblemet på marknaden Fast samtalsterminering 
härrör från en operatörs kontroll över telefonnummer till slutanvändare. I 
avsaknad av skyldigheter på marknaden Fast samtalsterminering finns det en 
risk för att olika konkurrenshämmande beteenden utvecklas, exempelvis att 
TeliaSonera vägrar att bedriva samtrafik med andra operatörer eller att 
TeliaSonera bedriver samtrafik med andra operatörer men ger dem orimliga 
villkor. 

Bakgrunden till konkurrensproblemet är gemensam för flera länder inom EU. 
För att säkerställa en enhetlig och harmoniserad syn på de nationella reglerings-
myndigheternas tillämpning av regleringsåtgärder har European Regulators’ 
Group (ERG, numera ersatt av Berec) därför tagit fram en gemensam stånd-
punkt i frågan.117 I den gemensamma ståndpunkten beskrivs ett antal 
konkurrensproblem som är baserade på de nationella regleringsmyndigheternas 
erfarenheter. Vart och ett av konkurrensproblemen som har identifierats under 
marknadsanalysen är enligt ERG:s gemensamma ståndpunkt ett problem mot 
vilket den nationella regleringsmyndigheten måste vidta åtgärder. I praktiken 
uppstår naturligtvis inte alla problem i vart och ett av fallen. Beskrivningen av 
konkurrensproblemen utgör endast en vägledning och utesluter inte att den 
nationella regleringsmyndigheten kan konstatera andra konkurrensproblem.    

                                                 
114 Se prop. 2002/03:110 s. 274. 
115 Se prop. 2002/03:110 s. 274. 
116 Se prop. 2002/03:110 s. 274 och prop. 1992/93:56, s. 66. 
117 Se Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory 
framework (ERG (06) 33).  
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Med beaktande av ERG:s ståndpunkt och med utgångspunkt i de svenska för-
hållandena har PTS identifierat ett antal typiska konkurrenshämmande beteen-
den som ett företag med ett betydande inflytande på en relevant marknad i 
avsaknad av en förhandsreglering skulle kunna utöva på marknaden. 
Konkurrensproblemen och de konsekvenser som konkurrensproblemen kan ge 
upphov till anges av PTS under respektive skyldighet som åläggs i avsnitten 7-9.  

PTS finner att de i vart fall potentiella konkurrensproblemen är av sådan art att 
de motverkar att en effektiv konkurrens råder på de marknader som omfattas 
av detta beslut.  

6.2.2 Skyldigheterna ska vara proportionerliga 

Enligt artikel 8.4 i tillträdesdirektivet118 ska skyldigheter som införs  

1. grundas på det fastställda problemets art, 
2. vara proportionella och  
3. motiverade mot bakgrund av målen i artikel 8 i ramdirektivet, dvs. 

att konkurrensen ska främjas. 
 

En motsvarighet till tillträdesdirektivets bestämmelse finns i huvudsak i 1 kap. 
2 § LEK, som stadgar att åtgärder som vidtas med stöd av LEK inte får vara 
mer ingripande än som framstår som rimligt och ska vara proportionella med 
hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som anges i 1 kap. 1 §.  

Proportionalitetsprincipen innebär att det ska göras en intresseavvägning av vad 
det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar vid prövningen om en 
skyldighet ska åläggas. Det ska utifrån problemets art vara den mest lämpliga 
skyldigheten som väljs för att uppnå syftet med åtgärden.    

I förarbetena till LEK sägs bland annat följande om den lämplighetsbedömning 
som PTS ska iaktta när myndigheten ålägger ett företag skyldigheter.119 

I att åtgärden skall vara den lämpligaste ligger att myndigheten skall välja den 
minst ingripande åtgärden som efter en proportionalitetsavvägning och be-
hovsprövning utifrån de enskilda och de allmänna intressen som står mot 
varandra, bedöms kunna leda till det önskade resultatet. För att kunna göra en 
bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga måste myndigheten göra en 
genomlysande konsekvensanalys och redovisa resultatet av de avvägningar som 
myndigheten gjort i ett motiverat beslut. 
  

I förarbetena anges vidare, i samband med slutsatsen att en proportionalitets-
princip uttryckligen bör slås fast i lagen, att det är en grundläggande princip att 
                                                 
118 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter, fortsättningsvis benämnt 
tillträdesdirektivet. 
119 Se prop. 2002/2003:110 s. 185. 
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en inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin 
egendom förutsätter att det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet 
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av in-
skränkningen. Det ankommer på PTS att utgå från det grundlagsfästa 
egendomsskyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen vid prövningen av vilka 
skyldigheter som ska förpliktas den som har ett betydande inflytande på en viss 
marknad. Vidare påpekas att egendomsskyddet endast gäller för fast egendom 
och att en förpliktelse om att bedriva samtrafik eller om att tåla andra former av 
tillträde oftast torde avse lös egendom.120  

Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande under 2011121 hänvisat till tre 
kriterier som ofta används vid proportionalitetsbedömningar i EU-rättsliga 
sammanhang och som enligt kammarrättens mening även bör tillämpas för att 
bedöma proportionaliteten vid åläggande av skyldigheter enligt LEK. Vid 
bedömningen ska prövas om 

1. åtgärden är ägnad att tillgodose ändamålet, 
2. det finns mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet, och 
3. den fördel åtgärden medför står i rimlig proportion till den skada 

som åtgärden kan orsaka för de berörda. 

Kammarrätten angav i samma avgörande följande avseende 
proportionalitetsprincipens tillämpning ifråga om beslut om att ålägga 
skyldigheter för SMP-operatörer enligt 8 kap. 6 § samt 4 kap. LEK. 

 
Enligt LEK och de bakomliggande EU-direktiven får en regleringsmyndighet 
besluta om skyldigheter på förhand (ex ante) för att komma till rätta med 
befintliga eller potentiella konkurrensproblem på marknaden. Detta står i kontrast 
till den allmänna konkurrensrätten där konkurrensmyndigheten i allmänhet får 
ingripa endast när en överträdelse av gällande konkurrensregler har konstaterats 
(ex post). Regleringen om skyldigheter ex ante på marknaderna för elektronisk 
kommunikation har motiverats med att många av marknaderna är nyligen 
avmonopoliserade och att det finns höga inträdesbarriärer. Ett företag med 
betydande inflytande på en sådan marknad kan utnyttja sin marknadsmakt med 
följd att framväxten av effektiv konkurrens hämmas (prop. 2002/03:110 s. 108 ff.; 
jfr även s. 174 f. samt SOU 2006:88 s. 81 ff.). 
 
Avsikten med ett skyldighetsbeslut av det slag som är aktuellt i målet är att 
åstadkomma en offentligrättslig reglering för tillhandahållandet av vissa tjänster 
under flera år. Vid utformning av skyldigheterna måste PTS alltså försöka förutse 
bl.a. marknadsutvecklingen för de reglerade tjänsterna samt SMP-operatörens 
handlande gentemot tillträdande operatörer, vilka också kan vara SMP-
operatörens konkurrenter på närliggande marknader. Mot bakgrund av 
regelverkets syften bör myndigheten kunna utgå från grundläggande ekonomiska 

                                                 
120 Se prop. 2002/2003:110 s. 185. 
121 Kammarrättens i Stockholm dom den 4 oktober 2011 med mål nr 1690-10. 
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resonemang enligt vilka en SMP-operatör, i egenskap av vinstdrivande företag, 
har ett i och för sig legitimt intresse av att utnyttja sin ställning för att bibehålla 
eller stärka sin position på marknaden, exempelvis genom konkurrenshämmande 
strategiskt beteende mot tillträdande operatörer. SMP-operatörens kontroll över 
elektroniska kommunikationsnät och system för beställning och felanmälan m.m. 
ger också generellt sett operatören faktiska möjligheter till sådant beteende. Det 
kan därför inte förutsättas exempelvis att SMP-operatörer under alla förhållanden 
avser att frivilligt ge tillträdande operatörer tillträde till tjänster med samma 
tjänstekvalitet och på samma villkor som i SMP-operatörens egen 
slutkundsverksamhet.  

PTS utgår i följande avsnitt från kammarrättens ovan angivna tre kriterier vid 
bedömningen av vilka skyldigheter som är nödvändiga för att komma tillrätta 
med konkurrensproblemen på marknaderna. 
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7 Skyldigheter på marknaden Fast 
tillträde  

7.1 Skyldighet att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder 

7.1.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Enligt 4 kap. 8 § LEK får en operatör förpliktas att uppfylla rimliga krav på 
tillträde till och användning av kommunikationsnät och tillhörande 
installationer i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En 
sådan skyldighet kan avse att operatören ska 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installa-
tioner, inbegripet sådant tillträde som krävs för att möjliggöra val 
och förval av operatör samt erbjudanden om återförsäljning av 
abonnemang, 

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 
3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 
4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckel-

teknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 
5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnytt-

jande av tillhörande installationer, 
6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 
7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem 

som krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller 
tillhandahållande av tjänster, eller  

8. erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan 
stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska 
kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster, 

9. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att 
kommunikationsnät eller tillhörande installationer kan förbindas. 
 

Paragrafen innehåller en exemplifierande uppräkning av vad en skyldighet om 
tillträde kan avse och är således inte uttömmande. Som en allmän grundprincip 
gäller att skyldigheter som åläggs skall vara proportionella i förhållande till de 
krav – rimliga ur tekniskt och ekonomiskt hänseende – som kan ställas av andra 
företag. Åläggandet skall syfta till att skapa effektiv konkurrens (se 4 kap. 4 §). 
Åtgärden kan vara ett direkt resultat av den analys som gjorts av en marknad 
enligt 8 kap. 6 §. Den kan också aktualiseras efter konkreta klagomål från ett 
konkurrerande företag, varigenom ett hinder för effektiv konkurrens på den 
analyserade marknaden uppdagats.122 

                                                 
122 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
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I 4 kap. 10 § LEK anges att vid tillämpning av 4 kap. 8 § ska särskilt beaktas 

1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och 
installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med 
hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik 
och andra former av tillträde,  

2. den tillgängliga kapaciteten,  
3. de risker som nyinvestering medför för ägaren till nät eller tillhörande 

installationer,  
4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt,  
5. berörda immateriella rättigheter, och  
6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet,  
 
7.1.2 Konkurrensproblemen en följd av avsaknad av alternativ 

infrastruktur 

De konkurrensproblem som finns på marknaden Fast tillträde beror främst på 
att det saknas en fullgod alternativ accessnätsinfrastruktur till TeliaSoneras 
accessnät. Inträdeshindren på marknaden är stora till följd av att det är riskfyllt 
och innebär höga icke-återvinningsbara kostnader att investera i en alternativ 
infrastruktur.123 Dessutom kan en nyetablerad operatör inte räkna med att 
kunna utnyttja stordriftsfördelar och koncentrationsfördelar i samma 
utsträckning som TeliaSonera. TeliaSoneras accessnät, som till största delen är 
kopparbaserat, har byggts upp under en lång tidsperiod och företagets 
kostnader för detta nät består idag främst av kostnader för drift och underhåll 
för den fortsatta användningen. Avsaknaden av alternativ infrastruktur och 
TeliaSoneras kontroll över den som finns skapar konkurrensproblem för de 
operatörer som vill etablera sig.  

7.1.3 Tillgång till telefoniabonnemang för återförsäljning ökar 
förutsättningarna för infrastrukturkonkurrens 

Möjligheten att återförsälja telefoniabonnemang ökar förutsättningarna att 
konkurrera om att sälja samtalstjänster till slutanvändare och ger på längre sikt 
även en ökad infrastrukturkonkurrens, vilket motverkar de konkurrensproblem 
som är följden av att TeliaSonera kontrollerar det rikstäckande kopparbaserade 
accessnätet.  

När operatörer som inte själva äger infrastruktur erbjuds möjlighet att återför-
sälja en sådan förädlad tjänst som telefoniabonnemang, får operatörerna ökade 
möjligheter att bygga upp en kundbas utan att initialt behöva göra de stora 
investeringar som en byggnation av en infrastruktur kräver. När operatören väl 
har byggt upp en kundbas som gör det möjligt att dra nytta av stordrifts-
fördelar, har operatören ökat sina möjligheter att med lönsamhet göra 
                                                 
123 Nyinvesteringar i accessnät medför ett antal olika kostnader, bland annat för kablage, kanalisation och 
anläggningsarbeten. Dessutom krävs tillstånd från markägare m.m. 
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investeringar i egen infrastruktur som kan konkurrera med andra 
infrastrukturer. När sedan en operatör kan erbjuda slutanvändare tjänster som 
produceras genom en egen infrastruktur får operatören större kontroll och kan 
själv tillföra tjänsten en högre andel av förädlingsvärdet jämfört med vad som 
kan tillföras vid återförsäljning av abonnemang. En operatör som själv 
producerar merparten av en tjänsts förädlingsvärde får även ökade 
förutsättningar för bättre förtjänstmöjligheter, vilket i sin tur ytterligare ökar 
förutsättningarna för konkurrens.  

7.1.4 Återförsäljningen måste kunna ske till konkurrenskraftiga 
villkor 

Endast möjligheten att kunna återförsälja telefoniabonnemang är dock inte 
tillräcklig för att skapa en effektiv konkurrens på marknaden Fast tillträde på 
kortare och längre sikt. Utöver själva tillgången till telefoniabonnemang, krävs 
att telefoniabonnemangen kan tillhandahållas till slutanvändarna på ett sätt som 
är konkurrenskraftigt på marknaden och ändamålsenligt.  

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag, dvs. TeliaSonera såväl producerar 
telefoniabonnemang som säljer dem till slutanvändare. När en grossistkund 
återförsäljer telefoniabonnemang, konkurrerar grossistkunden därför om 
samma slutanvändare som TeliaSonera. Ett återförsålt abonnemang medför 
således att TeliaSonera tappar den direkta kontakten med slutanvändaren och i 
regel också möjligheten att sälja samtalstjänster till slutanvändaren. Konkurrens-
trycket ökar såväl på kort som på längre sikt. TeliaSonera har därför ett lågt 
incitament att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. Även om 
TeliaSonera skulle tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder på 
frivillig basis har företaget ett bristande incitament att tillhandahålla abonne-
mangen till villkor som medger konkurrenskraft för återförsäljning av 
abonnemang.  

TeliaSonera har en mycket hög marknadsandel på marknaden Fast tillträde. 
Företaget har en sådan kontroll över infrastruktur, produktion och prissättning 
samt produktutbudet i övrigt att grossistkunderna via återförsäljning har små 
möjligheter att på egen hand skapa ett sådant konkurrenstryck som leder 
utvecklingen i riktning mot en effektiv konkurrens. Det finns således en stor 
risk att TeliaSonera i sin prissättning skulle kunna skapa sådana klämeffekter att 
det skulle begränsa grossistkundernas möjlighet att konkurrera. Ytterligare en 
stor risk som PTS ser är att TeliaSonera kan utnyttja sitt marknadsinflytande för 
att diskriminera grossistkunderna, dvs. exempelvis i avseenden som pris, pro-
duktegenskaper, kvalitet och tidsparametrar. Genom en sådan diskriminering 
kan TeliaSonera snedvrida konkurrensen till fördel för det egna företaget.   
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7.1.5 Det behövs en skyldighet för att säkerställa konkurrenskraftiga 
och ändamålsenliga villkor 

PTS har att utgå från grundläggande ekonomiska resonemang enligt vilka en 
SMP-operatör har ett intresse av att utnyttja sin ställning för att bibehålla eller 
stärka sin position genom t.ex. konkurrensbegränsande strategiskt beteende 
mot tillträdande operatörer.124 PTS slutsats – att det finns en risk att 
TeliaSoneras tillhandahållande av telefoniabonnemang till grossistkunder inte 
skulle ske på sådana villkor att grossistkunderna konkurrenskraftigt kan 
återförsälja telefoniabonnemangen – innebär således att en skyldighet kan 
åläggas, särskilt som den nämnda risken stöds av myndighetens erfarenheter vid 
tillsyn. PTS har bl.a. kunnat konstatera att TeliaSoneras hantering av 
avhjälpning av fel i telefoniabonnemang till grossistkunder innebar vissa 
skillnader i informationstillgång mellan TeliaSonera Retail och 
grossistkunderna. Vidare har PTS tillsyn visat på TeliaSoneras diskriminering då 
slutanvändare anslutna via återförsålda telefoniabonnemang fick längre 
felavhjälpningstider än de slutanvändare som hade sina abonnemang direkt via 
TeliaSonera.125   

PTS anser att det till följd av TeliaSoneras betydande inflytande finns ett 
fortsatt behov av att ålägga företaget en skyldighet att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder. Syftet med att ålägga skyldigheten är att 
i slutanvändarnas intresse och i ett längre perspektiv skapa en hållbar 
konkurrens på marknader för elektroniska kommunikationstjänster i allmänhet 
och på marknaden för fasta telefonitjänster i synnerhet.  

En skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ger dem möjlighet att få tillgång till sådana insatsvaror som är 
nödvändiga för att kunna etablera sig och bedriva verksamhet på slutkunds-
marknaden. Mot bakgrund av den efterfrågan som finns bland grossistkunderna 
anser PTS att en fortsatt skyldighet för TeliaSonera om att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder är nödvändig för att komma till rätta 
med de konkurrensproblem som karaktäriserar marknaden.  

För att syftet med en sådan skyldighet ska kunna uppnås är det bland annat 
nödvändigt att TeliaSoneras tillhandahållande av telefoniabonnemang till 
grossistkunder dels är ändamålsenligt utformat utifrån grossistkundernas behov, 
dels är konkurrenskraftigt i förhållande till vad TeliaSonera erbjuder sina egna 
slutanvändare.  

PTS bedömning i fråga om vad telefoniabonnemang till grossistkunder ska 
omfatta för att syftet med skyldigheten ska kunna uppnås återfinns i avsnitten 

                                                 
124 Se Kammarrättens i Stockholm dom 2011-10-04 med mål nr 1690-10. 
125 PTS beslut den 11 februari 2011 i ärende med dnr 09-10859. Myndigheten ålade TeliaSonera att åtgärda 
fem punkter senast den 30 juni 2011, vilket företaget sedermera gjorde. Se även PTS underrättelse den 4 
maj 2006 i ärende med dnr 06-8298/23. 
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7.1.6-7.1.15. PTS bedömning av vad som är en rimlig begäran samt när och hur 
vägran att tillhandahålla blir aktuellt, återfinns i avsnitten 7.1.15-7.1.23. I avsnitt 
7.1.26 förtydligar PTS i vissa avseenden vad som inte ingår i skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. 

7.1.6 Inte tillräckligt behov för en särskild skyldighet att 
tillhandahålla förval  

I de samråd som har genomförts av förslag till beslut på marknaden Fast 
tillträde under 2012 har ett par operatörer påtalat ett problem på 
telefonimarknaden med anledning av att förval togs bort ur LEK den 1 juli 
2011.  

Problemet gäller i första hand förvalsoperatörer som har företag med ISDN-
växlar som förvalskunder. I samband med förvalets borttagande kan dessa 
operatörer inte längre tillgodose företagens önskemål om att utöka sina ISDN-
växlar med ytterligare nummer.  

För vanliga (enstaka) PSTN-abonnemang är detta inte något egentligt problem, 
eftersom de kunder som redan har förval kan behålla det och de som inte har 
det kan utnyttja telefoniabonnemang till grossistkunder, dvs. skaffa ett komplett 
abonnemang via en alternativ operatör. 

Produkten telefoniabonnemang till grossistkund omfattar för närvarande inte, 
ISDN. Därmed kvarstår de påtalade problemen på denna marknad avseende att 
kunna förnya eller bygga ut existerande förval på en ISDN-växel. 

PTS har därför funnit anledning att överväga om en separat skyldighet om 
förval ska införas, alternativt att skyldigheten telefoniabonnemang till 
grossistkund även skulle kunna omfatta ISDN-abonnemang (avseende det 
sistnämnda se avsnitt 7.1.26 nedan). 

När det inte längre finns ett lagkrav vad gäller förval bedömer PTS att det krävs 
starka skäl för att åter, via ett SMP-beslut, införa en generell skyldighet att 
enbart tillhandahålla förval. När det gäller PSTN-abonnemang, som utgör ca 66 
procent av det totala antalet fasta telefoniabonnemang i Sverige, finns 
möjligheten att skaffa ett komplett telefoniabonnemang med en alternativ 
operatör via grossitsprodukten för telefoniabonnemang. Antalet ISDN-
abonnemang däremot utgör endast ca 2 procent av det totala antalet fasta 
telefoniabonnemang och är fortsatt minskande.  

PTS bedömer därför att övervägande skäl talar för att det inte finns ett 
tillräckligt stort behov som motiverar att ålägga en separat skyldighet om förval. 
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7.1.7 Skyldighetens omfattning 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkund. 

Telefoniabonnemangen ska möjliggöra för grossistkunden att till 

slutanvändare via återförsäljning av abonnemangen erbjuda 

åtminstone följande: 

a. PSTN-abonnemang till sådan slutanvändare till vilken TeliaSonera 

tillhandahåller eller har möjlighet att tillhandahålla abonnemangs-

formen PSTN. Telefoniabonnemang ska tillhandahållas 

grossistkunden även 

i. när slutanvändare nyetablerar anslutning, 

ii. när slutanvändaren byter från ett abonnemang via en av 

TeliaSoneras grossistkunder till ett abonnemang via en annan 

av dessa grossistkunder, och 

iii. när slutanvändaren flyttar abonnemang till ny adress 

b. Samma möjlighet att ringa och ta emot samtal som de slut-

användare har som har sitt abonnemang för anslutningsformen 

PSTN direkt genom TeliaSonera. 

c. Sina (grossistkundens) samtalstjänster. 

d. Tillgång till andra operatörers samtalstjänster genom prefixval i 

samma omfattning som de slutanvändare har som har sitt 

abonnemang direkt genom TeliaSonera.  

e. Samma möjlighet att ringa resttrafik som TeliaSonera erbjuder 

sina slutanvändare. När resttrafik kan tillhandahållas fristående, 

ska möjligheten till resttrafik inte göras beroende av att 

slutanvändaren innehar annan tjänst. Grossistkunden ska ha 

möjlighet att fakturera sina slutanvändare via återförsålt 

telefoniabonnemang för den resttrafik som dessa slutanvändare 

ringt, vilket innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla 

grossistkunden faktureringsunderlag för den resttrafik som 

slutanvändaren har ringt. Med resttrafik avses  

• frisamtal,  

• samtal till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,  

• betalteletjänster,  

• massanropstjänster, och  

• samtal till nationell nummerupplysningstjänst, samt  

• vad avser internationell teletrafik: frisamtalstjänster, 

betalteletjänster och samtal med delad kostnad.  

f. Samma möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt 
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telefonnummer vid byte av operatör som TeliaSonera erbjuder 

sina egna slutanvändare. 

g. De tillhörande tjänster till PSTN-abonnemang som företaget 

TeliaSonera självt erbjuder anslutna slutanvändare och som 

antingen endast TeliaSonera genom att förfoga över 

infrastrukturen för tillträdet kan erbjuda eller som annan operatör 

än TeliaSonera inte med en rimlig insats kan erbjuda 

slutanvändaren. TeliaSonera ska exempelvis göra det möjligt för 

grossistkunden att erbjuda sina slutanvändare via återförsålt 

abonnemang nummerpresentation, förfrågan/pendling, 

nummerändring och hemligt nummer. Det ska stå grossistkunden 

fritt att kombinera dessa tillhörande tjänster med PSTN-

abonnemanget så länge som det inte blir orimligt betungande för 

TeliaSonera att leverera enligt grossistkundens önskemål.   

h. Funktionen samtalsspärr. 

 

7.1.8 Anslutningsformen PSTN omfattas  

Anslutning via PSTN126 är fortsatt den vanligaste formen för anslutning av slut-
användare till fasta telefonitjänster. Om en operatör får tillgång till de 
slutanvändare som har eller kan skaffa anslutningsformen ökar det väsentligt 
operatörens möjligheter att konkurrera om tillhandahållande av fasta telefoni-
tjänster till slutanvändare. En skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder för anslutningsformen PSTN skapar således ökade möjlig-
heter för konkurrens på marknaden Fast tillträde och därigenom också på 
slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster.  

Anslutningsformen PSTN är standardiserad, vilket möjliggör att även en gros-
sistförsäljning av PSTN-abonnemang kan ske på ett standardiserat sätt. För att 
TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder 
ska bli ändamålsenlig ska skyldigheten gälla för anslutningsformen PSTN för 
sådan slutanvändare till vilken TeliaSonera tillhandahåller eller har möjlighet att 
tillhandahålla abonnemangsformen PSTN:  

• när slutanvändare nyetablerar anslutning, 
• när slutanvändare byter från ett abonnemang via en av TeliaSoneras 

grossistkunder till ett abonnemang via en annan av dessa 
grossistkunder, och 

• när slutanvändare flyttar sitt abonnemang till ny adress. 
 

7.1.8.1       Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder för anslutningsformen PSTN, är att 
även en grossistförsäljning av PSTN-abonnemang ska kunna möjliggöras och 

                                                 
126 PSTN är en förkortning för Public Switched Telephone Network. 
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ske på ett standardiserat sätt. Då grossistkunderna kan tillhandahållas 
telefoniabonnemang för anslutningsformen PSTN skapas förutsättningar för 
konkurrens på marknaden Fast tillträde samt i förlängningen på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera har, enligt ovan, konstaterats ha ett betydande inflytande på 
marknaden och kan genom att utnyttja sin marknadsmakt hämma framväxten 
av effektiv konkurrens. För att grossistkunderna ska kunna konkurrera med 
TeliaSonera om just tillhandahållande av fasta telefonitjänster till slutanvändare 
krävs att företaget åläggs denna skyldighet. PTS anser inte att det finns något 
mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Den aktuella skyldigheten medför konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster. Även om skyldigheten kan anses vara betungande för 
TeliaSonera finner PTS att den fördel som det innebär för grossistkunderna att 
kunna tillhandahållas telefoniabonnemang till grossistkunder för 
anslutningsformen PSTN, uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

7.1.9 Samma möjlighet att ringa och ta emot samtal omfattas 

Om grossistkunden inte via återförsålt telefoniabonnemang kan erbjuda 
slutanvändare en tjänst/produkt som motsvarar TeliaSoneras slutanvändar-
abonnemang för PSTN i fråga om kvalitet, funktionalitet och tillförlitlighet 
minskar det slutanvändarnas incitament att köpa abonnemang via grossist-
kunden. Eftersom grossistkunden konkurrerar med TeliaSonera om samma 
slutanvändare finns det risk för att TeliaSonera inte ger slutanvändare via 
telefonabonnemang som återförsålts en motsvarande kvalitet, funktionalitet och 
tillförlitlighet som TeliaSonera ger sina egna slutanvändare. 

För att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder 
ska kunna få avsedd verkan krävs att de abonnemang som TeliaSonera till-
handahåller för återförsäljning är såväl konkurrenskraftiga i förhållande till vad 
TeliaSonera erbjuder sina slutanvändare, som ändamålsenligt utformade utifrån 
slutanvändarnas efterfrågan och grossistkundens behov. För att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster måste grossistkunden via återförsålt telefoni-
abonnemang kunna erbjuda sina slutanvändare minst samma möjlighet att ringa 
och ta emot samtal som TeliaSonera erbjuder sina egna slutanvändare.  

7.1.9.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att ge grossistkunderna samma 
möjlighet som TeliaSonera att erbjuda sina slutanvändare att ringa och ta emot 
samtal med motsvarande kvalitet, är att grossistkunderna ska kunna erbjuda 
slutanvändarna konkurrenskraftiga tjänster. Då grossistkunderna har samma 
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möjligheter som TeliaSonera att erbjuda sina slutanvändare detta, skapas 
förutsättningar för ökad konkurrens på marknaden Fast tillträde samt på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera har, enligt ovan, konstaterats ha ett betydande inflytande på 
marknaden och kan genom att utnyttja sin marknadsmakt hämma framväxten 
av effektiv konkurrens. För att grossistkunderna ska kunna konkurrera med 
TeliaSonera om just tillhandahållande av fasta telefonitjänster till slutanvändare 
måste företaget åläggas denna skyldighet. Om inte grossistkunderna ges samma 
möjligheter som TeliaSonera kan de inte erbjuda slutanvändarna fullgoda 
alternativ till TeliaSoneras erbjudanden och riskerar därmed att hamna i en 
sämre position i förhållande till slutanvändarna. PTS anser därför inte att det 
finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta 
avseende. 

Aktuell skyldighet medför en ökad konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster. PTS anser därför att den fördel som det innebär för 
grossistkunderna att kunna tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder för anslutningsformen PSTN uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.10 Grossistkunden ska kunna vara slutanvändarens samtals-
leverantör  

Ett av de främsta skälen för att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhanda-
hålla telefoniabonnemang till grossistkunder är att slutanvändarna efterfrågar en 
avtalsrelation för sina abonnemangs- och samtalstjänster. För att främja 
konkurrensen vad avser samtalstjänster finns det, till följd av slutanvändarnas 
efterfrågan, ett behov av en möjlighet för grossistkunder att återförsälja den 
vanligaste anslutningsformen till slutanvändare. För att inte snedvrida kon-
kurrensen mellan TeliaSonera och grossistkunden krävs därför att 
grossistkunden, utöver abonnemanget, även kan erbjuda sina slutanvändare att 
via återförsålt telefoniabonnemang ringa sina samtal med grossistkunden. Det 
finns därför ett behov av att ålägga TeliaSonera att, när en slutanvändare byter 
till telefoniabonnemang som återförsålts av en grossistkund till TeliaSonera, 
göra det möjligt för slutanvändaren att kunna välja grossistkunden för sina 
samtalstjänster.  

7.1.10.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att göra det möjligt för 
grossistkunder att erbjuda sina samtalstjänster för sina slutanvändare, är att 
slutanvändare regelmässigt efterfrågar en avtalsrelation för sina abonnemangs- 
och samtalstjänster och att grossistkunderna därmed ska kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster. Då grossistkunderna har samma möjligheter i detta 
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avseende som TeliaSonera, skapas förutsättningar för ökad konkurrens på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera har konstaterats ha ett betydande inflytande på marknaden för Fast 
tillträde och kan genom att utnyttja sin marknadsmakt hämma framväxten av 
effektiv konkurrens. För att grossistkunderna ska kunna konkurrera med 
TeliaSonera om återförsäljning av fasta telefonitjänster till slutanvändare måste 
grossistkunderna ges samma möjligheter som TeliaSonera har. Då 
slutanvändare efterfrågar en avtalsrelation kan inte grossistkunderna erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster om de inte själva kan erbjuda slutanvändarna sina 
samtalstjänster. PTS anser därför att det inte finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende än att ålägga TeliaSonera 
den aktuella skyldigheten. Skyldigheten skulle dock enligt PTS bli alltför 
långtgående om skyldigheten även skulle omfatta situationen där en 
slutanvändare som har sin anslutning via återförsålt telefoniabonnemang önskar 
välja en operatör för sina samtalstjänster som är en annan än den som 
tillhandahåller abonnemanget till slutanvändaren. Denna situation omfattas 
därför inte av aktuell skyldighet.  

PTS anser att aktuell skyldighet ökar förutsättningarna för en effektiv 
konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster och att den fördel 
som grossistkunder får, genom att kunna erbjuda sina samtalstjänster till 
slutanvändarna, i konkurrenshänseende uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.11 Möjlighet att erbjuda prefixval omfattas 

För att säkerställa att grossistkunden kan ge slutanvändare erbjudanden om 
abonnemangs- och samtalstjänster som i allt väsentligt motsvarar de tjänster 
som TeliaSonera erbjuder, krävs det att de slutanvändare som är anslutna via 
återförsålt telefoniabonnemang kan göra prefixval i samma utsträckning som de 
slutanvändare som är anslutna via abonnemang direkt med TeliaSonera.   

7.1.11.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att ge grossistkunderna samma 
möjlighet som TeliaSonera att erbjuda prefixval, är att grossistkunderna ska 
kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Då grossistkunderna har samma 
möjligheter som TeliaSonera skapas förutsättningar för ökad konkurrens på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera har konstaterats ha ett betydande inflytande på marknaden för Fast 
tillträde och kan genom att utnyttja sin marknadsmakt hämma framväxten av 
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effektiv konkurrens. För att grossistkunderna ska kunna konkurrera med 
TeliaSonera krävs att de slutanvändare som är anslutna via återförsålt 
telefoniabonnemang kan göra prefixval i samma utsträckning som de 
slutanvändare som är anslutna via abonnemang direkt med TeliaSonera. Av 
denna anledning finner PTS att företaget måste åläggas denna skyldighet. PTS 
anser inte att det finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. 

Den aktuella skyldigheten medför en ökad konkurrens på slutkundsmarknaden 
för fasta telefonitjänster. PTS anser därför att den fördel som det innebär för 
grossistkunderna att kunna tillhandahålla prefixval gör att 
konkurrenssituationen förbättras och att detta uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.12 Resttrafik och faktureringsunderlag för resttrafik omfattas 

Med resttrafik avses frisamtal, samtal till samhällets alarmerings- och räddnings-
tjänst, betalteletjänster, massanropstjänster och samtal till nationell 
nummerupplysningstjänst samt vad avser internationell trafik: frisamtal, 
betalteletjänster och samtal med delad kostnad.  

Om TeliaSonera utnyttjar sin särställning genom att begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att ringa resttrafiksamtal innebär det att de slutanvändare som har 
sitt abonnemang via återförsålt telefoniabonnemang inte får tillgång till samma 
telefonitjänster som de slutanvändare som är anslutna direkt via TeliaSonera. 
En sådan begränsning leder till att grossistkunden får sämre konkurrensmöjlig-
heter jämfört med TeliaSonera.  

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet som gör det möjligt 
för grossistkunden att kunna erbjuda sina slutanvändare att ringa de slag av 
samtal som omfattas av den så kallade resttrafiken.  

Om inte grossistkunden kan erbjuda sina abonnenter via återförsålt telefoni-
abonnemang en samlad räkning på vilken även kostnader för slutanvändarens 
resttrafik har debiterats påverkar det dennes möjlighet att på likvärdiga villkor 
konkurrera med TeliaSonera om slutanvändarna.  

7.1.12.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att grossistkunderna ska ha 
möjlighet att erbjuda sina slutanvändare att ringa resttrafik och få 
faktureringsunderlag för denna trafik, är att grossistkunderna ska kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster. Utan denna möjlighet blir grossistkundernas 
erbjudanden sämre än TeliaSoneras. Då grossistkunderna har samma 
möjligheter som TeliaSonera skapas förutsättningar för ökad konkurrens på 
marknaden för Fast tillträde samt på slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga 
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TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin särställning som leverantör av resttrafik, 
begränsa utbudet av resttrafiksamtal för de slutanvändare som är anslutna via 
återförsålda telefoniabonnemang jämfört med de som är anslutna direkt via 
TeliaSonera. För att grossistkunderna ska kunna konkurrera med TeliaSonera 
krävs att grossistkunderna har samma möjligheter som TeliaSoneras egna 
slutanvändare att ringa resttrafiksamtal. Dessutom måste grossistkunderna 
kunna erbjuda sina slutanvändare en samlad räkning för mängden resttrafik 
som använts. Av dessa anledningar finner PTS att företaget ska åläggas den 
aktuella skyldigheten. PTS anser inte att det finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att slutanvändarna får möjlighet till samma utbud av resttrafik, samt 
samlade räkningar för resttrafiken, via grossistkunder som via TeliaSonera, kan 
grossistkunderna erbjuda slutanvändarna konkurrenskraftiga tjänster och 
produkter. Den aktuella skyldigheten medför således en ökad konkurrens på 
slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster. PTS anser därför att den fördel 
som det innebär för grossistkunderna, att kunna erbjuda slutanvändarna 
likvärda tjänster och produkter, uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som skyldigheten medför. 

7.1.13 Möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt telefonnummer 

Om slutanvändaren måste byta telefonnummer för att kunna köpa ett 
abonnemang via en annan operatör, kan slutanvändaren avstå från att övergå 
till den andra operatören av mer eller mindre praktiska skäl. Krav på byte av 
telefonnummer kan således minska rörligheten på marknaden, vilket i sin tur 
minskar konkurrenstrycket. Syftet med att införa bestämmelser om 
nummerportabilitet i LEK var att undanröja de hinder som kan medföra att en 
slutanvändare avstår från att byta operatör.127 

7.1.13.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten om nummerportabilitet är att 
underlätta för slutanvändare att byta operatör. PTS anser att det för att 
säkerställa konkurrenskraften vid återförsäljning av telefoniabonnemang är 
nödvändigt att TeliaSonera ger slutanvändare via återförsålt abonnemang 
samma möjligheter att behålla sitt telefonnummer som TeliaSonera erbjuder de 
slutanvändare som har tecknat sitt abonnemang direkt med företaget. Annars 
finns en risk att grossistkunden inte får möjlighet till konkurrenskraft på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet. 
                                                 
127. Med nummerportabilitet avses att abonnenter med nummer ur en nationell nummerplan ska få behålla 
sitt nummer vid byte av tjänsteleverantör. Överlämnandet ska ske så snart som möjligt. Bestämmelserna 
om nummerportabilitet finns i 5 kap. 9-10 §§ LEK, se prop. 2010/11:115. 
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TeliaSonera kan genom sitt betydande inflytande på marknaden försvåra för 
slutanvändare att byta abonnemang genom att uppställa praktiska hinder. Att 
behöva byta ett inarbetat telefonnummer är förenat med motstånd från 
slutanvändarna, vilket gör det svårare för grossistkunder att förvärva 
slutanvändare från konkurrenter. PTS anser därför att det inte finns någon 
mindre långtgående skyldighet med en motsvarande verkan. TeliaSonera ska 
följaktligen åläggas en skyldighet att tillhandahålla funktionaliteten byte av 
telefonnummer. 

Genom att slutanvändare ges möjlighet att lättare köpa abonnemang från en 
annan operatör, utan att byta nummer, ökar rörligheten på slutkundsmarknaden 
vilket medför en ökad konkurrens på slutkundsmarknaden. PTS anser därför att 
den fördel som det innebär för slutanvändarna, uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.14 Tillhörande tjänster omfattas 

För att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder 
ska bli ändamålsenlig (dvs. möjliggöra konkurrens på bland annat marknaden 
Fast tillträde) är följande nödvändigt. Abonnemangsformen som 
grossistkunden, genom återförsäljning av telefoniabonnemanget, kan erbjuda 
slutanvändare ska även ge slutanvändaren samma möjlighet att utnyttja de 
övriga tillhörande tjänster som de slutanvändare har som tecknat abonnemang 
direkt med TeliaSonera. Exempel på tillhörande tjänster kan vara 
nummerpresentation, förfrågan/pendling samt hemligt nummer. Det finns risk 
att TeliaSonera inte ger slutanvändare via återförsålt telefoniabonnemang 
motsvarande tillhörande tjänster som TeliaSonera ger de slutanvändare som har 
abonnemang direkt via företagets egen slutkundsverksamhet. 

Förutsättningarna varierar väsentligt mellan olika grossistkunder när det gäller 
möjligheten att utöver tillträdet till kommunikationsnätet kunna erbjuda 
ytterligare tjänster och funktioner till slutanvändarna. Förutom att 
grossistkunderna har olika förutsättningar i form av utvecklingskostnader och 
kundbaser, varierar även de tekniska förutsättningarna mellan dem. Det finns 
vissa tillhörande tjänster och funktioner som endast TeliaSonera kan erbjuda 
slutanvändare eftersom dessa tjänster eller funktioner kräver att operatören 
(grossistkunden) har möjlighet att förfoga över infrastrukturen. Sådana 
tillhörande tjänster och funktioner som endast TeliaSonera kan tillhandahålla 
slutanvändare tillsammans med tillträdet, ska också vara möjliga för grossist-
kunden att erbjuda de slutanvändare som har återförsålt telefoniabonnemang. 

Det finns andra tjänster som grossistkunden kan erbjuda sina slutanvändare via 
återförsålt telefoniabonnemang men som för med sig kostnader och 
investeringar. För att kunna tillhandahålla en del av de till tillträdet hörande 
tjänsterna eller funktionerna till slutanvändare krävs att grossistkunden in-
vesterar i parallell infrastruktur. I de fall en grossistkund inte med bevarad kon-
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kurrenskraft mot slutanvändare kan tillhandahålla den till tillträdet hörande 
tjänsten eller funktionen måste skyldigheten också omfatta de tillhörande 
tjänster och funktioner som TeliaSonera erbjuder slutanvändare. Annars blir 
skyldigheten inte ändamålsenlig. 

Skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder ska 
således omfatta även till abonnemangstjänsten hörande tjänster som ingår i 
TeliaSoneras slutanvändarerbjudande och som grossistkunden inte själv med en 
rimlig insats kan tillhandahålla till slutanvändare.  

De tillhörande tjänster som ska omfattas av skyldigheten består av kom-
munikationstjänster som administrativa tjänster och rutiner som tillhandahålls 
av TeliaSonera, exempelvis nummerändring och hemligt nummer. Även slut-
användartjänsterna nummerpresentation och förfrågan/pendling utgör exempel 
på tjänster som grossistkunden ska ha möjlighet att erbjuda sina slutanvändare 
vid återförsäljning av telefoniabonnemang.  

De tillhörande tjänsterna ska grossistkunderna kunna återförsälja till egna 
slutkunder på ett sätt som inte är bundet till hur TeliaSonera självt har valt att 
sälja dem till sina slutkunder. Grossistkunderna ska således fritt kunna 
kombinera telefoniabonnemang till grossistkunder med en eller flera tillhörande 
tjänster efter egna önskemål, så länge det inte kan anses vara orimligt 
betungande för TeliaSonera att leverera dessa enligt grossistkundens önskemål. 

7.1.14.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att grossistkunderna ska kunna 
erbjuda sina slutanvändare de tillhörande tjänster som endast TeliaSonera i 
egenskap av infrastrukturägare kan tillhandahålla, är att grossistkunderna ska 
kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. När grossistkunderna kan erbjuda 
samma tjänster som TeliaSonera skapas förutsättningar för ökad konkurrens på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin särställning som ägare av infrastrukturen 
begränsa utbudet av tillhörande tjänster för de slutanvändare som är anslutna 
via återförsålda telefoniabonnemang jämfört med de som är anslutna direkt via 
TeliaSonera. För att grossistkunderna ska kunna konkurrera med TeliaSonera 
krävs att grossistkunderna har samma tillgång till de tillhörande tjänster som 
TeliaSoneras egna slutanvändare har. Av dessa anledningar finner PTS att 
TeliaSonera måste åläggas den aktuella skyldigheten. PTS anser inte att det finns 
något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 
PTS anser dock att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder skulle bli alltför långtgående om den även skulle omfatta en 
skyldighet att tillhandahålla sådana tillhörande tjänster till slutanvändare som 
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TeliaSonera har utvecklat genom egen förädling med sådana insatsvaror som 
även är tillgängliga för grossistkunden. Sådana tillhörande tjänster ingår därför 
inte i skyldigheten.  
 
Den ökade konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster som 
blir följden av att andra ges möjligheter att konkurrera med TeliaSonera på 
samma villkor, och exempelvis kan tillhandahålla tjänster till slutanvändare 
motsvarande de som TeliaSonera erbjuder, anser PTS uppväga det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att tillhandahålla dessa tillhörande 
tjänster och funktioner medför.  
 
7.1.15 Funktionen samtalsspärr omfattas 

Enligt 5 kap. 7 a och 7 b §§ LEK ska den som tillhandahåller en allmänt till-
gänglig telefonitjänst på begäran av en abonnent avgiftsfritt spärra vissa nummer 
eller typer av utgående samtal eller sms-meddelanden med förhöjd taxa samt 
avgiftsfritt ge abonnenten en möjlighet att få tjänsten spärrad vid ett belopp som 
abonnenten anger på förhand.128 Abonnenten ska under löpande avtalstid ha 
rätt att avgiftsfritt ändra spärrningen eller angivet belopp för spärrning. 

För att grossistkunden ska kunna efterleva sin skyldighet enligt LEK och kunna 
tillmötesgå en begäran om samtalsspärr från en slutanvändare ansluten via 
återförsålt telefoniabonnemang, måste TeliaSonera göra detta tekniskt och 
praktiskt möjligt.  

PTS finner därför att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska omfatta en skyldighet för TeliaSonera att vidta de åtgärder 
som krävs för att grossistkunden ska kunna erbjuda sådana spärrfunktioner som 
anges i 5 kap. 7 a och 7 b §§ LEK till sina via återförsålt telefoniabonnemang 
anslutna slutanvändare. 

7.1.15.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att grossistkunderna ska ges 
möjlighet att tillgodose en begäran om samtalsspärr från sina slutanvändare, är 
att grossistkunderna ska kunna följa det lagstadgade kravet avseende funktionen 
samtalsspärr. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således 
ägnad att tillgodose kraven enligt LEK.  

Endast TeliaSonera kan tekniskt och praktiskt möjliggöra så att grossistkunden 
kan erbjudas den lagstadgade skyldigheten om samtalsspärr. Eftersom inget 
annat företag än TeliaSonera kan möjliggöra denna funktionalitet finner PTS att 
företaget måste åläggas denna skyldighet. PTS anser inte att det finns något 
mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

                                                 
128 Se även prop. 2007/08:86. 
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Den aktuella skyldigheten medför enligt PTS bedömning ingen betydande 
skada för TeliaSonera och PTS anser därför att den fördel som det innebär att 
grossistkunderna kan erbjuda den lagstadgade skyldigheten om samtalsspärr, 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.16 Konkurrenskraftigt och ändamålsenligt tillhandahållande 

 1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran om telefoniabonnemang till 

grossistkund tillhandahålla abonnemang på villkor som medger konkur-

renskraftig och ändamålsenlig återförsäljning av abonnemangen på 

slutkundsmarknaden, dvs. TeliaSonera ska, när grossistkunden begär 

det, tillhandahålla telefoniabonnemangen till följande villkor:  

a. Telefoniabonnemangens omfattning inklusive abonnemangens 

tillhörande tjänster och funktioner ska motsvara det som 

TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1.  

b. Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska spe-

cifikationerna och nätegenskaperna för telefoniabonnemangen 

som behövs i den specifika avtalsrelationen mellan parterna.  

c. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive villkor 

för felavhjälpning) för telefoniabonnemangen som TeliaSonera 

tillhandahåller till grossistkunden ska säkerställa att grossist-

kunden erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, leveransvillkor 

och servicenivåer som TeliaSonera ger till sin egen slutkundsverk-

samhet för närmast jämförbara slutkundserbjudande. Detta gäller 

i synnerhet för villkoren om: 

i. leveranstid, 

ii. leveransprecision,  

iii. felavhjälpningstid, och 

iv. felavhjälpningsprecision, samt 

v. tillgänglighet till stödsystem inklusive affärsrelaterade 

funktioner och administrativa rutiner enligt skyldighet 2 samt 

de informationssystem som grossistkunden behöver för att 

kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemanget. 

d. Villkor om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer och villkor 

enligt c. Villkoren om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer 

och villkor ska tydligt ange på vilka grunder sådant vite ska utgå, 

inklusive beskrivning av vad som ska anses utgöra en avvikelse 

från utfästa nivåer och villkor. Villkoren ska även ange när 

TeliaSonera ska utge avtalsvite och vilka belopp som ska utges i 

varje enskilt fall. Avtalsviten ska vara skäliga utifrån syftet att de 

ska ge TeliaSonera tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt 

åtgärda varje enskild avvikelse från utfästa nivåer eller villkor. 

TeliaSonera ska utan betalningsuppmaning betala avtalsvite till 
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grossistkunden vid närmast följande faktureringstillfälle efter 

avvikelsen. 

e. Alla priser och ersättningar som grossistkunden ska betala med 

anledning av avtalet ska framgå och vara uppdelade på de olika 

tjänster och funktionaliteter som ingår i telefoniabonnemanget och 

i samband med TeliaSoneras tillhandahållande av abonnemanget 

till grossistkunden. När TeliaSonera har rätt att ensidigt ändra ett 

pris eller en ersättning, ska grossistkunden meddelas senast 90 

dagar i förväg om varje faktiskt tillämpad höjning. En ensidigt 

bestämd höjning av pris eller ersättning får inte träda i kraft 

förrän 90 dagar från det att TeliaSonera meddelat grossistkunden 

om höjningen. Fristen om 90 dagar gäller inte när TeliaSonera 

ändrar sitt pris till följd av PTS tillsyn eller beslut eller till följd av 

domstols avgörande. 

f. Villkoren för betalning, fakturering och faktureringsunderlag ska 

vara tydligt beskrivna och rimliga. Faktureringsunderlagen till 

grossistkunden, inklusive faktureringsunderlagen för resttrafik, 

ska vara utformade så att det möjliggör för grossistkunden att 

kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare.  

g. När TeliaSonera som förutsättning för tillhandahållande av 

telefoniabonnemangen uppställer krav på ekonomisk säkerhet 

eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk ska detta 

framgå tydligt av villkoren, inklusive på vilka grunder kredit-

värdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska 

vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som TeliaSonera har 

dels vid avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod.  

h. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om tillhanda-

hållande av telefoniabonnemangen ska vara rimliga. 

i. Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga avtals-

brott som kan leda till uppsägning ska framgå av avtalet om 

tillhandahållande av telefoniabonnemangen. De avtalsbrott som 

kan leda till uppsägning ska vara sådana att en uppsägning är en 

rimlig och adekvat åtgärd med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet.  

 

För att det ska vara möjligt att etablera sig på marknaden Fast tillträde genom 
tillträde till telefoniabonnemang för grossistkunder och för att kunna kon-
kurrera med TeliaSonera, måste TeliaSonera tillhandahålla telefoniabonne-
mangen på sådana villkor att grossistkunder har möjlighet att agera 
konkurrenskraftigt. PTS konstaterar i avsnitt 7.1.4 att förhållandet att 
grossistkunderna återförsäljer telefoniabonnemangen i direkt konkurrens med 
TeliaSoneras egna abonnemangstjänster, leder till att det finns ett bristande 
incitament för TeliaSonera att tillhandahålla konkurrenskraftiga och ändamåls-
enliga telefoniabonnemang till grossistkunder.  
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Det finns i fortgående kommersiella köp- och säljrelationer mellan företag en 
mängd villkor som företagen behöver reglera i avtal för att skapa ömsesidig 
förutsägbarhet och tydlig riskfördelning under avtalsperioden. Vad gäller avtal 
om telefoniabonnemang till grossistkund är grossistkundens behov av förutsäg-
barhet och riskfördelning särskilt stort till följd av TeliaSoneras marknadsmakt 
och att företaget är en vertikalt integrerad operatör vars egna slutkunds-
abonnemang står i direkt konkurrens med återförsäljning av telefoniabonne-
mang till slutanvändare.  

PTS bedömer att det ur ekonomiskt hänseende är ett rimligt krav enligt 4 kap. 8 
§ LEK att grossistkunden inför etablering och under avtalstiden får förutsäg-
barhet vad gäller bland annat kostnader och intäkter till följd av tillträdet, 
inklusive vilka konsekvenserna blir vid avvikelser från utfäst kvalitet. Med 
hänsyn till risken att TeliaSonera inte självmant ger grossistkunderna nödvändig 
förutsägbarhet i dessa avseenden, anser PTS att det finns behov av att ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att vid varje rimlig begäran tillämpa villkor som till sin 
utformning och till sitt innehåll närmare förtydligas i skyldighet 1.2 med 
motivering i avsnitten 7.1.17-7.1.23 nedan.129 

Vad som ska ingå i ett specifikt avtal mellan TeliaSonera och grossistkunden är i 
första hand upp till avtalsparterna att avgöra. PTS anser dock att det finns två 
skäl som medför att det finns ett behov av att ställa upp kvalitativa nivåer som 
villkoren mellan parterna ska nå upp till. För det första finns det skäl att 
förtydliga vad som utgör konkurrenskraftiga och ändamålsenliga villkor. 
Behovet finns till följd av TeliaSoneras kontroll över produktionen och 
försäljningen av telefoniabonnemangen, dvs. TeliaSonera har ett sådant 
betydande inflytande som ger företaget möjlighet att agera oberoende av 
konkurrenter och kunder. För det andra behövs ett förtydligande eftersom det 
är fråga om en tjänst som ska återförsäljas i direkt konkurrens med TeliaSoneras 
egna abonnemangstjänster. Om ett förtydligande inte görs finns det en risk för 
att TeliaSonera uppställer villkor som försvårar, fördröjer eller fördyrar andras 
tillgång till telefoniabonnemang, vilket helt eller delvis minskar verkningsgraden 
av skyldigheten.  

7.1.17 Omfattning, tekniska specifikationer och nätegenskaper ska 
specificeras  

Det finns en risk för att TeliaSonera försvårar för grossistkunden att konkurrera 
på marknaden Fast tillträde. Genom att tillföra inslag som inte efterfrågas eller 
som inte är nödvändiga skulle nämligen TeliaSonera kunna fördyra 
grossistkundernas verksamhet och försvåra för dessa att kunna konkurrera på 
marknaden Fast tillträde. 

                                                 
129 Jämför PTS rapport Precision i beslut (PTS-ER-2008:14) s. 28.  
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Det är således ekonomiskt rimligt att telefoniabonnemang erbjuds till 
grossistkunder i en sådan omfattning att den möter slutanvändarnas efterfrågan 
och grossistkundernas behov tillgodoses. För att en grossistkund ska vara 
konkurrenskraftig på slutkundsmarknaden, krävs dessutom att de tjänster som 
ingår i telefoniabonnemanget har en sådan omfattning att abonnemangen utgör 
ett fullgott alternativ för slutanvändarna. Syftet med skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder, dvs. att främja 
konkurrensen, kan annars gå förlorad. Vad telefoniabonnemangen till 
grossistkunder ska omfatta för att medge konkurrenskraft framgår av skyldighet 
1.1 som motiveras i avsnitten 7.1.7-7.1.14. Grossistkunden ska således 
åtminstone ha rätt till sådana abonnemang, tjänster och funktionaliteter som 
framgår av skyldighet 1.1. 

För att göra det möjligt för grossistkunden att bedöma om återförsäljning av 
telefoniabonnemangen kan ske med konkurrenskraft ska av villkoren för 
telefoniabonnemangen mellan TeliaSonera och respektive grossistkund framgå 
tjänstens omfattning samt vilka tillhörande tjänster och funktioner som är 
möjliga. För att uppnå syftet med skyldigheten att tillhandahålla telefoni-
abonnemang till grossistkunder ska abonnemangen inte omfatta mer än vad 
som är nödvändigt, dvs. inte mer än vad som efterfrågas eller behövs för att 
abonnemangen ska ge grossistkunden möjlighet att konkurrera på marknaden 
Fast tillträde.  

Detsamma gäller tekniska specifikationer, leveranskapacitet och nätegenskaper 
för telefoniabonnemangen. I denna del är det dock dessutom ett ekonomiskt 
rimligt krav från grossistkunden att få tillgång till alla de relevanta och nödvän-
diga uppgifter för specifikationerna och nätegenskaperna som krävs för att 
denne ska kunna anpassa sin verksamhet för återförsäljning och hantering av 
telefoniabonnemangen. Det är således rimligt ur ekonomiskt hänseende för 
grossistkunden att alla relevanta aspekter i dessa hänseenden omfattas av avtalet 
med TeliaSonera.  

7.1.17.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att grossistkunderna ska ges 
specificerade uppgifter om telefoniabonnemangens omfattning, tekniska 
specifikationer och nätegenskaper, är att grossistkunderna ska kunna 
konkurrera på marknaden Fast tillträde. När grossistkunderna har samma 
möjligheter som TeliaSonera skapas förutsättningar för ökad konkurrens på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin marknadsmakt försvåra för 
grossistkunderna genom att de inte får tillräcklig information om tekniska 
specifikationer samt vad telefoniabonnemangen omfattar, vilket kan fördyra 
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grossistkundernas verksamhet och minska deras konkurrenskraft. För att 
grossistkunderna ska vara konkurrenskraftiga krävs att de i tillräcklig 
utsträckning får specificerade uppgifter avseende telefoniabonnemangen. 
Eftersom det endast är TeliaSonera som kan förse grossistkunderna med 
korrekta uppgifter, finner PTS att det inte finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan grossistkunderna få tillgång till 
specificerade uppgifter som möjliggör en bedömning av vad 
telefoniabonnemangen omfattar samt vilka tillhörande tjänster och funktioner 
som kan komma att ingå. Den aktuella skyldigheten medför på så vis en ökad 
konkurrens på marknaden Fast tillträde. PTS anser därför att den fördel genom 
ökad transparens som det innebär för grossistkunderna att kunna erhålla 
relevanta och specificerade uppgifter om vad telefoniabonnemang omfattar 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.18 Leveransvillkor, kvalitets- och servicenivåer ska vara så 
preciserade att avvikelser kan identifieras  

PTS konstaterar i avsnitten 7.1.3 och 7.1.4 att TeliaSonera har ett lågt incita-
ment att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder på villkor som 
medger tillräcklig konkurrenskraft för grossistkunderna. Det låga incitamentet 
är en följd av att TeliaSonera är vertikalt integrerat med en egen 
slutkundsverksamhet som agerar i direkt konkurrens med de grossistkunder 
som köper abonnemang för återförsäljning. För att främja konkurrensen krävs 
därför en reglering som säkerställer att grossistkunderna erbjuds sådana villkor 
för tillhandahållandet av telefoniabonnemangen som ger dem möjlighet att 
agera konkurrenskraftigt. Syftet med skyldigheten, dvs. att främja konkurrensen, 
riskerar annars att gå förlorad.  

Om inte slutanvändarna uppfattar återförsålda telefoniabonnemang som 
fullgoda alternativ till abonnemang tecknade direkt med TeliaSonera, förlorar 
skyldigheten om tillhandahållandet verkan. För att syftet med skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder ska uppnås är det därför 
nödvändigt att grossistkunden ges möjlighet att erbjuda slutanvändarna samma 
varianter av PSTN-abonnemang som TeliaSonera erbjuder, med möjlighet att 
även erbjuda samma villkor för kundservice och felavhjälpning. Ett exempel på 
olika abonnemangsalternativ kan vara att TeliaSonera erbjuder företagskunder 
och hushållskunder olika kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer.  

Om TeliaSonera tillhandahåller olika abonnemangsalternativ för PSTN-
abonnemang till slutanvändare, ska företaget tillhandahålla grossistkunden 
motsvarande alternativ. Om TeliaSonera till sina slutanvändare exempelvis er-
bjuder olika servicenivåer för hushåll, företag eller myndigheter, eller olika 
nivåer för felavhjälpning, (t.ex. akut felavhjälpning i vissa fall), ska grossist-
kunden erbjudas möjlighet att via återförsäljning kunna erbjuda ett motsvarande 
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alternativ på slutkundsmarknaden. Detsamma gäller rutiner för bland annat 
felavhjälpning. 

För att grossistkunden ska kunna bedöma om det tillhandahållande som 
TeliaSonera erbjuder är ändamålsenligt och konkurrenskraftigt utifrån 
grossistkundens behov, och således ger möjlighet till konkurrenskraftig 
återförsäljning, är det nödvändigt att de leveransvillkor, kvalitets- och 
servicenivåer som ska gälla klart preciseras mellan parterna.  

PTS anser att en utgångspunkt för vilka kvalitets- och servicenivåer och frister 
för leverans och felavhjälpning m.m. som TeliaSonera ska tillhandahålla ska 
vara att de objektivt sett möjliggör för grossistkund att kunna agera 
konkurrenskraftigt på slutkundsmarknaden. En grundläggande förutsättning för 
att grossistkunden ska kunna få den möjligheten, liksom att slutanvändarna ska 
uppfatta telefoniabonnemangen som ett fullgott alternativ till abonnemang 
direkt med TeliaSonera, är att grossistkunden erbjuds minst samma kvalitets-
nivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive villkor för felavhjälpning) för 
sina telefoniabonnemang som TeliaSonera ger sin egen slutkundsverksamhet 
för närmast jämförbara slutkundserbjudande. Detta gäller i synnerhet för 
villkoren om följande:  

1. leveranstid,  
2. leveransprecision, och  
3. felavhjälpningstid 
4. felavhjälpningsprecision, samt   
5. tillgänglighet till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och 

administrativa rutiner, enligt skyldighet 2 samt de informationssystem 
som grossistkunden behöver för att kunna tillgodogöra sig 
telefoniabonnemanget. 
 

7.1.18.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att grossistkunderna ska kunna 
tillhandhålla slutanvändarna samma kvalitets- och servicenivåer samt bl.a. frister 
för leverans och felavhjälpning som TeliaSonera, är att grossistkundernas 
återförsålda telefoniabonnemang ska utgöra fullgoda alternativ till abonnemang 
återförsålda direkt med TeliaSonera. När grossistkundernas återförsålda 
telefoniabonnemang motsvarar TeliaSoneras egna telefoniabonnemang i 
ovannämnda avseenden skapas förutsättningar för ökad konkurrens på 
slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med 
LEK. 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin marknadsmakt försvåra för 
grossistkunderna bl.a. genom att inte erbjuda grossistkunderna samma kvalitets- 
och servicenivåer för de återförsålda telefoniabonnemangen, vilket minskar 
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grossistkundernas konkurrenskraft. För att grossistkunderna ska vara 
konkurrenskraftiga krävs att de kan erbjuda slutkunderna samma kvalitetsnivåer 
som TeliaSonera erbjuder telefoniabonnemang återförsålda direkt via 
TeliaSonera. PTS finner att det inte finns något mindre ingripande alternativ för 
att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan grossistkunderna erbjuda 
slutanvändarna bl.a. samma kvalitets- och servicenivåer samt samma 
abonnemangsalternativ som TeliaSoneras erbjuder sina egna slutanvändare. 
Den aktuella skyldigheten medför på så vis en ökad konkurrens på marknaden 
Fast tillträde. PTS anser därför att den fördel som det innebär för 
grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

7.1.19 Avtalsviten behövs för att skapa incitament för TeliaSonera att 
leverera enligt utfästelse 

I kommersiella avtal mellan marknadsaktörer som ingår köp- och säljrelationer 
på en fri och konkurrensutsatt marknad, är det normalt att parterna via villkor i 
avtalen (t.ex. via s.k. avtalsviten) utsätts för ett ömsesidigt incitamentsskapande 
ekonomiskt tryck att göra sitt yttersta för att fullgöra sina överenskomna 
förpliktelser gentemot varandra.130 Syftet är bland annat att en avtalspart i 
förväg ska veta om att en avvikelse från en överenskommen förpliktelse medför 
ekonomiska konsekvenser. Avvikelserna kan gälla t.ex. kvalitetsnivå på tjänsten 
ifråga, leveranstid eller tid för felavhjälpning.  

På en konkurrensutsatt marknad är leverantören i en sådan relation dessutom 
kontinuerligt utsatt för risken att köparen säger upp ett ingånget avtal till följd 
av säljarens upprepade dröjsmål eller bristande leveranskvalitet, och att köparen 
sedan kan välja annan konkurrerande leverantör. Det finns därför ett 
ömsesidigt intresse för leverantören av att uppfylla det som utlovats till 
köparen.  

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden Fast tillträde medför dock att 
det saknas en sådan ömsesidighet i köp- och säljrelationen mellan TeliaSonera 
och dess grossistkund som skulle kunna leda till att det uppstår verkningsfullt 
incitamentsskapande ekonomiskt tryck. Företagets betydande inflytande medför 
även att risken för att grossistkunden vänder sig till en annan leverantör är liten. 

Förhållandet att TeliaSonera i sin egenskap av vertikalt integrerat företag med 
en egen slutkundsverksamhet agerar i direkt konkurrens med sina grossist-
                                                 
130 Jfr den överenskommelse mellan EU:s regleringsmyndigheter om vilka skyldigheter som bör åläggas 
vid olika typer av potentiella konkurrensproblem, vilken PTS har att beakta i förevarande beslut, där det 
särskilt framhålls att ett åläggande om att utbetala avtalsvite kan anses rimligt med hänvisning till att en 
sådan förpliktelse vanligtvis förekommer i överenskommelser på en konkurrensutsatt marknad (”Revised 
ERG Comman Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS reglautory framework”, 
final version May 2006, ERG (06) 33, sid 95, avsnitt 5.2.5.3.).  
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kunder, hämmar TeliaSoneras ekonomiska incitament att frivilligt erbjuda sina 
grossistkunder, tillika konkurrenter i slutkundsledet, konkurrenskraftiga villkor i 
grossistledet. Det är därför inte sannolikt att de villkor på vilka TeliaSonera 
tillhandahåller telefoniabonnemang till grossistkunder inte utan reglering, med 
stöd av LEK, skulle innehålla villkor som leder till ett incitamentsskapande 
ekonomiskt tryck. Ett sådant incitamentsskapande ekonomiskt tryck som 
förekommer i ordinära kommersiella avtalsrelationer på en konkurrensutsatt 
marknad ses som naturliga och anses nödvändiga för att parterna ska hålla 
ingångna överenskommelser.  

Till detta ska dessutom läggas att TeliaSonera inte heller är utsatt för risken att 
grossistkunderna kan välja en alternativ leverantör av telefoniabonnemangen. 
Byte av leverantör skulle annars ha varit naturligt om TeliaSonera inte skulle 
tillgodose grossistkundens behov, dvs. att tillhandahålla abonnemang som är 
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga. 

PTS anser att det för att syftet med skyldigheten ska kunna uppnås finns ett 
behov av att särskilt säkerställa att det tillhandahållande som TeliaSonera 
erbjuder grossistkunden är ändamålsenligt och konkurrenskraftigt utifrån 
grossistkundens behov. Vidare har grossistkunden särskilda behov av 
förutsägbarhet vad gäller exempelvis risker till följd av grossistkundens 
beroendeställning gentemot TeliaSonera.  

För att skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang ska 
bli tillräckligt verkningsfull måste dess utformning och tillämpning ge 
TeliaSonera sådana ekonomiska incitament att uppfylla sina utfästelser mot 
grossistkunden som motsvarar de incitament som en leverantör har i en ordinär 
köp- och säljrelation på en konkurrensutsatt marknad. PTS anser därför att 
myndighetens reglering av marknaden Fast tillträde måste innehålla 
bestämmelser som skapar incitament för TeliaSonera att inte avvika från utfästa 
kvalitetsnivåer. För det första är det nödvändigt för att konkurrensen ska 
främjas och målet med lagstiftningen ska uppnås. För det andra tillförsäkrar en 
skyldighet om att tillämpa icke-diskriminerande villkor inte behovet av att skapa 
sådana tillräckliga ekonomiska incitament för TeliaSonera som motsvarar de 
som företaget skulle ha haft på en marknad kännetecknad av effektiv 
konkurrens. TeliaSonera skulle nämligen på en sådan marknad ha ekonomiska 
motiv att uppfylla sina förpliktelser gentemot grossistkunden.  

PTS anser sammantaget att det får anses utgöra ett rimligt krav enligt 4 kap. 4 
och 4 kap. 8 §§ LEK att TeliaSonera för dess tillhandahållande av telefoni-
abonnemang till grossistkund erbjuder verkningsfulla avtalsviten, liksom att 
villkoren för avtalsviten tydligt anger på vilka grunder och när 
betalningsskyldighet uppstår för TeliaSonera, samt vilka belopp som ska 
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utbetalas i varje enskilt fall. Kammarrätten i Stockholm har godtagit detta i en 
dom från 2011.131  

Avtalsvillkoren för TeliaSoneras tillhandahållande av telefoniabonnemang till 
grossistkund måste således, för att TeliaSonera ska anses efterleva detta beslut, 
vid begäran från grossistkund innehålla incitamentsskapande avtalsviten, där 
betalningsskyldighet för TeliaSonera uppstår vid varje enskild avvikelse från vad 
som överenskommits mellan parterna. Sådan avvikelse kan exempelvis utgöras 
av bristande kvalitet för tillhandahållet tillträde eller avvikelse från 
tillhandahållna servicenivåer för t.ex., leveranstid, leveransprecision, 
felavhjälpningstid och felavhjälpningsprecision.  

Vidare måste beloppen för avtalsviten vara rimligt höga utifrån syftet att de ska 
ge TeliaSonera tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje 
enskild avvikelse eller enskilt problem som utlöser sådan betalningsskyldighet. 
Beloppsnivåerna ska således vara så pass höga att konsekvensen av en avvikelse 
blir så kännbar att TeliaSonera självmant väljer att förebygga avvikelser. 
Eftersom TeliaSonera på den nu aktuella marknaden inte är utsatt för ett hot 
om att grossistkunder byter leverantör, måste nivåerna för avtalsviten sättas 
högre för att det incitamentsskapande ekonomiska trycket gentemot 
TeliaSonera ska motsvara det tryck som företaget skulle känt på en fri och 
konkurrensutsatt marknad. 

För att konsekvenserna vid avvikelser från utfästa nivåer och villkor ska ge 
TeliaSonera ett tillräckligt incitament att leverera enligt utfästelse och slippa 
utbetala avtalsviten ansåg PTS i det tidigare skyldighetsbeslutet från 2009, att 
det krävdes att TeliaSonera utbetalar aktuellt belopp för varje enskild avvikelse 
eller enskilt problem utan särskild uppmaning från berörd grossistkund. Annars 
fanns en risk att grossistkunden drabbades av sådana transaktionskostnader för 
att begära utbetalning för varje enskilt fall att det inte uppvägde avtalsvitet. 
Detta skulle i sin tur sänka verkningsgraden av avtalsvitet eftersom TeliaSonera 
inte skulle drabbas av betalningsskyldighet för varje enskild avvikelse. PTS 
anser inte att det finns anledning att i förevarande skyldighetsbeslut göra en 
annan bedömning.  

Avtalsvite som ska utbetalas i enlighet med förevarande skyldighet ska därför 
utbetalas av TeliaSonera utan särskild betalningsuppmaning från berörd 
grossistkund vid närmast följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. PTS 
anser det dock inte vara rimligt att avtalsvite i enlighet med förevarande 
skyldighet ska utgå om en försening eller dylik avvikelse beror på force majeure-
liknande omständigheter.  

                                                 
131 Kammarrättens i Stockholm dom 2011-10-04, mål nr 1690-10. 
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TeliaSonera har i samrådssvar angett att skyldigheten om att utbetala avtalsvite 
utan betalningsuppmaning är ”artfrämmande” i branschen och ej heller 
proportionerlig på en marknad som är på väg att försvinna. TeliaSonera 
hänvisar även, avseende denna marknad, till förvaltningsrättens dom den 22 
februari 2013132 avseende marknaden för bitströmstillträde och anger att 
domstolen slagit fast att det inte är proportionerligt med en sådan skyldighet på 
grund av kostnaderna för att ta fram och driva ett sådant system. 

PTS kan inledningsvis konstatera att även om det är vanligt på oreglerade 
marknader att vite utbetalas först efter betalningsuppmaning så medför inte 
detta att det är den lämpligaste ordningen på en marknad där det finns 
konkurrensproblem i form av en operatör med betydande inflytande. Det är 
naturligt och lämpligt att den som äger och har kontroll över systemet också 
sköter utbetalningar om en avvikelse skett.  

Med en annan ordning finns en risk att grossistkunden drabbas av sådana 
transaktionskostnader för att begära utbetalning av vite för varje enskilt fall att 
det inte uppväger avtalsvitet. Det finns därför en risk att en drabbad 
grossistkund avstår från att kräva avtalsvite p.g.a. de höga administrativa 
kostnaderna. Detta skulle sänka verkningsgraden av avtalsvitet eftersom 
TeliaSonera inte skulle drabbas av betalningsskyldighet för varje enskild 
avvikelse. Förvaltningsrätten har i förvaltningsrättens dom den 22 februari 
2013133, också gjort en motsvarande bedömning beträffande marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde. 

Vad förvaltningsrätten slår fast i den av TeliaSonera åberopade domen, av 
samma datum, avseende marknaden för bitströmstillträde är endast att PTS inte 
bestridit TeliaSoneras påståenden om att det på marknaden saknas möjligheter 
att utveckla och underhålla ett system för automatiska vitesutbetalningar, vars 
kostnader inte överstiger det totala vitesbeloppet som kan behöva utbetalas. 
Förvaltningsrätten anger därför att den gör avsteg från det synsätt som 
domstolen angett beträffande marknaden för nätinfrastrukturtillträde. 
Utbetalning av avtalsvite först efter betalningsuppmaning på marknaden för 
bitströmstillträde utgör således, enligt PTS mening, ett undantag från det som 
förvaltningsrätten slagit fast som huvudregeln. 

På den aktuella marknaden Fast tillträde är, i likhet med marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde, de potentiella vitesbeloppen små men många, vilket 
gör att en grossistkund som begär vitesutbetalning riskerar att få så höga 
transaktionskostnader för varje enskilt fall att de inte uppvägs av 
kompensationen genom vitesbeloppet. PTS finner således inte att det på den 
aktuella marknaden Fast tillträde föreligger skäl att göra avsteg från huvudregeln 

                                                 
132 Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 22 februari 2013, mål nr 34133-10. 
133 Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 22 februari 2013, mål nr 34132-10. 
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att avtalsvite ska utbetalas utan betalningsuppmaning. Sammantaget anser 
således PTS, i likhet med förvaltningsrättens dom den 22 februari 2013134, att 
det är rimligt och proportionerligt att utbetalningar av avtalsvite sker utan 
betalningsuppmaning. 

7.1.19.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att erbjuda grossistkunder 
villkor om avtalsvite, är att TeliaSonera ska ha ytterligare ekonomiskt incitament 
att leverera enligt utfästelse och erbjuda grossistkunderna sådan tjänstekvalitet 
som gör det möjligt för dem att etablera sig på marknaden. På så vis kan 
grossistkunderna tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster, vilket är syftet med 
TeliaSoneras tillträdesskyldighet. Dessutom medför åliggandet, att utbetala 
avtalsvite utan betalningsuppmaning, att grossistkunderna automatiskt erhåller 
vite i de fall leverans inte skett enligt utfästelse utan att de drabbas av en kostad 
därav. Genom att villkoret om avtalsviten ger TeliaSonera ekonomiska motiv 
att uppfylla sina leveransåtaganden, medför villkoret att syftet med skyldigheten 
tillgodoses.   

PTS konstaterar, i likhet med kammarrätten135, att möjligheterna att påkalla 
myndighetens tillsyn samt begära skadestånd inte kan ersätta villkoren om 
avtalsvite. Vidare finner myndigheten, i likhet med förvaltningsrätten136, att 
utbetalningar av avtalsvite enklast görs av den som äger och har kontroll av 
telenätet. För att dessutom undvika administrativa kostnader för den drabbade 
operatören ska dessa utbetalningar ske utan betalningsuppmaning. PTS finner 
därför att skyldighetsbeslutet utan denna skyldighet om avtalsviten inte skulle 
tillgodose ändamålet lika effektivt, varför det inte finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Den aktuella skyldigheten är betungande för TeliaSonera. Syftet med 
skyldigheten är dock att ge TeliaSonera ekonomiska motiv att uppfylla sina 
leveransåtaganden mot grossistkunderna, vilket ökar deras ekonomiska säkerhet 
och underlättar deras etablering på marknaden. TeliaSonera har möjlighet att 
påverka om och hur avtalsviten faller ut genom att företaget själv påverkar 
kvaliteten på tjänsterna som levereras och dessutom utformar sitt 
referenserbjudande. PTS anser därför att den fördel som det innebär för 
grossistkunderna att erbjudas reglerade tjänster på rimliga och rättvisa villkor 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför.. 

7.1.19.2 Utbetalda avtalsviten kan sannolikt avräknas mot skadeståndens 
storlek 

Enligt 7 kap. 13 a § LEK ska ett företag med betydande inflytande som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd som strider mot en skyldighet 

                                                 
134 Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2013-02-22, mål nr 34132-10. 
135 Kammarrättens i Stockholm dom 2011-10-04, mål nr 1690-10. 
136 Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2013-02-22, mål nr 34132-10. 
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som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap. 13 § LEK ersätta den skada 
som därigenom uppkommer. För att 7 kap. 13 a § LEK ska tillämpas krävs 
således att den skadelidande väcker talan i allmän domstol mot TeliaSonera 
samt att den skadelidande kan visa att TeliaSonera uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vidtagit en åtgärd som strider mot en skyldighet. Den skadelidande 
ska dessutom kunna visa vilken skada som uppkommit. Bestämmelsen 7 kap. 
13 a § LEK träffar en vidare krets av skadeberättigade än enbart de 
grossistkunder som har ett avtalsförhållande med TeliaSonera, exempelvis kan 
även slutanvändare omfattas av bestämmelsen. 

Avtalsviten fyller delvis samma funktion som ett skadestånd, men det finns 
skillnader. Skadeståndets krav på att visa skada finns vanligen inte i 
avtalsvitesbestämmelser. Därigenom undanröjs orsaken till tvister och beroende 
på ersättningens höjd kan påtryckningseffekten samtidigt öka. Den minskade 
bevisbördan sänker även den skadelidandes kostnader. TeliaSonera kan också få 
fördel av ett avtalsvite, jämfört med skadestånd, genom att företaget på förhand 
kan uppskatta sin riskexponering av att behöva utge ersättning vid dröjsmål. 
När det gäller skadestånd är det däremot svårt att beräkna ersättningsnivån på 
förhand.  

Det är osäkert om skadestånd ska kunna utgå utöver avtalsvite för den förlust 
som inte täcks av vitet. Om så är fallet får fastställas av domstol i det enskilda 
fallet. Sannolikt kommer dock avtalsvitet inte att kumuleras med skadestånd 
utan vitet räknas av mot skadeståndet, dvs. om TeliaSonera skulle anses vara 
skadeståndsskyldigt enligt 7 kap. 13 a § LEK kommer troligen eventuella 
utbetalade avtalsviten att avräknas vid beräkningen av skadeståndets storlek.  

7.1.20 Tydlig prissättning 

Prissättningen av telefoniabonnemangen för återförsäljning på slutkunds-
marknaden är en av de viktigaste faktorerna som en grossistkund behöver 
klarhet och förutsägbarhet i för att denne ska kunna agera konkurrenskraftigt.  

PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är rimligt att grossistkunden 
begär att det av avtalet med TeliaSonera tydligt ska framgå vilka priser och 
ersättningar som grossistkunden ska betala. Alla priser och ersättningar ska 
därför framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika tjänster eller 
funktionaliteter som ingår i telefoniabonnemangen och på sådant som i övrigt 
ska utgå till följd av avtalsrelationen. En sådan tydlighet i avtalet är nödvändig 
för att säkerställa att grossistkunden kan bedöma om det ur ekonomiskt 
hänseende är möjligt för denne att återförsälja telefoniabonnemang med 
konkurrenskraft. Men tydligheten behövs också för att grossistkunden ska 
kunna säkerställa att betalning inte utgår för tjänster eller andra inslag som går 
utöver det som behövs eller är relevant. Grossistkunden har dessutom ett 
behov av att säkerställa att dolda avgifter eller förtäckta prishöjningar inte 
debiteras.  
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Om TeliaSonera har rätt att ensidigt ändra ett pris, ska grossistkunden meddelas 
senast 90 dagar i förväg om den faktiskt tillämpade prishöjningen. Annars finns 
en risk för att de åtgärder som grossistkunden är skyldig att vidta gentemot sina 
slutanvändare, bland annat till följd av konsumenträttslig hänsyn, onödigt 
fördyras. Dessutom, vilket är än allvarligare, kan plötsliga prishöjningar minska 
förutsägbarheten för grossistkunden på ett sådant sätt att konkurrensen 
snedvrids. En prishöjning får därför inte träda i kraft förrän det har förflutit 
90 dagar efter det att grossistkunden meddelats om prishöjningen.  

TeliaSonera har ansett sig förhindrad att omedelbart ändra sitt pris med 
anledning av PTS tillsyn på grund av att TeliaSonera är skyldigt att viss tid före 
en prisändring offentliggöra ändringen. PTS anser det vara orimligt att 
TeliaSonera inte omedelbart ska kunna rätta sig efter PTS tillsyn eller beslut 
eller till följd av domstols avgörande. Tidsfristen om 90 dagar ska därför inte 
gälla TeliaSoneras ändringar till följd av avgörande från PTS eller domstol.  

TeliaSoneras prissättning av telefoniabonnemangen till grossistkunder regleras 
av PTS genom skyldighet 3, se skyldigheten och skälen för denna i avsnitt 7.2. 

7.1.20.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att erbjuda grossistkunderna en 
tydlig prissättning, är att grossistkunderna i förväg med hjälp av tydliga villkor 
ska kunna bedöma om det ur ett ekonomiskt hänseende är möjligt att 
återförsälja telefoniabonnemang med konkurrenskraft. Genom att 
grossistkunderna ges en tydlighet och förutsägbarhet ökar möjligheterna för 
dem att tillhandahålla sina tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt, vilket är syftet 
med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. Beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det 
allmänna syftet med LEK. 

 Det är endast TeliaSonera som kan ge grossistkunderna tillgång till sådana 
tydliga och förutsägbara uppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna 
bedriva en effektiv verksamhet. Det är av särskild vikt att TeliaSonera på 
förhand, genom avtalsvillkoren, erbjuder alla grossistkunder lika tydliga och 
förutsägbara villkor, varför ändamålet inte kan tillgodoses på annat sätt än 
genom den aktuella skyldigheten. PTS finner därför att det inte finns något 
mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten ges grossistkunderna möjlighet att 
bedriva en ekonomisk verksamhet med långsiktighet där villkoren är tydligt 
angivna och avtalsrelationen inte präglas av t.ex. oannonserade prisändringar. 
En sådan förutsägbarhet är normal och är vad som krävs i en normal 
avtalssituation på en konkurrensutsatt marknad. PTS finner att den aktuella 
skyldigheten ger sådana fördelar för grossistkunderna avseende tydlighet och 
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förutsägbarhet att de uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

7.1.21 Villkoren för betalning och fakturering ska vara tydliga och 
rimliga 

Grossistkunden har ur ekonomiskt hänseende ett behov av att villkoren för 
betalning, fakturering och faktureringsunderlag, inklusive villkoren för 
faktureringsunderlagen för resttrafik137, är tydligt beskrivna och rimliga. I 
förhållandet att villkoren ska vara rimliga ligger bland annat att fakturerings-
underlagen ska göra det möjligt för grossistkunden att kostnadseffektivt 
fakturera den slutanvändare som ringt. Däri ligger dock även att grossistkunden 
genom faktureringsunderlaget och andra ersättningar med anledning av 
abonnemangen ska kunna utläsa vad TeliaSonera fakturerar för.  

Tydligheten i faktureringen behövs för att säkerställa dels att betalning inte 
utgår för tjänster eller andra inslag som inte behövs eller inte är relevanta, dels 
att (dolda) avgifter eller förtäckta prishöjningar inte debiteras. Om 
faktureringen inte tillgodoser ett sådant behov av transparens finns en risk för 
att grossistkundens konkurrenskraft hämmas.  

7.1.21.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

PTS finner att skyldigheten, om tydliga och rimliga villkor för betalning samt 
fakturering, är proportionerlig och uppvisar sådana likheter med skyldigheten 
om tydlig prissättning att myndigheten i denna del hänvisar till 
proportionalitetsbedömningen enligt avsnitt 7.1.20.1.  

7.1.22 Krav på ekonomisk säkerhet ska vara objektivt sett rimliga 

PTS anser att det finns en risk för att en grossistkunds begäran om telefoni-
abonnemang för återförsäljning avslås på grund av obefogade krav på 
ekonomisk säkerhet. Det finns också en risk för att TeliaSonera ställer sådana 
krav på säkerheter och riskfördelning som inte motsvaras av den risk som 
avtalssituationen medför för TeliaSonera. Alltför långtgående krav i dessa 
avseenden fördyrar grossistkundens verksamhet och minskar konkurrens-
kraften i relation till TeliaSonera. 

PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är nödvändigt att villkoren 
för ekonomisk säkerhet och annan riskfördelning är rimliga och avspeglar den 
risk som TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels under pågående 
avtalsperiod. För att säkerställa förutsägbarhet för grossistkunden ska 
TeliaSoneras krav på ekonomisk säkerhet eller andra villkor för fördelning av 
ekonomisk risk mellan avtalsparterna vara tydligt och i normalfallet fastställas 
när avtal ingås. Det ska stå klart för grossistkunden hur prövningen av dess 
kreditvärdighet ska gå till och vilka steg som ska ingå i bedömningen. Oavsett 

                                                 
137 Se skyldighet 1.1.e med motivering i avsnitt 7.1.8. 
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när TeliaSonera riktar krav på säkerhet mot en grossistkund ska kunden få en 
redogörelse för de omständigheter som motiverar kravet på säkerhet. 
Grossistkunden ska även få ta del av det underlag som TeliaSonera lägger till 
grund för bedömningen.  

PTS vill för övrigt framhålla att en ekonomisk säkerhet eller annan 
riskfördelning vid varje tillfälle ska avspegla den risk som TeliaSonera löper mot 
sin avtalspart. Den ekonomiska säkerhetens storlek, eller annan riskfördelning, 
bör följaktligen reduceras i det fall TeliaSoneras avtalspart exempelvis förbättrar 
sin ekonomiska situation. 

7.1.22.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att krav på ekonomisk säkerhet 
och annan riskfördelning ska vara objektivt sett rimliga, är att tillgodose 
grossistkundernas behov av förutsägbara och rimliga villkor. Genom att 
TeliaSonera uppställer rimliga krav på säkerhet minskas risken för orimliga och 
eventuella oförutsedda kostnader för grossistkunderna. Detta ökar i sin tur 
möjligheterna för grossistkunderna att agera konkurrenskraftigt, vilket är syftet 
med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. Beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det 
allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ett sådant betydande inflytande att företaget vid en 
avtalsförhandling kan uppställa krav på ekonomisk säkerhet som är orimliga 
eller endast ger grossistkunden bristande förutsägbarhet. Myndigheten finner att 
grossistkunderna har ett särskilt behov av att endast objektiva, förutsägbara och 
rimliga krav på ekonomisk säkerhet uppställs av TeliaSonera. Ur 
grossistkundens synvinkel ger möjligheten att anmäla orimliga krav på 
ekonomisk säkerhet till PTS därmed inte samma förutsägbarhet som den 
aktuella skyldigheten. PTS finner därför att det inte finns något mindre 
ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende.  

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan grossistkunderna undvika att 
drabbas av orimliga och oförutsedda krav på ekonomisk säkerhet och 
riskfördelning, vilket gynnar deras konkurrenskraft och möjlighet att etablera 
sig på marknaden. I avtalssituationer där parterna normalt inte är jämnstarka 
måste det ställas högre krav på att den starkare parten endast uppställer 
objektiva, rimliga och förutsägbara krav på ekonomisk säkerhet. Åliggandet är 
inte betungande i sådan utsträckning att TeliaSoneras intresse skulle väga tyngre 
än grossistkundernas behov av rimliga villkor. PTS finner därför att fördelarna 
för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 
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7.1.23 Avtalslängd, uppsägningsvillkor och ändringsvillkor m.m. 

För att skapa tillräcklig förutsägbarhet för grossistkunden ska avtalets 
giltighetstid och uppsägningsvillkor (inklusive vilka väsentliga avtalsbrott som 
kan leda till uppsägning) klargöras i avtalet. Om villkoren inte ger grossist-
kunden tillräcklig förutsägbarhet kan de användas på ett sätt som hämmar en 
effektiv konkurrens.  

I fråga om villkor för uppsägning ska de avtalsbrott som kan leda till upp-
sägning av avtal vara av en för avtalet väsentlig natur, exempelvis att grossist-
kunden brustit vad gäller betalningar. De avtalsbrott som kan leda till upp-
sägning ska vara av sådan natur att en uppsägning är en rimlig och adekvat 
åtgärd. Avtalsbrotten ska åtminstone till sin karaktär anges i avtalet.  

Villkor för ändring av villkoren för tillhandahållandet av telefoniabonnemang 
respektive omförhandling av avtalet ska framgå. Villkoren om omförhandling 
ska tillgodose behovet av att inom pågående avtalstid kunna nå en överens-
kommelse för fortsatt avtal.  

Om en grossistkund begär att ett avtal om telefoniabonnemang inte ska 
innehålla en rätt för TeliaSonera att ensidigt ändra i avtalsvillkor, ska detta i 
regel anses vara ett rimligt villkor ur ekonomiskt hänseende. En avtalspart ska 
således som en utgångspunkt ha rätt till förhandling av avtalsvillkoren. 

7.1.23.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

PTS finner att skyldigheten, om avtalslängd, uppsägningsvillkor och 
ändringsvillkor m.m. är proportionerlig och uppvisar sådana likheter med 
skyldigheten om förutsägbara och rimliga krav på ekonomisk säkerhet att 
myndigheten i denna del hänvisar till proportionalitetsbedömningen enligt 
avsnitt 7.1.22.1.  

7.1.24 En rimlig begäran kan vägras vid objektivt sett godtagbara skäl 

 1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om telefoni-

abonnemang till grossistkund endast när det finns objektivt sett god-

tagbara skäl för vägran. Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas 

objektivt sett godtagbara skäl att vägra leverans av telefoniabonnemang  

• när TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 

genomföra tillhandahållandet av telefoniabonnemang,  

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 

kommunikationsnät eller dess användare skadas,  

• när TeliaSonera kan visa att kommunikationsnätets 

driftsäkerhet och slutanvändarnas personliga integritet 
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äventyras,  

• när TeliaSonera inte har fått de uppgifter från grossistkunden 

som är nödvändiga för att telefoniabonnemanget ska kunna 

levereras och som grossistkunden har tillgång till, eller 

• när det finns anledning för TeliaSonera att anta att det saknas 

ett giltigt avtal mellan grossistkunden och slutanvändaren. 

 

 

7.1.24.1 Vägran att leverera utan objektivt sett godtagbara skäl begränsar 
konkurrensen 

Ett företags vägran att leverera grossisttjänster till ett annat företag som 
konkurrerar med det egna företagets verksamhet på slutkundsmarknaden 
förstärker det egna företagets ställning på slutkundsmarknaden. Eftersom 
TeliaSonera är vertikalt integrerat sker grossistkundernas återförsäljning av 
telefoniabonnemang till slutanvändare i direkt konkurrens med TeliaSoneras 
egen slutkundsverksamhet. Detta medför att det saknas incitament för 
TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. Det finns 
därför en risk för att TeliaSonera vägrar att tillgodose en grossistkunds begäran 
om leverans av telefoniabonnemang.  

Utgångspunkten ska därför vara att TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig 
begäran om telefoniabonnemang till grossistkunder. TeliaSonera får dock vägra 
att tillgodose en rimlig begäran om telefoniabonnemang till grossistkunder när 
det finns objektivt sett godtagbara skäl för detta.  

7.1.24.2 Tekniska begränsningar kan vara objektivt godtagbara skäl att 
vägra leverans 

I ett enskilt fall kan det enligt PTS mening finnas objektivt sett godtagbara skäl 
för TeliaSonera att vägra att tillhandahålla telefoniabonnemang till en 
grossistkund när TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 
genomföra tillhandahållandet av abonnemanget, när vägran är nödvändig för att 
förebygga att TeliaSoneras kommunikationsnät eller dess användare skadas eller 
när företaget kan visa att kommunikationsnätets driftsäkerhet och 
slutanvändarnas personliga integritet äventyras.138 

I normalfallet ska dock skyldigheten att leverera anses gälla när TeliaSonera 
tillhandahåller eller har teknisk möjlighet att tillhandahålla abonnemangsformen 
PSTN till slutanvändare. 

                                                 
138 Se även prop. 2002/2003:110, s 378. 
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7.1.24.3 För långtgående krav på beställning begränsar konkurrensen 

Det har förekommit att grossistkunders beställningar av telefoniabonnemang 
till grossistkunder har försvårats och fördröjts till följd av TeliaSoneras krav på 
hur en sådan beställning ska vara utformad och vilka uppgifter den ska inne-
hålla.  

Konsekvenserna av att beställningar försvåras eller fördröjs är främst två. Den 
ena är att det leder till ökade kostnader för grossistkunden. Den andra är att en 
grossistkunds möjlighet att konkurrera om slutanvändarna på samma villkor 
som TeliaSonera försämras om slutanvändarnas byte av abonnemang medför 
problem som exempelvis störningar i funktionaliteten. Risken för att en 
slutanvändare blir utan tillgång till fasta telefonitjänster fram till dess att 
tillträdet via återförsålt abonnemang börjar fungera, kan avhålla slutanvändare 
från att byta abonnemang.  

Fördröjningar och störningar i funktionaliteten som uppkommer för slutan-
vändaren till följd av övergång till återförsålt abonnemang, kan allvarligt minska 
slutanvändares incitament att byta abonnemang. Ett minskat incitament för 
slutanvändarna att byta abonnemang, leder till sämre konkurrenskraft för 
grossistkunden och att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder inte får avsedd verkan.  

PTS finner därför att de uppgifter som TeliaSonera får kräva vid beställning av 
leverans inte får gå utöver det som är nödvändigt för att leverera abonnemang 
till viss slutanvändare. TeliaSonera kan dock ha objektivt sett godtagbara skäl 
att vägra tillhandahållande om företaget inte har fått de uppgifter från grossist-
kunden som är nödvändiga för att abonnemanget ska kunna levereras. De krav 
som TeliaSonera kan ställa på grossistkunden vad avser uppgifter kan dock inte 
gå utöver vad grossistkunden har tillgång till, dvs. de uppgifter som kan krävas 
av grossistkunden att denne ska lämna vid beställningen ska vara sådana upp-
gifter som denne har tillgång till.  

7.1.24.4 Konsumenthänsyn motiverar bevisning för avtalsförhållande 

Det förekommer att grossistkunder ansluter abonnenter mot deras vilja, så 
kallad slamming. Det kan finnas flera skäl till att anslutning av fel abonnent sker 
men det är ett relativt vanligt konsumentklagomål att slutanvändare har 
anslutits trots att de inte har accepterat abonnemanget. PTS fick t.ex. under 
perioden 1 juni - 1 nov 2012 in 134 klagomål med koppling till slamming.139 

För att minimera risken för att slutanvändaren mot sin vilja blir ansluten till en 
grossistkund är det rimligt att TeliaSoneras skyldighet att leverera ett begärt 
telefoniabonnemang uppstår först när en beställning av telefoniabonnemang 

                                                 
139 Telekområdgivarna har under samma period haft 313 ärenden med koppling till slamming. 
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innehåller sådan information att det kan antas att den har sin grund i ett giltigt 
avtal mellan grossistkunden och slutanvändaren om abonnemang.  

Det är dock viktigt att kravet på information från TeliaSoneras sida inte blir 
mer långtgående än vad som är nödvändigt eftersom informationskravet annars 
kan få konkurrenshämmande effekter. PTS anser att de uppgifter som 
TeliaSonera kan begära för att skydda slutanvändarens intresse av att inte bli 
ansluten mot sin vilja, åtminstone ska uppfylla förutsättningen att det kan antas 
att avtalsförhållande finns.  

7.1.24.5 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att företaget får vägra att 
tillgodose en rimlig begäran om telefoniabonnemang till grossistkund endast 
när det finns objektivt godtagbara skäl för vägran, är att grossistkunderna 
normalt ska kunna tillgodose en slutanvändares begäran om 
telefoniabonnemang. Genom att TeliaSonera inte utan objektivt godtagbara 
skäl kan vägra en rimlig begäran kan grossistkunderna konkurrera på samma 
villkor som TeliaSonera, vilket är syftet med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

Eftersom TeliaSonera dels levererar grossisttjänster till grossistkunder, dels 
konkurrerar med grossistkunderna om samma slutanvändare så saknar 
TeliaSonera incitament att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder. För att möjliggöra att TeliaSonera, trots frånvaron av 
incitament, tillhandahåller telefoniabonnemang till grossistkunder är det 
nödvändigt att PTS ålägger företaget den aktuella skyldigheten. PTS finner 
därför att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten förutsätts TeliaSonera kunna 
leverera telefoniabonnemang till grossistkunder såvida det inte finns objektiva 
och rimliga skäl för vägran. Detta medför att grossistkundernas möjlighet att 
etablera sig på marknaden underlättas, vilket dels är syftet med TeliaSoneras 
skyldighet att lämna tillträde, dels generellt främjar konkurrensen. PTS finner 
därför att fördelarna för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.25 Underrättelse om avsikt att vägra begäran 

 1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en begäran om telefoni-

abonnemang till grossistkund, ska företaget utan dröjsmål skriftligen 

upplysa motparten om sin avsikt att vägra tillhandahållande och ange 
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skälen för sin vägran samt lämna sådan information att motparten kan 

avgöra om denne kan vidta åtgärder för att abonnemanget ska kunna 

tillhandahållas.   

 

Det är av vikt att säkerställa att grossistkunden får möjlighet att vidta 
åtgärder för att ett avtal eller tillhandahållande ska kunna komma till stånd. 
Alternativt ska grossistkunden ges möjlighet att vända sig till PTS för 
tvistlösning eller tillsyn. Ett exempel på när en tillämpning av skyldigheten kan 
komma i fråga är om TeliaSonera skulle vägra att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkund och som skäl för sin vägran åberopar att 
grossistkunden har en sådan bristande kreditvärdighet eller betalningsförmåga 
att TeliaSonera kräver att ekonomisk säkerhet ställs före leverans. 

När en sådan situation uppkommer ska TeliaSonera utan dröjsmål beskriva de 
omständigheter som enligt TeliaSonera motiverar krav på ekonomisk säkerhet 
och det underlag som TeliaSonera lagt till grund för bedömningen för 
grossistkunden. PTS finner således att skyldigheten om att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder ska kompletteras med en skyldighet för 
TeliaSonera att utan dröjsmål underrätta grossistkunden om sin avsikt att vägra 
att tillgodose begäran om telefoniabonnemang. TeliaSonera ska vid 
underrättelsen även ange skälen för vägran. Om en sådan skyldighet inte finns 
ökar risken för att TeliaSonera kan fördröja eller förhindra ingåendet av avtal 
om eller leverans av abonnemangen, vilket kan skada konkurrensen.   

7.1.25.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att utan dröjsmål upplysa 
grossistkunden om sin avsikt att vägra att tillgodose en begäran om 
telefoniabonnemang till grossistkund samt ange skälen för vägran, är att öka 
grossistkundernas konkurrenskraft och underlätta deras etablering på 
marknaden genom ökad förutsägbarhet. Detta är också syftet med TeliaSoneras 
tillträdesskyldighet. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är 
således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

För att tillgodose grossistkundernas behov av transparens och eventuella 
möjlighet att vidta åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet krävs således 
att TeliaSonera tydligt och i god tid anger skälen för sin vägran. Om inte 
grossistkunderna ges information i tid kan de inte tillvarata sin rätt samtidigt 
som TeliaSonera kan agera enligt utan hänsyn till grossistkunderna. PTS finner 
därför att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende.  

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten förutsätts TeliaSonera kunna 
leverera telefoniabonnemang till grossistkunder såvida det inte finns objektiva 
och rimliga skäl för vägran. Det är rimligt att TeliaSonera redogör för skälen för 
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vägran och det kan inte anses vara betungande för företaget att redogöra för 
dessa skäl. Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att utan 
dröjsmål underrätta om avsikt att vägra begäran medför, uppvägs således av 
grossistkundernas behov av att kunna få till stånd återförsäljning av telefoni-
abonnemang. PTS finner därför att fördelarna för grossistkunderna uppväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.1.26 Flerkanalsystem, ip-telefoni med nummer och telesvar 
omfattas inte  

7.1.26.1 Synpunkter under samråd med anledning av att förval inte längre 
är en lagstadgad skyldighet i LEK 

Enligt avsnitt 7.1.6 ovan har ett par operatörer i de samråd som genomförts av 
förslag till beslut på marknaden Fast tillträde under 2012 påtalat ett problem på 
telefonimarknaden eftersom förval togs bort ur LEK den 1 juli 2011.  

Problemet gäller i första hand förvalsoperatörer som har företag med ISDN-
växlar som förvalskunder. I samband med förvalets borttagande kan dessa 
operatörer inte längre tillgodose företagens önskemål om att utöka sina ISDN-
växlar med ytterligare nummer.  

För vanliga (enstaka) PSTN-abonnemang är detta inte något egentligt problem, 
eftersom de kunder som redan har förval kan behålla det. För de som inte har 
det finns alternativet telefoniabonnemang till grossistkunder, dvs. de kan skaffa 
ett komplett abonnemang via en alternativ operatör. 

Produkten telefoniabonnemang till grossistkund omfattar för närvarande inte 
ISDN. Därmed kvarstår de påtalade problemen på den marknaden med att 
kunna förnya eller bygga ut existerande förval på en ISDN-växel. 

PTS har därför funnit anledning att ånyo överväga om det finns skäl att låta 
skyldigheten telefoniabonnemang till grossistkund även omfatta ISDN-
abonnemang. 

7.1.26.2 ISDN 30B+D, analoga och digitala växelanslutningar omfattas inte 
av skyldigheten 

Anslutning via ISDN 30B+D140 och andra typer av flerkanalsystem för 
företagsväxlar (analoga och digitala växelanslutningar) efterfrågas främst av 
större företag och organisationer. Det finns flera alternativa leverantörer för 
dessa anslutningsformer. Behovet av att öka konkurrensen för andra 
anslutningsformer är därför mindre jämfört med behovet av att öka 
konkurrensen vad gäller anslutningsformen PSTN.  

Vidare finns det vad gäller flerkanalsystem större affärsmässiga förutsättningar 
för andra operatörer att investera i en alternativ infrastruktur. Om skyldigheten 

                                                 
140 ISDN är en förkortning för Integrated Service Digital Network. 
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att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder omfattar flerkanal-
system finns en risk för att skyldigheten inverkar negativt på andra operatörers 
incitament att göra investeringar, vilket skulle leda till ett minskat utbud för 
slutanvändarna.  

PTS finner därför att det inte är proportionerligt att ålägga TeliaSonera att 
tillhandahålla telefoniabonnemang för flerkanalsystem till grossistkunder.  

Skyldigheten att vid en rimlig begäran tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska således inte omfatta anslutningsformerna ISDN 30B+D och 
andra flerkanalsystem (analoga och digitala växelanslutningar). 

7.1.26.3 ISDN 2B+D omfattas inte av skyldigheten 

ISDN-tekniken omfattade 96 000 abonnemang vid halvårsskiftet 2012.141 PTS 
bedömer utifrån uppgifter från TeliaSonera att merparten av dessa abonnemang 
utgörs av ISDN 2B+D. Antalet abonnemang ISDN 2B+D har minskat 
avsevärt sedan PTS beslut 2009 och beräknas att minska ytterligare.  

PTS anser att det finns möjlighet för andra operatörer att konkurrera med 
TeliaSonera om växellösningar. Alternativ till ISDN 2B+D är ISDN/SIP-
gateway, uppgradering till ISDN 30B +D, Centrex-baserad tjänst (virtuell växel 
i det fasta kommunikationsnätet), ip-telefoni och Mobil Centrex.  

Behovet av att öka konkurrensen är inte lika stort för ISDN 2B+D som för 
anslutningsformen PSTN, varför en skyldighet att tillhandahålla 
abonnemangsformen ISDN 2B+D inte skulle vara proportionerlig. Detta 
ställningstagande är en följd av två förhållanden. För det första finns det 
alternativa tekniska lösningar som ersätter abonnentanslutningen ISDN 2B+D 
och som kan erbjudas av andra operatörer. För det andra minskar efterfrågan 
för tillträde via abonnentanslutningen ISDN 2B+D. PTS anser således att 
skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder inte ska 
omfatta ISDN 2B+D. 

7.1.26.4 Ip-baserad telefoni med nummer omfattas inte av skyldigheten 

Anslutning till fasta telefonitjänster med nummer via ip-baserad teknik utgör en 
viss del av marknaden Fast tillträde. Tillträde via ip-baserad telefoni med 
nummer kan i många fall erbjudas till slutanvändare av flera olika operatörer 
och i viss omfattning via infrastrukturer som är alternativa till den 
kretskopplade.  

Till följd av att det i många fall finns andra operatörer som kan tillhandahålla 
kompletta fasta telefonitjänster med nummer via ip-baserad teknik, anser PTS 
att det inte finns behov av att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonne-

                                                 
141 Svensk telemarknad första halvåret 2012, PTS-ER-2012:24. 
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mang till grossistkunder ska omfatta denna anslutningsform. Det gäller i 
synnerhet som en sådan skyldighet riskerar att hämma utvecklingen av en 
alternativ infrastruktur och därför på sikt även möjligheterna till en ökad kon-
kurrens på marknaden för fasta telefonitjänster.  

PTS finner således att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder inte ska omfatta tillträde med nummer via ip-baserad teknik.   

7.1.26.5 Telesvar omfattas inte av skyldigheten 

Den telesvarstjänst som TeliaSonera erbjuder sina slutanvändare kan nås via ett 
nätinternt, telefonnummer med få siffror. När en grossistkund tillhandahåller 
en telesvarstjänst till en slutanvändare som är ansluten via återförsålt 
telefoniabonnemang kan slutanvändaren endast nå telesvarstjänsten via ett 
vanligt telefonnummer. Att grossistkundens telesvarstjänst endast kan nås via 
ett vanligt telefonnummer skulle kunna tolkas som att TeliaSonera har en 
konkurrensfördel i jämförelse med grossistkunden. Fråga uppkommer därför 
om det finns behov av att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder även omfattar telesvar.  

PTS tillsyn har visat på en låg efterfrågan av telesvarstjänster. Det finns också 
andra lösningar som har en motsvarande funktion som telesvar på marknaden. 
Vidare finns i de flesta telefoner funktioner som gör det möjligt att enkelt spara 
långa telefonnummer under en kort kombination av siffror, så kallat snabb-
nummer.  

PTS anser att den eventuella konkurrensfördel som TeliaSonera uppnår genom 
att ha ett automatiskt kort nummer till telesvarstjänsten inte kan anses vara så 
betydande att det finns tillräckliga skäl att ålägga TeliaSonera att tillhandahålla 
telesvar för telefoniabonnemang till grossistkunder. 

PTS finner därför att tilläggstjänsten telesvar även fortsättningsvis inte ska 
omfattas av skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder. 

7.1.27 Skyldighet att tillhandahålla grossistkunderna stödsystem  

 
2. Skyldighet att tillhandahålla grossistkunderna stödsystem   

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran tillhandahålla de driftsäkra och funktionella stödsystem, 

inklusive affärsrelaterade funktioner och administrativa rutiner, via 

effektiva gränssnitt som behövs för att grossistkundens hantering av 

telefoniabonnemangen i relation till såväl TeliaSonera som 

slutanvändare ska vara kostnadseffektiv.  

2. TeliaSonera ska tillhandahålla grossistkunden all den information, 

exempelvis dokumentation och programspecifikation, som behövs för att 
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grossistkundens användning, systemutveckling, implementering och drift 

av stödsystemen ska kunna genomföras kostnadseffektivt.  

3. Vid systemfel eller systemavbrott i ett stödsystem som används för 

hantering av telefoniabonnemangen, ska TeliaSonera omedelbart vidta 

de åtgärder som behövs för att hantering (exempelvis beställning eller 

felavhjälpning) ska kunna genomföras utan dröjsmål, exempelvis genom 

att TeliaSonera ställer manuella resurser till förfogande för hanteringen. 

4. TeliaSonera ska vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering 

eller annan ändring i stödsystemen som används för hantering av 

telefoniabonnemangen och som påverkar grossistkundens verksamhet, 

beakta dennes behov, kostnader och eventuella olägenheter till följd av 

ändringen.  

5. Vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan ändring 

i stödsystemen som används för hantering av telefoniabonnemangen 

som avses i punkten 4, eller vid ändring av administrativa rutiner, som 

leder till att grossistkunden även behöver göra större anpassningar i 

sina egna gränssnitt, system eller interna rutiner, ska TeliaSonera även 

samråda med grossistkunden om hur förändringen ska kunna 

genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och driftsäkert sätt. 

TeliaSonera ska ge grossistkunden tillgång till all nödvändig information 

som behövs för att denne ska få rimlig tid - minst 90 dagar efter 

avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs för att anpassa 

sin verksamhet till TeliaSoneras planerade ändring. Om grossistkunden 

begärt testkörning av sina system mot de stödsystem som TeliaSonera 

tillhandahåller till följd av ändringen, får TeliaSonera inte genomföra 

ändringen förrän all rimlig testkörning slutförts.  

6. När TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som TeliaSonera 

använder självt och som motsvarar de stödsystem som ska 

tillhandahållas grossistkunden enligt punkten 1, ska motsvarande 

förbättringar samtidigt genomföras i de system som TeliaSonera 

tillhandahåller för grossistkundernas hantering.  

 

 

7.1.28 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Hela bestämmelsen och uttalanden i förarbetena om bestämmelsen refereras i 
avsnitt 7.1.1. 

7.1.29 Utan kostnadseffektiva stödsystem snedvrids konkurrensen 

Telefoniabonnemang till grossistkunder är en förädlad återförsäljarprodukt. 
Grossistkunden är därför vid sin hantering av telefoniabonnemangen beroende 
av TeliaSonera som bland annat kontrollerar och driftar de fysiska anslutningar 
som behövs för abonnemangen, tillhörande tjänster, samtalstjänster och vissa 
funktionaliteter. För att grossistkunden ska kunna hantera 
telefoniabonnemangen, exempelvis vid beställning eller felavhjälpning, krävs 
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TeliaSoneras medverkan och åtgärder. Grossistkunden är därför beroende av 
att TeliaSonera tillhandahåller driftsäkra och funktionella stödsystem för 
hanteringen av telefoniabonnemangen. 

Om inte grossistkunden dessutom får tillgång till effektiva stödsystem som 
möjliggör att telefoniabonnemangen kostnadseffektivt kan återförsäljas till slut-
användare konkurrenskraftigt i jämförelse med TeliaSonera, riskerar syftet med 
skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla abonnemangen att gå förlorat. En 
skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla stödsystem ska därför inkludera 
affärsrelaterade funktioner och administrativa rutiner som gör det möjligt för 
grossistkunden att hantera abonnemangen effektivt. 

Med administrativa rutiner avser PTS exempelvis de rutiner som tillämpas när 
grossistkunden begär telefoniabonnemang för de fall när slutanvändare med ny 
anslutning, byter från ett abonnemang via en grossistkund till en annan 
grossistkund, när slutanvändaren flyttar sitt abonnemang till ny adress eller vill 
få behålla sitt telefonnummer. De administrativa rutinerna ska göra det möjligt 
för grossistkunden att bland annat kunna ge slutanvändare besked om från 
vilken tidpunkt som slutanvändaren skulle kunna börja använda ett 
abonnemang som återförsålts av grossistkunden.  

En avsaknad av effektiva stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och 
administrativa rutiner, som är driftsäkra och funktionella kan medföra att 
grossistkunden inte kan tillhandahålla abonnemang till slutanvändarna som 
motsvarar den tillförlitlighet och funktionalitet som TeliaSonera kan erbjuda. 
Detta kan i sin tur leda till att slutanvändarnas incitament att använda abonne-
mang via återförsålda telefoniabonnemang minskar avsevärt. Vidare kan en 
avsaknad av effektiva stödsystem leda till att grossistkundens hantering av 
telefoniabonnemangen försvåras och fördyras i en sådan omfattning att 
grossistkunden inte med konkurrenskraft kan återförsälja 
telefoniabonnemangen. 

7.1.30 Diskriminering har förekommit 

PTS har i sin tillsyn konstaterat att TeliaSonera har diskriminerat 
grossistkunderna genom att inte tillgodose deras begäran om tillgång till lika 
effektiva och automatiserade stödsystem och systemgränssnitt för bland annat 
beställning av telefoniabonnemang som TeliaSonera självt har tillgång till för sin 
hantering av motsvarande tjänster. TeliaSoneras stödsystem för den egna 
hanteringen av slutkundsabonnemang är i stora delar effektivt integrerade i 
gemensamma system för grossist- respektive slutkundsverksamheten. 
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TeliaSoneras interna stödsystem (”Kundbild”) motsvarar i funktionalitet det 
stödsystem som erbjuds grossistkunderna (”NBTAB”).142  

PTS har kunnat konstatera att grossistkunderna i sin hantering av telefoni-
abonnemangen måste registrera kunddata m.m. två gånger, dels en gång i det 
egna interna stödsystemet, dels en gång i NBTAB, medan motsvarande 
registrering för TeliaSonera endast behöver göras en gång i Kundbild. 
Förhållandet att grossistkunderna måste registrera samma kunddata på två 
ställen medför betydande merkostnader för dem eftersom den manuella 
hanteringen är både personal- och tidskrävande. Dessutom medför den dubbla 
inmatningen en risk för felhantering som TeliaSonera inte utsätts för på ett 
motsvarande sätt. Detta snedvrider konkurrensen mellan TeliaSonera och de 
grossistkunder som återförsäljer telefoniabonnemang.  

7.1.31 Möjligheter till kostnadseffektivitet måste säkerställas 

För att syftet med skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska kunna uppnås måste det säkerställas att TeliaSonera 
tillgodoser varje rimlig begäran om tillgång till de driftsäkra och funktionella 
stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och administrativa rutiner, via 
effektiva gränssnitt som behövs för att grossistkundens hantering av 
telefoniabonnemangen, i relation till såväl TeliaSonera som slutanvändare, ska 
vara kostnadseffektiv.  

De olika grossistkunderna kan ha olika behov av gränssnitt för åtkomst till 
stödsystemen. Utgångspunkten ska därför vara att grossistkunden ska få tillgång 
till det gränssnitt som denne begär. Frågan om implementering av ett gränssnitt 
som medger mer direkt tillgång till TeliaSoneras interna stödsystem har varit 
föremål för avgörande i Länsrätten i Stockholms län.143  

7.1.32 Utan tydlig dokumentation försvåras grossistkundens 
verksamhet 

För att grossistkunden ska få en effektiv och över huvud taget funktionell 
tillgång till stödsystem och andra programsystem förutsätts att denne får 
tillgång till den information som krävs för att kunna genomföra egen 
användning, systemutveckling, implementering och drift. För att göra det 
möjligt för en grossistkund att få tillgång till stödsystem och övriga program-
system måste TeliaSonera därför tillhandahålla dokumentation som tydligt 
beskriver stödsystemen och programsystemen. Den dokumentation som 
TeliaSonera ska tillhandahålla ska, för att möjliggöra  

                                                 
142 Se PTS föreläggande den 28 augusti 2008 i ärende med dnr 08-8778. PTS har i föreläggandet ålagt 
TeliaSonera att senast den 18 februari 2009 ha tagit i bruk och möjliggjort för operatörer att använda ett 
automatiserat gränssnitt för åtkomst till programsystemet NBTAB för samtliga hanteringsfall i processen. 
Länsrätten i Stockholm län har i en dom den 12 december 2008 i mål nr 23103-08 endast ändrat PTS 
beslut på så sätt att tidpunkten för genomförandet av de åtgärder som förelagts flyttats fram. 
143 Länsrättens i Stockholm län dom den 12 december 2008 i mål nr 23103-08 
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kostnadseffektiv hantering av telefoniabonnemangen, innehålla den 
information som krävs för att grossistkundens systemutveckling, 
implementering och drift inte onödigt försvåras eller fördyras.  

7.1.33 Åtgärder vid systemfel m.m. 

PTS har konstaterat att en grossistkund måste få åtkomst till effektiva stöd-
system för hanteringen av telefoniabonnemangen för att syftet med 
skyldigheten om att tillhandahålla telefoniabonnemang för grossistkunder ska 
uppnås. Det måste säkerställas att TeliaSonera hanterar begärda åtgärder för 
telefoniabonnemangen även där det finns sådana fel i systemen eller 
gränssnitten att den begärda åtgärden inte kan genomföras utan att felet 
åtgärdas, eller vid störningar i tillhandahållna stödsystem.   

TeliaSonera ska därför åläggas en skyldighet att – vid systemfel eller system-
avbrott i ett stödsystem som används för hantering av telefoniabonnemangen, 
vid varje rimlig begäran – omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att 
hanteringen (exempelvis beställning eller felavhjälpning) ska kunna genomföras 
utan dröjsmål. Sådan åtgärd kan exempelvis vara att TeliaSonera ställer 
manuella resurser till förfogande för hanteringen. Exempelvis skulle 
TeliaSonera kunna tillhandahålla grossistkunden en manuellt betjänad 
kundtjänst för hanteringen. PTS vill framhålla att TeliaSonera till följd av 
skyldigheten inte har anledning att vidta andra åtgärder eller dra på sig högre 
kostnader än vad som skulle vara normalt i en effektivt bedriven verksamhet. 

7.1.34 Grossistkundens behov ska beaktas vid systemutveckling m.m. 

Det är utifrån syftet med skyldigheten om att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder rimligt att kräva att de stödsystem TeliaSonera tillhandahåller 
är ändamålsenliga, driftssäkra och funktionella. Detta gäller inte bara i den 
löpande verksamheten, utan även vid utveckling, vidareutveckling, 
uppgradering eller annan ändring som påverkar grossistkunds verksamhet. 
TeliaSonera måste därför vid ändringar beakta grossistkundens behov, 
kostnader och eventuella olägenheter som förändringarna medför för 
grossistkunden. Om en grossistkund påstår att dennes behov inte beaktats 
måste TeliaSonera kunna visa att den planerade förändringens effekter för 
grossistkunden har beaktats. Följaktligen måste TeliaSonera i tid involvera 
grossistkunden i beslutsprocessen vid förändringar eller utveckling av 
stödsystemen som riskerar att leda till kostnader eller andra olägenheter för 
grossistkunden.  

Sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan ändring i stöd-
systemen – som inte bara påverkar en grossistkunds verksamhet, utan också 
leder till att denne behöver göra större anpassningar i sina egna system eller gräns-
snitt – ställer särskilda krav på TeliaSonera vad gäller samråd med grossist-
kunden. TeliaSonera ska därför samråda med grossistkunden om hur 
förändringen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och 
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driftsäkert sätt. Vidare är det rimligt att samrådet sker i god tid så att 
grossistkunden får tillräcklig tid på sig att, efter avslutat samråd och beslutad 
förändring, göra nödvändiga anpassningar.  

TeliaSonera ska därför åläggas att ge grossistkunden tillgång till all nödvändig 
information som behövs för att denne ska få rimlig tid – minst 90 dagar efter 
avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs för att anpassa sin verk-
samhet till TeliaSoneras planerade ändringar. Att dessa ändringar är testkörda 
både inom TeliaSonera och gentemot grossistkunden innan de tas i bruk är en 
förutsättning för att förändringen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, 
funktionellt och driftsäkert sätt. Om grossistkunden begärt testkörning av sina 
system mot de stödsystem som TeliaSonera tillhandahåller, får TeliaSonera 
därför inte genomföra ändringen i skarpt läge förrän all rimlig testkörning 
slutförts.   

7.1.35 Systemförbättringar för TeliaSonera ska införas samtidigt för 
grossistkunder 

För att TeliaSoneras tillhandahållande av stödsystem för telefoniabonnemangen 
till grossistkunder ska medge konkurrenskraftig återförsäljning av 
telefoniabonnemangen förutsätts att TeliaSonera inte gynnar sin egen 
slutkundsorganisation jämfört med det som erbjuds grossistkunderna. När 
TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som TeliaSonera använder 
självt och som motsvarar de stödsystem som ska tillhandahållas grossistkund, 
ska därför motsvarande förbättringar samtidigt genomföras i de system som 
TeliaSonera tillhandahåller för grossistkundens hantering. 

7.1.36 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att tillhandahålla 
grossistkunderna stödsystem, är att öka grossistkundernas konkurrenskraft och 
underlätta deras etablering på marknaden, vilket är syftet med TeliaSoneras 
tillträdesskyldighet. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är 
således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden innebär en risk att företaget 
försvårar grossistkundernas verksamhet t.ex. genom att inte avhjälpa fel, inte 
tillhandahålla grossistkunderna driftsäkra och kostnadseffektiva stödsystem eller 
utan tillräckliga tester och samråd med grossistkunderna utvecklar 
stödsystemen. Om grossistkunderna inte kan påverka TeliaSoneras kommande 
agerande eller saknar information om kommande händelser kan deras 
verksamhet komma att sakna nödvändig förutsägbarhet och avsevärt fördyras, 
vilket minskar slutanvändarnas incitament att använda abonnemang via 
återförsålda telefoniabonnemang. PTS finner därför att det inte finns något 
mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 139 
 

Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs av grossistkundens behov av driftsäkra, kostnadseffektiva stödsystem 
som är utvecklade i samråd med berörda grossistkunder och som kan användas 
för att hantera återförsålda telefoniabonnemang. Utan skyldigheten skulle 
TeliaSonera kunna minska grossistkundernas konkurrenskraft gentemot 
slutanvändarna, genom att minska stödsystemens driftsäkerhet och 
funktionalitet. PTS finner därför att fördelarna för grossistkunderna uppväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.2 Skyldighet att tillämpa marginalbaserad 
prissättning  

 

3. Skyldighet att tillämpa marginalbaserad prissättning   

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska tillämpa 

marginalbaserad prissättning vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder enligt skyldighet 1. Med 

marginalbaserad prissättning avses följande:  

a. TeliaSoneras grossistpris får högst motsvara den genomsnittliga 

intäkten, exklusive moms, som företaget har för PSTN-

abonnemang, på slutkundsmarknaden minskat med en 

procentuell marginal.  

b. Den genomsnittliga intäkten för PSTN-abonnemangen på 

slutkundsmarknaden ska beräknas utifrån en tidsperiod avseende 

de senaste tolv månaderna.  

c. TeliaSoneras marginal mellan telefoniabonnemang till 

grossistkund och den genomsittliga intäktsnivån för PSTN-

abonnemang på slutkundsnivå, ska bestämmas utifrån de 

kostnader som naturligen förknippas med PSTN-abonnemangen 

på slutkundsmarknaden men som företaget kan undvika när de 

erbjuder abonnemangsformen på grossistnivå istället för på 

slutkundsmarknaden (så kallade avoidable costs, exempelvis 

försäljningsomkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader 

för kundtjänst och fakturering). 

d. Marginalen enligt c, ska justeras med sådana kostnader som 

tillkommer eller avgår i grossistledet. En sådan justering av 

marginalen ska så långt som möjligt beräknas enligt de principer 

som tillämpas vid beräkningar enligt LRIC-metoden.  

e. Om TeliaSonera tillämpar engångsavgifter mot slutanvändare ska 

dessa engångsavgifter läggas till grund för en beräkning av 

motsvarande engångsavgifter för grossistkund. Grossistkunden 

ska då betala ett pris som högst uppgår till engångsavgiften för 

slutanvändaren minskat med den marginal som bestämts för 

telefoniabonnemang till grossistkunder. 

f. TeliaSonera ska, om företaget förändrar sin prissättning på 

slutkundsmarknaden så att klämeffekter kan uppstå, justera 
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beräkningen enligt b, för att avspegla den vid var tid gällande 

genomsnittliga intäkten för PSTN-abonnemang på 

slutkundsmarknaden. 

 

7.2.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 och 12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 kap. 4 § samma lag 
förpliktas att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av tillträde. 
Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 5 § LEK visar att en brist på 
effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller använda 
prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

I 4 kap. 12 § LEK anges att vid tillämpningen av 4 kap. 11 § ska hänsyn tas till 
den investering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 4 
kap. 11 § ska utformas så att operatören får en rimlig avkastning på 
kapitalinvesteringen.  

7.2.2 Prisreglering nödvändig för att motverka prisklämning och 
korssubventionering mellan verksamheter i olika marknadsled 

TeliaSonera kan i avsaknad av en prisreglering sätta priset för grossistkunder 
respektive på slutkundsmarknaden på sådana nivåer att det inte finns utrymme 
för andra att konkurrera med TeliaSonera på slutkundsmarknaden (så kallade 
klämeffekter uppstår). Utan reglering saknas det incitament för TeliaSonera att 
erbjuda telefoniabonnemang till grossistkunder till ett pris som möjliggör att 
dessa kan konkurrera på slutkundsmarknaden eftersom en ökad konkurrens 
leder till att TeliaSoneras marknadsandel minskar. Om det inte finns en 
skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder till ett pris 
som gör det möjligt för grossistkunder att återförsälja tillträde till slutanvändare 
med konkurrenskraft, finns en risk att TeliaSonera tillämpar en prissättning för 
telefoniabonnemangen som skapar klämeffekter.  
 
PTS finner att endast en skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder är otillräcklig för att nå de konkurrensskapande effekter som 
eftersträvas genom skyldigheten. För att skyldigheten ska vara verkningsfull ska 
den därför kompletteras med en skyldighet som reglerar prissättningen av 
abonnemangen.  
 
PTS finner följaktligen att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att tillämpa en 
reglerad prissättning för telefoniabonnemangen till grossistkunder. Enligt vilken 
metod denna prissättning ska ske utvecklas nedan. 
 
7.2.3 Val av prisregleringsmetod 

PTS har inom ramen för det första samrådet av förslag till beslut på marknaden 
Fast tillträde gett operatörer och andra berörda tillfälle att kommentera två 
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alternativa prisregleringsmetoder som PTS övervägt som tillämpbara144. De 
inkomna synpunkterna från operatörerna var i första samrådet till övervägande 
del positiva till en fortsatt användning av marginalbaserad prissättning. Till viss 
del ändrades dock detta i andra samrådet, till att FDC var att föredra och att 
denna prisregleringsmetod borde införas i stället för marginalbaserad 
prissättning.  
 
Myndigheten har dock, efter att ha analyserat inkomna synpunkter, gjort 
bedömningen att fortsätta tillämpa marginalbaserad prissättning som 
prisregleringsmetod på marknaden Fast tillträde. PTS bedömning är att en 
övergång från nuvarande reglering till FDC kan innebära en regulatorisk 
osäkerhet på marknaden Fast tillträde och att FDC får anses vara en mer 
ingripande reglering. I denna bedömning finns det även skäl att beakta 
utvecklingen av marknaden för Fast tillträde och påverkan från närliggande 
marknader för mobil telefoni. Såsom PTS har konstaterat i sin marknadsanalys 
är marknaden Fast tillträde vikande med begränsad dynamik. Förutsatt att 
denna utveckling fortsätter bedömer PTS i nuläget att marknaden Fast tillträde i 
sin nuvarande form sannolikt inte kommer att vara föremål för mer ingripande 
reglering i ett längre perspektiv. Med beaktande av dagens marknadssituation 
och PTS bedömning av den framtida utvecklingen anser myndigheten därmed 
att en övergång till FDC inte vore ett ändamålsenligt alternativ. 
 
PTS prisregleringsmetod bygger, som ovan nämnts, på marginalbaserad 
prissättning med vissa justeringar, vilka beskrivs i 7.2.5. I den version som 
samråtts har frågor uppstått kring vilka kostnader som PTS anser ska bedömas 
som tillkommande eller avgående när produkten erbjuds på grossistnivå istället 
för på slutkundsnivå. PTS vill förtydliga att kostnader för utbetalningar av 
avtalsviten inte ska anses utgöra en tillkommande komponent vid fastställandet 
av marginalen. Ett inkluderande av sådana kostnader strider enligt PTS mot 
själva principen med avtalsviten, vilken är att ge SMP-operatören incitament att 
uppfylla sina leveransåtaganden gentemot köpande operatörer och om detta 
inte sker, ska vite utgå. Dessutom skulle det innebära att marginalen för 
grossistkunderna blir mindre och därmed påverkas deras konkurrenskraft 
negativt.   
 
7.2.4 Beräkningen av en marginalbaserad prissättning 

Enligt förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 11 § LEK får en prisreglering inte 
innebära att ersättningen sätts lägre än kostnaderna.145 PTS finner mot bakgrund 
av uttalandet i förarbetena att utgångspunkten vid en beräkning av marginalen i 
en marginalbaserad prissättning ska spegla de kostnader en effektiv operatör 
har, enligt de principer som tillämpas vid beräkningar enligt LRIC-metoden. 
 

                                                 
144 Bilaga Alternativa prisregleringsmetoder på marknaden för Fast tillträde, Dnr: 11-6826. 
145 Se prop. 2002/03:110 s. 195. 
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7.2.5 Den genomsnittliga intäkten för ett PSTN-abonnemang är 
utgångspunkten 

PTS har tagit fram en metod för fastställandet av ett slutkundspris för PSTN-
abonnemang som ska vara utgångspunkten i fastställandet av ett grossistpris för 
telefoniabonnemang. Metoden utgår från att PTS begär in uppgifter från 
TeliaSonera om slutkundsintäkter för abonnemangsavgifter (PSTN) i 
kombination med antalet PSTN-abonnemang på slutkundsnivå för en 
tidsperiod som avser de senaste tolv månaderna.  

Genom att dividera intäktsuppgifterna med antalet abonnemang för den 
aktuella tidsperioden kan den genomsnittliga intäkten för ett PSTN-
abonnemang på slutkundsnivå beräknas. Den genomsnittliga intäkten för ett 
PSTN-abonnemang på slutkundsmarknaden utgör sedan utgångspunkten för 
beräkning av grossistkundernas pris för telefoniabonnemang. Grossistkundens 
pris för telefoniabonnemang ska motsvara TeliaSoneras genomsnittliga intäkt 
för ett PSTN-abonnemang på slutkundsmarknaden, exklusive moms, minskat 
med den fastställda marginalen. 

PTS bedömer att en metod som bygger på insamling av intäktsdata för PSTN-
abonnemang på slutkundsmarknaden ger ett slutkundspris för PSTN-abonnemang 
som i utgångspunkt för beräkning av grossistpriset för telefoniabonnemang är 
transparent och objektivt framtaget. Denna metod bedöms vidare underlätta 
prissättningen av den reglerade GTA-produkten. De data som ligger till grund 
för beräkningarna inhämtas från TeliaSonera och utgörs av faktiska siffror som 
på ett mer konkret sätt kan verifieras jämfört med tidigare applicerad metod146.  

En nackdel med denna metod är dock att det kan komma att förekomma ett 
inslag av eftersläpning i prissättningen av grossistprodukten för 
telefoniabonnemang, framför allt med avseende på införanden av kampanjer 
och olika avtal om bindningstider på slutkundsmarknaden under den aktuella 
tidsperioden. 

Omständigheter på marknaden kan också tala för att det finns starka skäl att 
företa engångsjusteringar vid fastställandet av den genomsnittliga 
slutkundsintäkten för PSTN-abonnemang. Exempelvis i de fall TeliaSonera 
skulle göra generella prisjusteringar för sina PSTN-abonnemang som påverkar 
större delar av slutkundsmarknaden och som inte får motsvarande genomslag 
på grossistpriset för telefoniabonnemang.  

7.2.6 Kostnader som TeliaSonera kan undvika ska läggas till grund 
för marginalen 

När marginalens storlek bestäms ska utgångspunkten vara att erbjudandet på 
slutkundsmarknaden ska minskas med de kostnader som TeliaSonera kan 

                                                 
146 Tidigare metod utgick ifrån att prissättningen för grossistabonnemang skulle baseras på TeliaSoneras 
närmast jämförbara slutkundserbjudande minskat med den fastställda marginalen.   
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undvika (så kallade avoidable costs) när företaget erbjuder abonnemangsformen 
på grossistmarknaden i stället för på slutkundsmarknaden. Erbjudandet på 
slutkundsmarknaden ska således minskas med sådana kostnader som naturligen 
ingår i erbjudandet till slutanvändare men som inte är nödvändiga för att 
producera motsvarande erbjudande på grossistnivå. Det kan exempelvis röra sig 
om försäljningsomkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader för kund-
tjänst och fakturering som uppstår vid försäljning till slutanvändare.  
 
7.2.7 Marginalen påverkas av kostnader i grossistledet 

Vid beräkningen av marginalens storlek ska sådana kostnader beaktas som till-
kommer eller avgår i grossistledet jämfört med den genomsnittliga intäkten för 
ett PSTN-abonnemang på slutkundsmarknaden som utgör utgångspunkten för 
prissättningen. 
 
Vid beräkningen av dessa kostnader ska de principer som tillämpas enligt 
LRIC-metoden147 så långt som möjligt ha en motsvarande tillämpning. Detta 
innebär att vid en bedömning av vilka kostnader som bör beaktas, tas 
utgångspunkten i de kostnader som skulle ha belastat en effektiv operatör på en 
konkurrensutsatt marknad. 
 
7.2.8 Engångsavgifter ska ha en motsvarande marginal 

Vid sidan av den löpande debiteringen tillämpar TeliaSonera även andra 
avgifter, bl.a. engångsavgifter. Även de engångsavgifter som TeliaSonera 
tillämpar i förhållande till sina slutanvändare ska ligga till grund för en 
beräkning av motsvarande engångsavgifter för en grossistkund. Det pris som 
TeliaSonera tillämpar i förhållande till sina slutanvändare ska reduceras med den 
marginal som är aktuell för telefoniabonnemangen till grossistkunder, vilket ger 
storleken för engångsavgiften för grossisttjänsten. 
 
7.2.9 Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att tillämpa marginalbaserad 
prissättning, är att grossistkunderna ska tillhandahållas telefoniabonnemang för 
återförsäljning till ett konkurrenskraftigt pris. När grossistkunderna 
tillhandahålls telefoniabonnemang till konkurrenskraftiga villkor skapas 
förutsättningar för konkurrens på slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ovan ålagts en skyldighet att vid varje rimlig begäran 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. För att denna skyldighet 
ska tillgodose ändamålet kan det vara nödvändigt att kombinera skyldigheten 
med en prisreglering. TeliaSonera kan nämligen utan en prisreglering sätta priset 
                                                 
147 LRIC är en förkortning för Long Run Incremental Cost och LRIC-metoden innebär att man mäter 
kostnaden för att tillhandahålla ett increment, dvs. en ökning av verksamheten genom t.ex. en 
volymökning eller en tillkommande tjänst eller produkt.  
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för grossistkunder respektive på slutkundsmarknaden på sådana nivåer att det 
inte är möjligt för andra att konkurrera med TeliaSonera på 
slutkundsmarknaden. Utan en reglering saknas det således incitament för 
TeliaSonera att erbjuda telefoniabonnemang till grossistkunder till ett pris som 
möjliggör att dessa kan konkurrera på slutkundsmarknaden eftersom en ökad 
konkurrens leder till att TeliaSoneras marknadsandel minskar. PTS finner 
därför att endast en skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder är otillräcklig för att nå de konkurrensskapande effekter som 
eftersträvas genom skyldigheten. För att skyldigheten ska vara verkningsfull ska 
den därför kompletteras med en skyldighet som reglerar prissättningen av 
abonnemangen. PTS anser att det inte finns något mindre ingripande alternativ 
som på ett motsvarande sätt tillförsäkrar grossistkunderna tillräcklig kon-
kurrenskraft vid återförsäljning till slutanvändare. 
 
Den aktuella skyldigheten är betungande för TeliaSonera. Skälet till att 
TeliaSonera ändå ålagts en prisregleringsskyldighet är att tillgången till 
telefoniabonnemang till grossistkunder med ett pris som möjliggör konkurrens i 
efterföljande led är avgörande för att en grossistkund ska kunna tillhandahålla 
telefonitjänster till slutanvändare. Det finns en potentiell risk för att 
TeliaSonera, som har ett betydande inflytande på marknaden, tillämpar 
överprissättning eller prisklämning i ett marknadsled för att försvåra för sina 
konkurrenter i nästkommande marknadsled och/eller genom att 
korssubventionera. Detta missgynnar grossistkunderna på marknaden och även, 
i sista hand, slutanvändarna. Vidare anser PTS att det allmänna intresset av att 
öka konkurrensen på slutkundsmarknaden väger tyngre än TeliaSoneras intresse 
av att själv kunna prissätta abonnemangen. PTS drar samma slutsats även för de 
tilläggstjänster som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonne-
mang till grossistkunder och som endast kan erbjudas av den som förfogar över 
infrastrukturen. PTS anser därför att den ökade konkurrens som en försäljning 
av telefoniabonnemang till grossistkunder till ett marginalbaserat pris, beräknat 
på det sätt som PTS angett, uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som en prisreglering medför. 
 
 
7.3 Skyldighet att inte diskriminera vid 

tillhandahållande av telefoniabonnemang till 
grossistkunder 

 

4. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder 

 

 
1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska tillämpa 

icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder. Med icke-diskriminerande 
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villkor avses i synnerhet att TeliaSonera ska 

a. ge grossistkunder under likvärdiga förhållanden likvärdiga villkor, 

b. tillhandahålla sådana telefoniabonnemang till grossistkunder som 

säkerställer att slutanvändarna, via återförsålt abonnemang, får 

samma kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive 

felavhjälpning) som TeliaSonera erbjuder de slutanvändare som 

har sitt abonnemang direkt genom företaget,  

c. ge grossistkunderna samma kvalitet och villkor som TeliaSoneras 

egen slutkundsorganisation får vad gäller, 

i. leveranstid, 

ii. leveransprecision 

iii. felavhjälpningstid, och 

iv. felavhjälpningsprecision, samt   

v. tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 

och administrativa rutiner, samt information. 

 

 

7.3.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 6 § LEK 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att tillämpa 
icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska särskilt 
säkerställa att 

1. operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 
mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

2. de tjänster och den information som operatören erbjuder andra till-
handahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

 

Genom bestämmelsen ges en möjlighet att ställa krav på ett företag med ett 
betydande inflytande på en bestämd marknad att inte snedvrida konkurrensen 
genom att särbehandla vissa konkurrenter. Det kan vara befogat att införa en 
skyldighet om icke-diskriminering bland annat för vertikalt integrerade 
operatörer som tillhandahåller tjänster till operatörer som de konkurrerar med 
på marknader i efterföljande led.148 

7.3.2 Särbehandling kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden 

Konkurrensneutralitet mellan grossistkunder är nödvändigt för att skapa goda 
förutsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta 

                                                 
148 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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telefonitjänster. Genom att särbehandla vissa grossistkunder, dvs. tillämpa olika 
villkor för grossistkunder under likvärdiga förhållanden, har TeliaSonera 
möjlighet att snedvrida konkurrensen mellan dessa.  

I och med att TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som tillhandahåller 
abonnemang på såväl grossist- som slutkundsnivå för tillträde till det krets-
kopplade kommunikationsnätet har företaget ett incitament att gynna den egna 
slutkundsorganisationen. TeliaSonera kan exempelvis via prissättningen, avtals-
villkoren eller kvaliteten i service och leverans gynna den egna verksamheten 
jämfört med verksamheten för telefoniabonnemang till grossistkunder.  

7.3.3 En skyldighet att inte diskriminera behövs 

PTS anser att det finns risk för att konkurrenssituationen på marknaden Fast 
tillträde allvarligt snedvrids utan en skyldighet för TeliaSonera att inte 
diskriminera. PTS anser att det allmänna intresset av att konkurrensen inte 
snedvrids är av särskild vikt. Skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder ska därför kompletteras med en skyldighet om konkurrens-
neutrala villkor dels mellan grossistkunderna, dels mellan sådan grossistkund 
och TeliaSoneras egen slutkundsorganisation.  

TeliaSonera ska därför åläggas en skyldighet att inte diskriminera. För att 
skyldigheten ska få avsedd verkan måste den vara utformad så att en 
grossistkund varken får särbehandlas i jämförelse med andra grossistkunder 
eller i jämförelse med TeliaSoneras egna slutkundsorganisation.  

7.3.4 Grossistkunder under likvärdiga omständigheter ska behandlas 
lika 

En skyldighet att inte diskriminera grossistkunder innebär bland annat att 
likvärdiga villkor ska tillämpas mellan grossistkunder med likvärdiga förhål-
landen, dvs. om TeliaSonera erbjuder exempelvis volymrabatter ska en sådan 
rabatt vara lika stor för de grossistkunder vars volymer är likvärdiga. 

7.3.5 Grossistkunderna ska få samma villkor och kvalitet som den 
egna organisationen 

För att skyldigheten för TeliaSonera att inte diskriminera grossistkunder genom 
att gynna den egna verksamheten ska bli ändamålsenlig ska den gälla generellt.  

PTS ser emellertid ett behov av att peka ut vissa av de konkurrensparametrar 
där det är särskilt viktigt att grossistkunderna inte diskrimineras i jämförelse 
med TeliaSoneras egna slutkundsorganisation. För att skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder ska få avsedd verkan är 
det en förutsättning att slutanvändarna upplever att abonnemang via återför-
sålda telefoniabonnemang är ett fullgott alternativ till ett abonnemang direkt via 
TeliaSonera. Om slutanvändarna med abonnemang via återförsålt abonnemang 
inte har tillgång till ett abonnemang och tillhörande tjänster som motsvarar 
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TeliaSoneras i fråga om funktionalitet, kvalitet och servicenivå samt 
tillförlitlighet, finns en avsevärd risk att deras incitament att byta till eller behålla 
sitt abonnemang via återförsålt abonnemang minskar.  

PTS har vid sin tillsyn sedan skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder infördes 2005 mottagit klagomål från 
grossistkunder i frågor om diskriminering. Flera klagomål har rört system och 
rutiner för beställning av abonnemang. PTS har konstaterat att TeliaSonera 
diskriminerat grossistkunder som begärt abonnemang genom att inte tillgodose 
deras begäran om tillgång till lika effektiva och automatiserade stödsystem och 
systemgränssnitt för bland annat beställning som TeliaSonera självt har tillgång 
till för sin egen hantering av motsvarande tjänster.149  

Som ytterligare exempel på konkurrensproblemet diskriminering kan nämnas 
att PTS vid sin tillsyn under 2009 utrett TeliaSoneras hantering av avhjälpning 
av fel i telefoniabonnemang till grossistkunder och ålagt TeliaSonera att åtgärda 
fem punkter senast den 30 juni 2011.150 TeliaSonera har sedermera åtgärdat 
dessa punkter. 

PTS anser att det finns ett behov av att särskilt framhålla151 några av de fall i 
hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder där det blir betydligt 
svårare för grossistkunderna att konkurrera med TeliaSonera om de får sämre 
förutsättningar än TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. De hanteringsfallen 
är:  

1. leveranstid,  
2. leveransprecision  
3. felavhjälpningstid, och 
4. felavhjälpningsprecision, samt   
5. tillgång till stödsystem inklusive affärsrelaterade funktioner och 

administrativa rutiner samt information. 
 

7.3.6 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av telefoniabonnemang till grossistkunder, är att TeliaSonera 
inte ska snedvrida konkurrensen genom att särbehandla vissa konkurrenter. 
Genom att konkurrensen inte snedvrids kan grossistkunderna lättare etablera 
sig på marknaden vilket TeliaSoneras allmänna tillträdesskyldighet syftar till. 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

                                                 
149 Se PTS föreläggande den 28 augusti 2008 i ärende med dnr 08-8778, se även Länsrättens i Stockholm 
län dom den 12 december 2008 i mål nr 23103-08. 
150 PTS beslut den 11 februari 2011 i ärende med dnr 09-10859. 
151 PTS rapport Precision i beslut (PTS-ER-2008:14) s. 28 
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TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som tillhandahåller abonnemang 
både på grossist- och slutkundsnivå för tillträde till det kretskopplade 
kommunikationsnätet. TeliaSonera kan bl.a. via sin prissättning, avtalsvillkor 
och servicenivå gynna den egna verksamheten framför grossistkunderna. Med 
hänsyn till det betydande inflytande som TeliaSonera har, krävs en omfattande 
icke-diskrimineringsskyldighet som förhindrar att företaget kan utnyttja sin 
starka ställning på marknaden och därmed minska grossistkundernas 
konkurrenskraft. För att avsedd effekt ska kunna nås, dvs. underlätta 
grossistkundernas etablering på marknaden, finner PTS att det inte finns något 
mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Syftet med skyldigheten är att TeliaSonera inte ska diskriminera 
grossistkunderna vid tillhandahållande av telefoniabonnemang och därför 
genom att erbjuda grossistkunderna likvärdiga villkor, underlätta deras 
etablering på marknaden. Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den 
aktuella skyldigheten medför, uppvägs dock av grossistkundernas behov av att 
inte diskrimineras och att kunna erbjudas likvärdiga villkor, särskilt i förhållande 
till TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Om grossistkunderna inte ges 
samma förutsättningar, kan de inte konkurrera på lika villkor. PTS finner därför 
att fördelarna för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. 

7.4 Ersättnings- och debiteringsskyldighet för 
betalsamtalstjänster 

 5. Ersättnings- och debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster 
 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska tillgodose 

varje rimlig begäran från annan operatör om ersättning för de 

betalsamtal som TeliaSoneras slutanvändare ringt till en sådan leve-

rantör av betalteletjänster, massanropstjänster eller nationella 

nummerupplysningstjänster som är ansluten i den begärande 

operatörens kommunikationsnät.  

2. När TeliaSonera debiterar sina slutanvändare för betalteletjänster, 

massanropstjänster och nationella nummerupplysningstjänster som 

annan operatör har begärt ersättning för, ska TeliaSonera fakturera 

slutanvändarna med endast det belopp som tjänsteleverantörens 

operatör har begärt. 

3. TeliaSonera ska tillämpa reciproka villkor vid avtal med annan operatör 

om ersättning för betalteletjänster, massanropstjänster och nationell 

nummerupplysningstjänster. När villkor saknas för en typ av tjänst ska 

villkoren för betalteletjänster tillämpas. En annan operatörs begäran 

om ersättning och debitering ska tillgodoses så länge de tjänster som 

ersättningen avser följer vad som är objektivt godtagbart att kräva ur 

affärsetisk synvinkel. 
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7.4.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Hela bestämmelsen och uttalanden i förarbetena om bestämmelsen refereras i 
avsnitt 7.1.1. 

7.4.2 Betalsamtalstjänster används som samlingsbeteckning för flera 
olika tjänster 

I avsnitt 7.4 används begreppet betalsamtal som en samlingsbeteckning för 
betalteletjänster, massanropstjänster och nationella nummerupplysningstjänster.  

Med betalteletjänster avses elektroniska kommunikationstjänster vars taxor är 
högre än de taxor som tillämpas i normalfallet. Betalteletjänster som nås via 
0900-, 0944- och 0939-serierna152 är oftast en form av innehållstjänster. För att 
den uppringande slutanvändaren ska kunna identifiera att dessa nummerserier 
är belagda med högre taxor än i normalfallet, och även kunna spärra använd-
ningen av vissa kategorier av tjänster, är dessa nummerserier klart avskiljbara 
från andra telefonitjänster. Nationella nummerupplysningstjänster som nås via 
nummer i 118-serien, är också belagda med högre taxor än vad som tillämpas i 
normalfallet. Med massanropstjänster avses tjänster som är anpassade för stora 
anropsvolymer under korta tidsperioder. Massanropstjänster kan innebära att 
en mängd anrop selekteras bort innan de når mottagaren. För massanrop an-
vänds nummer i 099-serien. Massanropstjänster tillhandahålls av en operatör 
exempelvis vid tävlingar eller omröstningar i TV-program.  

7.4.3 Telefonnumren ska vara öppna och kunna nås av alla 

Det finns två grundläggande principer för den svenska telefoninummerplanens 
struktur och hantering: (1) att alla nummerserier ska vara öppna och kunna nås 
från alla elektroniska kommunikationsnät, och (2) att det i nummerhänseende 
ska vara möjligt att nå kommunikationsnät och tjänster hos olika tjänsteleveran-
törer på ett likvärdigt sätt. Principerna omfattar även de nummerserier som an-
vänds för betalteletjänster och massanropstjänster samt nationella nummerupp-
lysningstjänster.  

7.4.4 Direkt fakturering av betalsamtalsleverantören skulle bli för 
dyrt 

Ett betalsamtal genererar för varje betalsamtalsleverantör en förhållandevis liten 
intäkt för leverantören. Om varje enskild uppringande slutanvändare faktureras 
direkt av betalsamtalsleverantören för samtalet skulle det medföra att 
faktureringskostnaden i många fall blir högre än intäkten från den sålda betal-
samtalstjänsten. Därför är det inte affärsmässigt möjligt att direkt fakturera den 
uppringande slutanvändaren. I stället är praxis att den operatör som har leve-
rantören av betalsamtal ansluten får sin ersättning för betalsamtalet från den 
operatör som den uppringande slutanvändaren har abonnemang med, varpå 
den uppringande slutanvändaren faktureras via sin telefonräkning.  

                                                 
152 Dessa nummerserier är idag allokerade för betalteletjänster enligt telefoninummerplanen. 
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7.4.5 Betalsamtalsleverantörer behöver tillgång till TeliaSoneras 
kundbas 

TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden Fast tillträde. Därför är 
det nödvändigt för en betalsamtalsleverantör att kunna nås av TeliaSoneras 
abonnenter för att uppnå en tillräcklig kundbas som gör det lönsamt att bedriva 
betalsamtalsverksamhet.  

Om TeliaSonera vägrar att fakturera sina slutanvändare och vägrar betala 
ersättning till samtrafikerande operatörer för de betalsamtal som dess anslutna 
slutanvändare ringer till betalsamtalsleverantörer i samtrafikerande operatörers 
kommunikationsnät, finns det sannolikt inte några praktiska förutsättningar för 
andra operatörer att tillhandahålla betalsamtal på den svenska marknaden. En 
sådan vägran skulle hindra framväxandet av en betalsamtalsmarknad, vilket 
hämmar slutanvändarnas utbud. TeliaSonera kan genom att vägra att fakturera 
sina slutanvändare och vägra ersätta betalsamtalsleverantörens operatör skapa 
ett de facto monopol vad gäller tillhandahållande av betalsamtal. Ett sådant 
monopol är till skada för såväl andra operatörer, som slutanvändare i form av 
dels betalsamtalsleverantörer, dels slutanvändare.  

PTS finner att det finns behov av att säkerställa möjligheter för en effektiv 
konkurrens mellan operatörerna vad gäller plattformar och andra tjänster till 
betalsamtalsleverantörer på en framväxande betalsamtalsmarknad.   

Figur 7 Konkurrens om plattformar och tjänster till 
betalsamtalsleverantörer 

 

För att en effektiv konkurrens på en betalsamtalsmarknad ska kunna upp-
komma behöver betalsamtalsleverantörerna få tillgång till de slutanvändare som 
är anslutna via TeliaSonera. Det finns således ett behov av att ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att vid varje rimlig begäran ersätta den begärande 
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operatören för de betalsamtal som dess slutanvändare ringer till betalsamtals-
leverantör i den begärande operatörens kommunikationsnät.  

7.4.6 Slutanvändarna ska endast debiteras med det belopp 
betalsamtalsleverantörens operatör begärt 

Om en skyldighet för TeliaSonera att ersätta den begärande operatören för de 
betalsamtal som dess slutanvändare ringer till betalsamtalsleverantörer i denna 
operatörs kommunikationsnät inte kompletteras med en skyldighet som medför 
att den ersättning som debiteras slutanvändaren ska vara det pris som den 
operatören begärt för respektive betalsamtalstjänst, finns en risk för att 
TeliaSonera genom sin prissättning mot slutanvändaren motverkar det kon-
kurrensfrämjande syftet med skyldigheten. Exempelvis kan TeliaSonera utan en 
reglering av priset göra ett oskäligt prispåslag då slutanvändaren faktureras, 
vilket leder till att den begärande operatörens tjänster till betal-
samtalsleverantörer blir oattraktiva för slutanvändarna och betalsamtalsleve-
rantörerna. Den begärande operatörens möjlighet att konkurrera om tjänster till 
betalsamtalsleverantörer hämmas då väsentligt.  

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas att endast debitera slutanvändaren 
med det belopp som betalsamtalsleverantörens operatör har begärt för samtalet. 

7.4.7 Avtalsvillkoren mellan operatörerna ska vara reciproka 

Även om TeliaSonera erlägger ersättning för betalsamtalet till den begärande 
operatören och fakturerar slutanvändaren det ursprungliga priset för betalsam-
talet, återstår ett konkurrensproblem, dvs. att TeliaSonera kan försämra den 
begärande operatörens konkurrenskraft genom att tillämpa oskäliga eller för-
svårande avtalsvillkor i fråga om bland annat betalningsperiod, kreditrisk och 
vilken ersättning som ska utgå till TeliaSonera.  

PTS finner det därför nödvändigt för att undanröja risken för oskäliga eller för-
svårande avtalsvillkor mellan TeliaSonera och betalsamtalsleverantörens opera-
tör att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillämpa samma avtalsvillkor som de 
som TeliaSonera själv påförts genom avtalet i egenskap av operatör till betal-
samtalsleverantörer. Det vill säga avtalsvillkoren mellan TeliaSonera och 
operatören ska vara reciproka.  

För att TeliaSonera ska kunna tillämpa reciproka villkor är det en förutsättning 
att det finns avtal som kan tillämpas reciprokt. När någon av de typer av 
tjänster som omfattas av denna skyldighet (betalteletjänster, massanropstjänster 
och nationella nummerupplysningstjänster) saknar sådant underlag som kan 
läggas till grund för en reciprok tillämpning, ska de villkor som TeliaSonera 
tillämpar i sina avtal om betalteletjänster användas och vara utgångspunkten för 
bedömningen av avtalsvillkoren. 
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Figur 8 Reciprocitet i avtalsvillkoren mellan operatörerna 

 

 

TeliaSonera ska dock å sin sida inte behöva acceptera att en begärande operatör 
påför TeliaSonera avtalsvillkor som skiljer sig från de som TeliaSonera påfört 
denna operatör. Vid en bedömning av vad som är objektivt sett godtagbart för 
TeliaSonera att kräva i etiskt hänseende kan en utgångspunkt exempelvis vara 
de riktlinjer som branschorganisationen Etiska Rådet för Betalteletjänster har 
tagit fram eller branschöverenskommelser mellan nummerupplysningsföretag 
och operatörer.  

7.4.8 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, dvs. en ersättnings- och 
debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster, är att företaget genom sitt 
betydande inflytande på marknaden, inte ska kunna hindra 
betalsamtalsleverantörer från att bedriva betalsamtalsverksamhet så länge 
begäran är rimlig och det är affärsetiskt godtagbart. Genom den aktuella 
skyldigheten kan betalsamtalsleverantörers etablering på marknaden underlättas, 
vilket TeliaSoneras allmänna tillträdesskyldighet syftar till. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

I och med förutsättningarna att begäran ska vara rimlig och betalsamtalen ska 
uppfylla etiska normer, anser PTS att det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som en sådan ersättningsskyldighet ger upphov till uppvägs av det intresse för 
andra operatörers möjlighet att erbjuda betalsamtal som tillgodoses genom 
skyldigheten. PTS kan inte finna någon annan mindre ingripande skyldighet 
som på motsvarande sätt tillgodoser dessa intressen. 

TeliaSoneras ersättnings- och debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster 
syftar till att nya betalsamtalsleverantörer ska kunna etablera sig på marknaden 
för betalsamtalstjänster med skäliga avtalsvillkor. TeliaSonera har anfört att den 
aktuella skyldigheten lett till att företaget slutit avtal med endast två operatörer 
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och att de månatligt förmedlade beloppen är av begränsad omfattning. PTS 
finner att antalet aktörer som slutit avtal med TeliaSonera visserligen är ett 
begränsat antal men att skyldigheten ändå medfört att nya operatörer etablerat 
sig på marknaden.153 PTS finner således att det fortsatt finns ett behov av 
skyldigheten. Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella 
skyldigheten medför, uppvägs således av betalsamtalsleverantörernas behov av 
att kunna etablera sig på marknaden. På så vis kan deras konkurrenskraft ökas. 
PTS finner därför att fördelarna för betalsamtalsleverantörerna uppväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

7.5 Skyldighet att inte debitera slutanvändare 
kostnader för operatörsbyte m.m. 

 6. Skyldighet att inte debitera slutanvändare kostnader för 

operatörsbyte m.m. 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska genomföra 

följande byten utan kostnad för slutanvändaren: 

a. när slutanvändare byter från ett telefoniabonnemang tecknat direkt 

med TeliaSonera till ett abonnemang via sådant återförsålt 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1, 

b. när slutanvändare byter mellan leverantörer för sådant återförsålt 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1,  

c. när slutanvändaren i samband med byte mellan sådana återförsålda 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1 även byter till den nya 

abonnemangsleverantören för sina samtalstjänster, och 

d. när slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 

abonnemang som omfattas av skyldighet 1 väljer eller ändrar sitt 

prefixval. 

2. När en slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 

abonnemang som avses i skyldighet 1 byter till sin abonnemangs-

leverantör för leverans av samtalstjänster får TeliaSonera endast 

debitera abonnemangsleverantören för sådana avgifter som direkt kan 

hänföras till kostnaderna för den aktuella åtgärden. Avgifterna ska så 

långt som möjligt beräknas enligt LRIC-metodens principer. 
 

 

7.5.1 Rättslig utgångspunkt – 5 kap. 13 § LEK 

Den som enligt 8 kap. 7 § LEK har ett betydande inflytande på en viss slut-
kundsmarknad får i enlighet med 5 kap. 13 § förpliktas att vidta en lämplig 
åtgärd för att iaktta slutanvändarnas intresse, om skyldigheter som kan åläggas 
enligt 4 kap. 3 och 4 §§ är otillräckliga. En förpliktelse kan avse att  

1. tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris, 
                                                 
153 Bland annat företaget Viatel Sweden AB. 
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2. inte vidta konkurrenshindrande åtgärder, eller 
3. inte göra en tjänst som kan tillhandahållas fristående beroende av att 

även någon annan tjänst tillhandahålls.  
 

7.5.2 Slutanvändarens byte till abonnemangsleverantören för 
samtalstjänster ska vara utan kostnad för slutanvändaren 

Trots skyldigheterna 1-4 i detta beslut finns det risk för att TeliaSonera utnyttjar 
sin särställning på marknaden Fast tillträde på ett sätt som inverkar menligt på 
slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till fullständiga samtalstjänster. PTS 
bedömer därför att skyldigheterna 1-4 inte är tillräckliga för att lösa konkurrens-
problemen på slutkundsmarknaden.  

Den grundläggande tanken bakom 5 kap. 13 § LEK är att effektivare 
konkurrens på slutkundsmarknader ger slutanvändare större valmöjligheter och 
bättre villkor.154  

Skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder syftar till att främja konkurrensen på slutkundsmarknaden för 
fasta telefonitjänster genom att öppna för andra operatörer att tillhandahålla 
Fast tillträde genom att återförsälja telefoniabonnemang. Det finns dock en risk 
för att TeliaSonera genom sitt agerande mot slutanvändarna kan minska deras 
incitament att gå över till att köpa anslutning via återförsålt telefoni-
abonnemang. Främst finns en risk för att TeliaSonera genom direkta avgifter 
mot slutanvändare minskar deras incitament att byta och således hämmar 
återförsäljningen av telefoniabonnemang, vilket i förlängningen kan leda till ett 
försämrat utbud för slutanvändarna.  

Slutanvändarna har incitament att köpa sina samtalstjänster från samma 
operatör som den som tillhandahåller abonnemanget. Skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder (skyldighet 1) ska därför 
kompletteras med en skyldighet som säkerställer att en slutanvändare via 
återförsålt telefoniabonnemang får samma behandling när denne byter till 
operatören för sina samtalstjänster som TeliaSoneras slutanvändare vad avser 
kostnaden.  

PTS anser att en slutanvändare via återförsålt telefoniabonnemang ska kunna 
välja den återförsäljande operatören för sina samtalstjänster på ett motsvarande 
sätt, dvs. gratis.   

Eftersom TeliaSonera utan den ålagda skyldigheten har möjlighet att genom sin 
prissättning mot den begärande operatören skapa klämeffekter måste även 
säkerställas att operatören påförs endast sådana kostnader som är objektivt sett 

                                                 
 Se prop. 2002/03:110 s. 387. 
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godtagbara. PTS finner följaktligen att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att 
endast debitera operatören avgifter som direkt kan hänföras till kostnaderna för 
den aktuella åtgärden, vilka så långt som möjligt ska beräknas i enlighet med 
LRIC-metodens principer. 

7.5.2.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att inte debitera slutanvändare 
kostnader för operatörsbyte samt endast påföra grossistkunden sådana avgifter 
som objektivt sett är godtagbara, är att TeliaSonera inte ska minska 
slutanvändares incitament att byta till ett återförsålt telefoniabonnemang 
eftersom kostnader försvårar byten. I förlängningen kan detta leda till en 
försämrad konkurrenskraft för grossistkunderna samt ett försämrat utbud för 
slutanvändarna. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är 
således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

Skyldigheten att slutanvändare via återförsålt telefoniabonnemang ska kunna 
byta till operatörens samtalstjänster utan kostnad kan visserligen anses 
ingripande för TeliaSonera. För att uppnå ändamålet krävs dock att TeliaSonera 
förhindras att genom olika kostnader försvåra slutanvändarnas möjligheter till 
operatörsbyte. PTS kan inte finna något mindre ingripande alternativ till 
skyldigheten för att uppnå ändamålet. Detsamma gäller för de 
konkurrensproblem som kan bli följden av olika behandling mellan 
slutanvändare som är anslutna till TeliaSonera och slutanvändare som har sitt 
abonnemang genom en operatör.  

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten om kostnadsfritt operatörsbyte kan 
slutanvändarnas valfrihet och rörlighet underlättas, vilket ökar 
grossistkundernas konkurrenskraft. Dessutom ska eventuella kostnader, i 
enlighet med punkt 2, endast debiteras operatören såvida avgifterna är direkt 
hänförliga till kostnaderna för den aktuella åtgärden och då vara beräknade 
enligt LRIC-metodens principer. På så vis blir slutanvändarnas valmöjligheter 
större och TeliaSonera tillförsäkras eventuella direkta kostnader. PTS finner 
således att fördelarna för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför.  
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8 Skyldigheter på marknaderna Fast 
samtalsoriginering och Fast samtals-
terminering 

8.1 Skyldighet att bedriva samtrafik 

 7. Skyldighet att bedriva samtrafik 
 

 1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller avser 

att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (den begärande 

operatören), dvs. TeliaSonera ska vidta de åtgärder som behövs för att 

samtrafiken ska fungera, exempelvis ska företaget 

a. tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs 

kommunikationsnät för utbyte av samtrafik 

(direktförbindelse), vilket bland annat medför att TeliaSonera 

ska ge den begärande operatören tillträde till utrymmen för 

inplacering av utrustning samt i övrigt vidta de åtgärder som 

krävs för att samtrafik ska kunna utbytas över 

hopkopplingspunkten, 

b. tillhandahålla kretskopplad samtalsoriginering från en fast 

nätanslutningspunkt vid vilken en slutanvändare är ansluten  

fram till en hopkopplingspunkt i det övriga allmänna 

kommunikationsnätet från vilken den begärande operatören 

kan framföra samtalet och därtill sådant hörande 

faktureringsunderlag som möjliggör att den begärande 

operatören kostnadseffektivt kan fakturera sina 

slutanvändare, 

c. tillhandahålla samtalsterminering i sitt allmänna 

kommunikationsnät från den hopkopplingspunkt där samtal 

överlämnas av annan operatör och fram till den 

nätanslutningspunkt, oavsett teknik och typ av anslutning, där 

slutanvändaren kan ta emot samtal via geografiskt 

telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster 

eller telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster 

ur svensk telefoninummerplan som TeliaSonera kontrollerar 

termineringen till, 

d. vidta de åtgärder som behövs för att slutanvändare ska kunna 

nå varandra på avsedda telefonnummer eller för att 

slutanvändare ska kunna få tillgång till tjänster i de allmänna 

kommunikationsnäten, exempelvis ska TeliaSonera utan 

dröjsmål implementera de telefonnummer ur svensk 

telefoninummerplan som den begärande operatören tilldelats 

och öppna telefonnumren för trafik,  

e. tillhandahålla nätkapacitet mellan hopkopplingspunkt i 

TeliaSoneras kommunikationsnät och en hopkopplingspunkt i 
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den begärande operatörens kommunikationsnät 

(operatörsaccess). 

 

8.1.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Enligt 4 kap. 8 § LEK får en operatör förpliktas att uppfylla rimliga krav på 
tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att till-
handahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan avse 
att operatören ska 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installationer, 
inbegripet sådant tillträde som krävs för att möjliggöra val och förval av 
operatör samt erbjudanden om återförsäljning av abonnemang, 

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 
3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 
4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik 

som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 
5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnytt-

jande av tillhörande installationer, 
6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 
7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som 

krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller 
tillhandahållande av tjänster, eller  

8. erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan 
stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska kommunikationsnät 
eller elektroniska kommunikationstjänster, 

9. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande 
installationer kan förbindas. 
 

Paragrafen innehåller en exemplifierande uppräkning av vad en skyldighet om 
tillträde kan avse och är således inte uttömmande. Som en allmän grundprincip 
gäller att skyldigheter som åläggs skall vara proportionella i förhållande till de 
krav – rimliga ur tekniskt och ekonomiskt hänseende – som kan ställas av andra 
företag. Åläggandet skall syfta till att skapa effektiv konkurrens (se 4 kap. 4 §). 
Åtgärden kan vara ett direkt resultat av den analys som gjorts av en marknad 
enligt 8 kap. 6 §. Den kan också aktualiseras efter konkreta klagomål från ett 
konkurrerande företag, varigenom ett hinder för effektiv konkurrens på den 
analyserade marknaden uppdagats.155 

I 4 kap. 10 § LEK anges att vid tillämpning av 8 § ska särskilt beaktas 

                                                 
155 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
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1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och 
installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med 
hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik 
och andra former av tillträde,  

2. den tillgängliga kapaciteten,  
3. de risker som nyinvestering medför för ägaren till nät eller tillhörande 

installationer,  
4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt,  
5. berörda immateriella rättigheter, och  
6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet.  
 

8.1.2 Fungerande samtrafik krävs för att nå LEK:s övergripande mål 

Med samtrafik avses enligt 1 kap. 7 § LEK fysisk och logisk sammankoppling av 
allmänna kommunikationsnät för att göra det möjligt för användare att 
kommunicera med varandra eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls i 
näten. 

De övergripande målen med LEK är att enskilda och myndigheter ska få till-
gång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga 
utbyte vad gäller urval, pris och kvalitet för elektroniska kommunikations-
tjänster. Dessa mål ska enligt lagen uppnås främst genom att konkurrensen och 
den internationella harmoniseringen på området främjas.  

Eftersom varje operatör kontrollerar tillträdet till sina kunder med hjälp av 
unika telefonnummer är det avgörande att samtrafiken mellan 
kommunikationsnäten fungerar för att såväl tjänster ska kunna fungera mellan 
olika kommunikationsnät som att slutanvändare i olika kommunikationsnät ska 
kunna nå varandra. Det innebär bland annat att trafiken kan dirigeras, dvs. att 
telefonnummer enligt den svenska telefoninummerplanen implementeras och 
öppnas för trafik hos varje operatör.  

8.1.3 TeliaSoneras särställning ger upphov till konkurrensproblem 

TeliaSonera har ett väl utbyggt kommunikationsnät med ett stort antal 
slutanvändare anslutna. Företaget står också för en stor andel av den totala 
samtalsorigineringen och samtalstermineringen i Sverige. Det finns därför en 
stor efterfrågan på trafik till och från de slutanvändare som TeliaSonera 
kontrollerar tillträdet till. Tillgång till TeliaSoneras slutanvändare är nödvändig 
för en operatör som vill vara verksam i Sverige.  

Marknaden Fast samtalsoriginering präglas, i stor utsträckning, av förhållandena 
på marknaden Fast tillträde eftersom originering endast kan tillhandahållas av 
de operatörer som har slutanvändaren ansluten. TeliaSonera har, som tidigare 
nämnts i detta beslut, ett betydande inflytande även på marknaden Fast tillträde, 
bland annat på grund av att företaget kontrollerar accessnätet. 
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För att en operatör med konkurrenskraft ska kunna sälja samtalstjänster till 
slutanvändare är inköpspriset och övriga villkor för originering avgörande. 
Incitamenten är begränsade för en operatör att tillhandahålla originering till 
konkurrenskraftigt pris och i övrigt konkurrenskraftiga villkor. De begränsade 
incitamenten är en följd av att om pris och villkor ökar konkurrenternas 
kostnader, minskar dessas möjligheter att konkurrera med den originerande 
operatörens egna slutkundsprodukter. Därför finns en risk för att TeliaSonera 
inte ger konkurrenskraftiga villkor, vilket kan leda till att andra operatörer och, i 
sista hand, slutanvändarna missgynnas. 

TeliaSonera har – liksom varje annan samtalsterminerande operatör – 100 pro-
cents marknadsandel på marknaden Fast samtalsterminering. Monopolet är en 
följd av företagets kontroll över telefonnumret genom vilket företaget 
kontrollerar tillträdet för samtalsterminering till sina anslutna slutanvändare. 
TeliaSonera kontrollerar inte bara tillträdet för samtalsterminering till sina egna 
kunder utan även till andra operatörers kunder anslutna via TeliaSoneras 
kommunikationsnät avseende utgående trafik. 

Möjligheten att kunna terminera samtal i andra operatörers kommunikationsnät 
är av stor betydelse för konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden för 
telefonitjänster. Eftersom TeliaSonera har en stor andel av slutanvändarna 
anslutna är det nödvändigt för andra operatörer att kunna erbjuda sina 
slutanvändare terminering av samtal till TeliaSoneras slutanvändare. Annars kan 
andra operatörer inte möta slutanvändarnas efterfrågan av samtalstjänster. Det 
är dessutom nödvändigt att det finns möjlighet att på konkurrenskraftiga och 
rimliga villkor kunna terminera samtal i TeliaSoneras kommunikationsnät.  

För att en operatör ska kunna producera de samtalstjänster som efterfrågas av 
slutkunderna måste samtal till telefonnummer i TeliaSoneras allmänna 
kommunikationsnät kunna erbjudas, vilket förutsätter samtrafik. Konkurrensen 
på marknaden för elektronisk kommunikation skulle på ett allvarligt sätt 
snedvridas om TeliaSonera skulle kunna använda sin monopolställning för att 
inte medverka till eller annars försvåra, fördyra eller fördröja terminering av 
samtal eller sammankoppling av kommunikationsnät med andra operatörer.  

Andra operatörers behov av samtrafik med TeliaSonera medför att TeliaSonera 
får en sådan marknadsmakt och särställning att företaget kan agera på ett sätt 
som inte hade varit möjligt på en marknad som kännetecknats av effektiv 
konkurrens. Företaget kan exempelvis utnyttja sitt inflytande genom att vägra 
att implementera och öppna telefonnummer för samtal till slutanvändare i 
annan operatörs kommunikationsnät samt i förhandlingar genomdriva oskäliga 
villkor för samtrafik som en motpart inte skulle acceptera om det hade funnits 
alternativa möjligheter. Företaget kan även genom enbart hot om att vägra 
samtrafikera genomdriva avtalsvillkor som annars inte varit möjliga. Genom sin 
särställning på samtrafikmarknaderna kan TeliaSonera således på en mängd 
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olika sätt förhindra, fördröja, försvåra eller fördyra utbyte av samtrafik och på 
så sätt snedvrida konkurrensen på marknaden.   

Om operatörers tillgång till samtrafik försvåras eller nekas till konkurrens-
kraftiga villkor kan det dessutom hindra dem från att vara verksamma på en 
slutkundsmarknad för telefonitjänster, vilket begränsar slutanvändarnas utbud.  

Mot bakgrund av att de skyldigheter som följer av 4 kap. 1 och 3 §§ LEK inte 
motverkar konkurrensproblemen anser PTS att TeliaSonera med stöd av 4 kap. 
8 § ska åläggas en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran från annan 
operatör om att bedriva samtrafik. 

8.1.3.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera den aktuella tillträdesskyldigheten är att 
förhindra företaget från att utnyttja sitt betydande inflytande på marknaden och 
därigenom hindra andra operatörer från att agera konkurrenskraftigt. Genom 
skyldigheten kan konkurrensen på marknaden gynnas, vilket är också är syftet 
med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således 
ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

Av 4 kap. 1 § LEK följer en skyldighet för TeliaSonera att förhandla om 
samtrafik med den operatör som begär det. En sådan förhandling ska enligt 
uttalanden i förarbetena ske med god vilja.156 Bestämmelsen i 4 kap. 1 § LEK 
motverkar inte TeliaSoneras möjlighet att utnyttja sin särställning på ett sätt 
som objektivt sett inte kan godtas, bland annat vad gäller möjligheten att driva 
igenom villkor som inte skulle ha blivit resultatet efter en förhandling på 
marknad som kännetecknas av effektiv konkurrens. Anledningen är att 
bestämmelsen endast omfattar en skyldighet att förhandla om samtrafik men 
inte någon skyldighet att komma överens eller till vilka villkor.  

Inte heller möjligheten att med stöd av 4 kap. 3 § LEK ålägga TeliaSonera att 
mot marknadsmässig ersättning bedriva samtrafik eller vidta annan åtgärd som 
krävs för att säkerställa att slutanvändare kan nå varandra, är tillräcklig för att 
motverka konkurrensproblemen. Denna bestämmelse medför endast en 
möjlighet för PTS att ingripa efter att ett missförhållande har konstaterats och 
sådant ingripande kan endast avse enskilda fall. Ingripanden med stöd av 4 kap. 
3 § LEK skapar därför inte vare sig tillräcklig förutsägbarhet eller 
förutsättningar för att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra.  

Eftersom en fungerande samtrafik är av sådan avgörande betydelse för 
konkurrensen, finner PTS att det – för att säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra och för att undanröja risken för att konkurrensen på slutkunds-
marknaden för telefonitjänster allvarligt snedvrids – finns ett behov av att på 

                                                 
156 Se prop. 2002/2003:110 s. 374. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 161 
 

förhand ålägga TeliaSonera en skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK att vid 
varje rimlig begäran från en annan operatör bedriva samtrafik med denne. PTS 
finner sammanfattningsvis att det inte finns något mindre ingripande alternativ 
för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

TeliaSoneras tillträdesskyldighet syftar till att operatörer ska ha möjlighet att 
kunna agera konkurrenskraftigt på marknaden, vilket i slutändan gynnar 
slutanvändarna. Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella 
skyldigheten medför, uppvägs av operatörernas behov av att kunna etablera sig 
samt agera konkurrenskraftigt på marknaden. PTS finner därför att fördelarna 
för operatörerna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

8.1.4 Direktförbindelse vid kostnadseffektiv hopkopplingspunkt 
ingår 

För att säkerställa att alla slutanvändare ska kunna nå varandra är det nödvän-
digt att samtliga operatörer tillgodoser en rimlig begäran om direkt samman-
koppling av kommunikationsnät (direktförbindelse).  

Såsom framgått av bland annat avsnitt 8.1.3 har TeliaSonera ett väl utbyggt 
kommunikationsnät med ett stort antal slutanvändare anslutna. Det är därför 
nödvändigt för övriga operatörer, som vill tillhandahålla telefonitjänster i 
Sverige, att få tillgång till TeliaSoneras slutanvändare.  

Generellt sett saknas det tillräckliga incitament för en operatör med ett 
betydande inflytande att upprätta en direktförbindelse. Tvärtom kan det ligga i 
en sådan operatörs intresse att vägra eller fördröja sammankoppling eller att 
endast acceptera sammankoppling på en nivå som medför kostnader av en 
sådan storlek för den begärande operatören att det omöjliggör ett effektivt 
inträde på marknaden.  

I de fall trafikvolymerna är betydande åt båda hållen mellan två operatörer finns 
det dock sannolikt ett ömsesidigt intresse av att direktförbindelser etableras. 
Samtrafiken är emellertid inte alltid volymmässigt lika stor åt båda hållen. När 
det är fråga om små operatörer med relativt små trafikvolymer att utbyta med 
TeliaSonera har TeliaSonera generellt sett ett lägre incitament att tillhandahålla 
direktförbindelse till operatören, dvs. TeliaSonera har inte alltid incitament att 
upprätta direktförbindelse med den operatör som efterfrågar det. En sådan 
operatör har emellertid ett behov av att ha en direktförbindelse med 
TeliaSonera eftersom TeliaSonera har en stor kundbas. 

Mot bakgrund av andra operatörers behov av att ha direktförbindelse med 
TeliaSonera och att TeliaSonera kan ha bristande incitament att etablera sådan 
direktförbindelse, finner PTS det nödvändigt att på förhand säkerställa att 
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TeliaSonera har en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att etablera 
direktförbindelse.  

Operatörerna har byggt upp sin infrastruktur på olika sätt, bland annat vad 
gäller utbredning och nätnivåer. Operatörernas behov av hopkopplingsnivå och 
hopkopplingspunkter kan därför skilja sig åt. För att en operatör ska kunna vara 
konkurrenskraftig krävs att denne har möjlighet till för denne kostnadseffektiva 
hopkopplingsnivåer och hopkopplingspunkter.  

TeliaSonera erbjuder sedan länge hopkopplingspunkter på två nivåer i sitt 
kommunikationsnät, regional respektive lokal nivå. Anslutningsnivåerna 
relaterar till kommunikationsnätets struktur med lokalstationer (lokal 
hopkoppling) och förmedlingsstationer (regional hopkoppling). Skillnader i 
kostnader mellan olika hopkopplingspunkter har lett till att vissa operatörer 
ansett det lönsamt att ansluta sig på lokal nivå i vissa områden. TeliaSonera har 
aviserat att företaget avser modernisera sitt kommunikationsnät vilket påverkar 
den nuvarande strukturen på samtrafiken.157 

För att skyldigheten om direktförbindelse ska motverka konkurrensproblemet – 
att en operatör med ett betydande inflytande kan vägra sammankoppling vid en 
för den begärande operatören kostnadseffektiv hopkopplingspunkt – måste 
skyldigheten ha som utgångspunkt att den begärande operatören själv får välja 
vid vilken nivå i kommunikationsnätet direktförbindelsen ska upprättas. Annars 
finns en risk för att den begärande operatörens konkurrenskraft försvagas. Det 
bör dock i detta sammanhang noteras att intresset för operatörer att ansluta sig 
till TeliaSoneras kommunikationsnät på lokal nivå minskat till följd av bland 
annat förhållandet att införandet av ip-baserad teknik förändrar nätstrukturen. 
Den nya tekniken kan medföra att det finns skäl för TeliaSonera att anpassa sin 
nätstruktur till nya förhållanden. När en operatör begär anslutning till en viss 
hopkopplingspunkt är det dock lämpligt att göra en avvägning mellan å ena 
sidan den begärande operatörens behov av hopkoppling vid en viss punkt och å 
andra sidan TeliaSoneras kommunikationsnäts uppbyggnad och befintlig eller 
planerad teknik vid hopkopplingspunkten.  

För att vara ändamålsenlig måste skyldigheten att etablera direktförbindelse 
omfatta att TeliaSonera ska ge den begärande operatören tillträde till utrymmen 
för inplacering av utrustning samt att vidta de åtgärder som krävs för att 
samtrafik ska kunna utbytas över TeliaSoneras hopkopplingspunkt.  

Vid bedömningen av om en begäran är rimlig bör beaktas att TeliaSonera kan 
behöva få en skälig tid för att förbereda inkoppling, exempelvis för anpassning 
av kapacitet och åtgärder som behövs för att upprätthålla driftsäkerheten. 

                                                 
157 Nyhetsbrev nummer 4/2010, T 18447-10, den 9 september 2010 från TeliaSonera International Carrier 
https://www.teliaoperator.se/iccons/groups/public/documents/webdocument/ts014858.pdf. 
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8.1.4.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att vid en rimlig begäran 
tillhandahålla sammankoppling av nät för utbyte av samtrafik 
(direktförbindelse), är att övriga operatörer som vill tillhandahålla 
telefonitjänster ska få direktförbindelse med TeliaSonera och få tillgång till dess 
stora kundbas. På så vis kan alla slutanvändare nå varandra. Genom den 
aktuella skyldigheten kan övriga operatörers effektiva etablering underlättas 
samt deras konkurrenskraft ökas, vilket är ett allmänt syfte med LEK. Beslutet 
att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således även ägnad att 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSoneras skyldighet att etablera direktförbindelse omfattar endast en rimlig 
begäran från andra operatörer. I de fall två operatörer har liknande 
trafikvolymer finns normalt ett ömsesidigt behov av direktförbindelser. Då 
mindre operatörer med relativt små trafikvolymer önskar direktförbindelser 
med TeliaSonera kan företaget emellertid ha ett generellt lågt incitament att 
tillhandahålla förbindelsen. PTS finner att det inte finns någon annan skyldighet 
som tillförsäkrar en kostnadseffektiv sammankoppling för andra operatörer för 
att tillgodose även de mindre operatörernas behov av direktförbindelser.  
 
TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla direktförbindelse syftar till att ge 
övriga operatörer, som vill tillhandahålla telefonitjänster, direktförbindelse med 
TeliaSonera och dess kundbas för att därigenom kunna konkurrera effektivt. 
Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs dock av operatörernas behov av att kunna etablera sig på marknaden. 
På så vis kan operatörernas konkurrenskraft ökas. PTS finner därför att 
fördelarna för operatörerna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som skyldigheten medför. 

8.1.5 Kretskopplad fast samtalsoriginering ingår i skyldigheten 

8.1.5.1      Skyldighet att tillhandahålla samtalsoriginering behövs 

Samtalsoriginering är en avgörande insatsvara för att en alternativ operatör ska 
kunna erbjuda samtalstjänster till slutanvändare. Marknaden Fast 
samtalsoriginering präglas i stor utsträckning av förhållandena på slutkunds-
marknaden Fast tillträde eftersom samtalsoriginering till en slutanvändare 
endast kan tillhandahållas av den operatör som har slutanvändaren ansluten.  

TeliaSonera originerar en övervägande majoritet av samtalen från slutanvändare 
av fasta telefonitjänster. Även när en alternativ operatör tillhandahåller samtals-
tjänster till slutanvändare är det TeliaSonera som originerar samtalen. Möjlighet 
att köpa samtalsoriginering av TeliaSonera till konkurrenskraftiga villkor, är 
nödvändigt för att en operatör utan egna anslutna slutanvändare ska kunna 
konkurrera på marknaden för fasta telefonitjänster.  
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För att undanröja risken för att konkurrensen på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster allvarligt snedvrids, måste det på förhand säkerställas att 
TeliaSonera har en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att 
tillhandahålla samtalsoriginering inklusive faktureringsunderlag. Utformningen 
av faktureringsunderlagen ska vara sådant att det möjliggör för den begärande 
operatören att kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare.  

8.1.5.2      Samtalsoriginering i flerkanalsystem omfattas inte av skyldigheten 

PTS finner att det inte är proportionerligt att ålägga TeliaSonera en skyldighet 
att tillhandahålla samtalsoriginering för ISDN-anslutningar och andra typer av 
flerkanalsystem för företagsväxlar (analoga och digitala växelanslutningar). För 
sådana flerkanalsystem finns det enligt PTS större förutsättningar för andra 
operatörer att investera i en alternativ infrastruktur. PTS finner därför att 
behovet av att öka konkurrensen vad gäller andra anslutningsformer än PSTN 
inte är så betydande att det överväger det intrång en skyldighet att tillhandahålla 
samtalsoriginering för sådana anslutningsformer skulle medföra i TeliaSoneras 
verksamhet.  

8.1.5.3      Samtalsoriginering med ip-baserad teknik omfattas inte av 
skyldigheten 

När det gäller samtalsoriginering via ip-baserad teknik finner PTS att skyldig-
heten att tillhandahålla samtalsoriginering inte ska omfatta sådan ip-baserad 
samtalsoriginering som är ip-baserad redan vid slutanvändarens nätanslut-
ningspunkt. Skälen är i huvudsak följande. Samtalsoriginering via ip-baserad 
teknik är fortfarande en relativt sett liten, om än växande, del av den totala 
marknaden Fast samtalsoriginering. Ip-baserad samtalsoriginering kan i många 
fall erbjudas till slutanvändare av flera olika operatörer och i viss omfattning i 
infrastrukturer som är alternativa till det kopparbaserade accessnätet. Till följd 
av att det i många fall finns andra operatörer som kan tillhandahålla Fast 
samtalsoriginering via ip-baserad teknik, finner PTS att det är alltför långt-
gående att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla samtalsoriginering 
via ip-baserad teknik, i synnerhet som en sådan skyldighet riskerar att hämma 
utvecklingen av en alternativ infrastruktur och därför på sikt även möjligheterna 
till en ökad konkurrens på marknaden för fasta telefonitjänster.  

8.1.5.4      Sammanvägd bedömning 

TeliaSonera ska således tillhandahålla kretskopplad samtalsoriginering från en 
fast nätanslutningspunkt vid vilken en slutanvändare är ansluten fram till en 
hopkopplingspunkt i det övriga allmänna kommunikationsnätet från vilken den 
begärande operatören kan framföra samtalet och därtill sådant hörande 
faktureringsunderlag som möjliggör att den begärande operatören 
kostnadseffektivt kan fakturera sina slutanvändare.  
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8.1.5.5      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att tillhandahålla 
samtalsoriginering är att ge alternativa operatörer möjlighet att köpa 
samtalsoriginering av TeliaSonera och på så vis kunna konkurrera effektivt på 
marknaden. Den ökade konkurrensen främjar valfrihet och pris för 
slutanvändarna, vilket tillgodoser ett allmänt syfte med LEK. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden och originerar en 
övervägande majoritet av samtalen från slutanvändare av fasta telefonitjänster. 
Företaget kan genom att utnyttja sin ställning snedvrida konkurrensen och 
erbjuda villkor som hindrar övriga operatörer från att bedriva en 
konkurrenskraftig verksamhet. För att ta tillvara övriga operatörers behov av 
samtalsoriginering finner PTS att det inte finns något mindre ingripande 
alternativ som på motsvarande sätt tillförsäkrar övriga operatörer 
samtalsoriginering till konkurrenskraftiga villkor.  

TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla samtalsoriginering med övriga 
operatörer syftar till att ge dem möjlighet att konkurrera effektivt på 
marknaden. Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella 
skyldigheten medför, uppvägs dock av den ökade konkurrens på 
slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster som blir följden av en sådan 
skyldighet. Anledningen till detta är den fortsatt stora andel slutanvändare som 
har anslutningsformen PSTN. Om andra operatörer ges tillgång till dessa 
slutanvändare skapas möjlighet att bygga upp en kundbas som på längre sikt 
ökar möjligheterna för att operatören investerar i egen infrastruktur. PTS finner 
därför att fördelarna för operatörerna uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför.  

8.1.6 Fast samtalsterminering oavsett teknik 

PTS har i avsnitt 8.1.3 konstaterat dels att möjligheten för en operatör att kunna 
terminera samtal i andra operatörers kommunikationsnät är av stor betydelse 
för konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden för telefonitjänster, dels att 
TeliaSonera har ett monopol till följd av företagets kontroll av tillträdet till sina 
slutanvändare och därmed över termineringen av samtal till dessa slutanvändare 
via tilldelade telefonnummer. TeliaSonera kontrollerar inte bara tillträdet för 
samtalsterminering till sina egna kunder utan även till andra operatörers kunder 
anslutna via TeliaSoneras kommunikationsnät avseende utgående trafik. 

Eftersom TeliaSonera har en stor andel av slutanvändarna anslutna är det 
nödvändigt för andra operatörer att kunna erbjuda sina slutanvändare 
terminering av samtal till TeliaSoneras slutanvändare. Annars kan andra 
operatörer inte möta slutanvändarnas efterfrågan av samtalstjänster. 
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Eftersom det inte går att avgränsa marknaden utifrån specifika punkter i 
nättopologin har PTS i avsnitt 3.6 avgränsat marknaden Fast 
samtalsterminering som framföringen av samtal från den hopkopplingspunkt, 
oavsett nivå i det allmänna kommunikationsnätet, där samtal överlämnas av 
annan operatör och fram till den nätanslutningspunkt där slutanvändaren kan ta 
emot samtalet.  

Skyldigheten att tillhandahålla samtalsterminering ska därför omfatta framföring 
av samtal från den hopkopplingspunkt där samtal överlämnas av annan operatör 
och fram till den nätanslutningspunkt, oavsett teknik och typ av anslutning, där 
slutanvändaren kan ta emot samtal via geografiskt telefonnummer, 
telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster eller telefonnummer 
avsedda för personliga nummertjänster ur svensk telefoninummerplan som 
TeliaSonera kontrollerar termineringen till.  

8.1.6.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att tillhandahålla 
samtalsterminering är att ge övriga operatörer möjlighet att kunna erbjuda sina 
slutanvändare samtalsterminering till TeliaSoneras slutanvändare. På så vis 
snedvrids inte konkurrensen på marknaden, vilket i slutändan gynnar 
slutanvändarna. Den ökade konkurrensen främjar också valfrihet och pris för 
slutanvändarna, vilket är ett allmänt syfte med LEK. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ett monopol till följd av företagets kontroll av tillträdet till sina 
slutanvändare och således över samtalstermineringen till dessa slutanvändare. 
Företaget kan genom att utnyttja sin ställning hindra slutanvändare från att nå 
varandra och i övrigt erbjuda villkor som hindrar andra operatörer från att 
bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. För att ta tillvara övriga operatörers 
behov av samtalsterminering finner PTS att det inte finns något mindre 
ingripande alternativ som på motsvarande sätt tillförsäkrar övriga operatörer 
samtalsterminering till konkurrenskraftiga villkor.  

TeliaSoneras skyldighet syftar till att ge övriga operatörer och dess 
slutanvändare möjlighet till samtalsterminering till TeliaSoneras slutanvändare, 
vilket därmed främjar en effektiv konkurrens. Det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, uppvägs dock av den ökade 
konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster och det allmänna 
intresset av att slutanvändarna ska kunna nå varandra som blir följden av en 
sådan skyldighet. PTS finner därför att fördelarna för operatörerna uppväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 
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8.1.7 Åtgärder för att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra  

En grundläggande förutsättning för att öka konkurrensen på 
telefonimarknaderna och möjligheterna för slutanvändarna att nå varandra är 
att samtrafiken mellan operatörer fungerar. En fungerande samtrafik mellan 
olika kommunikationsnät och slutanvändares tillgång till 
kommunikationstjänster som tillhandahålls i allmänna kommunikationsnät, 
utgör i sin tur förutsättning för att slutkundsmarknaden för telefonitjänster ska 
fungera och på längre sikt utvecklas i riktning mot en effektiv konkurrens.  

Eftersom varje operatör kontrollerar tillträdet till sina kunder med hjälp av 
unika telefonnummer är det en avgörande faktor för att tjänster ska kunna 
fungera mellan olika kommunikationsnät, för att slutanvändare i olika 
kommunikationsnät ska kunna nå varandra på avsedda telefonnummer samt nå 
tjänster i övriga allmänna kommunikationsnätet, att trafiken kan dirigeras 
mellan och i kommunikationsnäten.  

En förutsättning för att trafiken ska kunna dirigeras till de slutanvändare som 
TeliaSonera kontrollerar tillträdet till är att TeliaSonera implementerar de 
telefonnummer som den begärande operatören kontrollerar enligt PTS beslut 
om tilldelning av telefonnummer ur svensk telefoninummerplan och öppnar 
telefonnumren för trafik.  

Det finns till följd av TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden en risk 
för att företaget fördröjer antingen implementeringen av de telefonnummer 
som den begärande operatören kontrollerar eller att numren öppnas för trafik. 
Fördröjningar kan leda till att en annan operatörs marknadsinträde försvåras 
eller omöjliggörs, vilket skulle hämma konkurrensen.  

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att vidta de åtgärder 
som krävs för att slutanvändare ska kunna nå varandra på avsedda telefon-
nummer och för att slutanvändare ska kunna få tillgång till tjänster i de 
allmänna kommunikationsnäten. När det gäller implementering av 
telefonnummer och öppning av telefonnummer för trafik ska dock skyldigheten 
förenas med ett krav på att sådana åtgärder ska göras utan dröjsmål. Annars 
finns en risk för att konkurrensen hämmas.  

8.1.7.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att vidta nödvändiga åtgärder 
för att slutanvändare ska kunna nå varandra eller möjliggöra tillgång till tjänster 
i de allmänna kommunikationsnäten, är att etablera en fungerande samtrafik, 
vilket gynnar konkurrensen och i slutändan slutanvändarna. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 
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TeliaSonera har ett monopol genom sin kontroll av tillträdet och 
samtalstermineringen till sina slutanvändare, vilket innebär att TeliaSonera har 
möjlighet att helt snedvrida konkurrensen till nackdel för andra operatörer och 
slutanvändare. PTS finner därför, med hänsyn till TeliaSoneras ställning, att det 
inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta 
avseende.  

TeliaSoneras skyldighet syftar till att etablera en fungerande samtrafik. Det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs dock av den ökade konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster och det allmänna intresset av att slutanvändarna ska kunna nå 
varandra som blir följden av en sådan skyldighet. PTS finner därför att 
fördelarna för operatörerna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som skyldigheten medför. 

8.1.8 Operatörsaccess på kostnadseffektiv nivå 

För att upprätta en direktförbindelse mellan två operatörer krävs etablering av 
nätkapacitet mellan operatörerna, så kallad operatörsaccess. Vad avser markna-
derna Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering är möjligheten att 
ansluta sig till anläggningar hos TeliaSonera en förutsättning för att 
konkurrerande operatörer ska kunna tillhandahålla samtalstjänster till 
slutanvändare. Ändamålet med etableringen av operatörsaccess är att utbyta 
samtrafik och operatörsaccesser är en förutsättning för upprättande av 
direktförbindelser utan mellanliggande operatör. 

Med en operatörsaccess avses här en fast punkt-till-punkt-förbindelse som en 
begärande operatör anskaffar som sträcker sig från en punkt i utrustning som 
TeliaSonera kontrollerar, men som inte är placerad hos en slutanvändare, fram 
till en punkt på någon plats inom TeliaSoneras kommunikationsnät som den 
begärande operatören, på förhand, anvisat genom vilken den begärande 
operatören får möjlighet att köpa grossisttjänster från TeliaSonera och 
därigenom också möjlighet att kunna erbjuda elektroniska 
kommunikationstjänster till fler slutkunder.  

TeliaSonera har en särställning vad gäller utbredningen av kommunikationsnät i 
Sverige, vilket medför att det är nödvändigt för de operatörer som önskar 
bedriva samtrafik med TeliaSonera att få tillgång till TeliaSoneras nätkapacitet 
genom operatörsaccesser så att direktförbindelser kan upprättas.  

Syftet med skyldigheten är att skapa förutsättningar för en bättre konkurrens på 
slutkundsmarknaden för telefonitjänster. Syftet tillgodoses genom att 
skyldigheten, tillsammans med skyldigheten om direktförbindelse, ger den 
operatör som önskar bedriva samtrafik en större valmöjlighet och därigenom 
möjlighet att utväxla trafik på ett för operatören fördelaktigt sätt. Operatören 
kan exempelvis välja den mest kostnadseffektiva nivån för sammankoppling så 
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länge begäran är rimlig. TeliaSonera ska således åläggas en skyldighet att 
tillgodose varje rimlig begäran om nätkapacitet mellan en hopkopplingspunkt i 
TeliaSoneras kommunikationsnät och en hopkopplingspunkt i den begärande 
operatörens kommunikationsnät. Vid en bedömning av om begäran är rimlig 
ska storleken av de trafikvolymer som ska utbytas vägas in liksom TeliaSoneras 
befintliga infrastruktur vid hopkopplingspunkten i tekniskt hänseende, dvs. om 
det finns koppartråd eller fiber vid hopkopplingspunkten. 

Eftersom operatörsaccessen är avgörande för upprättande av direktförbindelse 
har tillgången till operatörsaccess en sådan nära koppling till samtrafikmarkna-
derna att PTS finner det vara lämpligt att ålägga skyldigheten att tillhandahålla 
operatörsaccess på marknaden Fast samtalsoriginering respektive Fast samtals-
terminering.  

8.1.8.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten om operatörsaccess är att 
företaget ska ge andra operatörer möjlighet att etablera direktförbindelser utan 
mellanliggande operatör, vilket är en förutsättning för att operatörerna ska 
kunna tillhandahålla samtalstjänster till slutanvändare. Skyldigheten är således 
ämnad att främja konkurrensen, varför beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna 
syftet med LEK. 

Det är endast TeliaSonera som kan möjliggöra den nödvändiga nätkapaciteten, 
dvs. operatörsaccessen. Eftersom operatörsaccessen är en förutsättning för att 
operatörerna ska kunna tillhandahålla samtalstjänster till slutanvändarna finner 
PTS att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende.  

TeliaSoneras skyldighet syftar till att etablera direktförbindelser mellan 
operatörerna för att samtalstjänster ska kunna tillhandahållas av operatörerna. 
Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs dock av att operatörernas tillträde på marknaderna inte försvåras 
genom TeliaSoneras uppställande av orimliga villkor för, eller leveransvägran 
av, operatörsaccesser. PTS finner därför att fördelarna för operatörerna 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

8.1.9 Samtrafik ska tillhandahållas till rimliga villkor  

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 

tillhandahålla de tjänster eller produkter som avses i punkten 1. 

Villkoren för TeliaSoneras tillhandahållande ska, när den andra 

operatören begär det, omfatta åtminstone följande. 

a. Skriftligt avtal om tillhandahållandet av tjänsterna och 
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produkterna. 

b. Tjänsternas respektive produkternas omfattning ska motsvara det 

som TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1 och 

omfattningen ska medge en ändamålsenlig användning. 

c. Alla priser och ersättningar som den begärande operatören ska 

betala ska framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika 

tjänster respektive produkter som ingår. När TeliaSonera har rätt 

att ensidigt ändra ett pris eller en ersättning, ska den begärande 

operatören meddelas senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt 

tillämpad höjning. En ensidigt bestämd höjning av pris eller 

ersättning får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar från det att 

TeliaSonera meddelat den begärande operatören om höjningen. 

Fristen om 90 dagar gäller inte när TeliaSonera ändrar sitt pris till 

följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller 

revideringar av hybridmodellen eller till följd av domstols 

avgörande. 

d.  Villkoren för administrativa rutiner, inklusive rutiner för 

fakturering, avräkning och betalning samt faktureringsunderlag 

ska vara tydligt beskrivna och för ändamålet så enkelt utformade 

som möjligt 

e. När TeliaSonera som förutsättning för att tillhandahålla tjänsterna 

eller produkterna uppställer krav på ekonomisk säkerhet eller 

andra villkor för fördelning av ekonomisk risk, ska detta tydligt 

framgå av villkoren, inklusive på vilka grunder kreditvärdigheten 

prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska vara rimlig 

och avspegla den ekonomiska risk som TeliaSonera har dels vid 

avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod.  

f. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet ska möjlig-

göra att parterna inom pågående avtalsperiod kan nå en 

överenskommelse om fortsatt avtal.  

g. Giltighetstiden ska vara skälig och minst tre månader. 

Uppsägningsvillkoren ska vara skäliga och ange vilka väsentliga 

avtalsbrott som kan leda till uppsägning. De avtalsbrott som kan 

leda till att ett avtal sägs upp ska vara sådana att en uppsägning 

är en rimlig och adekvat åtgärd.   

 

8.1.10 Rättslig utgångspunkt 

Som beskrivits ovan i avsnitt 8.1.1 får PTS med stöd av 4 kap. 8 § LEK ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att uppfylla rimliga krav på tillträde till och 
användning av nät och tillhörande installationer i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster. Enligt 4 kap. 4 § ska en sådan skyldighet 
syfta till att skapa effektiv konkurrens. Av förarbetena till 4 kap. 8 § LEK följer 
att en sådan skyldighet måste vara proportionerlig vilket enligt förarbetena ska 
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bedömas bland annat i förhållande till huruvida kraven från den begärande 
operatören kan anses rimliga ur tekniskt och ekonomiskt hänseende.158 

Syftet med PTS beslut att ålägga TeliaSonera en samtrafikskyldighet är att skapa 
en effektiv konkurrens på marknaden för fasta telefonitjänster. För att syftet 
ska kunna uppnås är det bland annat nödvändigt att TeliaSoneras 
tillhandahållande sker till villkor som är rimliga ur tekniskt och ekonomiskt 
hänseende och därför medger konkurrenskraft.  

Som framgått i avsnitt 8.1.3 finns det en risk att TeliaSonera utnyttjar sin mark-
nadsmakt på ett sådant sätt att företaget utan objektivt godtagbara skäl fördyrar, 
fördröjer eller i övrigt försvårar ett tillhandahållande av samtrafik och däri-
genom skadar andra operatörers möjlighet att konkurrera på slutkundsmark-
naden för telefonitjänster. TeliaSoneras särställning ger dessutom företaget 
möjlighet att genomdriva avtalsvillkor som inte skulle vara möjliga i en avtals-
relation med part som är jämbördig vad gäller marknadsmakt. Detta kan 
exempelvis ske genom orimliga krav på ekonomisk säkerhet eller i övrigt 
komplicerade rutiner för at tillhandahålla samtrafik.  

Vad som ska ingå i ett specifikt avtal mellan TeliaSonera och en annan operatör 
är i första hand upp till avtalsparterna att avgöra. För att förhindra att 
TeliaSonera genomdriver oskäliga avtalsvillkor anser PTS det dock vara 
nödvändigt att genom förhandsreglering med stöd av LEK säkerställa att 
avtalsvillkoren i en bilateral avtalsrelation i allt väsentligt är rimliga ur 
ekonomiskt hänseende och förtydliga vad som är en rimlig begäran159. En 
avsaknad av ett sådant på förhand fastställt förtydligande av vad som ska vara 
en rimlig begäran, kan medföra en risk för att den begärande operatörens 
tillgång till samtrafik försvåras, fördröjs eller fördyras, vilket leder till att 
skyldigheten att tillgodose varje begäran om samtrafik inte blir verkningsfull 
och ändamålsenlig.  

Fråga uppkommer om till vilka villkor samtrafik ska tillhandahållas för att 
uppfylla rimliga krav ur bland annat ekonomiskt hänseende. PTS bedömning av 
vad som ska anses rimligt att tillhandahålla ur främst ekonomiskt hänseende 
framgår av avsnitten 8.1.11-8.1.17.  

Förhandlingar om villkor för samtrafik kan medföra höga transaktionskost-
nader för operatörerna. Därför kommer PTS i detta beslut även att ålägga 
TeliaSonera att offentliggöra ett referenserbjudande som kan användas som 
utgångspunkt vid förhandlingarna mellan avtalsparterna, se mer om detta i 
avsnitt 9.5.  

                                                 
158 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
159 Vad avser behovet av att förtydliga begreppet rimlig begäran se PTS rapport Precision i beslut (PTS-
ER-2008:14) t.ex. s. 28.  
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8.1.11 Skriftligt samtrafikavtal ska ingås på begäran 

Samtrafik mellan två operatörer förutsätter någon form av överenskommelse. 
Enligt PTS erfarenhet ingår operatörerna inte sällan formlösa avtal och det 
förekommer därför tvister om avtalets egentliga innehåll i diverse avseenden. I 
de fall där skriftligt avtal saknas, finns det risk att TeliaSonera hänvisar till 
villkor i befintligt referenserbjudande såsom gällande för en sådan 
överenskommelse. En sådan situation möjliggör för TeliaSonera att ensidigt 
ändra villkoren för tillträdet, vilket riskerar att ytterligare stärka företagets 
marknadsmakt och samtidigt försvaga motpartens konkurrenskraft. Oklarheter 
i avtalsrelationen minskar förutsägbarheten för den begärande operatören. 

PTS ser därför ett behov av att på förhand säkerställa att TeliaSonera har en 
skyldighet att på annan operatörs begäran ingå skriftligt avtal om 
tillhandahållandet av samtrafik. Vad som ska ingå i ett specifikt samtrafikavtal 
mellan TeliaSonera och en annan operatör är dock upp till parterna att avgöra 
så länge TeliaSonera kan sägas tillgodose en rimlig begäran om samtrafik.  

8.1.11.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att företaget på begäran ska ingå 
skriftligt avtal, är att ge övriga operatörer möjlighet till förutsägbarhet i sina 
samtrafikavtal med TeliaSonera. Genom skyldigheten främjas operatörernas 
konkurrenskraft, varför beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten 
är ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

I brist på skriftliga samtrafikavtal kan TeliaSonera exempelvis hänvisa till 
befintligt referenserbjudande såsom gällande för den specifika avtalssituationen, 
vilket kan missgynna övriga operatörer. För att tillgodose operatörernas behov 
av förutsägbarhet, finner PTS att det inte finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende.  

TeliaSoneras skyldighet syftar till att övriga operatörer på begäran ska kunna 
ingå skriftliga samtrafikavtal med företag, vilket ger ökad förutsägbarhet. Detta 
är något som får anses vara rimligt på en konkurrensutsatt marknad. Det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför, 
uppvägs således av den förbättrade konkurrenssituation som det innebär när 
den begärande operatören får en ökad förutsägbarhet genom att få till stånd 
skriftliga samtrafikavtal. PTS finner därför att fördelarna för operatörerna 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

8.1.12 Tjänsternas och produkternas omfattning ska vara 
ändamålsenlig 

För att en operatör som begär samtrafik ska kunna bedöma om tjänstens eller 
produktens omfattning är ändamålsenlig är det nödvändigt att TeliaSonera 
tydligt beskriver vad som ingår i respektive tjänst och produkt. Utgångspunkten 
för beskrivningens omfattning ska vara att den ger den begärande operatören 
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klarhet och förutsägbarhet i fråga om vad tjänsten eller produkten omfattar, 
bland sådana uppgifter som den begärande operatören rimligen måste få klart 
för sig hör de tekniska specifikationer som gäller för de tjänster och produkter 
som avses i avtalet. Genom beskrivningen ska det säkerställas att operatören 
kan bedöma att tjänsten eller produkten är å ena sidan ändamålsenlig och å 
andra sidan inte omfattar mer än vad operatören efterfrågar och behöver. 

Mot bakgrund av att det finns ett bristande incitament för TeliaSonera att 
tillhandahålla samtrafik till konkurrenskraftiga villkor, måste det finnas 
mekanismer som motverkar konkurrensproblemet. Annars riskerar syftet med 
skyldigheten, att främja en effektiv konkurrens, att gå förlorad.  

För att ge den begärande operatören möjlighet till konkurrenskraft på 
slutkundsmarknaden och för att denne ska kunna bedöma om tjänsterna och 
produkterna för samtrafik är ändamålsenliga är det nödvändigt att operatören 
får tillgång till alla relevanta och nödvändiga uppgifter om tekniska 
specifikationer, leveranskapacitet och nätegenskaper.  

8.1.12.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att operatörerna ska 
tillhandahållas tjänster eller produkter vars omfattning är ändamålsenlig, är att 
de ska kunna bedriva samtrafik vilket främjar konkurrensen. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet 
samt även det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera kan genom att utnyttja sin ställning försvåra för operatörerna 
genom att de inte får tillräcklig information om bl.a. tekniska specifikationer 
samt vad som ingår i respektive tjänst eller produkt, vilket minskar 
operatörernas förutsägbarhet. För att operatörerna ska vara konkurrenskraftiga 
krävs att de i tillräcklig utsträckning får specificerade uppgifter avseende 
produkterna eller tjänsterna. Eftersom TeliaSonera har bristande incitament att 
tillhandahålla samtrafik till konkurrenskraftiga villkor, dvs. förse operatörerna 
med specificerade uppgifter, finner PTS att det inte finns något mindre 
ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan operatörerna få specificerade 
uppgifter för att kunna bedöma om tjänsterna och produkterna är 
ändamålsenliga. Den aktuella skyldigheten medför på så vis en ökad 
förutsägbarhet för operatörerna. På så vis kan operatörernas konkurrenskraft 
ökas. PTS anser därför att de fördelar som skyldigheten medför, uppväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

8.1.13 Tydlig prissättning 

Oklarheter om priser och ersättningar mellan operatörer medför stora ekono-
miska risker. En tydlig prissättning för samtrafiktjänsterna och -produkterna är 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 174 
 

därför en viktig faktor för att den begärande operatören dels ska kunna ta 
tillvara sin rätt till samtrafik till villkor som är rimliga ur ett ekonomiskt 
hänseende, dels i övrigt ska kunna bedöma och få förutsägbarhet vad gäller de 
ekonomiska konsekvenserna av avtalet.  

PTS anser därför att det tydligt ska framgå mellan TeliaSonera och den 
begärande operatören vilka priser och ersättningar som den begärande 
operatören ska betala. Alla priser och ersättningar ska framgå av avtalet och 
vara uppdelade på ett sådant sätt att den begärande operatören kan bedöma om 
villkoren är rimliga ur ett ekonomiskt hänseende och kunna säkerställa att 
betalning inte utgår för sådant som går utöver det som behövs eller är relevant. 
Den begärande operatören ska även kunna säkerställa att (dolda) avgifter eller 
förtäckta kostnadshöjningar inte debiteras. TeliaSoneras prissättning av 
samtrafik är reglerad inom ramen för skyldighet 8 och 9, se skyldigheter och 
skälen för dessa i avsnitt 8.2–8.3. 

Generellt sett är det rimligt att en operatör får ersättning för terminering av 
samtal av den operatör som överlämnar trafiken för terminering. Det är den 
operatör som samtrafikerar – dvs. har fysisk och logisk sammankoppling enligt 
1 kap. 7 § LEK – med TeliaSonera som ska erlägga ersättningen om inte annat 
har avtalats. Den samtrafikerande (begärande) operatörens ersättningsskyldighet 
omfattar all trafik som dirigeras via sammankopplingen, oavsett var trafiken 
ursprungligen originerar.160 

Om TeliaSonera i ett avtal har rätt att ensidigt ändra villkor om pris och 
ersättningar, är det rimligt att den begärande operatören får en rimlig tid på sig 
för att anpassa sin verksamhet efter det nya priset. Därför ska TeliaSonera 
senast 90 dagar före det att priset eller ersättningen är avsedd att träda i kraft, 
informera den begärande operatören om varje faktiskt tillämpad prishöjning. 
Höjningen får inte tillämpas mot den begärande operatören förrän 90 dagar 
efter det att TeliaSonera har meddelat den begärande operatören om höjningen. 

PTS anser att det är rimligt att TeliaSonera omedelbart ska kunna rätta sig efter 
PTS tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av 
hybridmodellen eller till följd av domstols avgörande på grund av en sådan 
tidsfrist i en skyldighet. Fristen om 90 dagar ska därför inte gälla vid sådana 
åtgärder från PTS eller efter avgörande i domstol.  

8.1.13.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att erbjuda operatörerna en 
tydlig prissättning, är att de ska kunna tillvarata sin rätt till samtrafik på rimliga 
ekonomiska villkor och i övrigt få förutsägbarhet avseende konsekvenserna av 
sina samtrafikavtal. Genom att operatörerna ges en tydlighet och förutsägbarhet 

                                                 
160 Se prop. 2002/03:110, s. 198. 
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kan deras möjligheter att fatta beslut som ökar deras konkurrenskraft förbättras. 
På så vis främjas konkurrensen, vilket är det allmänna syftet med LEK. Beslutet 
att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att även 
tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

Oklarheter om priser och ersättningar mellan operatörer medför stora 
ekonomiska risker. Det är därför av särskild vikt att TeliaSonera på förhand, 
genom avtalsvillkoren, erbjuder alla operatörer tydliga och förutsägbara villkor, 
varför ändamålet inte kan tillgodoses på annat sätt än genom den aktuella 
skyldigheten. PTS finner därför att det inte finns något mindre ingripande 
alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan operatörerna få möjlighet att 
bedriva en långsiktig ekonomisk verksamhet där villkoren är tydligt angivna och 
där avtalsrelationen inte präglas av t.ex. oannonserade ändringar. PTS finner att 
den aktuella skyldigheten medför sådan tydlighet och förutsägbarhet att den 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

8.1.14 Ingen skyldighet om kvalitets- och leveransvillkor m.m. på 
marknaden Fast samtalsterminering 

PTS har tidigare ålagt TeliaSonera att, enligt skyldighet 7.2 d, om operatören 
begär det låta villkoren för samtrafiken omfatta bl.a. kvalitet, leveransvillkor och 
serviceåtaganden m.m. Denna skyldighet har tidigare inte omfattat övriga 
nätoperatörer.  

TeliaSonera har angett att företaget inte kan se någon grund för en asymmetrisk 
reglering avseende denna skyldighet samt att skyldigheten bör upphävas.  

PTS finner att det vid en sammantagen bedömning inte finns skäl för en 
asymmetrisk reglering, varför skyldigheten upphävs för TeliaSonera. 

8.1.15 Administrativa rutiner ska vara tydligt beskrivna och medge 
transparens 

En fungerande affärsrelation förutsätter i regel att det mellan parterna är klart 
och tydligt vilka administrativa rutiner som gäller. Som nämnts ovan finns, mot 
bakgrund av TeliaSoneras särställning, en risk att tillhandahållandet av 
samtrafiken fördyras, fördröjs eller i övrigt försvåras till men för den begärande 
operatören. Det är därför viktigt att aktuella rutiner, utöver att vara klara och 
tydliga, är utformade på ett för ändamålet så enkelt sätt som möjligt. 

När det gäller fakturerings-, avräknings- och betalningsrutiner samt rutiner för 
underlag för fakturering ska den begärande operatören kunna utläsa vad 
operatören faktureras för. Annars finns en risk för att betalning utgår för 
tjänster eller andra inslag som inte behövs eller inte är relevanta eller att 
operatören debiteras dolda avgifter eller förtäckta prishöjningar. För 
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faktureringsunderlag där underlaget ska läggas till grund för den begärande 
operatörens fakturering av sin slutkund finns en risk för att underlaget inte 
uppfyller den begärande operatörens behov. Exempelvis ska därför underlag 
för samtalsoriginering vara utformat så att det möjliggör för den begärande 
operatören att kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare. Annars är 
faktureringsunderlaget inte ändamålsenligt. Om faktureringen inte tillgodoser 
den begärande operatörens behov av transparens finns en risk att operatören 
inte kan tillvarata sin rätt till villkor som är rimliga ur ekonomiskt hänseende.  

8.1.15.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

PTS finner att skyldigheten, om tydliga och rimliga villkor för betalning samt 
fakturering, är proportionerlig och uppvisar sådana likheter med skyldigheten 
om tydlig prissättning att myndigheten i denna del hänvisar till 
proportionalitetsbedömningen enligt avsnitt 8.1.13.1.  

8.1.16 Krav på ekonomisk säkerhet ska vara objektivt sett rimliga 

Det är inte ovanligt att det i överenskommelser ställs krav på ekonomisk 
säkerhet för fullgörande av förpliktelser enligt avtal. Oförutsägbara eller 
oskäliga krav på ekonomisk säkerhet kan förhindra eller fördröja att avtal 
kommer till stånd och, om avtal kommit till stånd, föranleda tvister. TeliaSonera 
kan använda sin marknadsmakt för att genom villkor om ekonomisk säkerhet 
eller annan riskfördelning fördröja eller försvåra den begärande operatörens 
verksamhet.  

Det finns också en risk för att TeliaSonera ställer sådana krav på ekonomisk 
säkerhet eller annan riskfördelning som inte motsvaras av den risk som 
avtalssituationen medför för TeliaSonera. Alltför långtgående krav i dessa 
avseenden fördyrar en begärande operatörs verksamhet och minskar dess 
konkurrenskraft i relation till TeliaSonera.  

PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är nödvändigt att villkoren 
om ekonomisk säkerhet eller annan riskfördelning ska vara rimliga med 
utgångspunkt i objektiva och transparenta bedömningskriterier. Villkoren ska 
också avspegla den risk som TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels 
under pågående avtalsperiod.  

För att den begärande operatören ska kunna bedöma om villkoren är rimliga ur 
ett ekonomiskt hänseende ska TeliaSoneras villkor om ekonomisk säkerhet eller 
andra villkor om fördelning av ekonomisk risk mellan TeliaSonera och den 
begärande operatören vara tydliga och i normalfallet fastställas när avtal ingås. 
Detta gäller i fråga om hur prövningen av den begärande operatörens 
kreditvärdighet ska gå till och vilka steg som ska ingå i bedömningen. Oavsett 
när TeliaSonera riktar krav om ekonomisk säkerhet eller villkor om fördelning 
av risk mot en begärande operatör ska TeliaSonera ge operatören en 
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redogörelse för de omständigheter som i det enskilda fallet motiverar ett krav 
på säkerhet, liksom det underlag som läggs till grund för bedömningen. 

PTS vill för övrigt framhålla att en ekonomisk säkerhet eller annan 
riskfördelning vid varje tillfälle ska avspegla den risk som TeliaSonera löper mot 
sin avtalspart. Den ekonomiska säkerhetens storlek, eller annan riskfördelning, 
bör följaktligen reduceras i det fall TeliaSoneras avtalspart exempelvis förbättrar 
sin ekonomiska situation. 

8.1.16.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att krav på ekonomisk säkerhet 
och annan riskfördelning ska vara objektivt sett rimliga, är att tillgodose de 
begärande operatörernas behov av förutsägbara och rimliga villkor. Genom att 
TeliaSonera endast får uppställa rimliga krav på säkerhet minskas risken för 
orimliga och eventuella oförutsedda kostnader för operatörerna. Detta ökar i 
sin tur möjligheterna för operatörerna att agera konkurrenskraftigt. Beslutet att 
ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten främjar således syftet med LEK. 

TeliaSonera har en sådan marknadsmakt att företaget vid en avtalsförhandling 
kan uppställa krav på ekonomisk säkerhet som är orimliga eller endast ger den 
begärande operatören bristande förutsägbarhet. Myndigheten finner att 
operatörerna har ett stort behov av att endast objektiva, förutsägbara och 
rimliga krav på ekonomisk säkerhet uppställs av TeliaSonera. Ur operatörernas 
synvinkel ger möjligheten att anmäla orimliga krav på ekonomisk säkerhet till 
PTS därmed inte samma förutsägbarhet som den aktuella skyldigheten. PTS 
finner därför att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan de begärande operatörerna 
undvika att drabbas av orimliga och oförutsedda krav på ekonomisk säkerhet, 
vilket gynnar deras konkurrenskraft och möjlighet att etablera sig på 
marknaden. I avtalssituationer där parterna normalt inte är jämnstarka måste 
det ställas högre krav på att den starkare parten endast uppställer objektiva, 
rimliga och förutsägbara krav på ekonomisk säkerhet. Åläggandet är inte 
betungande i den utsträckning för TeliaSonera att företagets intresse skulle väga 
tyngre än de begärande operatörernas behov av rimliga villkor. PTS finner 
därför att fördelarna för operatörerna uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. 

8.1.17 Avtals giltighetstid, uppsägning och omförhandling 

En förutsättning för att säkerställa den begärande operatörens konkurrenskraft 
på slutkundsmarknaderna är att villkoren för tillgången till samtrafik är 
förutsägbara och således tydligt reglerade mellan TeliaSonera och operatören. 
Om villkoren är alltför långtgående eller ger alltför stort utrymme för tolkning, 
kan de användas av TeliaSonera på ett sätt som hindrar en effektiv konkurrens. 
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Villkoren uppfyller i så fall inte kravet på att TeliaSonera ska tillgodose varje 
operatörs begäran som ur ekonomiskt hänseende är rimlig.  

PTS finner därför att det finns ett behov av att säkerställa att TeliaSoneras 
villkor för avtalets giltighetstid samt för uppsägning och omförhandling är 
rimliga. 

När det gäller avtalets giltighetstid ska denna vara skälig, vilket enligt PTS 
innebär att giltighetstiden ska uppgå till minst tre månader.  

Enligt avtalsrättsliga principer är det endast väsentliga avtalsbrott som kan 
föranleda uppsägning av ett avtal. TeliaSonera har genom sin marknadsmakt 
möjlighet att genom uppsägning eller hot om uppsägning framtvinga oskäliga 
eller annars oförutsägbara villkor.  

PTS anser att det ur ekonomiskt hänseende är rimligt att endast en sådan 
omständighet som är av väsentlig natur för avtalet ska kunna leda till en 
uppsägning av samtrafikavtal. De avtalsbrott som kan leda till uppsägning ska 
vara av sådan natur att en uppsägning är en rimlig och adekvat åtgärd. 
Avtalsbrotten ska åtminstone till sin karaktär anges i avtalet. Utebliven 
betalning för utförda tjänster kan vara ett exempel på när uppsägning av avtalet 
kan vara en rimlig och adekvat åtgärd, i vart fall om risken för fortsatt utebliven 
betalning är hög. 

Det är även rimligt för en begärande operatör att avtalet stipulerar villkoren för 
ändring av samtrafikavtal och villkoren för omförhandling. Avtalet ska därför 
reglera dels på vilket sätt TeliaSonera och den begärande operatören ska inleda 
förhandlingar om nya villkor inom ramen för redan träffat avtal, dels hur de ska 
inleda förhandlingar om villkor för produkter och tjänster som inte omfattas av 
träffat avtal. Villkoren för omförhandling ska vara sådana att de möjliggör för 
den begärande operatören att inom pågående avtalsperiod nå en 
överenskommelse om fortsatt avtal. Om en operatör begär att ett avtal om 
samtrafik inte ska innehålla ett utrymme för TeliaSonera att ensidigt ändra i 
avtalsvillkor, ska detta i regel anses som ett rimligt villkor. 

8.1.17.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning   

PTS finner att skyldigheten, om avtalslängd, uppsägningsvillkor och 
ändringsvillkor m.m. är proportionerlig och uppvisar sådana likheter med 
skyldigheten om förutsägbara och rimliga krav på ekonomisk säkerhet att 
myndigheten i denna del hänvisar till proportionalitetsbedömningen enligt 
avsnitt 8.1.16.1. 
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8.1.18 Varje rimlig begäran ska tillgodoses 

 7. Skyldighet att bedriva samtrafik 
 

 3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om sådana 

tjänster och produkter som omfattas av punkten 1 endast när det finns 

objektivt sett godtagbara skäl för att vägra tillhandahållandet. 

Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt sett godtagbart 

skäl att vägra tillgodose en rimlig begäran  

• när det saknas tekniska möjligheter att genomföra tillhanda-

hållandet, 

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 

kommunikationsnät eller dess användare skadas,  

• när TeliaSonera kan visa att kommunikationsnätets 

driftsäkerhet och slutanvändarnas personliga integritet 

äventyras,  

• när den begärande operatören tillhandahåller TeliaSonera 

motsvarande tjänst eller produkt men där den begärande 

operatören uppställer sådana villkor för tillhandahållandet av 

sina tjänster/produkter som inte är rimliga, eller 

• när TeliaSonera inte får ersättning inom rimlig tid, eller det 

finns en avsevärd risk för att ersättning uteblir, för den trafik 

som utbyts eller kommer att utbytas över den begärande 

operatörens hopkopplingspunkt till TeliaSoneras 

kommunikationsnät. 
 

 

 

8.1.18.1 Vägran att leverera utan objektivt sett godtagbara skäl begränsar 
konkurrensen 

Om TeliaSonera vägrar att bedriva samtrafik med en annan operatör kan det få 
konkurrensbegränsande effekter. Utgångspunkten ska därför vara att 
TeliaSonera ska vara skyldig att tillgodose varje rimlig begäran om samtrafik. 
Men TeliaSonera får vägra att tillgodose en sådan begäran om samtrafik när det 
finns objektivt sett godtagbara skäl för en vägran. 

Utgångspunkten för de förhållanden som regleras i fråga om samtrafik bör vara 
att det är TeliaSoneras existerande infrastruktur och tjänster som blir föremål 
för begäran om tillträde. Huruvida det objektivt sett är godtagbart för 
TeliaSonera att vägra att tillhandahålla en begärd tjänst eller produkt när det 
behövs större anpassningar av infrastrukturen får bedömas i det enskilda fallet.  

PTS anser att det i ett enskilt fall kan finnas objektivt sett godtagbara skäl för 
TeliaSonera att vägra att tillgodose en rimlig begäran om samtrafik när 
TeliaSonera kan visa exempelvis att det saknas tekniska möjligheter att 
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tillgodose begäran, när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 
kommunikationsnät eller dess användare skadas eller när TeliaSonera kan visa 
att kommunikationsnätets integritet och driftsäkerhet äventyras. 161 

När den begärande operatören lämnar motsvarande tjänster till TeliaSonera kan 
det vidare vara objektivt sett godtagbart för TeliaSonera att vägra tillgodose en 
begäran, om den begärande operatören ställer krav på ersättning som mer än 
marginellt överstiger det pris som TeliaSonera tillämpar (så kallad reciprok pris-
sättning).  

Av avsnitt 8.1.12 framgår att det är rimligt att en operatör får ersättning för 
terminering av samtal av den operatör som överlämnar trafiken för terminering. 
TeliaSonera kan därför helt eller delvis vägra att tillgodose en begäran om 
samtrafik när den begärande operatören inte har betalat för trafik som 
överlämnats vid en hopkopplingspunkt som företaget har med den begärande 
operatören och det finns skäl att anta dels att betalning inte kommer att ske 
inom rimlig tid, dels att risken för fortsatt utebliven betalning är avsevärd.  

Även vid en initial avtalsförhandling kan det finnas objektivt sett godtagbara 
skäl för TeliaSonera att vägra tillgodose en begäran om samtrafik. Så kan vara 
fallet då risken redan under förhandlingsstadiet är hög för att den begärande 
operatören inte kommer att betala för den trafik som ska överlämnas, dvs. då 
den begärande operatören kan bedömas ha en alltför låg kreditvärdighet. Ett 
annat exempel är då den begärande operatören inte ställer tillfredställande (och 
rimlig) ekonomisk säkerhet för den trafik som ska överlämnas.  

Vad som ska anses rimligt att tillhandahålla ur främst ekonomiskt hänseende 
har förtydligats av PTS i främst skyldigheten 7.2 med motivering i avsnitten 
8.1.11-8.1.17.  

8.1.18.2 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att företaget får vägra att 
tillgodose en rimlig begäran om tjänster och produkter endast när det finns 
objektivt godtagbara skäl för vägran, är att utgångspunkten ska vara att 
operatörerna kan bedriva samtrafik med TeliaSonera. Genom att TeliaSonera 
inte utan objektivt godtagbara skäl kan vägra en rimlig begäran kan 
operatörerna normalt ges tillträde till TeliaSoneras infrastruktur och tjänster. 
Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att 
tillgodose ändamålet. 

TeliaSonera saknar incitament att ge tillträde till företagets infrastruktur och 
tjänster. För att möjliggöra att TeliaSonera, trots frånvaron av incitament, 
tillhandahåller tillträde såvida begäran är rimlig, är det nödvändigt att PTS 

                                                 
161 Se även prop. 2002/2003:110, s 378. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 181 
 

ålägger företaget den aktuella skyldigheten. PTS finner därför att det inte finns 
något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten förutsätts TeliaSonera kunna ge 
tillträde till infrastruktur och tjänster såvida det inte finns objektiva och rimliga 
skäl för vägran. Detta medför att tillträdande operatörernas möjlighet att 
etablera sig på marknaden underlättas, vilket dels är syftet med TeliaSoneras 
skyldighet att lämna tillträde, dels generellt främjar konkurrensen. PTS finner 
därför att fördelarna för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. 

8.1.19 Underrättelse om avsikt att vägra begäran 

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en annan operatörs 

begäran om sådana tjänster eller produkter som omfattas av punkten 

1, ska företaget utan dröjsmål skriftligen upplysa operatören om sin 

avsikt att vägra tillgodose begäran och ange skälen för sin vägran samt 

lämna sådan information att den begärande operatören kan avgöra om 

denne kan vidta åtgärder för att tillhandahållandet ska kunna ske. 

 

 

För att säkerställa att den begärande operatören får möjlighet att antingen vidta 
åtgärder så att ett avtal eller tillträde kan komma till stånd eller kan vända sig till 
PTS för tvistlösning eller tillsyn, finner PTS att skyldigheten om att bedriva 
samtrafik ska kompletteras med en skyldighet för TeliaSonera att utan dröjsmål 
underrätta den begärande operatören om sin avsikt att vägra att tillgodose 
begäran om att bedriva samtrafik och att ange skälen för vägran. Skyldigheten 
ska gälla oavsett om TeliaSonera uppfattar begäran som orimlig, och avslås på 
den grunden, eller om begäran uppfattas som rimlig men TeliaSonera har 
objektivt sett godtagbara skäl att vägra tillhandahållandet. Om en sådan 
skyldighet inte finns ökar risken för att TeliaSonera kan fördröja eller förhindra 
samtrafik. 

Ett exempel på när skyldigheten kan komma att tillämpas är om TeliaSonera 
skulle vägra samtrafik och som skäl för sin vägran åberopa att motparten har en 
sådan bristande kreditvärdighet eller betalningsförmåga att TeliaSonera kräver 
att ekonomisk säkerhet ställs före leverans. Om en sådan situation uppkommer 
ska TeliaSonera utan dröjsmål beskriva för motparten de omständigheter som 
enligt TeliaSonera motiverar krav på ekonomisk säkerhet och det underlag som 
TeliaSonera har lagt till grund för bedömningen.   

8.1.19.1 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att utan dröjsmål upplysa 
begärande operatör om sin avsikt att vägra att tillgodose en begäran om att 
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bedriva samtrafik samt ange skälen för vägran, är att öka begärande operatörers 
konkurrenskraft och underlätta deras etablering på marknaden. Detta är också 
syftet med TeliaSoneras tillträdesskyldighet. Beslutet att ålägga TeliaSonera den 
aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det 
allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden och kan därmed 
försvåra begärande operatörers etablering genom att inte upplysa dem om sin 
avsikt att vägra begäran eller att inte ange skälen för detta, vilket försvårar för 
operatörerna. För att tillgodose operatörernas behov av transparens och 
eventuella möjlighet att vidta åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet krävs 
således att TeliaSonera tydligt och i god tid anger skälen för sin vägran. PTS 
finner därför att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå 
ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten förutsätts TeliaSonera kunna 
tillgodose en begäran om samtrafik såvida det inte finns objektiva och rimliga 
skäl för vägran. Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att 
utan dröjsmål underrätta om avsikt att vägra begäran medför, uppvägs av 
begärande operatörs behov av att kunna bedriva samtrafik med TeliaSonera. 
PTS finner därför att fördelarna för begärande operatörer uppväger det intrång 
i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

8.2 Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning för direktförbindelse, 
operatörsaccess och samtalsoriginering 

 
8. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för 

direktförbindelse, samtalsoriginering och operatörsaccess. 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid 

tillhandahållandet av direktförbindelse, enligt skyldighet 7.1 a, och 

samtalsoriginering, enligt skyldighet 7.1 b, tillämpa kostnads-

orienterad prissättning enligt följande kriterier.  

a. i) 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 särkostnader hos 

en effektiv operatör som använder sig av modern teknik. 

Metoden inkluderar ett påslag för fördelade samkostnader 

som en effektiv operatör har under konkurrensmässiga 

förhållanden. Dock får inte fördelade samkostnader, vilka 

hade varit hänförliga till samtalstermineringstjänster, 

inkluderas som påslag vid beräkning av kostnadsorienterad 

prissättning för samtalsorigineringstjänster. 
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ii) De för priset relevanta kostnaderna är de kostnadsresultat 

som framgår av vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen för samtrafik i det fasta allmänna 

kommunikationsnätet, framtagen i enlighet med PTS 

föreskrifter (PTSFS 2004:5 senast ändrad genom PTSFS 

2013:2) om LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning (LRIC-föreskrifterna).. 

b. Från och med dagen för detta besluts ikraftträdande till och 

med den 31 december 2013 gäller, till skillnad från vad som 

anges i punkt a, dock följande. De för priset relevanta 

kostnaderna är till 6/7 de kostnadsresultat som framgår av 

PTS vid var tid senast fastställda version av hybridmodellen, 

som avses i punkt a, och till 1/7 de kostnadsresultat som 

framgår av PTS hybridmodell version 4.1. 

c. Avkastningskravet ska vid den kostnadsorienterade 

prissättningen vara beräknat enligt den s.k. WACC-metoden 

(Weighted Average Cost of Capital) baserad på CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

d. TeliaSonera får inte utforma sin prissättning på ett 

konkurrensbegränsande sätt. TeliaSoneras genomsnittliga 

pris per tjänst ska motsvara den genomsnittliga kostnaden 

per tjänst enligt vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen. Leverans och hyra ses som olika tjänster.  

2. TeliaSonera ska när företaget tillhandahåller operatörsaccess, 

enligt skyldighet 7.1 e, beräkna det kostnadsorienterade priset i 

enlighet med den s.k. FDC-metoden (FDC - Fully Distributed Cost) 

till faktiska (bokförda) historiska kostnader. Med historiska 

kostnader avses kostnader som operatören faktiskt har haft med 

beaktande av redan gjorda avskrivningar. 

 
 

8.2.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 och 12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 § samma kapitel förpliktas 
att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad prissättning eller 
annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av 
tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 5 § LEK visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller 
använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

En skyldighet enligt första stycket kan även avse en skyldighet för operatören 
att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse ska för-
enas med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmän-
heten. Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen 
ska framgå av beskrivningen. 
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En operatör som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning ska enligt 
tredje stycket samma bestämmelse visa att priserna är rättvisa och skäliga med 
hänsyn till kostnaderna och får åläggas att justera sina priser.  

I 4 kap. 12 § LEK anges att vid tillämpningen av 11 § ska hänsyn tas till den in-
vestering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 11 § ska 
utformas så att operatören får en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

8.2.2 TeliaSonera ska åläggas att tillämpa en kostnadsorienterad 
prissättning 

Tillgången till direktförbindelse, operatörsaccess och samtalsoriginering till ett 
pris som möjliggör konkurrens i efterföljande led är avgörande för att en 
operatör ska kunna tillhandahålla telefonitjänster till slutanvändare. Generellt 
sett finns det incitament, och således en potentiell risk, för att ett företag med 
ett betydande inflytande tillämpar överprissättning eller prisklämning i ett 
marknadsled för att försvåra för sina konkurrenter i nästkommande 
marknadsled och/eller genom att korssubventionera.  

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden Fast samtalsoriginering 
medför enligt PTS en risk för att företaget tillämpar överprissättning eller 
prisklämning, vilket missgynnar andra operatörer på marknaderna och även, i 
sista hand, slutanvändarna. Dessutom är incitamentet för TeliaSonera att sänka 
priserna för samtrafik begränsat eftersom höga priser på samtrafik inte i första 
hand drabbar de egna slutanvändarna, utan i stället höjer konkurrenternas kost-
nader och gör dessa mindre konkurrenskraftiga.  

När PTS har att ta ställning till vilken form av prisreglering som ska åläggas för 
tillträde till samtrafik ingår det i myndighetens övervägande att beakta de 
effekter som prisregleringen kan ha på både kort och lång sikt. PTS måste å ena 
sidan ta hänsyn till bland annat att slutanvändarna har ett intresse av låga priser 
samt att det finns ett behov av en ökad tjänstekonkurrens och infrastruktur-
konkurrens. Å andra sidan måste PTS beakta att en skyldighet för TeliaSonera 
att tillhandahålla samtrafik till ett för högt, eller för lågt pris, kan påverka såväl 
företagets incitament att investera i infrastruktur som snedvrida konkurrensen.  

En felaktig prissättning kan således leda till ett över- eller underutnyttjande av 
TeliaSoneras kommunikationsnät och det är därför viktigt att prisregleringen av 
samtrafik är neutral i förhållande till investeringar i annan infrastruktur. 
TeliaSonera måste också få en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

Avsikten med en kostnadsorienterad prissättning är att neutralisera en operatörs 
möjligheter att ta ut för höga priser eller utöva prispress, eller på annat sätt 
motverka att en effektiv konkurrens utvecklas. PTS gör därför bedömningen att 
TeliaSonera, med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ LEK, ska åläggas en skyldighet att 
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kostnadsorientera sin prissättning vid tillhandahållandet av sådan 
direktförbindelse och samtalsoriginering som omfattas av detta beslut. 

8.2.3 LRIC-metoden lämplig för direktförbindelse och 
samtalsoriginering 

Kostnadsorienterad prissättning kan beräknas enligt olika metoder. TeliaSonera 
har för de nu aktuella tjänsterna sedan den 6 juli 2004162 varit ålagd att tillämpa 
kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC163. 

En prisreglering i form av kostnadsorientering baserad på LRIC-metoden 
innebär att grossistpriset fastställs på basis av en effektiv operatörs kostnader, 
samtidigt som rimlig avkastning medges på investerat kapital.  

På en marknad som kännetecknas av effektiv konkurrens kan en operatör inte 
belasta köparna med de faktiska kostnaderna om operatören har gjort felinves-
teringar eller bedriver verksamhet ineffektivt. LRIC-metoden avser att eliminera 
möjligheten att basera prissättningen på kostnader som har sin grund i 
ineffektiviteter i verksamheten. Enligt LRIC-metoden får den operatör som 
ålagts kostnadsorienterad prissättning för en viss tjänst täckning för sina 
relevanta kostnader under förutsättning att verksamheten bedrivs effektivt. 

Vid en beräkning enligt LRIC-metoden är utgångspunkten vanligtvis 
nukostnaden/återanskaffningsvärdet för att beräkna kapitalbasen. Detta beror 
på att en operatör som är verksam på en marknad med effektiv konkurrens inte 
prissätter sina tjänster baserat på historiska kostnader, utan anpassar sina priser 
efter den prisnivå som konkurrerande operatörer med modern och effektiv 
utrustning sätter.  

I förarbetena till LEK uttalas att LRIC-metoden ger mer rättvisande investe-
ringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och därför bidrar till 
en effektiv konkurrens på lång sikt.164 

EU-kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att använda LRIC-
metoden för beräkning av kostnadsorienterat pris för bland annat samtrafik.165 
Dessutom har EU-kommissionen i maj 2009 antagit en rekommendation om en 
LRIC-metod för beräkningen av kostnaden för termineringsavgifter i fasta och 
mobila kommunikationsnät inom EU. Rekommendationen har antagits i syfte 
att öka harmoniseringen genom att anvisa medlemsstaternas 
regleringsmyndigheter en gemensam metod som ger ökad rättssäkerhet och de 
rätta incitamenten för potentiella investerare. Dessutom syftar 

                                                 
162 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, d 
163 Long Run Incremental Cost 
164 Se prop. 2002/03:110 s. 198. 
165 Se ”Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associated services”, 
COM (1999) 539. 
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rekommendationen till att minska regleringsbördan för befintliga operatörer 
som är verksamma i flera medlemsstater.166 

I likhet med EU-kommissionen gör PTS, enligt vad som anförs ovan, 
bedömningen att kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden för 
samtrafik, inklusive direktförbindelse och originering, är den form av 
prisreglering som bäst tar hänsyn till de kortsiktiga och långsiktiga 
överväganden som ska göras för att ge slutanvändarna en så förmånlig situation 
som möjligt när det gäller urval, pris och kvalitet för telefonitjänster. PTS finner 
vidare att en tillämpning av kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-
metoden på samtrafikmarknaderna leder till att priset ger neutrala 
investeringsincitament, vilket är viktigt för att främja konkurrensen. TeliaSonera 
ska följaktligen åläggas att tillämpa en LRIC-metod vid sin prissättning.  

8.2.4 PTS LRIC-metod 

PTS utfärdar föreskrifter om LRIC-metoden för beräkning av 
kostnadsorienterad prissättning. Enligt föreskrifterna tar PTS fram en 
hybridmodell för beräkning av de kostnadsresultat som är relevanta att lägga till 
grund för ett kostnadsorienterat pris beräknat enligt LRIC-metoden. PTS 
använder sig av en metod som avspeglar en effektiv operatörs kostnader för ett 
bygga ett kommunikationsnät med modern teknik och på så vis beräkna det 
kostnadsorienterade priset enligt LRIC-metoden.  

I praktiken har PTS använt två olika slag av modeller, nämligen en top down-
modell och en bottom up-modell. Den s.k. top down-modellen utgår från 
TeliaSoneras befintliga nätstruktur och verksamhet men tillgångarnas värde 
justeras till nyanskaffningsvärden i överensstämmelse med kostnaden för 
modern och effektiv teknik. Den s.k. bottom up-modellen utgår från hur en tänkt 
effektiv operatör med modern teknik skulle bygga ut sitt kommunikationsnät 
idag. Denna modell tar PTS fram i samarbete med TeliaSonera och andra 
operatörer.  

Myndigheten har för beräkningen av kostnadsresultat enligt LRIC-metoden valt 
att kombinera top down-modellen och bottom up-modellen för att utforma en 
sammanvägd modell av en effektiv och modern operatör – PTS hybridmodell. 
De två modellerna kombineras för att ge en balanserad syn på vad det skulle 
kosta för en effektiv operatör av TeliaSoneras storlek att bygga och driva ett 
kommunikationsnät idag. Balansen uppnås genom att hybridmodellen både tar 
hänsyn till bottom up-modellen, , och top down-modellen, som baseras på 
TeliaSoneras faktiska kommunikationsnät. Riktlinjer för modellens utformning 
publiceras i publika samråd och finns på PTS webbplats (www.pts.se). 

                                                 
166 EU-kommissionens rekommendation om termineringstaxor, skäl 4. 
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8.2.5 Inget extra påslag för samkostnader på samtalsoriginering 

8.2.5.1      Bakgrund till hanteringen av samtalstermineringens samkostnader  

Från och med att de nya skyldighetsbesluten för fast samtrafik träder i kraft 
kommer kostnadsresultaten för samtalsterminering att baseras på långsiktiga 
trafikrelaterade särkostnader för en effektiv operatör som använder sig av 
modern teknik. Därmed får inte samkostnader ingå i kostnadsunderlaget för 
samtalstermineringen. 

Eftersom samtalsterminering och samtalsoriginering historiskt sett varit 
spegelbilder till varandra utifrån ett kostnadsperspektiv uppkommer frågan hur 
det reglerade priset för samtalsoriginering ska beräknas, samt om och i så fall i 
vilken utsträckning samtalsorigineringen istället ska bära dessa samkostnader. 
Rekommendationen om regleringen av termineringstaxor i fasta och mobila 
kommunikationsnät167 omfattar inte samtalsoriginering och anger inte heller 
explicit hur samtalstermineringens samkostnader ska hanteras. EU-
kommissionen uttrycker däremot i förklaringsdokumentet168 till 
rekommendationen att terminerande operatörer har möjlighet att söka täckning 
för sina kostnader på oreglerade slutkundsmarknader utan att för den delen 
specificera på vilka slutkundsmarknader denna täckning kan erhållas. 

Samtliga terminerande operatörer kommer att erhålla en lägre fast 
samtalstermineringsintäkt per minut till följd av införandet av särkostnad. 
Samtidigt kommer samtliga operatörers samtalstermineringskostnad per minut 
också att bli lägre. Avgörande för om en operatör kommer att vinna eller 
förlora på övergången avgörs av vilken nettotrafik respektive operatör har till 
och från olika kommunikationsnät. Bortsett från trafikbalansen så blir 
konsekvensen vid införande av särkostnad densamma för terminerande 
operatörer så länge det finns en slutkundsrelation i botten, dvs. att de är 
vertikalt integrerade. I den situationen har samtliga operatörer en möjlighet att 
söka täckning för samkostnaderna gentemot sina egna slutkunder för den fasta 
telefonin i enlighet med vad EU-kommissionen uttrycker i sitt 
förklaringsdokument till rekommendationen. 

Avseende den fasta telefonin finns dock idag situationer där den terminerande 
operatören inte till fullo är vertikalt integrerad som t.ex. när den terminerande 
operatören har förvalsoperatörer i sitt nät. I den situationen bryts 
slutkundsrelationen i fråga om trafikdelen. När den terminerande operatören 
dessutom har en skyldighet att tillhandahålla grossistabonnemang för den fasta 
telefonin (GTA) bryts slutkundsrelationen både i trafikdelen och i 
abonnemangsdelen. Det innebär att den operatören inte direkt och inte heller 
fullt ut har möjlighet att söka täckning för samkostnaderna via den fasta 
telefonin från slutkunder som valt annan tjänsteleverantör via förval eller GTA. 

                                                 
167 EU-kommissionens rekommendation om termineringstaxor. 
168 EU-kommissionens förklaringsdokument från 2009. 
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En övergång till en reglering som endast medger ersättning för särkostnader för 
fast terminering är enligt PTS motiverat eftersom det ger förutsättningar för 
lägre slutkundspriser, förbättrar konkurrensen och är positivt för 
samhällsekonomin. På grossistmarknaden är terminering ett nollsummespel där 
kostnader och intäkter för terminering transfereras mellan operatörer beroende 
på vilka trafikvolymer som har utväxlats. PTS anser också att det är av vikt att 
hanteringen av de samkostnader som exkluderas från samtalstermineringen inte 
i sin tur snedvrider konkurrensen till men för slutkunderna. 

EU-kommissionen uttrycker i sin rekommendation att de nationella 
regleringsmyndigheterna ska se till att främja konkurrens genom att bland annat 
se till att alla användare får maximalt utbyte när det gäller urval, pris och kvalitet 
på tjänster samt att det inte uppstår någon snedvridning eller begränsning av 
konkurrensen.169 

EU-kommissionen har också i ett antal kommentarer avseende olika länders 
notifieringar av hanteringen av samtalstermineringens samkostnader tydligt 
uttryckt sin ståndpunkt. Exempelvis uttryckte EU-kommissionen följande till 
Danmark som avsåg att fördela samtalstermineringens samkostnader till 
grossistprodukten för telefoniabonnemang. 

The Commission notes that DBA proposes to apply pure BU-LRIC to derive the 
costs of fixed termination services in Denmark. Furthermore the Commission 
notes that DBA proposes to attribute part of the unrecoverable costs of fixed call 
termination to other regulated services, namely to Wholesale Line Rental.  

The Commission observes that NRAs apply a variety of approaches with regard to 
the allocation of costs which may no longer be accounted for through a pure BU-
LRIC model for call termination in the fixed networks. Some NRAs are 
considering to increase the prices of other regulated services such as wholesale call 
origination or, as in the current case WLR. Others consider that such costs should 
be attributed to and recovered from other unregulated services. 

Against this background, while highlighting that costs not accounted for in prices 
for fixed termination services should not, in principle, be allocated to other 
regulated services by NRAs, the Commission notes that under Article 7 of the 
Framework Directive NRAs have to contribute to the development of the internal 
market by working with each other and with the Commission and BEREC in a 
transparent manner so as to ensure the consistent application, in all Member States, 
of the provision of this Directive and Specific Directives. In particular, NRAs shall 
work with the Commission and BEREC to identify the types of instruments and 
remedies best suited to address particular types of situations in the marketplace.170 

                                                 
169 EU-kommissionens rekommendation om termineringstaxor, skäl 8. 
170 https://circabc.europa.eu/sd/d/3cb85511-fc20-4f92-b861-4376af7704e9/DK-2012-
1385_1391%20Adopted_EN.pdf 
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EU-kommissionen uttrycker således en tydlig ståndpunkt där den principiellt 
inte anser att samtalstermineringens samkostnader ska fördelas till andra 
reglerade produkter. EU-kommissionen har till andra medlemsländer uttryckt 
motsvarande ståndpunkt där det varit fråga om att samtalstermineringens 
samkostnader läggs på andra reglerade marknader. 

8.2.5.2      Huvudsakliga alternativ för hantering av samtalstermineringens 
samkostnader 

Med beaktande av ovan har PTS i frågan om hanteringen av 
samtalstermineringens samkostnader övervägt följande alternativ: 

• Fördelning av samtalstermineringens samkostnader till tredje parts 
samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät. 

• Fördelning av samtalstermineringens samkostnader till den totala 
volymen samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät. 

• Ingen fördelning av samtalstermineringens samkostnader till 
samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät. 

PTS har dessutom övervägt alternativet att bibehålla den historiska spegelbilden 
av samtalsoriginering och samtalsterminering. Det skulle innebära att 
särkostnad även skulle införas avseende samtalsorigineringen. Myndigheten 
konstaterar dock att detta alternativ skulle innebära en alltför ingripande åtgärd 
gentemot TeliaSonera, varför det inte är aktuellt att vidare överväga detta. 

8.2.5.3      Fördelning av samtalstermineringens samkostnader till tredje parts 
samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät 

Alternativet att fördela samtalstermineringens samkostnaderna endast till tredje 
parts samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät bedömer PTS 
inte heller vara ett reellt alternativ. Detta främst mot bakgrund av att det skulle 
medföra att TeliaSonera får en garanterad täckning för samtalstermineringens 
totala samkostnad på en annan reglerad grossistmarknad. Det skulle också 
innebära att köparna av samtalsoriginering skulle få stå för en oproportionerligt 
hög kostnad med negativa konsekvenser för konkurrensen och slutkunderna. 
Samtidigt skulle andra terminerande operatörer inte få samma garanterade 
täckning för sina motsvarande kostnader med mindre än att de höjer sina priser 
ut mot sina slutkunder.  Det skulle ge TeliaSonera en konkurrensfördel, 
eftersom företaget skulle få motsvarande täckning via den reglerade 
samtalsorigineringen utan att behöva höja sina egna slutkundspriser. 

8.2.5.4      Fördelning av samtalstermineringens samkostnader till den totala 
volymen samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät 

Alternativet att fördela samtalstermineringens samkostnader till den totala 
volymen samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät skulle 
innebära att samtalstermineringens samkostnader fortsatt skulle belasta förvals- 
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och GTA-operatörer. Detta skulle dock ske till en lägre grad än om 
fördelningen endast skulle ske till tredjeparts samtalsoriginering. I denna 
situation skulle TeliaSonera också få en garanterad ersättning för viss del av 
samtalstermineringens samkostnader. Förvals- och GTA-operatörerna skulle 
med detta alternativ å ena sidan få bära motsvarande kostnad som den 
nätägande operatören har, vilket i sig skulle vara mer rättvisande i förhållandet 
mellan TeliaSonera och förvals- samt GTA-operatörerna. Å andra sidan får 
förvals- och GTA-operatörerna bära den kostnad som utan införande av 
särkostnad skulle burits av de operatörer som terminerar samtal i TeliaSoneras 
fasta kommunikationsnät, vilket i sig skulle vara en omfördelning som påverkar 
förvals- och GTA-operatörerna negativt. 

PTS anser det vara av större vikt att med detta alternativ bedöma TeliaSoneras 
förhållande till andra terminerande operatörer. Till skillnad från andra 
terminerande operatörer skulle TeliaSonera i denna situation få en fördel 
genom den garanterade ersättningen via den reglerade samtalsorigineringen. 
Andra terminerande operatörer skulle inte få samma garanterade ersättning för 
motsvarande del av deras samkostnader för samtalsterminering utan skulle 
tvingas söka sådan ersättning mot egna slutkunder. Det skulle ge TeliaSonera en 
konkurrensfördel gentemot andra terminerande operatörer. 

PTS bedömer att en fördelning av samtalstermineringens samkostnader till den 
totala volymen samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät 
skulle få oönskade effekter på konkurrensen gentemot andra terminerande 
operatörer som inte skulle få samma garanterade ersättning som TeliaSonera. 
Förhållandet mellan TeliaSonera och andra terminerande operatörer väger 
enligt myndigheten tyngre än förhållandet mellan TeliaSonera och förvals- samt 
GTA-operatörer.   

8.2.5.5      Ingen fördelning av samtalstermineringens samkostnader till 
samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta kommunikationsnät 

PTS anser att det mest lämpliga alternativet är att inte fördela 
samtalstermineringens samkostnader till samtalsoriginering i TeliaSoneras fasta 
kommunikationsnät. Detta alternativ skulle visserligen kunna medföra att 
förvals- och GTA-operatörerna får en viss fördel gentemot TeliaSonera 
eftersom de inte nödvändigtvis skulle bära samma kostnader som TeliaSonera. 
PTS väger detta mot att andra terminerande operatörer skulle få en nackdel om 
TeliaSonera med en fördelning skulle få garanterad täckning för hela eller delar 
av samtalstermineringens samkostnader via den reglerade samtalsorigineringen. 

PTS har bedömt huruvida åtgärden att inte fördela några av 
samtalstermineringens samkostnader till originering skulle få en snedvridande 
effekt på konkurrensen till men för slutkunderna. PTS har av denna anledning 
analyserat TeliaSoneras andelar för den fasta telefonin.    
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Enligt PTS statistik för första halvåret 2012 fanns totalt 4 321 000 fasta 
telefoniabonnemang på den svenska marknaden. Av dessa abonnemang hade 
TeliaSonera 2 643 700, vilket motsvarar en andel på drygt 61 %. Antalet GTA-
abonnemang uppgick samtidigt till 698 000, vilket motsvarar en andel på drygt 
26 % av TeliaSoneras abonnemang. Samtidigt fanns det förvalsoperatörer i 
TeliaSoneras nät som totalt hade 171 000 kunder, vilket motsvarar drygt 6 % av 
TeliaSoneras abonnemang. 

Enligt PTS statistik för helåret 2011 så uppgick den totala intäkten för den fasta 
telefonin till drygt 13 miljarder kronor. Cirka 6,3 miljarder kronor av dessa 
intäkter utgjordes av fasta avgifter och cirka 6,7 miljarder kronor utgjordes av 
rörliga avgifter. TeliaSoneras fasta avgifter uppgick till cirka 4,4 miljarder 
motsvarande 70 % av den kategorin. Samtidigt uppgick TeliaSoneras rörliga 
avgifter till cirka 4,1 miljarder kronor motsvarande 61 % av den kategorin. 
TeliaSoneras andel av marknadens totala intäkt för fast telefoni uppgick under 
2011 till cirka 65 %. 

Enligt PTS statistik för helåret 2011 uppgick den totala utgående trafiken för 
fast telefoni till 17,8 miljarder minuter. Av dessa minuter hade TeliaSonera 10,2 
miljarder minuter, vilket motsvarar en andel på drygt 57 %. 

PTS kan konstatera att TeliaSonera är en operatör som har betydande 
marknadsandelar för den fasta telefonin när det gäller abonnemang, intäkter 
och trafik. Inflytandet innebär också att TeliaSonera har stordrifts- och 
skalfördelar som andra operatörer inte har på den marknaden. 

Om storleken på samtalstermineringens samkostnader ställs i relation till 
TeliaSoneras storlek på marknaden för fast telefoni framgår det att 
samtalstermineringens samkostnader endast utgör några tiondels procent av 
TeliaSoneras slutkundsintäkter på marknaden. PTS kan också konstatera att 
marknaden har en relativt hög marginal för fasta samtal, vilket inkluderar 
TeliaSonera. Detta utifrån den genomsnittliga intäkten per minut171 marknaden 
har från slutkunderna ställt mot den kostnad172 som uppstår för operatörerna i 
samband med framförandet av samtal i näten.  

Mot bakgrund av den relativa storleken på samtalstermineringens samkostnad 
och den marginal som marknaden har för fasta samtal bedömer PTS  att 
TeliaSonera inte skulle behöva höja sina slutkundspriser för fast telefoni för att 
få täckning för samtalstermineringens samkostnader.  

                                                 
171 Samtalsintäkter för nationella fasta samtal till nationella fasta och mobila nät delat med motsvarande 
utgående trafikminuter enligt Svensk telemarknad 2011 
172 Den reglerade nivån för fast samtalsoriginering och fast och mobil samtalsterminering. 
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8.2.5.6      Sammanvägd bedömning 

PTS bedömer sammanfattningsvis med hänsyn till ovan förda resonemang att 
alternativet, att inte fördela de samkostnader till samtalsoriginering som hade 
varit hänförliga till samtalsterminering, inte skulle få sådana snedvridande 
effekter på konkurrensen på marknaden för fast telefoni som skulle påverka 
slutkunderna negativt. PTS finner därför att TeliaSonera inte får fördela de 
samkostnader till samtalsoriginering som hade varit hänförliga till 
samtalsterminering i företagets fasta kommunikationsnät.  

8.2.6 Tillämpning av PTS övergångstrappa 

En övergång till en kalkylmodell baserad på NGN får stora effekter på 
samtrafikpriserna. PTS har därför, vilket framgår av LRIC prismetod för 
grossistprodukter rev d173 (prismetod rev d), ansett det nödvändigt att för den 
fasta samtrafiken införa en sexårig övergångstrappa från 2008 till 2014 för 
infasning av kostnader baserade på ett NGN-nät. Bedömningen av 
samtrafikpriserna kommer således att uteslutande vara baserade på NGN från 
och med den 1 januari 2014, dvs. slutet av trappan reflekterar kostnaderna för 
ett NGN-nät fullt ut. 
 
Av LRIC prismetod för grossistprodukter rev g174 (prismetod rev g) framgår att 
PTS fortsatt gör bedömningen att övergångstrappan, som myndigheten 
kommunicerade i prismetod rev d, ska bibehållas med nuvarande steg fram till 
och med 2014.  

Prismetod rev g 

Kostnadsorienterat pris 
för respektive år 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kostnad för samtrafik 
enligt Hybridmodellen* 

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7** 7/7** 

Kostnad för samtrafik 
enligt Hybridmodellen v 
4.1. 

6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7 

* beräknat enligt vid var tid gällande hybridmodell  
** terminering beräknat enligt särkostnad 

 
De skäl som föranledde att PTS införde övergångstrappan är oförändrade och 
ett avsteg från övergångstrappan skulle försämra förutsägbarheten på 
marknaden. Sammanfattningsvis anser PTS därför att det fortfarande är 
lämpligt att bibehålla den övergångstrappa som kommunicerats tidigare. 

8.2.7 Avkastningskravet ska beräknas enligt WACC-metoden 

För att TeliaSonera ska få en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen 
inkluderar beräkningarna av kostnadsresultat, kalkylräntan som en parameter. 

                                                 
173 LRIC prismetod för grossistprodukter – rev d, 24 april 2008, dnr 07-3652/23. 
174 LRIC prismetod för grossistprodukter – rev g, 26 maj 2011, dnr 10-420. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 193 
 

För att åstadkomma korrekta incitament till nya investeringar är det av central 
betydelse att avkastningsnivån hamnar på en lämplig nivå. En för låg 
avkastningsnivå skulle kunna innebära att investeringar i den aktuella 
infrastrukturen inte blir attraktiva för investerare. En för hög avkastningsnivå 
skulle kunna innebära att det reglerade företaget får övervinster, eller allt för 
hög avkastning.  

En utbredd metod både bland regulatoriska myndigheter175 och inom branschen 
för att beräkna avkastningskrav är den så kallade WACC-metoden176 baserad på 
CAPM177. Metoden används idag av PTS för att beräkna den kalkylränta som 
ingår i beräkningarna av ett kostnadsorienterat pris enligt LRIC-metoden.  

PTS anser att avkastningsnivån på kapitalinvesteringen ska beräknas utifrån 
WACC-metoden baserad på CAPM vid tillämpningen av kostnadsorienterad 
prissättning enligt LRIC-metoden, eftersom WACC-metoden baserad på 
CAPM innebär att TeliaSoneras pris för samtalsterminering inkluderar en 
adekvat riskpremie. 

Nivån på avkastningskravet fastställs dock inte i detta beslut utan beräknas 
inom ramen för PTS översyn av hybridmodellen. 

8.2.8 TeliaSonera tillåts en viss flexibilitet i sin prissättning 

PTS kan konstatera att marknaden i stort är i ständig förändring. Det innebär 
att den prissättning och de affärsmodeller som tillämpas idag inte nödvändigtvis 
är de mest lämpliga under hela beslutets giltighetstid. Av den anledningen 
bedömer myndigheten det som rimligt att ge viss flexibilitet i prissättningen av 
de reglerade samtrafiktjänsterna som omfattas av detta beslut.  

Den flexibilitet som tillåts ligger inom ramen för respektive samtrafiktjänst. 
Sammantaget gäller att det genomsnittliga priset per tjänst ska motsvara den 
genomsnittliga kostnaden per tjänst enligt hybridmodellen. 

Oavsett i vilken utsträckning flexibiliteten utnyttjas så gäller att den inte får 
användas på ett konkurrensbegränsande och diskriminerande sätt.  

8.2.9 FDC-metoden lämplig för operatörsaccess 

Skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla operatörsaccess är främst avsedd 
att säkerställa att operatörsaccess kan etableras vid avsaknad av en alternativ 
infrastruktur. Genom att använda en FDC-metod till historiska bokförda 
värden får den som ålagts en skyldighet att kostnadsorientera sin prissättning en 

                                                 
175 Principles of Implementation and Best Practice, PIB, framtaget av Independent Regulators Group 
(IRG). 
176 WACC är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital. 
177 CAPM är en förkortning för Capital Asset Pricing Model. CAPM är en modell som beskriver 
sambandet mellan risk och avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj. 
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ersättning för samtliga relevanta kostnader för att tillhandahålla den aktuella 
tjänsten. En kund som köper den prisreglerade produkten kommer att betala 
vare sig mer eller mindre än de historiska kostnaderna för att ta fram 
produkten. Vid en sådan reglering tar därför värderingen av kapitalbasen 
hänsyn till att tillgångarna i företaget helt eller delvis är avskrivna. En 
prisreglering baserad på de historiska kostnaderna ger TeliaSonera sålunda full 
täckning för de investeringar företaget gjort med hänsyn till behovet av en 
rimlig avkastning. Risken vid nyinvesteringar kommer därför att vara något 
lägre vid en prisreglering baserad på historiska kostnader jämfört med en 
prisreglering baserad på återanskaffningskostnader. Detta eftersom osäkerheten 
kring en investering minskar tack vare att hela investeringskostnaden kommer 
att kunna återvinnas.   

PTS bedömer, mot bakgrund av det ovan angivna, att ett kostnadsorienterat 
pris enligt FDC-metoden till faktiska historiska kostnader är den form av 
prisreglering som bäst tar hänsyn till de kortsiktiga och långsiktiga 
överväganden som ska göras för att ge slutkunderna en så förmånlig situation 
som möjligt, i termer av urval av tjänster samt pris och kvalitet på dessa tjänster. 
Prissättning av nätkapacitet i form av operatörsaccess har därför beräknats 
enligt ett kostnadsorienterat pris med utgångspunkt i FDC-kalkyl med 
historiska kostnader som grund. PTS anser därmed att operatörsaccess ska 
prisregleras genom FDC.   

8.2.10 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

8.2.10.1 Kostnadsorienterad prissättning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att enligt LRIC-metoden 
kostnadsorientera sin prissättning är att begärande operatörer ska erbjudas 
tillgång till samtalsoriginering och direktförbindelse till ett konkurrenskraftigt 
pris. När operatörerna erbjuds samtrafik till konkurrenskraftiga villkor skapas 
förutsättningar för konkurrens på slutkundsmarknaden. Beslutet att ålägga 
TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose syftet med 
ändamålet. 

TeliaSonera har ovan ålagts en skyldighet att tillhandahålla samtalsoriginering 
och direktförbindelse. För att denna skyldighet ska tillgodose ändamålet kan det 
vara nödvändigt att kombinera skyldigheten med en prisreglering. Ett företag 
med betydande inflytande på marknaden kan utnyttja sin marknadsmakt med 
följd att framväxten av effektiv konkurrens hämmas. För att TeliaSonera inte 
ska utnyttja sin ställning och erbjuda samtalsoriginering och direktförbindelse 
till ett pris som inte är fördelaktigt för konkurrensen på marknaden anser PTS 
att skyldigheten måste förenas med en skyldighet att erbjuda samtalsoriginering 
och direktförbindelse till ett kostnadsorienterat pris. PTS anser inte att ett 
tillhandahållande utan en prisreglering skulle tillgodose konkurrensmålen lika 
effektivt varför PTS inte anser att det finns något mindre ingripande alternativ 
för att uppnå ändamålet. 
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Skyldigheten att erbjuda samtalsoriginering och direktförbindelse till ett 
kostnadsorienterat pris enligt LRIC-metoden är ingripande för TeliaSonera. 
Skyldigheten motiveras dock av att tillgången till direktförbindelse, 
operatörsaccess och samtalsoriginering till ett pris som möjliggör konkurrens i 
efterföljande led är avgörande för att en operatör ska kunna tillhandahålla 
telefonitjänster till slutanvändare. Generellt sett finns det en risk för att ett 
företag med ett betydande inflytande tillämpar överprissättning, eller priskläm-
ning i ett marknadsled för att försvåra för sina konkurrenter i nästkommande 
marknadsled och/eller genom att korssubventionera. TeliaSoneras betydande 
inflytande medför, såsom PTS konstaterat ovan, en risk för att företaget 
tillämpar överprissättning eller prisklämning, vilket missgynnar andra operatörer 
på marknaderna och även, i sista hand, slutanvändarna. PTS anser därför att 
den fördel som det innebär för begärande operatörer att kunna erhålla 
samtalsoriginering och direktförbindelse till konkurrenskraftiga villkor uppväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en prisreglering medför.  

Sammanfattningsvis anser PTS att beslutet att ålägga TeliaSonera en skyldighet 
att enligt LRIC-metoden kostnadsorientera priset för samtalsoriginering och 
direktförbindelse står i rimligt förhållande till de mål som uppställs i LEK och 
således inte strider mot proportionalitetsprincipen.  

Motsvarande bedömning görs för åläggandet att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning enligt FDC-metoden för operatörsaccess. 

8.2.10.2 Ingen fördelning av samkostnader till samtalsoriginering som hade 
varit hänförliga till samtalsterminering 

Syftet med att inte medge en fördelning till samtalsorigineringen av de 
samkostnader vilka hade varit hänförliga till samtalstermineringen, är att 
förhindra en negativ påverkan på konkurrensen på marknaden för fast telefoni 
till men för slutanvändarna. Åtgärden är således ägnad att tillgodose syftet med 
ändamålet. 

TeliaSonera har enligt ovan ålagts en skyldighet att kostnadsorientera sin 
prissättning för fast samtalsoriginering enligt LRIC-metoden med påslag för 
relevanta samkostnader. Relevanta samkostnader inkluderar inte samkostnader 
som hade varit hänförliga till samtalsterminering. PTS bedömer att ett sådant 
påslag skulle ge TeliaSonera en garanterad täckning från en annan reglerad 
grossisttjänst av hela eller delar av samtalstermineringens samkostnader som 
andra terminerande operatörer inte skulle få annat än om de skulle höja sina 
slutkundspriser. Detta skulle enligt PTS ha en negativ påverkan på 
konkurrensen och motverka förutsättningarna för lägre slutkundspriser. För att 
syftet ska kunna uppnås, dvs. förutsättningar för lägre slutkundspriser, 
förbättrad konkurrens och en positiv effekt för samhällsekonomin, finner PTS 
att det inte finns något mindre ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i 
detta avseende. 



Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
 

  

Post- och telestyrelsen 196 
 

PTS anser därför att de fördelar som åtgärden medför uppväger de nackdelar i 
TeliaSoneras verksamhet som blir en följd av att inte medge en fördelning till 
samtalsorigineringen av de samkostnader, vilka hade varit hänförliga till 
samtalstermineringen. 
 

8.3 Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning för fast samtalsterminering 

 9. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för fast 

samtalsterminering 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid 

tillhandahållandet av samtalsterminering, enligt skyldighet 7.1 c, 

tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt följande kriterier.  

a. i) 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.  

 

ii) De för priset relevanta kostnaderna är de kostnadsresultat 

som framgår av vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen för samtrafik i det fasta allmänna 

kommunikationsnätet, framtagen i enlighet med PTS 

föreskrifter (PTSFS 2004:5 senast ändrad genom PTSFS 

2013:2) om LRIC-metoden för beräkning av 

kostnadsorienterad prissättning (LRIC-föreskrifterna). 

b. Från och med dagen för detta besluts ikraftträdande till och 

med den 31 december 2013 gäller, till skillnad från vad som 

anges i punkt a, dock följande. De för priset relevanta 

kostnaderna är till 6/7 de kostnadsresultat som framgår av 

vid var tid senast fastställda version av hybridmodellen som 

avses i punkt a och till 1/7 de kostnadsresultat som framgår 

av PTS hybridmodell version 4.1. 

c. Avkastningskravet ska vid den kostnadsorienterade 

prissättningen vara beräknat enligt den s.k. WACC-metoden 

(Weighted Average Cost of Capital) baserad på CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

d. TeliaSonera får inte utforma sin prissättning på ett 

konkurrensbegränsande sätt. TeliaSoneras genomsnittliga 

pris per tjänst ska motsvara den genomsnittliga kostnaden 

per tjänst enligt vid var tid senast fastställda version av 

hybridmodellen. Leverans och hyra ses som olika tjänster.  
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8.3.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 och 12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 § samma kapitel förpliktas 
att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad prissättning eller 
annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av 
tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 5 § LEK visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller 
använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

En skyldighet enligt första stycket kan även avse en skyldighet för operatören 
att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse ska för-
enas med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmän-
heten. Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen 
ska framgå av beskrivningen. 

En operatör som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning ska enligt 
tredje stycket samma bestämmelse visa att priserna är rättvisa och skäliga med 
hänsyn till kostnaderna och får åläggas att justera sina priser.  

I 4 kap. 12 § LEK anges att vid tillämpningen av 4 kap. 11 § ska hänsyn tas till 
den investering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 4 
kap. 11 § ska utformas så att operatören får en rimlig avkastning på 
kapitalinvesteringen.  

8.3.2 TeliaSonera ska åläggas att tillämpa en kostnadsorienterad 
prissättning 

Tillgången till samtalsterminering till ett pris som möjliggör konkurrens i 
efterföljande led är avgörande för att en operatör ska kunna tillhandahålla 
telefonitjänster till slutanvändare. Generellt sett finns det incitament, och 
således en potentiell risk, för att ett företag med ett betydande inflytande 
tillämpar överprissättning, eller prisklämning i ett marknadsled för att försvåra 
för sina konkurrenter i nästkommande marknadsled och/eller genom att 
korssubventionera.  

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden Fast samtalsterminering 
medför enligt PTS en risk för att företaget tillämpar överprissättning eller 
prisklämning, vilket missgynnar andra operatörer på marknaderna och även, i 
sista hand, slutanvändarna. Dessutom är incitamentet för TeliaSonera att sänka 
priserna för samtrafik, i synnerhet priserna för samtalsterminering, begränsat 
eftersom höga priser på samtrafik inte i första hand drabbar de egna slutanvän-
darna, utan i stället höjer konkurrenternas kostnader och gör dessa mindre kon-
kurrenskraftiga. 

När PTS har att ta ställning till vilken form av prisreglering som ska åläggas för 
tillträde till samtrafik ingår det i myndighetens övervägande att beakta de 
effekter som prisregleringen kan ha på både kort och lång sikt. PTS måste å ena 
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sidan ta hänsyn till bland annat att slutanvändarna har ett intresse av låga priser 
samt att det finns ett behov av en ökad tjänstekonkurrens och infrastruktur-
konkurrens. Å andra sidan måste PTS beakta att en skyldighet för TeliaSonera 
att tillhandahålla samtrafik till ett för högt, eller för lågt pris, kan såväl påverka 
företagets incitament att investera i infrastruktur som snedvrida konkurrensen.  

En felaktig prissättning kan således leda till ett över- eller underutnyttjande av 
TeliaSoneras kommunikationsnät och det är därför viktigt att prisregleringen av 
samtrafik är neutral i förhållande till investering i annan infrastruktur. 
TeliaSonera måste också få en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

För att skapa förutsättning för konkurrens på slutkundsmarknaden för telefoni-
tjänster är det inte tillräckligt att det finns tillgång till samtalsterminering. 
Tillgången måste även tillgodoses till konkurrenskraftiga villkor i grossistledet. 
Avsikten med en kostnadsorienterad prissättning är att neutralisera en operatörs 
möjligheter att ta ut för höga priser eller utöva prispress, eller på annat sätt 
motverka att en effektiv konkurrens utvecklas. För att skyldigheten att till-
handahålla samtalsterminering ska bli ändamålsenlig är det därför nödvändigt 
att reglera TeliaSoneras prissättning av tjänsten PTS gör därför bedömningen 
att TeliaSonera, med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ LEK, ska åläggas en skyldighet 
att kostnadsorientera sin prissättning vid tillhandahållandet av sådan 
samtalsterminering som omfattas av detta beslut.  

8.3.3 LRIC-metoden lämplig för samtalsterminering 

Kostnadsorienterad prissättning kan beräknas enligt olika metoder. TeliaSonera 
har för de nu aktuella tjänsterna sedan den 6 juli 2004178 varit ålagd att tillämpa 
kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC179.  

En prisreglering i form av kostnadsorientering baserad på LRIC-metoden 
innebär att grossistpriset fastställs på basis av en effektiv operatörs kostnader, 
samtidigt som rimlig avkastning medges på investerat kapital. Avsikten med en 
kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden är att neutralisera en 
operatörs möjligheter att ta ut för höga priser eller utöva marginalklämning, 
eller på annat sätt motverka att en effektiv konkurrens utvecklas. 

På en marknad som kännetecknas av effektiv konkurrens kan en operatör inte 
belasta köparna med de faktiska kostnaderna om operatören har gjort felinves-
teringar eller bedriver verksamhet ineffektivt. LRIC-metoden avser att eliminera 
möjligheten att påföra kostnader som har sin grund i ineffektiviteter i 
verksamheten. Enligt LRIC-metoden får den operatör som ålagts 
kostnadsorienterad prissättning för en viss tjänst täckning för sina relevanta 
kostnader under förutsättning att verksamheten bedrivs effektivt.  

                                                 
178 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, d 
179 Long Run Incremental Cost 
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Vid en beräkning enligt LRIC-metoden är utgångspunkten vanligtvis 
nukostnaden/återanskaffningsvärdet för att beräkna kapitalbasen. Detta beror 
på att en operatör som är verksam på en marknad med effektiv konkurrens inte 
prissätter sina tjänster baserat på historiska kostnader, utan anpassar sina priser 
efter den prisnivå som konkurrerande operatörer med modern och effektiv 
utrustning sätter.  

I förarbetena till LEK uttalas att LRIC-metoden ger mer rättvisande investe-
ringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och därför bidrar till 
en effektiv konkurrens på lång sikt.180  

EU-kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att använda LRIC-
metoden för beräkning av kostnadsorienterat pris för bland annat samtrafik.181 
Dessutom har EU-kommissionen i maj 2009 antagit en rekommendation om en 
LRIC-metod för beräkningen av kostnaden för termineringsavgifter i fasta och 
mobila kommunikationsnät inom EU. Rekommendationen har antagits i syfte 
att öka harmoniseringen genom att anvisa medlemsstaternas 
regleringsmyndigheter en gemensam metod som ger ökad rättssäkerhet och de 
rätta incitamenten för potentiella investerare. Dessutom syftar 
rekommendationen till att minska regleringsbördan för befintliga operatörer 
som är verksamma i flera medlemsstater.182  

I likhet med EU-kommissionen gör PTS, enligt vad som anförs ovan, 
bedömningen att kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden för 
samtrafik, inklusive terminering, är den form av prisreglering som bäst tar 
hänsyn till de kortsiktiga och långsiktiga överväganden som ska göras för att ge 
slutanvändarna en så förmånlig situation som möjligt när det gäller urval, pris 
och kvalitet för telefonitjänster. PTS finner vidare att en tillämpning av kost-
nadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden på samtrafikmarknaderna 
leder till att priset är ger neutrala investeringsincitament, vilket är viktigt för att 
främja konkurrensen. TeliaSonera ska följaktligen åläggas att tillämpa LRIC-
metoden vid sin prissättning.  

8.3.4 PTS LRIC-metod 

PTS utfärdar föreskrifter om LRIC-metoden för beräkning av 
kostnadsorienterad prissättning. Enligt föreskrifterna tar PTS fram en 
hybridmodell för beräkning av de kostnadsresultat som är relevanta att lägga till 
grund för ett kostnadsorienterat pris beräknat enligt LRIC- metoden.  

                                                 
180 Se prop. 2002/03:110 s. 198. 
181 Se ”Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associated services”, 
COM (1999) 539. 
182 EU-kommissionens rekommendation om termineringstaxor, skäl 4. 
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PTS använder sig av en modell som avspeglar en effektiv operatörs kostnader 
för ett bygga ett kommunikationsnät med modern teknik och på så vis beräkna 
det kostnadsorienterade priset enligt LRIC-metoden. 

I praktiken har PTS använt två olika slag av modeller, nämligen en top down-
modell och en bottom up-modell. Den s.k. top down-modellen utgår från 
TeliaSoneras befintliga nätstruktur och verksamhet men tillgångarnas värde 
justeras till nyanskaffningsvärden i överensstämmelse med kostnaden för 
modern och effektiv teknik. Den s.k. bottom up-modellen utgår från hur en tänkt 
effektiv operatör med modern teknik skulle bygga ut sitt kommunikationsnät 
idag. Denna modell tar PTS fram i samarbete med TeliaSonera och andra 
operatörer.  

Myndigheten har för beräkningen av kostnadsresultat enligt LRIC-metoden valt 
att kombinera top down-modellen och bottom up-modellen för att utforma en 
sammanvägd modell av en effektiv och modern operatör – PTS hybridmodell. 
De två modellerna kombineras för att ge en balanserad syn på vad det skulle 
kosta för en effektiv operatör av TeliaSoneras storlek att bygga och driva ett 
kommunikationsnät idag. Balansen uppnås genom att hybridmodellen både tar 
hänsyn till bottom up-modellen, och top down-modellen, som baseras på 
TeliaSoneras faktiska kommunikationsnät. Riktlinjer för modellens utformning 
publiceras i publika samråd och finns på PTS webbplats (www.pts.se). 

8.3.5 Övergång till en strikt LRIC-metod som endast medger 
ersättning för särkostnader 

I förarbetena till LEK183 anges att en strikt tillämpning av LRIC-metoden 
innebär att en operatör inte får ersättning för kostnader som delas med andra 
produkter eller tjänster, s.k. samkostnader eftersom detta på sikt skulle leda till 
för låga priser med finansiella förluster som följd. Förutom kostnader 
beräknade enligt LRIC-metoden ansågs därför operatören med betydande 
inflytande på marknaden (s.k. SMP-operatör) ha rätt att erhålla ersättning även 
för samkostnader genom ett påslag som täcker dessa. PTS har hittills tillämpat 
kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden i enlighet med 
regeringens uttalanden och inkluderat ett påslag för fördelade samkostnader. 

EU-kommissionens nu rekommenderade metod för beräkning av kostnaderna 
för termineringstjänster är en strikt LRIC-metod som endast inkluderar 
särkostnader, dvs. marginalkostnaden för just termineringstjänsterna till tredje 
part utan fördelning av gemensamma kostnader till dessa tjänster. EU-
kommissionen rekommenderar att termineringspriserna för alla reglerade 
operatörer ska vara baserade på en effektiv operatörs kostnader, vilket ger 
symmetriska priser.184 Enligt ramdirektivet anges även att de nationella 
regleringsmyndigheterna i största möjliga mån ska beakta EU-kommissionens 
                                                 
183 Prop. 2002/03:110 s.197 
184 EU-kommissionens rekommendation om termineringstaxor, p. 1 
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rekommendationer, såsom EU-kommissionens rekommendation om 
termineringstaxor.185 

Enligt 4 kap. 11 § LEK anges att en operatör med betydande inflytande får 
åläggas att kostnadsorientera sina priser. Bestämmelsen begränsar inte PTS 
möjlighet att följa EU-kommissionens rekommendation och exkludera 
fördelade samkostnader från beräkningarna enligt LRIC-metoden.  

Bestämmelserna i 4 kap. 11-12 §§ LEK ska tillämpas med beaktande av 1 kap. 1 
§ LEK, där det anges att lagens syfte ska uppnås genom att såväl konkurrensen 
som den internationella harmoniseringen på området främjas. Därtill har 
regeringen, i 5 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och 
telestyrelsen, ålagt PTS en skyldighet att beakta de rekommendationer som EU-
kommissionen utfärdar om harmonisering av genomförandet av bestämmelser 
på området för elektronisk kommunikation.  

De förarbetsuttalanden från tidpunkten för införandet av LEK som anger att 
en operatör, förutom kostnader enligt LRIC, även bör få ersättning för 
samkostnader186 gjordes i ljuset av då gällande rekommendation från EU-
kommissionen.187. I uttalandena, som avser innebörden av LRIC-metoden och 
förordar dess tillämpning, framgår också olämpligheten att i lag ange vilken 
metod som ska användas för kostnadsorienterad prissättning.188  Enligt 
förarbetena måste särskild hänsyn tas till en harmoniserad tillämpning av 
regelverket i EU:s medlemsländer, vid val och närmare utformning av 
beräkningsmetod.189  

I och med att EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation för 
termineringstaxor, vilken PTS i största möjliga mån ska beakta, samt med 
beaktande av 1 kap. 1 § LEK och den därefter meddelade förordningen har 
förarbetsuttalandena om LRIC-metoden förlorat sin betydelse vid 
prissättningen av nämnda tjänster. Den snabba utvecklingen på marknaden för 
elektronisk kommunikation medför att tidigare förarbetsuttalanden och praxis 
måste bedömas i sitt sammanhang och betraktas med viss försiktighet, vilket 
förvaltningsrätten slår fast i sin dom den 10 april 2013.190 PTS gör således 
bedömningen att förarbetsuttalandena inte utgör något hinder för PTS att följa 
EU-kommissionens rekommendationer i syfte att öka harmoniseringen och 
främja konkurrensen. 

                                                 
185 Artikel 19.1 samt 19.2, stycke 2 i ramdirektivet som ändrades 2009, se ändringsdirektivet. Se även 
preambeln till EU-kommissionens rekommendation om termineringstaxor. 
186 Prop. 2002/03:110 s. 380 
187 Kommissionens rekommendation av den 8 januari 1998 om samtrafik på en avreglerad 
telekommunikationsmarknad (98/195/EG).  Fortsättningsvis benämnt EU-kommissionens 
rekommendation om samtrafik. 
188 Prop. 2002/03:110 s. 198 
189 Prop. 2002/03:110 s. 198 
190 Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 10 april 2013 med mål nr 16281-11 och 14504-12. 
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En övergång till en reglering som endast medger ersättning för särkostnader för 
fast samtalsterminering är enligt PTS motiverat eftersom det ger förutsättningar 
för lägre slutkundspriser, förbättrar konkurrensen och är positivt för 
samhällsekonomin. På grossistmarknaden är terminering ett nollsummespel där 
kostnader och intäkter för terminering transfereras mellan operatörer beroende 
på vilka trafikvolymer som har utväxlats. Det innebär att mindre 
termineringsintäkter för en operatör medför lägre kostnader för en annan 
operatör. Det handlar om finansiella transfereringar inom och mellan fasta och 
mobila kommunikationsnät, vilket har betydelse för konkurrens och 
konsumentnytta.191 

Genom att operatörerna endast får ersättning för särkostnader för 
samtalsterminering, kommer termineringspriset närmare marginalkostnaden 
och återspeglar bättre kostnaden för en effektiv operatör. Därigenom skapas 
förutsättningar för lägre priser eftersom termineringspriserna skapar ett golv för 
slutkundspriser. Vidare uppnås en effektivare konkurrens och en stimulans av 
dynamiska effekter på marknaden, som t.ex. ökad användning och nya typer 
och innovativa prismodeller. Dessutom sänder en rätt till ersättning endast för 
särkostnader effektiva investeringssignaler till operatörerna.  

En övergång till särkostnader för samtalsterminering i fasta och mobila 
kommunikationsnät innebär att fastnätsoperatörer kommer att dra fördel av 
lägre mobiltermineringspriser för mobila kommunikationsnät samtidigt som 
termineringspriset för fasta kommunikationsnät minskar. Men det är en mindre 
skillnad i absoluta tal eftersom termineringspriset för fasta kommunikationsnät 
redan ligger närmare den effektiva kostnaden.192 

Således finner PTS sammanfattningsvis att LRIC-metoden är lämplig för 
prisreglering av fast samtalsterminering och att det finns laga stöd för en 
ändring av den tillämpade LRIC-metoden så att den efter ändringen endast 
omfattar särkostnader.  

8.3.6 Tillämpning av PTS övergångstrappa  

En övergång till en kalkylmodell baserad på NGN får stora effekter på 
samtrafikpriserna. PTS har därför, vilket framgår av LRIC prismetod för 
grossistprodukter rev d193 (prismetod rev d), ansett det nödvändigt att för den 
fasta samtrafiken införa en sexårig övergångstrappa från 2008 till 2014 för 
infasning av kostnader baserade på ett NGN-nät. Bedömningen av 
samtrafikpriserna kommer således att uteslutande vara baserade på NGN från 
och med den 1 januari 2014, dvs. slutet av trappan reflekterar kostnaderna för 
ett NGN-nät fullt ut. 

                                                 
191EU-kommissionens förklaringsdokument från 2009. 
192 För en mer detaljerad analys av konsekvenserna av särkostnad se rapporten: ”Beräkning av 
samtrafikpriser med särkostnad – en konsekvensanalys”, PTS-ER 2012:9. 
193 LRIC prismetod för grossistprodukter – rev d, 24 april 2008, dnr 07-3652/23. 
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Av LRIC prismetod för grossistprodukter rev g194 (prismetod rev g) framgår att 
PTS fortsatt gör bedömningen att övergångstrappan, som myndigheten 
kommunicerade i prismetod rev d, ska bibehållas med nuvarande steg fram till 
och med 2014. Från år 2013 är en modell baserad på särkostnader, i enlighet 
med EU-kommissionens rekommendation, införd i övergångstrappan.  

Prismetod rev g 

Kostnadsorienterat pris 
för respektive år 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kostnad för samtrafik 
enligt Hybridmodellen* 

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7** 7/7** 

Kostnad för samtrafik 
enligt Hybridmodellen v 
4.1. 

6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7 

* beräknat enligt vid var tid gällande hybridmodell  
** terminering beräknat enligt särkostnad 
 

De skäl som föranledde att PTS införde övergångstrappan är oförändrade och 
ett avsteg från övergångstrappan skulle försämra förutsägbarheten på 
marknaden. Sammanfattningsvis anser PTS därför att det fortfarande är 
lämpligt att bibehålla den övergångstrappa som kommunicerats tidigare. Vid 
beslutets ikraftträdande gäller således till 6/7 den senaste framtagna 
hybridmodellen som är baserad endast på särkostnader och till 1/7 på 
hybridmodell version 4.1, i enlighet med övergångstrappan. 

8.3.7 Avkastningskravet ska beräknas enligt WACC-metoden 

För att TeliaSonera ska få en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen 
inkluderar beräkningarna av kostnadsresultat, kalkylräntan som en parameter. 
För att åstadkomma korrekta incitament till nya investeringar är det av central 
betydelse att avkastningsnivån hamnar på en lämplig nivå. En för låg 
avkastningsnivå skulle kunna innebära att investeringar i den aktuella 
infrastrukturen inte blir attraktiva för investerare. En för hög avkastningsnivå 
skulle kunna innebära att det reglerade företaget får övervinster, eller allt för 
hög avkastning.  

En utbredd metod både bland regulatoriska myndigheter195 och inom branschen 
för att beräkna avkastningskrav är den så kallade WACC-metoden196 baserad på 

                                                 
194 LRIC prismetod för grossistprodukter – rev g, 26 maj 2011, dnr 10-420. 
195 Principles of Implementation and Best Practice, PIB, framtaget av Independent Regulators Group 
(IRG). 
196 WACC är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital. 
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CAPM197. Metoden används idag av PTS för att beräkna den kalkylränta som 
ingår i beräkningarna av ett kostnadsorienterat pris enligt LRIC-metoden.  

PTS anser att avkastningsnivån på kapitalinvesteringen ska beräknas utifrån 
WACC-metoden baserad på CAPM vid tillämpningen av kostnadsorienterad 
prissättning enligt LRIC-metoden, eftersom WACC-metoden baserad på 
CAPM innebär att TeliaSoneras pris för samtalsterminering inkluderar en 
adekvat riskpremie. 

Nivån på avkastningskravet fastställs dock inte i detta beslut utan beräknas 
inom ramen för PTS översyn av hybridmodellen. 

8.3.8 TeliaSonera tillåts en viss flexibilitet i sin prissättning 

PTS kan konstatera att marknaden i stort är i ständig förändring. Det innebär 
att den prissättning och de affärsmodeller som tillämpas idag inte nödvändigtvis 
är de mest lämpliga under hela beslutets giltighetstid. Av den anledningen 
bedömer myndigheten det som rimligt att ge viss flexibilitet i prissättningen av 
de reglerade samtrafiktjänsterna som omfattas av detta beslut.  

Den flexibilitet som tillåts ligger inom ramen för respektive samtrafiktjänst. 
Sammantaget gäller att det genomsnittliga priset per tjänst ska motsvara den 
genomsnittliga kostnaden per tjänst enligt hybridmodellen. 

Oavsett i vilken utsträckning flexibiliteten utnyttjas så gäller att den inte får 
användas på ett konkurrensbegränsande och diskriminerande sätt.  

8.3.9 Övriga operatörer ska tillämpa rättvis och skälig prissättning 

PTS har i beslut i ärenden med dnr XY-XY ålagt övriga operatörer som 
tillhandahåller samtalsterminering i Sverige att tillämpa en rättvis och skälig 
prissättning. Dessa operatörers prissättning får maximalt uppgå till den nivå 
som har beräknats enligt PTS vid var tid senast fastställda version av 
hybridmodellen för beräkning av kostnader för samtrafik i det fasta allmänna 
kommunikationsnätet men när den köpande operatören levererar motsvarande 
tjänster till den säljande operatören ska prissättningen vara reciprok även mellan 
dem.  

När TeliaSonera köper samtalsterminering av en annan terminerande operatör 
har TeliaSonera rätt att kräva det (kostnadsorienterade) pris som följer av en 
beräkning enligt vid var tid senast fastställda version av PTS hybridmodell för 
det fasta allmänna kommunikationsnätet, i vart fall så länge det inte står i strid 
mot någon annan av de skyldigheter som PTS ålagt företaget, exempelvis 
skyldigheten att inte diskriminera. 

                                                 
197 CAPM är en förkortning för Capital Asset Pricing Model. CAPM är en modell som beskriver 
sambandet mellan risk och avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj. 
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8.3.10 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

8.3.10.1 Kostnadsorienterad prissättning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att enligt LRIC-metoden 
kostnadsorientera sin prissättning är att begärande operatörer ska erbjudas 
tillgång till fast samtalsterminering till ett konkurrenskraftigt pris. När 
operatörerna erbjuds fast samtalsterminering till konkurrenskraftiga villkor 
skapas förutsättningar för konkurrens på slutkundsmarknaden. Beslutet att 
ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose 
ändamålet. 

TeliaSonera har enligt ovan ålagts en skyldighet att tillhandahålla fast 
samtalsterminering. För att denna skyldighet ska tillgodose ändamålet kan det 
vara nödvändigt att kombinera skyldigheten med en prisreglering. Ett företag 
med betydande inflytande på marknaden kan utnyttja sin marknadsmakt med 
följd att framväxten av effektiv konkurrens hämmas. För att TeliaSonera inte 
ska utnyttja sin ställning och erbjuda samtrafik till ett pris som inte är 
fördelaktigt för konkurrensen på marknaden anser PTS att skyldigheten måste 
förenas med en skyldighet att erbjuda samtrafik till ett kostnadsorienterat pris. 
PTS anser inte att ett tillhandahållande utan en prisreglering skulle tillgodose 
konkurrensmålen lika effektivt varför PTS inte anser att det finns något mindre 
ingripande alternativ för att uppnå ändamålet. 

Skyldigheten att erbjuda fast samtalsterminering till ett kostnadsorienterat pris 
enligt LRIC-metoden är ingripande för TeliaSonera. Skyldigheten motiveras 
dock av att tillgången till samtalsterminering till ett pris som möjliggör 
konkurrens i efterföljande led är avgörande för att en operatör ska kunna 
tillhandahålla telefonitjänster till slutanvändare. Generellt sett finns det en risk 
för att ett företag med ett betydande inflytande tillämpar överprissättning, eller 
prisklämning i ett marknadsled för att försvåra för sina konkurrenter i nästkom-
mande marknadsled och/eller genom att korssubventionera. TeliaSoneras 
betydande inflytande på marknaden Fast samtalsterminering medför, såsom 
PTS konstaterat ovan, en risk för att företaget tillämpar överprissättning eller 
prisklämning, vilket missgynnar andra operatörer på marknaderna och även, i 
sista hand, slutanvändarna. PTS anser därför att den fördel som det innebär för 
begärande operatörer att kunna erhålla fast samtalsterminering till 
konkurrenskraftiga villkor uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
en prisreglering medför.  

8.3.10.2 Kostnadsorienterad prissättning enligt en strikt LRIC-metod 

Syftet med att ålägga TeliaSonera en skyldighet att kostnadsorientera sin 
prissättning enligt en strikt LRIC-metod är att den ska ge förutsättningar för 
lägre slutkundspriser, förbättrad konkurrens och en positiv effekt för 
samhällsekonomin. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är 
således ägnad att tillgodose ändamålet. 
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TeliaSonera har enligt ovan ålagts en skyldighet att kostnadsorientera sin 
prissättning för fast samtalsterminering enligt en strikt LRIC-metod. För att 
kunna skapa förutsättningar för lägre slutkundspriser, förbättrad konkurrens 
och en positiv effekt för samhällsekonomin krävs att grossistpriset sänks. 
Genom att operatörerna bara får ersättning för särkostnader för terminering, 
kommer termineringspriset närmare marginalkostnaden, vilket bättre 
återspeglar en effektiv operatörs kostnad. På så vis kan lägre slutkundspriser 
åstadkommas eftersom termineringspriserna skapar ett golv för 
slutkundspriserna. Terminering på grossistmarknaden är nämligen ett 
nollsummespel där kostnader och intäkter transfereras mellan operatörer, vilket 
medför att mindre termineringsintäkter för en operatör samtidigt medför lägre 
kostnader för en annan operatör. Ersättning endast för särkostnader ger 
förutsättningar för en mer effektiv konkurrens, bl.a. genom ökad användning av 
nya och innovativa prismodeller samt genom att sända effektiva 
investeringssignaler till operatörerna. För att syftet ska kunna uppnås, dvs. 
förutsättningar för lägre slutkundspriser, förbättrad konkurrens och en positiv 
effekt för samhällsekonomin, finner PTS att det inte finns något mindre 
ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende.  

Ett åläggande av en kostnadsorienterad prissättning enligt en strikt LRIC-metod 
är även det ingripande för TeliaSonera. För att kunna ge förutsättningar för en 
förbättrad konkurrens och lägre slutkundspriser krävs att PTS vidtar 
nödvändiga åtgärder för att uppnå syftet. Med hänsyn till bl.a. att terminering 
på grossistmarknaden är ett nollsummespel och att termineringspriset bättre 
återspeglar kostnaden för en effektiv operatör, genom att operatörerna endast 
ges rätt till särkostnader för terminering, anser PTS att detta medför fördelar 
för termineringsmarknaden. PTS anser därför att de fördelar som skyldigheten 
medför uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en 
kostnadsorienterad prissättning enligt en strikt LRIC-metod innebär. 

Sammanfattningsvis anser PTS att beslutet att ålägga TeliaSonera en skyldighet 
att enligt en strikt LRIC-metod kostnadsorientera priset för fast 
samtalsterminering står i rimligt förhållande till de mål som uppställs i LEK och 
således inte strider mot proportionalitetsprincipen.  

8.4 Skyldighet att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av samtrafik  

 
10. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 

samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska på icke-

diskriminerande villkor tillhandahålla de tjänster och produkter som 

omfattas av skyldighet 7 vilket innebär att TeliaSonera ska 

a. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot 
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andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster/produkter, samt 

b. tillhandahålla de tjänster/produkter och den information som 

TeliaSonera erbjuder andra med samma villkor och med samma 

kvalitet som gäller för dess egna tjänster/produkter eller för 

dotterbolags eller samarbetspartners tjänster. 

 

 

8.4.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 6 § LEK 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en operatör som avses i 4 kap. 4 § förpliktas att 
tillämpa icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska 
särskilt säkerställa att 

1. operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 
mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

2. de tjänster och den information som operatören erbjuder andra till-
handahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

 

Genom bestämmelsen ges en möjlighet att ställa krav på ett företag med ett 
betydande inflytande på en bestämd marknad att inte snedvrida konkurrensen 
genom att särbehandla vissa konkurrenter. Det kan vara befogat att införa en 
skyldighet om icke-diskriminering bland annat för vertikalt integrerade 
operatörer som tillhandahåller tjänster till operatörer som de konkurrerar med 
på marknader i efterföljande led.198 

8.4.2 Särbehandling kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden 

PTS finner att de konkurrensproblem som kan uppstå genom en särbehandling 
mellan olika grossistkunder kan få allvarliga snedvridande effekter på konkur-
rensen.  

Konkurrensneutralitet mellan operatörer är nödvändig för att skapa goda för-
utsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden för tele-
fonitjänster. Genom att särbehandla vissa operatörer, dvs. tillämpa olika villkor 
vad gäller exempelvis pris, tillgänglighet och kvalitet, för operatörer under lik-
värdiga förhållanden, kan TeliaSonera snedvrida konkurrensen. PTS finner 
därför att TeliaSonera ska åläggas att, under likvärdiga omständigheter, tillämpa 
likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster.  

                                                 
198 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som tillhandahåller egna slutanvän-
darprodukter baserat på tillträde. Därigenom har TeliaSonera incitament att 
särbehandla den egna slutkundsorganisationen, dotterbolag eller samarbetspart-
ners jämfört med andra operatörer. En särbehandling kan bli följden om Telia-
Sonera väljer att differentiera tjänster för samtrafik och andra till samtrafik re-
laterade tjänster via prissättning, funktionalitet eller andra avtalsvillkor.  

En särbehandling mellan den egna slutkundsorganisationen, dotterbolag eller 
samarbetspartners och andra operatörer kan bestå av att priset på grossist-
tjänster och slutkundstjänster sätts så att det uppstår konkurrenshämmande 
prisrelaterade klämeffekter, dvs. det saknas utrymme för andra operatörer att 
konkurrera med TeliaSonera på slutkundsmarknaden. Genom bland annat en 
sådan särbehandling finns risk för att TeliaSonera överför sitt marknadsin-
flytande från en grossistmarknad till en slutkundsmarknad på ett sätt som 
objektivt sett inte kan godtas.  

Särbehandling kan även ske genom att TeliaSonera ställer krav på en operatör 
att uppfylla villkor om köp av produkter som operatören inte efterfrågar eller 
har behov av, eller att TeliaSonera ställer oskäliga krav på kostsamma tekniska 
tillbehör eller teknologi. Ytterligare exempel på särbehandling kan vara att vägra 
eller försvåra implementering av telefonnummer eller öppna nummerkapacitet 
för sådana nummer som en annan operatör kontrollerar. PTS finner därför att 
TeliaSonera ska åläggas att tillhandahålla de tjänster och den information som 
TeliaSonera erbjuder andra med samma villkor och med samma kvalitet som 
gäller för dess egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

8.4.2.1      Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten, att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av samtrafik, är att TeliaSonera inte ska snedvrida 
konkurrensen och särbehandla t.ex. den egna slutkundsorganisationen eller 
vissa operatörer. Genom att TeliaSonera, under likvärdiga förhållanden, måste 
behandla operatörerna lika kan en god konkurrens upprätthållas. Beslutet att 
ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose 
ändamålet. 

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som kan särbehandla inte bara sin 
egen organisation i förhållande till övriga operatörer utan också särbehandla 
partners och andra operatörer samt särbehandla genom oskäliga krav. Genom 
företagets betydande inflytande kan således konkurrensen på marknaderna 
påverkas betydligt, vilket ställer krav på skyldighetens omfattning. De skyl-
digheter som ovan har ålagts TeliaSonera med stöd av 4 kap. 8 § LEK till-
försäkrar inte operatörerna konkurrensneutrala villkor på grossistnivå. Det finns 
således därutöver ett behov av att påföra TeliaSonera en icke-diskrimine-
ringsskyldighet med stöd av 4 kap. 6 § LEK för de tjänster och produkter som 
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omfattas av skyldighet 7. PTS finner därför att det inte finns något mindre 
ingripande alternativ för att uppnå ändamålet i detta avseende. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten hindras TeliaSonera från att 
behandla lika fall olika. Detta medför att operatörer har möjlighet att 
konkurrera på samma villkor, vilket i slutändan gynnar konkurrensen på 
marknaden. Den aktuella skyldigheten har stor inverkan på 
konkurrenssituationen på marknaden, varför PTS finner att fördelarna för 
grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför.  
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9 Skyldigheter för att möjliggöra insyn  

9.1 Insyn behövs för att se till att regleringen följs 
Det krävs ett visst mått av insyn och transparens i TeliaSoneras verksamhet och 
agerande för att PTS och operatörer, ska kunna ingripa och bedöma om 
TeliaSonera följer de skyldigheter som ålagts i detta beslut. Dessutom finns det 
behov av transparens för att minska operatörernas transaktionskostnader vid 
ingående av avtal. Detta avsnitt avser att tillgodose de behov av insyn och 
transparens som krävs för att säkerställa att de i detta beslut övrigt ålagda 
skyldigheterna är verkningsfulla och att transaktionskostnaderna för tecknande 
av avtal kan hållas nere. 

9.2 Skyldighet att särredovisa avseende 
telefoniabonnemang till grossistkunder samt 
operatörsaccess 

 11. Skyldighet att särredovisa 
 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska skilt från 

annan verksamhet redovisa kvantitet, intäkter respektive kostnader för 

telefoniabonnemang till grossistkunder samt operatörsaccess. Av 

särredovisningen för respektive tjänst och produkt ska även framgå:   

a. interna priser och köp mellan olika verksamheter inom företaget, 

och 

b. vilka marginaler som företaget har i grossist- respektive 

slutkundsledet. 

2. TeliaSonera ska även särredovisa andra verksamheter där så är 

nödvändigt för att åstadkomma transparens och möjliggöra en 

bedömning av om skyldigheter om icke-diskriminering efterlevs och om 

korssubventionering sker.  

3. TeliaSonera ska vid utformningen av särredovisningen beakta de 

riktlinjer som framgår av Europeiska gemenskapernas kommissions vid 

var tid gällande rekommendation om särredovisnings- och 

kostnadsredovisningssystem.  

  

 

9.2.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 7 § LEK  

Enligt 4 kap. 7 § LEK får en operatör som avses i 4 kap. 4 § förpliktas att 
särredovisa och rapportera specificerad verksamhet med anknytning till 
samtrafik och andra former av tillträde. En sådan skyldighet kan avse att 
operatören ska tillämpa en öppen prissättning för andra operatörer och för 
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intern överföring eller tillhandahålla en myndighet sin redovisning, inbegripet 
uppgifter om intäkter från annan. 

Behovet av särredovisning är särskilt stort när det gäller företag som är ålagda 
en skyldighet att inte diskriminera. En skyldighet att särredovisa möjliggör kon-
troll av huruvida icke-diskriminerande villkor tillämpas och underlättar kontroll 
i fråga om otillåten korssubventionering sker genom överföring från en verk-
samhet till en annan konkurrensutsatt verksamhet inom företaget.199  

9.2.2 Särredovisning behövs för insynens skull 

Eftersom TeliaSonera har ålagts skyldigheter att inte diskriminera och är ver-
tikalt integrerat finner PTS att det finns ett behov av att ålägga TeliaSonera att 
särredovisa verksamhet avseende telefoniabonnemang till grossistkunder samt 
operatörsaccess. Genom särredovisningsskyldigheten blir det möjligt att 
granska om TeliaSonera efterlever övriga skyldigheter i detta beslut, bland annat 
om TeliaSonera tillämpar en marginalbaserad prissättning för 
telefoniabonnemang till grossistkunder. 

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas att skilt från annan verksamhet 
särredovisa antal, intäkter och kostnader gällande telefoniabonnemang till 
grossistkunder samt operatörsaccess. Särredovisningen ska ske på sådant sätt att 
interna priser och köp mellan olika verksamheter inom företaget framgår. Av 
särredovisningen ska även framgå vilka marginaler som företaget har i grossist- 
respektive slutkundsledet. TeliaSonera ska också särredovisa andra 
verksamheter där så är nödvändigt för att åstadkomma transparens och 
möjliggöra en bedömning av om TeliaSonera korssubventionerar och efterlever 
skyldigheter om att inte diskriminera.  

Syftet med en skyldighet om särredovisning är att möjliggöra en analys av in-
formation som hämtas från redovisningen. Redovisningen ska så nära som 
möjligt spegla olika verksamheter som om de hade varit skilda från varandra 
och ge en möjlighet att synliggöra företagsinterna överföringar. 

Som en anvisning för hur särredovisningen ska utformas anser PTS att 
TeliaSonera ska beakta de riktlinjer som framgår av EU-kommissionens vid var 
tid gällande rekommendation om särredovisnings- och kostnadsredovisnings-
system. Vid dagen för detta beslut är det EU-kommissionens rekommendation 
av den 19 september 2005 om särredovisnings- och kostnadsredovisnings-
system enligt regelverket för elektronisk kommunikation (2005/698/EG) som 
ska beaktas. 

                                                 
199 Se prop. 2002/03:110 s. 377. 
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9.2.3 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att särredovisa är att möjliggöra 
granskning av om företaget efterlever övriga skyldigheter i detta beslut. Genom 
de möjligheter till insyn som skyldigheten skapar kan PTS kontrollera huruvida 
övriga skyldigheter uppfylls och annars vidta åtgärder i de fall detta är 
nödvändigt. På så vis främjar skyldigheten konkurrensen och därigenom 
uppfylls syftet med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella 
skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna 
syftet med LEK. 

PTS finner att de möjligheter till sådan insyn som möjliggörs genom särredo-
visning, och det behov som finns av sådan insyn för att tillse att TeliaSonera 
efterlever andra skyldigheter i detta beslut, överväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som en särredovisningsskyldighet medför. Det finns inte någon 
annan mindre ingripande skyldighet som på ett motsvarande sätt tillförsäkrar 
PTS nödvändig insyn i TeliaSoneras verksamhet. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan PTS kontrollera att övriga 
skyldigheter efterlevs, vilket är ett tydligt och effektivt sätt att analysera 
situationen på marknaden. På så vis tillgodoses övriga operatörers behov av en 
fungerande konkurrenssituation på marknaden. PTS finner därför att fördelarna 
för grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför. 

9.2.4 Ingen skyldighet att särredovisa avseende fast 
samtalsterminering, fast samtalsoriginering samt 
direktförbindelse 

TeliaSonera har sedan 2004 varit skyldigt att skilt från annan verksamhet 
särredovisa antal, intäkter och kostnader även avseende samtalsterminering, 
samtalsoriginering samt direktförbindelse.200 Med hänsyn till rådande 
marknadssituation på den fasta terminerings- och origineringsmarknaden och 
att PTS, enligt 7 kap. 3 § LEK, kan begära in de uppgifter som är nödvändiga 
för myndighetens tillsyn, föreligger inget behov av en skyldighet om 
särredovisning varken för fast samtalsterminering, fast samtalsoriginering eller 
direktförbindelse. Någon sådan skyldighet ska följaktligen inte åläggas 
TeliaSonera. PTS finner dock ett fortsatt behov av insyn genom särredovisning 
där LRIC-metoden inte tillämpas, dvs. avseende telefoniabonnemang till 
grossistkunder samt operatörsaccess.   

 

 

                                                 
200 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23 d. 
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9.3 Skyldighet om nyckeltal för hanteringen av 
telefoniabonnemang till grossistkunder 

 12. Skyldighet om nyckeltal för hanteringen av telefoniabonnemang 

till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska offentlig-

göra nyckeltal enligt a) - d) nedan. Av respektive nyckeltal ska framgå 

det sammanlagda utfallet av TeliaSoneras hantering av telefoni-

abonnemang till samtliga grossistkunder. Av nyckeltalen ska även 

framgå utfallet av TeliaSoneras interna hantering av motsvarande tjänst. 

Nyckeltalen ska utan att ytterligare stödinformation behövs tydligt och 

begripligt visa utfallet per kalendermånad. 

a. Genomsnittlig leveranstid för respektive kategori av hanterings-
fallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av abonnemang 

till annan adress, dvs. från den tidpunkt som vid vilken 

grossistkunden har uppfyllt villkoren för en beställning och fram 

till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från 

TeliaSonera om att det som beställts har levererats felfritt. När 

det som har beställts inte fungerar i enlighet med vad som utfästs 

av TeliaSonera, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då det 

beställda fungerar på avsett sätt. 

b. Genomsnittlig leveransprecision för respektive kategori av 
hanteringsfallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av 

abonnemang till annan adress, dvs. andelen korrekta leveranser 

inom överenskommen leveranstid. När klarrapport om slut-

leverans har skickats men tjänsten inte fungerar på avsett sätt, 

ska leveransen ifråga inte ingå i andelen korrekta leveranser.  

c. Genomsnittlig felavhjälpningstid för åtgärdande av avbrott i 
slutanvändares möjlighet att använda abonnemang, dvs. från den 

tidpunkt då grossistkunden har uppfyllt villkoren för en begäran 

om felavhjälpning och fram till den tidpunkt då grossistkunden har 

mottagit klarrapport från TeliaSonera och felet har avhjälpts. När 

grossistkunden reklamerar felavhjälpningen, ska tiden räknas 

fram till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit en ny 

klarrapport.  

d. Genomsnittlig felavhjälpningsprecision för åtgärdande av avbrott i 
slutanvändares möjlighet att använda abonnemang, dvs. andelen 

anmälda fel som åtgärdats av TeliaSonera inom avtalad tid. När 

grossistkunden reklamerar felavhjälpningen, ska tiden räknas 

fram till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit en ny 

klarrapport. 

2. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalen på en hemsida som PTS 

anvisar, och som är tillgänglig kostnadsfritt för alla. Offentliggörandet 

ska göras kvartalsvis senast den 15:e i månaden efter att närmast före-

gående kvartal har löpt ut.   
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3. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalens mätpunkter på processkartor 

som visar alla relevanta ingående aktiviteter för dels TeliaSoneras 

hantering av telefoniabonnemang till grossistkunderna, dels 

TeliaSoneras interna hantering av motsvarande tjänst. Mätpunkterna 

och processkartorna ska vara sådana att de nyckeltal som offentliggörs 

är relevanta och jämförbara. Offentliggörandet ska ske på samma ställe 

som nyckeltalen ska offentliggöras enligt punkten 2. 

 

9.3.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 5 § LEK 

En operatör får enligt 4 kap. 5 § LEK åläggas att offentliggöra specificerade 
uppgifter om förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och 
andra former av tillträde. Om operatören åläggs att offentliggöra specificerade 
uppgifter ska det framgå vilka uppgifter som ska tillhandahållas, hur detaljerade 
dessa ska vara samt på vilket sätt de ska offentliggöras.  

Bestämmelsen syftar till att skapa ökad insyn genom öppnare förfaranden, 
vilket i sin tur ska leda till att operatörerna får förtroende för att 
tjänster/produkter inte erbjuds eller tillhandahålls dem på diskriminerande 
villkor.201  

9.3.2 Behov av insyn för att säkerställa konkurrenskraftig 
återförsäljning av abonnemang och icke-diskriminering 

Genom skyldigheten 1 i detta beslut åläggs TeliaSonera att vid varje rimlig 
begäran från annan operatör tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder. PTS har i motiveringen till skyldigheten konstaterat att för att 
syftet att främja en effektiv konkurrens ska uppnås måste abonnemang via 
återförsålt telefoniabonnemang vara ett reellt och konkurrenskraftigt alternativ 
för slutanvändare. För att vara ett fullgott alternativ för slutanvändarna måste 
det vara fullt ut jämförbart med de abonnemang TeliaSonera erbjuder på 
slutkundsmarknaden. Telefoniabonnemangen måste även i övrigt säljas till 
sådana villkor att tjänsterna blir konkurrenskraftiga efter återförsäljning på 
slutkundsmarknaden.  

Operatörernas möjlighet att konkurrera på slutkundsmarknaden Fast tillträde 
genom återförsäljning av telefoniabonnemang är således beroende av att 
abonnemangen är ett alternativ för slutanvändarna, vilket förutsätter att de i 
omfattning, kvalitet och tillförlitlighet motsvarar TeliaSoneras slutkunds-
abonnemang. För att säkerställa att skyldigheten 1 i detta beslut är ändamåls-
enlig omfattar den dels villkor som syftar till att säkerställa att telefoniabonne-
mangen till grossistkunder till sin omfattning ger sådana förutsättningar att 
grossistkunderna kan ge slutanvändarna samma funktioner som de kan få 
genom abonnemang direkt med TeliaSonera, dels villkor som reglerar 
avtalsrelationen mellan TeliaSonera och respektive begärande operatör. 
                                                 
201 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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TeliaSonera har även ålagts en skyldighet att inte diskriminera vare sig mellan 
operatörer eller mellan operatörer och sin egen verksamhet, se skyldighet 4 som 
motiveras i avsnitt 7.3. PTS har vidare identifierat fyra områden i hanterings-
processen för telefonabonnemang där icke-diskriminering har särskilt stor 
betydelse för de begärande operatörernas konkurrenskraft.  

PTS bedömer att det finns ett lågt incitament för TeliaSonera att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga abonnemang, vilket beror på att återförsålda abonnemang 
står i direkt konkurrens med TeliaSoneras egna slutkundsabonnemang. Därför 
anser PTS att det finns ett särskilt stort behov av en sådan insyn i TeliaSoneras 
verksamhet som möjliggör en bedömning av om villkoren för 
telefoniabonnemang till grossistkunder möjliggör konkurrenskraft. Denna 
slutsats stöds vidare av PTS erfarenheter från tillsyn och tvistlösning.202  

Det finns särskilda svårigheter att bedriva tillsyn över skyldigheten att inte 
diskriminera till följd av att TeliaSoneras egna slutkundsverksamhet i praktiken 
alltid har en annan affärsmässig relation till företaget än vad grossistkunderna 
har. Skillnaden medför en påtaglig risk för att grossistkunderna ges olika hand-
läggningstid från TeliaSoneras sida eller att de får andra handläggningstider i sin 
interna verksamhet på grund av hur TeliaSonera genomför tillhandahållandet. 
Sådana skillnader i behandling har även framkommit vid PTS tillsyn, vilken ofta 
initierats av grossistkunder.  

Att exempelvis grossistkunderna har en annan intern hantering av telefoni-
abonnemangen jämfört med TeliaSoneras egen interna hantering av abonne-
mang och tillhörande tjänster, beror bland annat på att de stödsystem och 
gränssnitt som TeliaSonera erbjuder grossistkunderna inte är lika välintegrerade 
i dessa företags interna verksamhet som de system som TeliaSonera självt och 
den egna slutkundsverksamheten nyttjar. Som exempel kan nämnas det 
programsystem som grossistkunderna använder vid beställning m.m. av 
telefoniabonnemang. Detta system, NBTAB, används inte av TeliaSoneras egna 
slutkundsverksamhet, vilket följaktligen gör det svårare att mäta ledtider och 
resultatutfall i olika processteg i parternas köp- och säljrelation, jämfört med om 
de ingick i samma system.  

En av de viktigaste förutsättningarna för att grossistkunderna, med konkurrens-
kraft, ska kunna återförsälja telefoniabonnemang på slutkundsmarknaden är att 
TeliaSonera tillhandahåller abonnemangen på samma villkor och med samma 
kvalitet som gäller för TeliaSoneras egna motsvarande tjänster till den egna 

                                                 
202 Se bl.a. PTS beslut i tillsynsärende den 11 februari 2011 med dnr 09-10859. PTS konstaterade att det 
fanns vissa skillnader i informationstillgång mellan TeliaSonera Retail och grossistkunderna avseende 
felavhjälpning. PTS underrättelse den 4 maj 2006 i ärende med dnr 06-8298. TeliaSonera anlitade olika 
underentreprenörer för felavhjälpshantering beroende på om det var felavhjälpning för de egna 
slutanvändarna eller för de begärande operatörernas slutanvändare. De slutanvändare som hade 
abonnemang via återförsålt abonnemang fick längre felavhjälpningstider.   
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slutkundsverksamheten. PTS har därför i skyldigheten 4 i detta beslut ålagt 
TeliaSonera att ge grossistkunderna samma effektivitet i sina mellanhavanden 
med TeliaSonera som företagets egen slutkundsverksamhet har. Eftersom detta 
är en av de viktigaste förutsättningarna för att skyldigheten att inte diskriminera 
ska kunna få avsedd verkan finns ett synnerligen stort behov av att möjliggöra 
sådan insyn i TeliaSoneras verksamhet att PTS och grossistkunderna kan 
bedöma om skyldigheten efterlevs.  

För att kunna bedöma om TeliaSonera efterlever skyldigheten att inte 
diskriminera vid tillhandhållande av telefoniabonnemang till grossistkunder 
krävs det ett antal mätbara resultatutfall och jämförbara parametrar för de olika 
processteg och ledtider som affärsrelationen för telefoniabonnemangen till 
grossistkunder omfattar, från beställning till slutleverans. De mätpunkter som 
ska användas kan endast uppfylla syftet om de ger relevanta resultatutfall för 
dels TeliaSonera, dels grossistkunderna. Detta är en följd av att den vertikalt 
integrerade verksamheten ofta erbjuds andra programsystem och att affärs-
relationen styrs av andra processer än vad som är fallet i förhållande till 
grossistkunderna.   

9.3.3 Behövlig insyn möjliggörs genom nyckeltal  

PTS anser att ökad insyn behövs för särskilt fyra områden i hanteringspro-
cessen för att säkerställa att TeliaSonera efterlever skyldigheten om icke-
diskriminering för telefoniabonnemang till grossistkunder. Behovet av ökad 
insyn avser en jämförelse mellan TeliaSoneras hantering av telefoniabonne-
mangen till grossistkunder och den egna slutkundsverksamheten. De fyra 
områdena är:  

I. leveranstid, 
II. leveransprecision, och 
III. felavhjälpningstid 
IV. felavhjälpningsprecision 

 

PTS anser dock att behovet av insyn i TeliaSoneras verksamhet vad gäller 
telefoniabonnemangen till grossistkunder inte är sådant att det krävs att 
TeliaSonera offentliggör nyckeltal uppdelade per grossistkund. TeliaSonera ska 
därför åläggas att offentliggöra nyckeltalen för den totala hanteringen av 
telefoniabonnemangen till grossistkunder uppdelade på den egna organisa-
tionen och grossistkunderna. Om det visar sig behövligt kan dock PTS i ett 
enskilt fall med stöd av 7 kap. 3 § LEK komma att begära in utfallen av 
nyckeltalen för vissa grossistkunder.   

Genom att utfallet av nyckeltalen för hanteringen av telefoniabonnemang till 
grossistkunder redovisas separat från motsvarande tjänster till det egna före-
taget förstärks transparensen och insynen kring hanteringen av abonnemangen. 
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En sådan redovisning av nyckeltalen möjliggör för såväl grossistkunderna som 
PTS att jämföra det tillhandahållande och den servicenivå som grossistkunderna 
erbjuds, med det som TeliaSoneras egna slutkundsverksamhet får. 
Grossistkunderna kan då även uppmärksamma PTS på om TeliaSonera inte 
uppfyller villkoren för tillhandahållande av telefoniabonnemang till grossist-
kunder. En skyldighet att offentliggöra utfall av nyckeltal bidrar därmed till en 
förbättrad tillsyn över att TeliaSonera efterlever skyldigheten att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder till konkurrenskraftiga villkor och 
skyldigheten om att inte diskriminera vid sådant tillhandahållande. Den ökade 
insynen för både faktiska och potentiella grossistkunder och PTS skapar ett 
öppnare förfarande kring telefoniabonnemangen, vilket i sin tur kan leda till att 
grossistkunderna får ökat förtroende för att abonnemangen inte erbjuds eller 
tillhandahålls dem på diskriminerande villkor. Ett ökat förtroende ökar i sin tur 
förutsättningarna för konkurrens och ett ökat utbud för slutanvändarna.  

En fråga som uppkommer är för vilka perioder som resultat av nyckeltalen ska 
tas fram. PTS finner det lämpligt att varje sammanställning av nyckeltalen avser 
utfallet per kalendermånad.  

9.3.3.1      Inget nyckeltal för beställningsprecision  

TeliaSonera har sedan förra generationens skyldighetsbeslut203 varit ålagt att 
offentliggöra nyckeltal om beställningsprecision. Företaget har dock anfört att 
detta nyckeltal bör tas bort då det inte är ändamålsenligt eftersom i princip alla 
beställningar som inte kan läggas in i systemen avvisas då begäran inte är 
komplett eller korrekt. Samma sak gäller vid beställningar för TeliaSoneras 
motsvarande tjänst. 

PTS finner att nyckeltalet visar att TeliaSoneras hantering av beställning och 
flytt av abonnemang för den egna verksamheten och för grossistkunderna inte 
längre uppvisar några betydande skillnader. Inte heller övriga grossistkunder har 
i PTS tillsyn påvisat några sådana skillnader. Myndigheten finner 
sammanfattningsvis att detta nyckeltal inte längre bedöms vara ändamålsenlig 
och därför ska utgå. 

9.3.3.2      Nyckeltal för leveranstid 

För att slutanvändare ska kunna få samma service och kvalitet – oberoende av 
om de har abonnemanget via återförsålt abonnemang eller direkt via 
TeliaSonera – är samma förutsättningar för leveranstider en av de mest 
väsentliga konkurrensfaktorerna. PTS tillgång till uppgifter för jämförbara 
leveranstider är därför synnerligen viktig. När det gäller leveranstid ser PTS ett 
behov av ökad insyn vad gäller TeliaSoneras hantering av telefoniabonnemang 
till grossistkunder jämfört med motsvarande tjänster till den egna 
verksamheten. Behovet av uppgifter gäller tidsåtgången från den tidpunkt vid 

                                                 
203 PTS beslut den 4 november 2009 med dnr 09-9035. 
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vilken grossistkunden har uppfyllt villkoren för en beställning och fram till den 
tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från TeliaSonera om att det 
som beställts har levererats felfritt. När det som har beställts inte fungerar i 
enlighet med vad som utfästs av TeliaSonera, ska tiden räknas fram till den tid-
punkt då det beställda fungerar på avsett sätt. PTS ser för närvarande endast 
behov av att få tillgång till leveranstider för följande hantering: beställning av 
abonnemang och flytt av abonnemang.  

Genom ökad insyn för hanteringen av leveranstider ökar förutsättningarna att 
kontrollera om TeliaSonera efterlever skyldigheten att erbjuda grossistkunderna 
minst samma leveranstider som företaget ger den egna verksamheten. En icke-
diskriminering i fråga om leveranstider är en av de mest väsentliga förutsätt-
ningarna för att slutanvändare ska kunna få samma service och kvalitet 
oberoende av om de har sitt abonnemang med TeliaSonera eller med en 
grossistkund. PTS anser därför att en insyn i form av offentliggjorda nyckeltal i 
detta avseende är synnerligen viktig. 

TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig leveranstid 
dels för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder, dels för 
hanteringen till den egna slutkundsverksamheten. 

9.3.3.3      Nyckeltal för leveransprecision 

Med leveransprecision avses i detta beslut andelen korrekta leveranser som sker 
inom överenskommen leveranstid. Redovisning som innehåller uppgifter om 
leveransprecision ger PTS underlag för att kunna bedöma hur stor andel av 
leveranserna som håller sig inom de utfästa leveranstiderna. Om en klarrapport 
om slutleverans skickats, men det senare visar sig att tjänsten inte fungerar, ska 
leveransen ifråga inte ingå i andelen korrekta leveranser. Om TeliaSonera och 
en grossistkund har ingått avtal om att tolerera viss avvikelsenivå för 
leveranstiden, ska de försenade leveranserna inom denna avvikelsenivå ingå i 
redovisningen.  

PTS har behov av tillgång till uppgifter för leveransprecision som ett komple-
ment till nyckeltalen för leveranstid. Ett nyckeltal om leveransprecision möjlig-
gör för PTS att skapa sig en uppfattning om hur stor andel leveranser inom 
leveranstiden som var korrekta. Även nyckeltalen för leveransprecision ska 
således avse hanteringsfallen beställning av abonnemang och flytt av 
abonnemang.  

TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig leverans-
precision dels för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder, dels 
för hanteringen till den egna slutkundsverksamheten. 
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9.3.3.4      Nyckeltal för felavhjälpningstid 

Med felavhjälpningstid avses i detta beslut tidåtgången från den tidpunkt då 
grossistkunden har uppfyllt villkoren för en begäran om felavhjälpning och 
fram till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från 
TeliaSonera och felet har avhjälpts. När grossistkunden reklamerar felavhjälp-
ningen, ska tiden räknas fram till dess att grossistkunden har mottagit en ny 
klarrapport.  

PTS har behov av tillgång till uppgifter som visar om de faktiska tiderna för 
felavhjälpning som TeliaSonera tillämpar för telefoniabonnemang till 
grossistkunder respektive för den egna verksamheten skiljer sig åt för att 
identifiera eventuell diskriminering. PTS tillsyn har nämligen tidigare visat att 
TeliaSonera anlitat olika underentreprenörer för felavhjälpning för egna 
slutanvändare respektive för felavhjälpning för de slutanvändare som är 
anslutna via återförsålt abonnemang. 204 TeliaSoneras slutanvändare fick därför 
snabbare felavhjälpning, vilket skulle kunna påverka slutanvändarnas incitament 
att ha sitt abonnemang via återförsålt abonnemang.  

TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig felavhjälp-
ningstid dels för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder, dels för 
hanteringen till den egna slutkundsverksamheten. 

9.3.3.5      Nyckeltal för felavhjälpningsprecision 

Med felavhjälpningsprecision avses andelen fel avklarade inom avtalad tid enligt 
överenskommet serviceavtal. Uppgifter om felavhjälpningsprecision ger PTS 
underlag för att kunna bedöma hur stor andel av felavhjälpningsärendena som 
håller sig inom de utfästa servicetiderna. Ett nyckeltal om 
felavhjälpningsprecision möjliggör för PTS att skapa sig en uppfattning om 
andelen fel som håller sig inom den felavhjälpningstid som nyckeltalet avser. 
Tillgång till uppgifter för felavhjälpningsprecision är ett viktigt komplement till 
nyckeltalen för felavhjälpningstid. 

PTS ser ett behov av att komplettera nyckeltalet för felavhjälpningstid med ett 
nyckeltal för felavhjälpningsprecision för att inte enbart kunna bedöma 
TeliaSoneras felavhjälpningstider, utan även kunna bedöma precisionen i 
företagets felavhjälpningsåtgärder. Även TeliaSonera har anfört att 
genomsnittlig felavhjälpningsprecision (enligt företaget angett som 
serviceprecision) är ett lämpligt nyckeltal eftersom det tar hänsyn till att olika 
felavhjälpningstider kan vara avtalade. PTS finner sammanfattningsvis att 
nyckeltalet för felavhjälpningsprecision ska införas. 

                                                 
204 PTS underrättelse den 4 maj 2006 i ärende med dnr 06-8298 
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9.3.4 Offentliggörandet av nyckeltalen ska ske varje kvartal 

För att säkerställa att de offentliggjorda nyckeltalen är aktuella och 
representativa ska de hållas tillgängliga i en så uppdaterad form som möjligt. 
Resultatet för respektive nyckeltal ska därför sammanställas för det månatliga 
utfallet per kalendermånad, uppdelat på dels utfallet för TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet, dels det aggregerade utfallet för samtliga grossistkunder. 
Offentliggörandet av resultaten ska ske kvartalsvis på en hemsida som PTS 
anvisar.  

PTS har att utgå från grundläggande ekonomiska resonemang enligt vilka en 
SMP-operatör har ett intresse av att utnyttja sin ställning för att bibehålla eller 
stärka sin position genom t.ex. konkurrensbegränsande strategiskt beteende 
mot tillträdande operatörer.205  

9.3.5 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten om nyckeltal är att ge nödvändig 
insyn och tillsyn för att kunna bedöma om TeliaSonera efterlever skyldigheten 
om icke-diskriminering mellan grossistkunder och den egna 
slutkundsorganisationen. Vidare kan ett offentliggörande av nyckeltalen bidra 
till ett öppnare förfarande kring hanteringen av telefoniabonnemangen, vilket i 
sin tur kan leda till ökat förtroende och förbättrade förutsättningar för 
konkurrens och ett ökat utbud för slutanvändarna. Därigenom uppfylls syftet 
med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella skyldigheten är således 
ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna syftet med LEK. 

PTS finner att de möjligheter till insyn som möjliggörs genom skyldigheten om 
nyckeltal, samt det behov som finns av sådan insyn för att tillse att TeliaSonera 
efterlever andra skyldigheter i detta beslut, överväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som skyldigheten medför. Det finns således inte någon mindre 
långtgående skyldighet som på ett motsvarande sätt tillgodoser behovet av att 
ge såväl faktiska och potentiella grossistkunder som PTS ökade förutsättningar 
att kunna kontrollera om TeliaSonera följer skyldigheterna vad avser tillhanda-
hållande av telefoniabonnemang till grossistkunder. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan PTS kontrollera att övriga 
skyldigheter efterlevs, vilket är ett effektivt sätt för att kunna analysera 
situationen på marknaden. På så vis tillgodoses övriga operatörers behov av en 
fungerande konkurrenssituation på marknaden. Vid en avvägning mellan de 
kostnader som uppkommer för TeliaSonera till följd av denna 
publiceringsskyldighet och nyttan av ökad insyn och transparens anser PTS att 
en skyldighet är proportionell. PTS finner därför att fördelarna för 
grossistkunderna uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som 
skyldigheten medför.  

                                                 
205 Se avsnitt 6.2.2 samt Kammarrättens i Stockholm dom 2011-10-04 med mål nr 1690-10. 
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TeliaSonera har infört system och rutiner för att sammanställa resultaten för 
respektive nyckeltal och levererar sådan information kvartalsvis till PTS. 
Myndigheten anser att företaget från dagen för detta beslut fortsätter att 
kvartalsvis sammanställa och offentliggöra resultaten för respektive nyckeltal i 
enlighet med vad som anvisas i punkten 2 i skyldigheten. 

9.3.6 Nyckeltalens jämförbarhet måste säkerställas 

För att syftet med skyldigheten att offentliggöra nyckeltalen ska uppnås, är det 
nödvändigt dels att offentliggjorda nyckeltal i sig är jämförbara, dels att 
mätpunkterna för nyckeltalen för grossist- och slutkundsverksamheterna är 
relevanta och jämförbara. För att säkerställa detta bedömer PTS det som 
nödvändigt att TeliaSonera även offentliggör nyckeltalens mätpunkter på 
processkartor. Ett sådant offentliggörande ökar insynen för såväl faktiska och 
potentiella grossistkunder som PTS. En ökad insyn kan i sin tur leda till att 
grossistkunderna får ökat förtroende för att offentliggjorda nyckeltal är 
relevanta och representativa.  

PTS ska därför ålägga TeliaSonera en skyldighet att från dagen för detta beslut 
offentliggöra nyckeltalens mätpunkter på processkartor som visar alla relevanta 
ingående aktiviteter för dels TeliaSoneras hantering av telefoniabonnemang till 
grossistkunderna, dels TeliaSoneras interna hantering av motsvarande tjänst. 
Mätpunkterna och processkartorna ska vara utformade så att det klart och 
tydligt framgår att de nyckeltal som offentliggörs är relevanta och jämförbara. 
Offentliggörandet ska ske på samma ställe som nyckeltalen ska offentliggöras. 
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9.4 Skyldighet att tillämpa viss kostnads-
redovisningsmetod avseende 
telefoniabonnemang till grossistkunder, fast 
samtalsterminering, fast samtalsoriginering, 
direktförbindelser samt operatörsaccess  

 13. Skyldighet att tillämpa viss kostnadsredovisningsmetod  

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vad avser 

telefoniabonnemang för grossistkunder tillämpa en metod för 

kostnadsredovisning av vilken det framgår vilka kostnader TeliaSonera 

kan undvika när företaget erbjuder abonnemanget på grossistnivå 

istället för på slutkundsmarknaden (dvs. så kallade avoidable costs) 

uppdelat på respektive slutanvändarerbjudande. Av 

kostnadsredovisningen för respektive slutanvändarerbjudande ska 

framgå TeliaSoneras totala intäkter respektive kostnader i detaljistledet 

för att tillhandahålla PSTN-abonnemang och TeliaSoneras tillkommande 

kostnader för att tillhandahålla telefoniabonnemangen till grossister 

samt, i förekommande fall, hur kostnader har fördelats mellan 

slutanvändare och grossistledet.  

2. TeliaSonera ska ha en beskrivning av kostnadsredovisningsmetoden för 

telefoniabonnemang till grossistkunder och LRIC-metoden för tjänster 

och produkter som omfattas av skyldighet 8.1.a respektive skyldighet 

9.1.a tillgänglig för allmänheten på sin webbplats och, vad avser LRIC, 

kostnadsredovisningsmetoden med en länk till PTS webbplats för LRIC-

metoden. 

3. TeliaSonera ska vad avser operatörsaccess redovisa kostnader utifrån en 

beräkning av självkostnader för den reglerade produkten på en kalkyl av 

huvudsakligen nedlagda bokförda kostnader (Fully Distributed Cost-

metoden). 
 

 

9.4.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 § LEK 

En förpliktelse enligt 4 kap. 11 § att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa 
kostnadsorienterad eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik 
och andra former av tillträde kan även avse skyldighet för operatören att 
tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod (se bestämmelsens andra stycke). 
En förpliktelse att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod ska förenas med 
skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmänheten. 
Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen ska 
framgå av beskrivningen.  

TeliaSonera har i detta beslut ålagts skyldighet att tillämpa dels marginalbaserad 
prissättning för telefoniabonnemang till grossistkunder, dels kostnadsorienterad 
prissättning för direktförbindelse, operatörsaccess, samtalsoriginering och 
samtalsterminering.  
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9.4.2 Metoden för telefoniabonnemang till grossistkunder ska avse 
avoidable costs 

PTS har i skyldighet 3 ålagt TeliaSonera att tillämpa marginalbaserad pris-
sättning för telefoniabonnemang för grossistkunder. Av motiveringen till 
skyldigheten (avsnitt 7.2) framgår att marginalen mellan prissättningen för 
grossistkundernas abonnemang och den genomsnittliga intäktsnivån för PSTN-
abonnemangen på slutkundsmarknaden ska bestämmas utifrån de kostnader 
som naturligen förknippas med PSTN-abonnemangen men som TeliaSonera 
kan undvika när företaget erbjuder produkten på grossistnivå i stället för på 
slutkundsmarknaden (dvs. så kallade avoidable costs).  

För att PTS ska kunna utöva tillsyn över att TeliaSonera efterlever skyldigheten 
om marginalbaserad prissättning vid tillhandahållandet av telefoniabonnemang 
till grossistkunder, krävs att företaget redovisar sina kostnader på ett sådant sätt 
att det framgår vilka kostnader som är att hänföra till sådana avoidable costs. 

För tillämpningen av prisregleringen krävs vidare att TeliaSonera redovisar sina 
totala intäkter respektive kostnader i detaljistledet för att tillhandahålla PSTN-
abonnemang. Det krävs även att TeliaSonera redovisar tillkommande kostnader 
för att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossister samt, i förekommande 
fall, hur kostnader har fördelats mellan slutanvändar- och grossistledet, 
exempelvis kostnaderna och fördelningen av hantering av faktureringsunderlag. 
En sådan kostnadsredovisning är även en förutsättning för att PTS ska kunna 
utöva tillsyn över om skyldigheten efterlevs.  

Det slags redovisning som behövs följer inte direkt av allmänna krav på 
bokföring och principer för bokföring. PTS finner således att skyldighet 3, dvs. 
att tillämpa en marginalbaserad prissättning vid tillhandahållandet av 
telefoniabonnemang till grossistkunder ska kompletteras med en skyldighet för 
TeliaSonera att tillämpa en kostnadsredovisningsmetod som stödjer detta. 

9.4.3 Offentliggörande av metoden för marginalbaserat pris och 
tjänster/produkter som LRIC gäller för 

De angivna kostnadsredovisningsmetoderna för direktförbindelse, 
samtalsoriginering och samtalsterminering ska åtföljas av en beskrivning av 
kostnadernas huvudkategorier och hur kostnaderna fördelats mellan olika 
tjänster/produkter. Dessa beskrivningar ska hållas tillgängliga för allmänheten 
på TeliaSoneras webbplats. När det gäller de tjänster och produkter som 
omfattas av skyldighet 8.1.a respektive 9.1.a ska TeliaSonera även göra en 
hänvisning till PTS webbplats för beskrivning av LRIC-metoden. 

I och med att TeliaSonera kostnadsredovisar enligt angiven metod får PTS 
möjlighet, med stöd av 7 kap. 3 § LEK, att i sin tillsyn begära in redovisningen 
enligt den i skyldigheten påförda metoden. Med ett sådant underlag kan PTS 
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granska om TeliaSonera efterlever skyldigheten att inte diskriminera och 
skyldigheterna om prissättning. 

TeliaSonera ska således åläggas att offentliggöra en beskrivning av respektive 
kostnadsredovisningsmetod för telefoniabonnemang till grossistkunder, direkt-
förbindelse, samtalsoriginering och samtalsterminering. 

9.4.4 FDC för operatörsaccess 

För att PTS ska kunna utöva tillsyn över att TeliaSonera efterlever skyldigheten 
att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning enligt FDC när företaget 
tillhandahåller operatörsaccess till andra operatörer, krävs att TeliaSonera 
redovisar sina självkostnader för tillhandahållande av operatörsaccesser utifrån 
en kalkyl av huvudsakligen nedlagda bokförda kostnader (så kallade Fully 
Distributed Costs (FDC-kalkyl)). TeliaSonera ska följaktligen åläggas en sådan 
redovisning. 

PTS har möjlighet att, med stöd av 7 kap. 3 § LEK, i sin tillsyn begära in 
redovisningen av TeliaSoneras kostnader. Med redovisningen som grund kan 
PTS granska om TeliaSonera uppfyller såväl icke-diskrimineringsskyldigheten 
som prisregleringsskyldigheten. Det slags redovisning som behövs följer inte 
direkt av allmänna krav på bokföring och principer för bokföring. PTS anser att 
det därför inte finns något annat alternativ som på ett motsvarande sätt 
tillgodoser det konstaterade behovet.   

9.4.5 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att tillämpa viss 
kostnadsredovisningsmetod är att möjliggöra granskning av om företaget 
efterlever sin skyldighet om att hålla ett marginalbaserat pris avseende 
telefoniabonnemang till grossistkunder samt kostnadsorienterad prissättning 
enligt FDC vid tillhandahållande av operatörsaccesser. PTS bedömer att en 
skyldighet att offentliggöra metoderna för kostnadsredovisning som ligger till 
grund för prissättningen är nödvändig för att främja konkurrensen och 
därigenom uppnå syftet med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera den aktuella 
skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även det allmänna 
syftet med LEK. 

PTS finner att de möjligheter till insyn som möjliggörs genom skyldigheten, 
samt det behov som finns av sådan insyn för att tillse att TeliaSonera efterlever 
andra skyldigheter i detta beslut, överväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som den aktuella skyldigheten medför. Det finns således inte någon 
annan mindre ingripande skyldighet som på ett motsvarande sätt tillgodoser det 
konstaterade behovet av insyn i TeliaSoneras verksamhet. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten kan PTS kontrollera att företaget 
efterlever sin skyldighet om att hålla ett marginalbaserat pris avseende 
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telefoniabonnemang till grossistkunder samt kostnadsorienterad prissättning 
enligt FDC vid tillhandahållande av operatörsaccesser. PTS bedömer att 
skyldigheten således ger effektiva verktyg för att kunna analysera situationen på 
marknaden. På så vis tillgodoses övriga operatörers behov av en fungerande 
konkurrenssituation på marknaden. PTS finner därför att fördelarna uppväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 

9.5 Skyldighet att offentliggöra 
referenserbjudande avseende 
telefoniabonnemang till grossistkunder, 
samtrafik och andra former av tillträde  

 14. Skyldighet att offentliggöra referenserbjudande 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska i referens-

erbjudande offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhandahållande av 

de tjänster och produkter som omfattas av skyldigheterna 1, 2, 5 och 7. 

Referenserbjudandena ska innehålla alla uppgifter om och villkor för 

tillhandahållandet av dessa tjänster och produkter och omfatta 

åtminstone följande: 

a. fullständig beskrivning av vad tjänsterna respektive produkterna 

består av, 

b. beskrivning av kvaliteten för respektive tjänst och produkt,  

c. beskrivning av tjänsternas och produkternas tekniska 

specifikationer och nätegenskaper, 

d. villkoren för tillhandahållande och användning, dvs. beskrivning 

av orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran 

om leverans, beskrivning av serviceåtaganden och rutiner för 

åtgärdande av fel, samt vad avser telefoniabonnemang till 

grossistkunder, även villkoren för tillhandahållande av stöd-

system, all dokumentation för stödsystem, information om 

administrativa rutiner samt övrig information som behövs för att 

grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemangen 

enligt skyldighet 1,  

e. villkoren för avtalsviten enligt skyldigheten 1.2.d, 

f. priser, uppdelade på de olika komponenter som ingår i respektive 

tjänst och produkt, inklusive förekommande rabatter och 

rabattens beräkningsgrund, och ersättningar som kan komma att 

debiteras 

g. villkoren för fakturering och betalning samt i förekommande fall 

faktureringsunderlag och avräkning,  

h. villkoren för krav på ekonomisk säkerhet,  

i. villkoren om avtalets giltighetstid samt villkoren för förändring av 
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tillhandahållandet, omförhandling och uppsägning av avtalet. 

2. TeliaSonera ska hålla referenserbjudande enligt punkten 1 offentliga på 

sin webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt sätt 

utan kostnad.  

3. TeliaSonera ska på sin webbplats i nära anslutning till respektive 

referenserbjudande offentliggöra förändringar av referenserbjudandets 

villkor senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. 

Förändringar av referenserbjudande får inte gälla förrän 90 dagar från 

det att förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte 

sänkningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när 

TeliaSonera ändrar sitt referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller 

beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av hybridmodellen eller 

till följd av domstols avgörande.  

 

9.5.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 5 § LEK 

Enligt 4 kap. 5 § LEK får en operatör som avses i 4 kap. 4  § förpliktas att i ett 
referenserbjudande offentliggöra specificerade uppgifter om  

• redovisning 
• tekniska specifikationer 
• nätegenskaper 
• villkor för tillhandahållande och användning, inbegripet villkor som 

begränsar tillträde till eller användning av vissa tjänster, 
• prissättning, eller 
• andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och 

andra former av tillträde. 
 

Ett beslut om sådan skyldighet ska innehålla besked om vilka uppgifter som ska 
tillhandahållas, hur detaljerade dessa ska vara samt på vilket sätt de ska 
offentliggöras. Operatören får förpliktas att ändra en uppgift, om det är nöd-
vändigt för att den ska stämma överens med en skyldighet som har beslutats 
enligt 4 kap. LEK. 

Genom bestämmelsen är det möjligt att säkerställa insyn i villkor och krav för 
telefoniabonnemang till grossistkunder, samtrafik och andra former av tillträde, 
inbegripet prissättning. Den ökade insynen syftar till att skapa ett öppnare 
förfarande, vilket i sin tur ska leda till att operatörerna får förtroende för att en 
tjänst inte erbjuds eller tillhandahålls dem på diskriminerande villkor. En på 
detta sätt ökad kännedom om tillämpade villkor och krav syftar till att bidra till 
snabbare förhandlingar och till undvikande av tvister. Det är särskilt viktigt när 
det gäller tekniska gränssnitt. Uppgifterna kan offentliggöras genom ett 
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referenserbjudande, dvs. ett så kallat typerbjudande där vissa angivna uppgifter 
ska ingå och som en potentiell avtalspart kan utgå från.206  

9.5.2 Referenserbjudanden underlättar förhandlingar och ger insyn 

Förhandlingar i syfte att uppnå överenskommelser om såväl 
telefoniabonnemang till grossistkunder som samtrafik och övriga i detta beslut 
reglerade tjänster och produkter kan i många fall vara både tidskrävande och 
komplicerade, vilket leder till höga transaktionskostnader på marknaden. Höga 
transaktionskostnader höjer inträdeshindren på marknaden och försvårar en 
effektiv konkurrens. Genom ett offentliggjort referenserbjudande finns ett 
underlag som kan läggas till grund för förhandlingar och avtal mellan opera-
törerna. 

Utöver konkurrensproblemet som höga transaktionskostnader kan ge upphov 
till, kan PTS konstatera att TeliaSonera genom sitt informationsövertag vad 
avser de tjänster och produkter för telefoniabonnemang och samtrafik som 
TeliaSonera tillhandahåller andra operatörer kan förhindra eller försvåra deras 
verksamhet. Genom att inte ge fullständig eller tillräcklig information om 
villkoren för tillhandahållandet av tjänsterna/produkterna till operatörerna kan 
TeliaSonera skaffa sig ett övertag i förhandlingar med andra operatörer och 
försvåra för dessa att sluta konkurrenskraftiga avtal. Dessa operatörer har ett 
informationsunderskott och riskerar att ingå avtal med TeliaSonera om leverans 
av tjänster/produkter till villkor som inte möjliggör konkurrenskraft i 
slutkundsledet.  

PTS anser att sådan insyn som operatörer och andra får genom en skyldighet 
för TeliaSonera att hålla ett referenserbjudande offentligt är särskilt lämplig och 
ändamålsenlig eftersom de grossistkunder som köper telefoniabonnemang för 
återförsäljning till slutanvändare och de operatörer som köper samtrafik i stor 
utsträckning efterfrågar standardiserade tjänster/produkter. Genom ett 
referenserbjudande underlättas köparnas möjlighet att få tillgång till tjänsterna 
och produkterna avsevärt, bland annat genom möjlighet till kortare 
förhandlingstider och större förutsägbarhet.  

En redovisning av specificerade uppgifter ger även operatörerna ökad insyn i 
fråga om att TeliaSonera tillhandahåller tjänsterna och produkterna på icke-
diskriminerande villkor och att TeliaSonera i övrigt efterlever de skyldigheter 
som ålagts företaget. För PTS del medför tillgång till en sådan redovisning att 
myndigheten får ökade möjligheter att se till att TeliaSoneras förhandlings-
skyldighet enligt 4 kap. 1 § LEK och skyldigheter att tillgodose rimlig begäran 
efterlevs.  

                                                 
206 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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9.5.3 Referenserbjudandet ska avspegla ett avtal som reglerar 
operatörernas villkor 

För att få avsedd verkan vad gäller att förenkla förhandlingarna och minska 
risken för tvister mellan parterna ska referenserbjudandet i största möjliga 
utsträckning utgöra underlag för förhandlingar om ett komplett avtal, dvs. ett 
avtal som i allt väsentligt reglerar parternas mellanhavanden med anledning av 
de tjänster och produkter som omfattas av skyldigheterna 1, 2, 5 och 7. 
Referenserbjudandet ska därför innehålla specificeringar av tjänstens/produk-
tens innehåll och omfattning, exempelvis tjänstens/produktens tekniska specifi-
kationer och nätegenskaper samt kvalitetsnivåer, leveransvillkor och 
servicenivåer.  

Även andra villkor för tillhandahållandet och användningen av 
tjänsten/produkten måste framgå av referenserbjudandet, exempelvis en 
beskrivning av orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran om 
leverans, beskrivning av serviceåtaganden och rutiner för åtgärdande av fel samt 
villkor för tillhandahållande av och dokumentation för stödsystem. För 
referenserbjudanden för telefoniabonnemang till grossistkund behövs likaså 
information om administrativa rutiner, och annan övrig information för att 
grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemangen. 

För de tjänster och produkter som regleras i detta beslut, men i synnerhet vad 
gäller telefoniabonnemang till grossistkunder, är det viktigt för grossistkunden 
att kunna avgöra om det återförsäljarabonnemang som tillhandahålls ger 
kunden samma förutsättningar att konkurrera på slutkundsmarknaden som 
TeliaSoneras egen slutkundsorganisation har. Brister i beskrivningar av 
exempelvis TeliaSoneras serviceåtaganden och rutiner för åtgärdande av fel kan 
leda till oklarheter i fråga om tjänsterna/produkterna tillgodoser grossist-
kundens behov. Därför ska det finnas en tydlig beskrivning av sådana 
åtaganden och rutiner i referenserbjudandet. Beskrivningen ska innehålla 
uppgifter om TeliaSoneras leveranskapacitet och kvalitetsnivå för tjän-
sterna/produkterna.  

När det gäller prissättningen ska det av referenserbjudandet framgå priset 
uppdelat på de olika komponenter som ingår i respektive tjänst/produkt. 
Samtliga priser och ersättningar som TeliaSonera avser att tillämpa, och som 
därmed utgör utgångspunkten för avtalsförhandlingar, i förhållande till sin mot-
part ska framgå av referenserbjudandet. Dessutom ska av referenserbjudandet 
framgå de belopp som utgör utgångspunkten för förhandlingar om de avtals-
viten som vid rimlig begäran ska utgå till grossistkunden när avtalade tidsfrister 
eller kvalitetskrav inte hållits.  

Utöver villkor för tillhandahållande och användning behövs ytterligare ett antal 
uppgifter i referenserbjudandet för att detta ska uppfylla kravet på att så långt 
möjligt ge underlag för en fullständig avtalsrelation. Sådana uppgifter utgörs av 
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villkor för fakturering och betalning samt i förekommande fall 
faktureringsunderlag och avräkning. 

När det gäller TeliaSoneras krav på ekonomisk säkerhet ska av referenserbju-
dandet framgå vilka krav som TeliaSonera ställer, dels vid avtalets ingående, 
dels under pågående avtalsperiod. TeliaSonera ska vidare redogöra för hur 
prövningen av motpartens kreditvärdighet går till och vilka steg som ingår i 
bedömningen.  

Referenserbjudandet ska även innehålla uppgifter om den giltighetstid och 
uppsägningstid som från TeliaSoneras sida läggs till grund för förhandlingarna. 
Dessutom ska det ingå ett erbjudande vad gäller omförhandlingsklausuler som 
reglerar på vilket sätt parterna ska inleda förhandlingar för att avtala om 
produkter/tjänster som inte omfattas av avtal eller när förhandlingar ska inledas 
inför det att avtalets giltighetstid löper ut eller vad som ska gälla vid 
omförhandling av ett ingånget avtal.  

9.5.4 Offentliggörandet av referenserbjudandet och ändringar i det 

De konkurrensproblem som en skyldighet om referenserbjudande avser att 
åtgärda och som redovisats i det föregående, uppnås enligt PTS endast om det 
finns tillgängligt för myndigheten och andra operatörer. PTS finner därför att 
referenserbjudandet ska hållas offentligt för åtminstone andra operatörer och 
PTS på TeliaSoneras webbplats. Referenserbjudandet ska hållas offentligt på 
webbplatsen på ett tydligt och lättillgängligt sätt och utan kostnad för andra 
operatörer och PTS.  

Ändringar i offentliggjorda referenserbjudanden kan medföra ett behov för 
TeliaSoneras motparter att inleda förhandlingar med TeliaSonera om att ingå 
avtal eller om villkor i befintliga avtal eller att vidta andra åtgärder. För att 
TeliaSoneras motparter ska få tillfälle att vidta åtgärder med anledning av 
sådana ändringar finns ett behov av att ålägga TeliaSonera en skyldighet att 
offentliggöra förändringar i villkor i (offentliggjort) referenserbjudande senast 
90 dagar före det att ändringen är avsedd att träda i kraft. Förändringen får inte 
träda i kraft förrän 90 dagar har förflutit från offentliggörandet av förändringen. 
Fristen om 90 dagar ska dock inte gälla prissänkningar207. 

PTS anser att TeliaSonera ska kunna anpassa referenserbjudanden för att 
omedelbart kunna följa tillsyn eller beslut eller uppdateringar eller revideringar 
av hybridmodellen eller domstolsavgöranden. Fristen om 90 dagar för 
ändringar i referenserbjudanden ska således inte gälla vid sådana PTS åtgärder 
eller efter avgörande i domstol.  

                                                 
207 PTS beslut den 24 september 2009 i ärende med dnr 09-7748 
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PTS finner sammanfattningsvis att TeliaSonera ska åläggas att offentliggöra 
referenserbjudanden som ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om och 
villkor för tillhandahållet av de tjänster och produkter som omfattas av 
skyldigheterna 1, 2, 5 och 7. 

9.5.5 Slutsats och proportionalitetsbedömning  

Syftet med att ålägga TeliaSonera skyldigheten att offentliggöra 
referenserbjudande är att möjliggöra insyn i villkor och krav för 
telefoniabonnemang till grossistkunder, samtrafik och andra former av tillträde, 
inbegripet prissättning. Genom en ökad insyn kan operatörerna och 
grossistkunderna ges ökat förtroende för att en efterfrågad tjänst erbjuds till 
rimliga och icke-diskriminerande villkor, vilket kan leda till mindre tidskrävande 
förhandlingar och underlätta etablering på marknaderna. På så vis främjas 
konkurrensen, vilket är ett av syftena med LEK. Beslutet att ålägga TeliaSonera 
den aktuella skyldigheten är således ägnad att tillgodose ändamålet samt även 
det allmänna syftet med LEK. 

TeliaSonera har ett informationsövertag gentemot övriga operatörer avseende 
de tjänster och produkter som företaget tillhandahåller. Genom att utnyttja sin 
ställning kan företaget öka övriga operatörers kostnader vid bl.a. förhandlingar, 
vilket leder till ökade transaktionskostnader på marknaden och höjer 
inträdeshindren på marknaden samt försvårar en effektiv konkurrens. PTS 
finner att de möjligheter till insyn som möjliggörs genom skyldigheten, samt det 
behov som övriga operatörer och grossistkunder har av sådan insyn, överväger 
det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den aktuella skyldigheten medför. 
Det finns således inte någon annan mindre ingripande skyldighet som på ett 
motsvarande sätt tillgodoser det konstaterade behovet av insyn i TeliaSoneras 
verksamhet. 

Genom att ålägga den aktuella skyldigheten tillgodoses grossistkunders och 
övriga operatörers behov av insyn och förutsägbarhet. Operatörer och 
grossistkunder efterfrågar nämligen möjligheter att köpa standardiserade 
tjänster/produkter, vilket referenserbjudanden möjliggör. Redovisningen av 
specificerade uppgifter ger även insyn i fråga om TeliaSonera tillhandahåller 
tjänsterna och produkterna på icke-diskriminerande villkor samt om företaget 
efterlever övriga skyldigheter. PTS bedömer således att skyldigheten ger 
effektiva verktyg för att kunna analysera situationen på marknaden. På så vis 
tillgodoses övriga operatörers behov av en fungerande konkurrenssituation på 
marknaden. PTS finner därför att fördelarna uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför. 
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10 Hur beslutet ska gälla 

 
Förordnande om hur beslutet ska gälla  

 

 

1. PTS förordnar att detta beslut gäller från den 1 juli 2013. När det gäller 

TeliaSonera AB:s och dess berörda dotterbolags (TeliaSonera) 

tillhandahållande av de tjänster och produkter som omfattas av 

skyldighet i detta beslut gäller skyldigheten från och med dagen för 

detta beslut, oavsett när de avtal som ligger till grund för 

tillhandahållandet av tjänsterna eller produkterna har ingåtts. 

2. PTS upphäver sina beslut den 4 november 2009 i ärenden med dnr 09-

9035. 09-9036 och 09-9037. PTS förordnar att besluten gäller för 

TeliaSoneras tillhandahållande av samtrafik till och med dagen före detta 

beslut.  

 
 

  

10.1  Detta beslut ska gälla omedelbart 
Av 8 kap. 22 § LEK framgår att ett beslut enligt LEK ska gälla omedelbart, om 
inte annat har bestämts. 

PTS finner skäl att bestämma att detta beslut ska gälla från den 1 juli 2013. 
TeliaSoneras tillhandahållande av de tjänster och produkter som regleras i detta 
beslut omfattas således i sin helhet av här beslutade skyldigheter, oavsett när 
TeliaSonera ingick avtal om tillhandahållande med motparten.208 

För att skapa tydlighet för operatörerna om hur detta beslut ska förhålla sig till 
PTS beslut den 4 november 2009, finns det skäl att förordna om hur dessa 
beslut ska gälla.  

När det gäller skyldigheter som åläggs TeliaSonera till följd av företagets 
inflytande på marknaden Fast tillträde ska PTS förordna att myndighetens 
beslut från den 4 november 2009209 ska gälla för TeliaSoneras tillhandahållande 
av telefoniabonnemang till grossistkund från dagen för beslutet 2009 fram till 
dagen för detta beslut.  

Vid sin tillsyn och tvistlösning av TeliaSoneras tillhandahållande som sker från 
dagen för detta beslut kommer PTS således att från och med dagen för detta 

                                                 
208 Jfr domstolspraxis, Kammarrättens i Stockholm dom den 8 oktober 2007 i mål nr 5852-06. Domen 
avsåg ett överklagande av Länsrättens i Stockholms läns dom den 18 augusti 2006 i mål nr 7212-06 i fråga 
om PTS beslut den 8 mars 2006 i ärende med dnr 05-13040 i vilket PTS bland annat fastställde att 
skyldigheterna om grossistprodukt för telefoniabonnemang även gäller avtalsrelationer som ingåtts i tid 
före det att skyldigheterna trädde i kraft. 
209 PTS beslut i ärende med dnr 09-9035.  
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beslut att tillämpa skyldigheterna i detta beslut, oavsett när avtalet om telefoni-
abonnemang till grossistkund eller andra reglerade tjänster ingicks mellan 
TeliaSonera och den begärande operatören och oavsett om telefoni-
abonnemanget eller tjänsten har tagits i bruk före dagen för detta beslut.  

När det gäller skyldigheter som åläggs TeliaSonera till följd av företagets 
betydande inflytande på marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering, ska PTS förordna att myndighetens beslut från den 4 
november 2009210 ska gälla för TeliaSoneras tillhandahållande av samtrafik som 
skett från respektive beslutsdag och fram till dagen för detta beslut.  

Vid sin tillsyn och tvistlösning av TeliaSoneras tillhandahållande av samtrafik 
som sker från dagen för detta beslut, kommer PTS således att från och med 
dagen för detta beslut att tillämpa skyldigheterna i detta beslut, oavsett när 
avtalet mellan TeliaSonera och den begärande operatören ingicks 

 

Detta beslut har fattats av PTS styrelse. 

På styrelsens vägnar 

 

XXYY 
generaldirektör 

Föredragande har varit XXYY 

 

  

                                                 
210 Se PTS beslut i ärenden med dnr 09-9036 och 09-9037. 
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11 Hur man överklagar 

Detta beslut får överklagas av dels den som är part i ärendet, om beslutet har 
gått parten emot, dels av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet (se 
8 kap. 19 a § LEK).  

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni rikta ert överklagande till 
Förvaltningsrätten i Stockholms. Överklagandet ska dock sändas till Post- och 
telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm. 

Ange i ert överklagande vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets 
diarienummer. Ange även era yrkanden och skälen för ert överklagande. 
Överklagandet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. 

Om överklagandet har skett inom rätt tid, skickar PTS det vidare till 
Förvaltningsrätten för prövning. Detta gäller dock inte om PTS själv ändrar 
beslutet på det sätt ni begärt. 

PTS måste ha tagit emot ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.  

Ni anses ha fått del av detta beslut när två veckor har förflutit från dagen för beslutet om 
kungörelsedelgivning den XXYY till följd av att detta beslut delges genom så kallad 
kungörelsedelgivning enligt 49 och 51 §§ delgivningslagen (2010:1932).  

Ert överklagande ska således ha kommit in till myndigheten senast XXYY. 

PTS håller under överklagandetiden beslutet tillgängligt på adressen 
Valhallavägen 117 i Stockholm och på webbplatsen www.pts.se/smp. 
Meddelande om beslutet införs av PTS i Post- och Inrikes Tidningar. 

Om ni har några frågor kan ni vända er till PTS. Kontaktuppgifter till PTS finns 
på detta besluts första sida. 
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Bilaga 1 

EU-rättsliga källor samt de förkortningar 
som används i detta beslut 

EUF-fördraget  Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, EUF-fördraget. (Eng: 
Treaty on the Functioning of the 
European Union) 

Ramdirektivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 
2002 om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

Tillträdesdirektivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 
2002 om tillträde till och samtrafik 
mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande 
faciliteter  

Ändringsdirektivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/140/EG av den 25 
november 2009 om ändring av 
direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 
2002/19/EG om tillträde till och 
samtrafik mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande 
faciliteter och direktiv 2002/20/EG 
om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

EU-kommissionens 
rekommendation från 2007   

Kommissionens rekommendation av 
den 17 december 2007 om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader inom 
området elektronisk kommunikation 
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vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 
(2007/879/EG) 

EU-kommissionens 
förklaringsdokument från 2009  

Commission Staff Working 
Document Explanatory Note 
accompanying the Commission 
Recommendation on the Regulatory 
Treatment of Fixed and Mobile 
Termination Rates in the EU 
{(C(2009) 3359)}  

EU-kommissionens 
förklaringsdokument från 2007 

Commission Staff Working 
Document Explanatory Note 
accompanying the Commission 
Recommendation on Relevant 
Products and Service Markets within 
the electronic communications sector 
susceptible to ex ante regulation in 
accordance with Directive 
2002/21/EC of the European 
Parliament and of the Council on a 
common regulatory framework for 
electronic communications networks 
and services {(C(2007) 5406)} 

EU-kommissionens riktlinjer  Kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalyser och bedömning av 
betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster (2002/C 
165/03). 

EU-kommissionens 
rekommendation om 
termineringstaxor 

Kommissionens rekommendation av 
den 7 maj 2009 om regleringen av 
termineringstaxor i fasta och mobila 
kommunikationsnät inom EU 
(2009/396/EG). 
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EU-kommissionens 
rekommendation om samtrafik  

Kommissionens rekommendation av 
den 8 januari 1998 om samtrafik på en 
avreglerad 
telekommunikationsmarknad 
(98/195/EG). 

EU-kommissionens 
tillkännagivande 

Kommissionens tillkännagivande om 
definitionen av relevant marknad i 
gemenskapens konkurrenslagstiftning 
(EGT C 372) 

 

 


