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Post- och telestyrelsen 

Att: Rebecka Frisk di Meo 

Box 5398 

102 49 Stockholm 

 

Insänt via e-post till följande adress: 

samtrafik@pts.se 

 

Yttrande över förslag på beslut om skyldigheter för Telia 
Company AB på marknaden för fast samtalsterminering 

 

Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat det förslag på beslut om skyldigheter för Telia 

Company AB (”Telia”) på marknaden för fast samtalsterminering, med diarienummer 15-4801, 

som remitterades av Post- och telestyrelsen (”PTS”) den 19 oktober 2016 (”Förslaget”). Tele2 

får härmed inkomma med följande yttrande.  

 

1. Sammanfattning av Tele2:s synpunkter och förslag 
 

1.1. PTS:s förslag avseende avgränsning av relevant marknad 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag att marknaden för fast samtalsterminering ska 

omfatta 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. 

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är desamma som Tele2 redogjorde för i sitt 

yttrande i det första samrådet.1 
 

 Tele2 föreslår att den relevanta marknaden för fast samtalsterminering ska 

omfatta all samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast 

anslutningspunkt. 

 

1.2. PTS:s förslag avseende skyldighet att tillämpa ett visst högsta pris 

 Tele2 avstyrker PTS:s förslag att Telia, vid tillhandahållande av samtals-

terminering som omfattas av marknaden för fast samtalsterminering från och med 

datumet för Förslagets ikraftträdande till datumet för PTS:s ”uppdatering” av 

prisbilaga version A (Bilaga 2) med grund i ”den nya BU-LRIC-modellen”, ska 

tillämpa de priser som gäller i enlighet med 2013 års SMP-beslut och som 

beräknats utifrån PTS:s LRIC-modell version 10.1.  

 

 Grunderna för Tele2:s avstyrkande är de följande: 
 

 PTS:s förslag att tillsvidare låta Telia tillämpa de priser som gäller i 

enlighet med 2013 års SMP-beslut och som beräknats utifrån PTS:s 

LRIC-modell version 10.1 är oförenligt med lag och praxis för LRIC-

metoden. Detta då LRIC-modell version 10.1 inte möter LRIC-metodens 

aktualitets- och effektivitetskrav. Delar av det dataunderlag och vissa av 

de parametrar som tillämpas i LRIC-modell version 10.1 är varken aktuella 

eller effektiva i jämförelse med en hypotetiskt effektiv operatör som antas 

operera under år 2016 och framåt. 

                                                      
1 Tele2:s yttrande i det första samrådet tillställdes PTS den 25 januari 2015. 



Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 94 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
 

31-10-2016, FINAL/UPPDATERAD 
 

 

 

  2/5 
 

 Förslagets oförenlighet med LRIC-metodens aktualitets- och 

effektivitetskrav kommer att förstärkas ju längre tid som LRIC-modell 

version 10.1 tillämpas. Enligt Tele2 kan det mycket väl dröja längre än till 

slutet av 2017 innan PTS:s ”nya” kalkylmodell för det fasta nätet har 

vunnit laga kraft. 

 

 De argument som PTS anför till stöd för Förslaget, det vill säga att en 

uppdaterad eller reviderad kalkylmodell dels skulle försena PTS:s analys 

av marknaden för fast samtalsterminering, dels skulle försena färdig-

ställandet av den ”nya” kalkylmodellen för det fasta nätet, dels endast 

skulle gälla under en kortare tid, är irrelevanta. Det enda som härvidlag är 

relevant är att PTS är skyldigt att säkerställa att prisskyldigheten för den 

eller de operatörer som har konstaterats ha SMP på den relevanta 

marknaden är förenlig med lag och praxis för LRIC-metoden. Detaljer i 

PTS:s verksamhetsplanering förändrar på intet sätt denna skyldighet.  
 

 Tele2:s bedömning är att en översyn av LRIC-modell version 10.1, som 

inkluderar uppdateringar av relevant dataunderlag och relevanta 

parametrar i syfte att uppfylla LRIC-metodens aktualitets- och effektivitets-

krav, skulle ge ett kostnadsresultat för fast samtalsterminering på 0,38 

öre/min för år 2017, 0,37 öre/min för år 2018 och 0,35 öre/min för år 2019.  

 

 Tele2 föreslår att PTS genomför en översyn av LRIC-modell version 10.1 i 

enlighet med Tele2:s förslag i punkt 1-6 i avsnitt 2.2 nedan i syfte att uppfylla 

LRIC-metodens aktualitets- och effektivitetskrav, och att PTS tillämpar en 

uppdaterad version av LRIC-modellen fram till det att resultatet av PTS:s ”nya” 

kalkylmodell för det fasta nätet har vunnit laga kraft.  

 

2. Detaljerade synpunkter och förslag 
 
2.1. PTS:s förslag avseende avgränsning av relevant marknad 

I fråga om Tele2:s synpunkter på och förslag avseende PTS:s avgränsning av den 

relevanta marknaden hänvisar Tele2 till yttrandet som Tele2 tillställde PTS inom 

ramen för det första samrådet. 

 
2.2. PTS:s förslag avseende skyldighet att tillämpa ett visst högsta pris 

I Förslaget uppmärksammar PTS att en SMP-operatör enligt 4 kap. 11 § LEK får 

förpliktas att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad prissättning 

eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av 

tillträde. En sådan prissättningsförpliktelse får, enligt PTS, förenas med en skyldighet 

att tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och andra former av tillträde 

som omfattas av förpliktelsen. PTS noterar även att en förpliktelse kan avse en 

skyldighet för operatören att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod.  

 

PTS anför vidare att PTS i tidigare beslut på marknaden för fast samtalsterminering 

har anfört att en kostnadsorienterad prissättning 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, när det gäller urval, pris och 

kvalitet för telefonitjänster. PTS uppmärksammar härvid att kostnadsorienterad 

prissättning kan beräknas enligt olika metoder. 

 

I fråga om metod noterar PTS att EU-kommissionen har rekommenderat medlems-

staterna att använda LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterat pris för bland 

annat samtrafik.  
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PTS uppmärksammar också att EU-kommissionen i maj 2009 antog en 

rekommendation om en LRIC-metod för beräkningen av kostnaden för 

termineringsavgifter i fasta och mobila kommunikationsnät inom EU.  

 

Härvidlag finner PTS att en prissättning baserad på kostnadsorientering enligt LRIC-

metoden 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 drar 

också slutsatsen att en tillämpning av en prissättning baserad på kostnadsorientering 

enligt LRIC-metoden leder till neutrala investeringsincitament, vilket är viktigt för att 

främja konkurrensen.  

 

Enligt PTS ska Telia följaktligen åläggas att tillämpa en prissättning baserad på 

kostnadsorientering enligt LRIC-metoden. 

 

I fråga om LRIC-metodens karaktärsdrag uppmärksammar PTS att en prisreglering i 

form av kostnadsorientering baserad på LRIC-metoden förenklat innebär att grossist-

priset beräknas utifrån en rimligt effektiv operatörs kostnader, samtidigt som rimlig 

avkastning medges på investerat kapital. Avsikten med en kostnadsorienterad 

prissättning enligt LRIC-metoden är enligt PTS att neutralisera en operatörs möjlig-

heter att ta ut för höga priser eller utöva marginalklämning, eller på annat sätt mot-

verka att en effektiv konkurrens utvecklas. 

 

På en marknad som kännetecknas av effektiv konkurrens kan en operatör enligt PTS 

inte belasta köparna med de faktiska kostnader som uppstår om operatören har gjort 

felinvesteringar eller bedriver verksamhet ineffektivt. LRIC-metoden avser att 

eliminera möjligheten att basera prissättningen på kostnader som har sin grund i 

ineffektiva delar av verksamheten. Enligt LRIC-metoden får den operatör som ålagts 

att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för en viss tjänst täckning för sina 

relevanta kostnader under förutsättning att verksamheten bedrivs effektivt. 

 

I PTS:s redogörelse av grunderna för förslaget att Telia tillsvidare ska tillämpa de 

priser som gäller i enlighet med 2013 års SMP-beslut och som beräknats utifrån 

PTS:s LRIC-modell version 10.1, görs emellertid ingen som helst analys av huruvida 

PTS:s LRIC-modell version 10.1 möter de aktualitets- och effektivitetskrav som LRIC-

metoden föreskriver och som PTS beskrivit i Förslaget.  

 

PTS:s redogörelse handlar istället om att PTS ska införa en ny beräkningsmodell, en 

s.k. BU-LRIC modell, som ska ersätta den hybridmodell som används för närvarande. 

Enligt PTS kommer det pris som kommer att beräknas utifrån kostnaderna i den nya 

BU-LRIC-modellen, när modellen är färdigställd, att vara det pris som bäst speglar de 

relevanta kostnaderna för den aktuella perioden. 

 

PTS anför vidare att en uppdatering eller revidering av den befintliga modellen för en 

kortare period skulle innebära en försening av den analys av marknaden för fast 

samtalsterminering som PTS är skyldig att genomföra. Enligt PTS skulle en 

uppdaterad eller reviderad version av den befintliga modellen sannolikt också bara 

vara relevant för en kortare tid. Dessutom anför PTS att en sådan uppdatering eller 

revidering skulle kunna innebära att den nya BU-LRIC-modellen ”onödigt 

försenades”. 

 

Det är med grund i ovanstående redogörelse som PTS drar slutsatsen att ”det är 

mest rimligt att de priser som gäller i enlighet med nu gällande beslut från 2013, och 

som beräknats utifrån PTS LRIC-modell version 10.1, ska gälla tills vidare.”  
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Tele2 konstaterar därmed att PTS:s förslag att Telia tillsvidare ska tillämpa de priser 

som gäller i enlighet med 2013 års SMP-beslut och som beräknats utifrån PTS:s 

LRIC-modell version 10.1, inte har något att göra med en bedömning från PTS:s sida 

om att de kostnadsresultat som följer av en tillämpning av LRIC-modell version 10.1 

återspeglar en rimligt effektiv operatörs kostnader. Förslaget baseras istället på en 

bedömning av hur en uppdatering eller revidering av LRIC-modell version 10.1 skulle 

påverka PTS:s verksamhetsplanering. 

   

Härvidlag bör det uppmärksammas att MRP, som innefattar de principer som ska 

styra framtagandet av hybridmodellen, såväl som hybridmodellen för det fasta nätet 

reviderades senast 2011, då revision c respektive version 8.1 togs fram. Centrala 

antaganden i modellen vad beträffar tillämpad teknik och driftkostnader baseras på 

situationen som den var 2010. Därefter har andra inputdata, såsom trafikvolymer och 

utrustningskostnader, uppdaterats genom pristrender som även de baseras på 

underlag från 2010.  

 

Under 2011 uppdaterades hybridmodellen till version 9.1 (versionen var klar 2012) 

och under 2012 uppdaterades modellen till version 10.1 (versionen var klar 2013), då 

bland annat kalkylräntan justerades. Sedan dess har någon uppdatering eller 

revidering inte gjorts.  

 

Enligt praxis för LRIC-metoden ska emellertid modellen uppdateras årligen och 

revideras vart tredje år. Eftersom PTS har underlåtit att uppdatera modellen år 2014, 

2015 och nu också 2016, och eftersom någon revidering inte har gjorts under 2016, 

kan det med säkerhet konstateras att de antaganden för en rimligt effektiv operatörs 

kostnader för att producera fast samtalsterminering som tillämpas i LRIC-modell 

version 10.1 sedan länge har passerat bäst före-datum. Därmed kan det också 

konstateras att det kostnadsresultat som följer av en tillämpning av LRIC-modell 

version 10.1 inte korrekt återspeglar en rimligt effektiv operatörs kostnader.  

 

PTS:s förslag att Telia tillsvidare ska tillämpa de priser som gäller i enlighet med 2013 

års SMP-beslut och som beräknats utifrån PTS:s LRIC-modell version 10.1 måste 

således konstateras vara oförenligt med både lag och praxis för LRIC-metoden.  

 

Därtill måste det uppmärksammas att Förslagets oförenlighet med LRIC-metodens 

aktualitets- och effektivitetskrav kommer att förstärkas ju längre tid som LRIC-modell 

version 10.1 tillämpas. Enligt Tele2 kan det mycket väl dröja längre än till slutet av 

2017 innan PTS:s ”nya” kalkylmodell för det fasta nätet har vunnit laga kraft. 

 

För att den nuvarande kalkylmodellen för det fasta nätet ska kunna anses uppfylla 

LRIC-metodens aktualitets- och effektivitetskrav, måste ett antal uppdateringar och 

förändringar göras i modellen.  

 

Enligt Tele2 måste förändringar göras ifråga om minst följande modellkomponenter: 

 

1) Basåret ändras i consolidation-modellen till år 2016 för prisåret 2017, 2017 

för prisåret 2018 och till 2018 för prisåret 2019. 

 

2) Samtalsvolymerna antas minska på samma sätt som i PTS-rapporten 

”Känslighetsanalys - kostnadstäckning vid tillämpning av kostnadsresultat 

från HY 10.1”, det vill säga med 14 procent per år.  

 

3) Andelen IP-samtrafik för åren 2016-2019 uppdaterats till 90 procent för år 

2016, 95 procent för år 2017 och 98 procent för år 2018.  
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4) KWh-priset för år 2016 uppdateras i linje med genomsnittligt spotpris (per 

månad) under år 2016. Värdet för år 2016 kan enligt Tele2 även tillämpas 

för år 2017 och år 2018.  

 

5) WACC uppdateras till 6,0 procent för år 2016, 5,8 procent för år 2017 och 

5,5 procent för år 2018. 

 

6) Det administrativa påslaget uppdateras till att inte överstiga det 

procentuella påslag som tillämpas i LRIC-modell version 10.1. 

 

Kostnadsresultatet för fast samtalsterminering för år 2017, 2018 respektive 2019 blir, 

då ovanstående uppdateringar och förändringar har genomförts, 0,38 öre/minut, 0,37 

öre/minut respektive 0,35 öre/minut. 

 

Tele2 föreslår att PTS genomför en översyn av LRIC-modell version 10.1 i enlighet 

med punkterna 1-6 ovan i syfte att säkerställa att de priser som Telia enligt Förslaget 

ska tillämpa fram till det att den ”nya BU-LRIC-modellen” vunnit laga kraft uppfyller 

LRIC-metodens aktualitets- och effektivitetskrav.  

 

       

               

 

* * * 
 

 

 

Kontaktperson på Tele2 

Carl-Johan Rydén 

Head of Regulatory & Security 


