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Operatörsspecifika kommentarer 
Telenor 

Nummerserier som inkluderas i marknadsavgränsningen 

Telenor Sverige AB (Telenor) anser att det inte finns några 
marknadsmisslyckanden eller konkurrenssnedvridande effekter avseende icke-
geografiska nummerserier. Telenor hävdar att det finns mekanismer som gör att 
leveransvägran och överprissättning är osannolika. Telenor hänvisar härvid till 
upplägg rörande nummerserier som 077 och 0771. Telenor anser att det inte 
räcker att analysera huruvida CPP gäller eller ej. Telenor hänvisar även till att 
det finns utbytbarhet mellan vissa icke-geografiska nummerserier. Telenor 
avstyrker att denna typ av nummerserier ska inkluderas i 
marknadsavgränsningen. 

PTS 

Som PTS har konstaterat i den PM om nummerserier som samråddes 
tillsammans med beslutsutkasten har EU-kommissionen i sitt 
förklaringsdokument1 givit en metod att följa för att analysera vilka 
telefonnummer som bör regleras. Metoden och hur PTS har tillämpat den har 
förklarats i PM. Det kan konstateras att CPP är en av de parametrar som är av 
vikt och att det även finns andra. Utbytbarhet mellan nummerserier är dock inte 
ett av kriterierna. PTS vidtar inte förändringar med anledning av kommentaren. 

                                                 

1 Commission staff working document explanatory note accompanying the document Commission 
Recommendation on relevant product 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. 
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Avstå från förändringar i termineringspriser tills de blir gemensamma för EU 

Telenor anser det olämpligt att justera termineringspriserna när Eurorate är 
planerat att införas senast i början på 2021. Dessutom är en sänkning olämpligt 
då de svenska termineringspriserna internationellt sett är mycket låga. Telenor 
förordar att termineringspriserna lämnas oförändrade. 

PTS  

PTS följer EU-kommissionens rekommendation om hur 
termineringskostnader av taltrafik ska kalkyleras. Nivåer i andra länder eller 
framtida ännu icke bestämda EU-gemensamma termineringspriser ingår inte 
som parametrar. Kommissionens förslag på gemensam nivå för 
termineringspriset kommer att samrådas före beslut. Då beslut inte är fattat 
är det omöjligt att säga huruvida det skulle innebära höjda termineringspriser 
i Sverige eller inte. 

När det gäller termineringspriserna har dessa inte sänkts. Priset för 
terminering i enkelsegment är oförändrat på 0,29 öre sedan förra beslutet den 
18 september 20182, medan priset för terminering i dubbelsegment har höjts 
marginellt från 0,60 öre till 0,61 öre. 

PTS följer och medverkar till kommissionens arbete kring Eurorate. Även 
om det arbetet också bedrivs bl.a. med kalkylmodeller är det vanskligt att 
göra jämförelser då kalkylmodellerna som PTS och kommissionen använder 
har olika utgångspunkter, antaganden, data m.m., varför PTS har valt att inte 
låta arbetet kring Eurorate påverka beräkningarna av kostnader för 
terminering vid detta tillfälle. 

 

Verizon 

Verizon anser att reglerade priser för samtalsterminering för samtal (fast eller 
mobil) bör gälla oavsett om samtal originerar inom EU/EES eller länder 
utanför. Verizon konstaterar att de nationella regleringsmyndigheterna i vissa 
europeiska länder har givit operatörerna möjlighet att själva sätta priset för 
terminering av dessa samtal, vilket enligt Verizon har lett till att all trafik från 
länder utanför EU/EES har drabbats av kraftiga prishöjningar, även där det 
inte existerar någon obalans mellan det termineringspris som tillämpas inom 
EU/EES och det termineringspris som tillämpas i det specifika landet. Verizon 
föreslår därför att ett eventuellt undantag i prisskyldigheten endast ska gälla 
samtal från länder utanför EU/EES som tillämpar högre termineringspriser än 
de reglerade priser som gäller inom EU/EES. Verizon uppmanar PTS att 
införa en skyldighet för svenska operatörer som innebär att priset för 

                                                 

2 Dnr: 17-8985, beslutet avser Telenor. 
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samtalsterminering till svenska operatörer inte får sättas högre än motsvarande 
pris för terminering av samtal i det specifika landet utanför EU/EES. 

PTS 

Undantaget gäller alla samtal som originerar utanför EU/EES. Med samtal som 
originerar utanför EU/EES avses samtal där landskoden i den originerande 
slutanvändarens telefonnummer (A-nummer) hör till ett land utanför EU/EES. 

Konkurrensverkets synpunkter 
Konkurrensverket anser att SMP-regleringen för fast telefoni är väl etablerad 
och till nytta för konsumenterna. 

 

 


