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Samråd om utkast till beslut för marknaderna för fast respektive mobil 
samtalsterminering 

Telia Company AB (Telia) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut 
avseende marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering samt kalkylmodeller 
inklusive dokumentation och WACC-beräkning kopplade till dessa.  

Det är ett mycket omfattande material som Telia på den korta remisstiden, och med ett flertal 
samtidiga andra remisser från PTS, inte hunnit göra någon djupare analys av. Telia har inga 
egentliga synpunkter på de utkast till SMP-beslut som samråds, men ställer sig frågande till de 
ytterligare sänkningar  av de i Sverige redan mycket låga termineringspriserna som föreslås. 
Enligt den rapport som Berec publicerade den 13 juni i år, Termination rates at the European 
level, January 2019 (BoR (19) 91), är priserna för fast terminering i Sverige de absolut lägsta i 
Europa och för mobil terminering är det endast ett fåtal länder som i dagsläget har lägre 
priser. Med den av PTS föreslagna sänkningen på mobil terminering kommer Sverige sannolikt 
även där att ha de lägsta priserna. Nedan återfinns diagram från rapporten som visar en 
jämförelse mellan termineringspriserna i Europa. 

 
Overview of incumbents’ lowest regulated fixed termination rates per country – January 2019 (eurocents 
per minute of service) 
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MTR per country – January 2019 (eurocents per minute of service) 

 

 
 
Enligt Telia är det just obalansen mellan länder kopplat till internationell interconnect och 
roaming och den påverkan det får på konkurrenssituationen mellan operatörer i olika länder 
som är särskilt allvarlig. Svenska operatörer får betala betydande belopp till operatörer i andra 
EU-länder medan dessa operatörer i sin tur betalar det låga svenska termineringspriset för 
samma tjänst. Något som inte gynnar de svenska konsumenterna. Telia har svårt att förstå att 
kostnaderna i de svenska näten kan vara så mycket lägre än kostnaderna i andra, till ytan 
mycket mindre och mer tätbefolkade, länder. PTS bör därför enligt Telia exempelvis se över de 
prognoser som görs beträffande takten på införande av LTE och andra parametrar som sänker 
kostnaden/priset ytterligare jämfört med övriga EU. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Ersson 


