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Stockholm den 27 juni 2013 

 
Telenors synpunkter i remiss om införande av full särkostnad 
 

Telenor1 lämnar följande svar i PTS remiss med dnr 11-6823. 

 

Införande av full särkostnad 

Med hänvisning till synpunkter från EU-kommissionen vid art. 7-anmälan av ett utkast 

till skyldighetsbeslut på Marknad 3 som innehöll införande av strikt LRIC per den 1 juli 

2013 men med bevarande av 1/7 samkostnader fram till 1 januari 2014, har PTS 

beslutat att dra tillbaka utkastet. Detta får den omedelbara effekten att dagens högre 

priser tillåts fortsätta ytterligare en period. 

 

PTS har identifierat två handlingsalternativ i missiven: 

 

1. Från nuvarande nivå införa den nivå som föreslogs i notifierat beslut, vid en 

försenad tidpunkt för att sedan införa full särkostnad den 1 januari 2014 enligt 

plan 

2. Från nuvarande nivå införa full särkostnad vid en tidigare tidpunkt sett till 

förslaget i notifierat beslut för att sedan ligga kvar på den nivån med sedvanliga 

uppdateringar/revideringar 

 

Det är enligt Telenor viktigt att den nu uppkomna situationen inte otillbörligt gynnar 

viss part. Genom att säkerställa ett införande av full särkostnad fortast möjligt kan PTS 

neutralisera effekterna. För att det inte ska uppstå några otillbörliga effekter visar PTS 

egna beräkningar att en omläggning till full särkostnad bör ske senast i mitten av 

september 2013.  

 

Om PTS skulle välja att införa prisnivåerna i det tidigare anmälda beslutet vid ett senare 

tillfälle än den 1 juli 2013 (alternativ 1) leder det till konsekvenser som är raka 

motsatsen av vad kommissionen försöker uppnå med sina synpunkter.  

  

Alternativ 2 är enligt Telenor en acceptabel lösning om PTS säkerställer att reglerade 

priser enligt full särkostnad införs senast mitten av september.  

 

 

                                                 
1
 Med Telenor avses i denna skrivelse Telenor Sverige AB, B2 Bredband AB och Glocalnet Scandinavia AB. 



 2 

 

PTS skyldighet att anmäla utkast på nytt 

Telenor är av uppfattningen att en ny art. 7-anmälan inte behöver genomföras om PTS 

enda syfte med ett justerat beslut är att rätta sig efter kommissionens synpunkter från 

en tidigare anmälan. PTS bör säkerställa detta i dialog med kommissionen. Under alla 

omständigheter borde undantagsbestämmelsen i art. 7.9 vara tillämplig, så att 

kommissionen i efterhand kan godkänna beslutet. Någon utdragen process för ett 

förnyat samråd ska således inte behöva vara nödvändigt. 

 

 

Telenor Sverige AB 
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Bolagsjurist 


