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Till berörd part

Tredje samråd angående marknaden för
mobil samtalsterminering (marknad 2)
Den 14 april 2016 remitterade PTS ett förslag till beslut angående marknaden
för mobil samtalsterminering (”Utkast till analys av marknaden för mobil
samtalsterminering (marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation”) samt reviderad kalkylmodell och uppdaterad
kalkylränta. Detta andra samråd med marknadens aktörer avslutades den 11 maj
2016.
Skälet till detta tredje samråd är att PTS, efter genomgång av de synpunkter
som inkom i samband med det andra samrådet, har omarbetat förslaget till
beslut vad gäller prisskyldigheten. PTS har även reviderat kalkylmodellen för
mobilnät och beräknat prisnivåerna motsvarande tre prisperioder för
marknaden för mobil samtalsterminering.
PTS bereder härmed marknaden möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslaget till beslut angående marknaden för mobil samtalsterminering och på
förslagen revidering av kalkylmodellen för mobilnät. PTS vill uppmärksamma
om att förändringar endast är genomförda i prisskyldighetens avsnitt 6.4 (med
nödvändiga följdändringar) samt i Bilaga 2 – Prisbilaga version B. Se närmare
om förändringarna nedan. Vad gäller kalkylmodellen framgår genomförda
förändringar av dokumentet ”PTS kommentarer på synpunkter inhämtade
under andra samrådet om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta
(WACC) för mobilnät”.
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Vissa förändringar i beslutsförslaget jämfört med andra
samrådet

Det förslag till beslut som PTS nu samråder med marknadens aktörer innehåller
vissa förändringar jämfört med det förslag till beslut som marknadens aktörer
hade möjlighet att lämna synpunkter på i samband med det andra samrådet.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa förändringar.
Justerade prisnivåer
Av Prisbilaga version B (Bilaga 2) framgår prisnivåerna, motsvarande tre
prisperioder, för marknaden för mobil samtalsterminering. Dessa prisnivåer
baserar sig på de förändringar som införts i kalkylmodellen och som redovisas i
dokumentet ”PTS kommentarer på synpunkter inhämtade under andra
samrådet om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta (WACC) för
mobilnät”.
Reciprok prissättning
I samband med det första samrådet till beslut efterlyste PTS synpunkter på
huruvida prissättningen borde differentieras beroende på om samtalet
originerar inom eller utanför EU/EES. Tre operatörer uttalade sig om detta,
varav två förespråkade differentiering och en inte. PTS utredde frågan och
föreslog i det andra samrådet ett införande av en möjlighet till differentiering i
form av reciprok prissättning för samtal som originerar utanför EU/EES.
Detta undantag framgick av prisskyldigheten i avsnitt 6.4.6.
Sex operatörer lämnade synpunkter rörande förslaget i det andra samrådet. En
operatör ställde sig bakom den reciproka prissättningen, två förespråkade en
annan sorts differentiering och tre motsatte sig differentiering över huvud taget.
Komplikationer med reciprok prissättning bekräftades av flera av operatörerna i
andra samrådet och PTS ser därför inte detta alternativ som en framkomlig väg
för att uppnå det önskade resultatet, dvs. utökad möjlighet till
förhandlingsutrymme för svenska operatörer i förhållande till utomeuropeiska
operatörer.
Mot bakgrund av detta drar PTS därmed tillbaka sitt förslag om reciprok
prissättning och återgår till det ursprungliga alternativet, dvs. enhetlig
prissättning för samtalsterminering oberoende av var samtalet originerar. En
enhetlig prissättning är en mer ingripande skyldighet för operatörerna än
reciprok prissättning. PTS bedömning är dock att det i dagsläget inte finns
något annat sätt att omhänderta de potentiella konkurrensproblem som finns på
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marknaden och att enhetlig prissättning därför är proportionerlig. PTS kommer
att fortsätta att bevaka marknadsutvecklingen samt resultatet av den utredning
som Berec för närvarande genomför om differentierad prissättning.
Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter

Reglerna för samråd, som finns i 8 kap. lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK) syftar till att ge marknadens aktörer, kommissionen och
andra berörda parter tillfälle att yttra sig över förslagen till beslut.
PTS bereder härmed marknaden möjlighet att inkomma med synpunkter, dels
på bifogade Utkast till analys av marknaden för mobil samtalsterminering
(marknad 2) enligt 8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, dels på revideringen av kalkylmodellen för mobilnät (”LRICmodell för beräkning av kostnader för samtalsterminering i mobilnät i Sverige 2.0”).
I samband med detta samråd bifogar PTS även, endast för kännedom, en
remissammanställning (”PTS kommentarer på synpunkter inhämtade under
andra samrådet om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta (WACC)
för mobilnät”), Modellspecifikation för LRIC-modell för terminering i mobilnät
i Sverige - Modellversion 2.0 och Modelldokumentation för LRIC-modell för
terminering i mobilnät i Sverige - Modellversion 2.0.
PTS planerar att notifiera detta skyldighetsbeslut till kommissionen under
sommaren 2016.
Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen
till PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 15 juni 2016. Samrådsvaren
kommer att publiceras på PTS hemsida. Ange vilka delar av remissen som
synpunkterna avser.
Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess,
vänligen markera dessa uppgifter och ange grund för er begäran. PTS kommer
att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess
innan samrådssvaren publiceras på PTS webbplats.
Om ni har några frågor med anledning av förslag till beslut, vänligen kontakta
Rebecka Frisk di Meo, rebecka.friskdimeo@pts.se.
Det fortsatta arbetet med beslutsutkasten

Det formella samråd som nu inleds utgör ett av flera steg innan PTS kan fatta
slutgiltigt beslut för marknaden för mobil samtalsterminering.
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Första samrådet med marknadens aktörer och Konkurrensverket

Marknadens aktörer får under en dryg månad tillfälle att yttra sig om förslagen
till beslut vad gäller marknadsavgränsning, identifiering av företag med
betydande inflytande och de skyldigheter som PTS avser att besluta om.
Förslagen till beslut skickas även till Konkurrensverket som under samma
period, med ett tillägg av två veckor, bereds möjlighet att yttra sig. Efter
samrådet publiceras inkomna yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar sedan
in relevanta delar av yttrandena i beslutsutkasten.
Andra samrådet med marknadens aktörer

PTS har möjlighet att hålla ett andra samråd med marknadens aktörer som då
återigen bereds möjlighet att, under cirka en månad, yttra sig över förslagen till
beslut. Efter ett sådant samråd publiceras aktörernas yttranden på PTS
webbplats. PTS kommer då att beakta inkomna yttranden inför den slutliga
utformningen av besluten.
Kommissionen och andra regleringsmyndigheter underrättas

Efter det nationella samrådet ska förslagen till beslut överlämnas såväl till
kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna, som till
organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation,
Berec.1 Kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna får
vanligtvis en månad att lämna yttranden om besluten2.
Om kommissionen beslutar sig för att inte godta ett förslag till beslut om att
fastställa en marknad som avviker från kommissionens rekommenderade
marknader, eller som avser identifiering av företag med betydande inflytande,
får PTS inte meddela beslut förrän kommissionen lämnar en rekommendation
eller återkallar sina förbehåll.
Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras
sker ett nytt samråd om det nya förslaget inom sex månader från
kommissionens beslut.
PTS publicerar förslagen till beslut på PTS webbplats. Eventuella
omarbetningar av beslutsutkasten förs utifrån kommissionens yttrande.

I enlighet med reglerna från 1 juli 2011 beträffande samråd med kommissionen och andra berörda organ.
Kommissionen har möjlighet att utsträcka denna period om kommissionen överväger att inte godta
förslag till beslut om att fastställa en marknad som avviker från kommissionens rekommenderade
marknader eller som avser identifiering av företag med betydande inflytande.
1
2
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Slutgiltigt beslut

När PTS slutligen har fattat beslut skickas de till berörda parter och publiceras
på PTS webbplats, www.pts.se.

Sändlista

PTS preliminära bedömning är att nedanstående företag terminerar röstsamtal
och därför kommer att omfattas av detta skyldighetsbeslut för mobil
samtalsterminering;
Götalandsnätet AB
Hi3G Access AB
Lycamobile Sweden Limited
Mundio Mobile Sweden Limited
Netett Sverige AB
TDC Sverige AB
Tele2 Sverige AB
Telenor Sverige AB
Telia Company AB (tidigare TeliaSonera AB)
Rewicom Scandinavia AB
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Bifogad dokumentation

Utkast till analys av marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) enligt
8 kap. 5 och 6 §§, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
LRIC-modell för beräkning av kostnader för samtalsterminering i mobilnät i
Sverige - 2.0
Modellspecifikation för LRIC-modell för terminering i mobilnät i Sverige Modellversion 2.0
Modelldokumentation för LRIC-modell för terminering i mobilnät i Sverige Modellversion 2.0
PTS kommentarer på synpunkter inhämtade under andra samrådet om
reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta (WACC) för mobilnät
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