
 BESLUT 1(222) 
    
 Datum Vår referens  
 2009-11-04 Dnr: 09-9035,  

09-9036,  
09-9037  
och 09-9038 

 

   

Enheten för samtrafik 
Susanna Mattsson 
08-678 5839 
susanna.mattsson@pts.se 

 
 
 

 

 
 

Kommunikationsmyndigheten PTS 

Post- och telestyrelsen 

 
Postadress:  Besöksadress:  Telefon: 08-678 55 00 
Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: 08-678 55 05 
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 
 

Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast 
tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering samt Samtalstransitering 

Parter 
TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249 
och berörda dotterbolag 
Stab Juridik Regulatoriska frågor 
123 86  FARSTA 
 
 

 
 

Ärendet 

I detta beslut fastställer PTS att  
• den nationella marknaden Samtalstransitering visar marknads-

dynamik av en sådan grad att den inte ska vara föremål för 
förhandsreglering (09-9038) 

• TeliaSonera AB och berörda dotterbolag (TeliaSonera) har ett 
betydande inflytande och åläggs av PTS därför skyldigheter på följande 
marknader: 

- den nationella marknaden Fast tillträde (09-9035), 
- den nationella marknaden Fast samtalsoriginering (09-9036), 
och 
- TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering 
(09-9037). 
 

Saken 

Fastställande av sådana relevanta produkt- och tjänstemarknader som enligt 
8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har sådana 
särdrag att det kan vara motiverat att förhandsreglera dem enligt samma lag; 
Identifiering av företag med betydande inflytande enligt 8 kap. 6 § LEK; 
Fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 6 § LEK. 
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Post- och telestyrelsens avgörande 

 
Avgränsning av relevanta marknader 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast tillträde till slutanvändares tillträde 
till telefonitjänster via en fast nätanslutningspunkt eller via sådana 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är avsedda för 
mobila elektroniska kommunikationstjänster. PTS avgränsar den geografiska 
marknaden Fast tillträde nationellt. 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast samtalsoriginering till framföring 
av samtal från slutanvändarens nätanslutningspunkt, oavsett teknisk 
lösning, med ett telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är 
avsett för mobila elektroniska kommunikationstjänster fram till den punkt 
där samtalet överlämnas till en annan operatör eller övergår i terminering 
eller transitering. Detta gäller oavsett i vilken nivå i det allmänna nätet som 
överlämningen sker under förutsättning att framföringen möjliggör att 
slutanvändaren kan ringa samtal som upplevs ske i realtid till andra slutan-
vändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell telefoni-
nummerplan, oavsett teknisk lösning för den uppringande slutanvändarens 
anslutning. PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast samtals-
originering nationellt. 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast samtalsterminering till 
TeliaSonera AB:s och dess berörda dotterbolags framföring av samtal från 
den hopkopplingspunkt där samtal överlämnats av annan operatör och fram 
till den punkt, oavsett teknisk lösning, där slutanvändaren kan ta emot 
samtalet. Marknaden Fast samtalsterminering omfattar sådan terminering 
som ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa samtal som 
upplevs ske i realtid till geografiska telefonnummer och till telefonnummer 
avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till telefonnummer avsedda 
för personliga nummertjänster ur svensk telefonninummerplan och som 
TeliaSonera och dess berörda dotterbolag tekniskt kontrollerar 
termineringen till, oavsett teknisk lösning för den uppringda slutan-
vändarens anslutning. PTS avgränsar den geografiska marknaden för Fast 
samtalsterminering till företagets allmänna näts utbredningsområde i 
Sverige. 

PTS avgränsar produktmarknaden Samtalstransitering till framföring av 
samtal mellan operatörer vars nät inte är sammankopplade eller vars sam-
mankoppling inte används eller inte kan användas. Framföringen av samtal 
omfattar koppling, dirigering och transmission. Transitering ingår på 
marknaden oavsett om den säljs i paket med andra tjänster, exempelvis vid 
så kallad nummerinhyrning. PTS avgränsar den geografiska marknaden för 
Samtalstransitering nationellt. 
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Fastställande av marknader som kan bli föremål för förhands-

reglering 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ LEK att följande marknader, 
så som de har avgränsats i detta beslut, har sådana särdrag att det kan 
vara motiverat att införa skyldigheter enligt LEK på företag på 
marknaderna: 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 

 
 

 

 
Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 6 § LEK att TeliaSonera och dess berörda 
dotterbolag (TeliaSonera) har ett betydande inflytande på de i detta beslut 
avgränsade marknaderna 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 
 

 

 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder  

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 
rimlig begäran tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkund. 
Telefoniabonnemangen ska möjliggöra för grossistkunden att till 
slutanvändare via återförsäljning av abonnemangen erbjuda 
åtminstone följande: 

a. PSTN-abonnemang till sådan slutanvändare till vilken TeliaSonera 
tillhandahåller eller har möjlighet att tillhandahålla 
abonnemangsformen PSTN. Telefoniabonnemang ska 
tillhandahållas grossistkunden även 

i. när slutanvändare nyetablerar anslutning, 
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ii. när slutanvändaren byter från ett abonnemang via en av 
TeliaSoneras grossistkunder till ett abonnemang via en 
annan av dessa grossistkunder, och 

iii. när slutanvändaren flyttar abonnemang till ny adress 

b. Samma möjlighet att ringa och ta emot samtal som de slut-
användare har som har sitt abonnemang för anslutningsformen 
PSTN direkt genom TeliaSonera. 

c. Sina (grossistkundens) samtalstjänster. 

d. Tillgång till andra operatörers samtalstjänster genom prefixval i 
samma omfattning som de slutanvändare har som har sitt 
abonnemang direkt genom TeliaSonera.  

e. Samma möjlighet att ringa resttrafik som TeliaSonera erbjuder 
sina slutanvändare. När resttrafik kan tillhandahållas fristående, 
ska möjligheten till resttrafik inte göras beroende av att 
slutanvändaren innehar annan tjänst. Grossistkunden ska ha 
möjlighet att fakturera sina slutanvändare via återförsålt 
telefoniabonnemang för den resttrafik som dessa slutanvändare 
ringt, vilket innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla 
grossistkunden faktureringsunderlag för den resttrafik som 
slutanvändaren har ringt. Med resttrafik avses  

• frisamtal,  

• samtal till samhällets alarmerings- och räddningstjänst (så 
kallade nödsamtal),  

• betalteletjänster,  

• massanropstjänster, och  

• samtal till nationell nummerupplysningstjänst, samt  

• vad avser internationell teletrafik: frisamtalstjänster, 
betalteletjänster och samtal med delad kostnad.  

f. Samma möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt telefonnum-
mer vid byte av operatör som TeliaSonera erbjuder sina egna 
slutanvändare.  

g. De tillhörande tjänster till PSTN-abonnemang som företaget 
TeliaSonera självt erbjuder anslutna slutanvändare och som 
antingen endast TeliaSonera genom att förfoga över 
infrastrukturen för tillträdet kan erbjuda eller som annan 
operatör än TeliaSonera inte med en rimlig insats kan erbjuda 
slutanvändaren. TeliaSonera ska exempelvis göra det möjligt för 
grossistkunden att erbjuda sina slutanvändare via återförsålt 
abonnemang nummerpresentation, förfrågan/pendling, 
nummerändring och hemligt nummer.  

h. Funktionen samtalsspärr. 
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2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran om telefoniabonnemang till 
grossistkund tillhandahålla abonnemang på villkor som medger 
konkurrenskraftig och ändamålsenlig återförsäljning av abonnemangen 
på slutkundsmarknaden, dvs. TeliaSonera ska, när grossistkunden 
begär det, tillhandahålla telefoniabonnemangen till följande villkor:  

a. Telefoniabonnemangens omfattning inklusive abonnemangens 
tillhörande tjänster och funktioner ska motsvara det som 
TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1.  

b. Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska spe-
cifikationerna och nätegenskaperna för telefoniabonnemangen 
som behövs i den specifika avtalsrelationen mellan parterna.  

c. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive villkor 
för felavhjälpning) för telefoniabonnemangen som TeliaSonera 
tillhandahåller till grossistkunden ska säkerställa att grossist-
kunden erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, leverans-
villkor och servicenivåer som TeliaSonera ger till sin egen 
slutkundsverksamhet för närmast jämförbara slutkunds-
erbjudande. Detta gäller i synnerhet för villkoren om: 

i. beställningsprecision, 

ii. leveranstid,  

iii. leveransprecision, och  

iv. felavhjälpningstid, samt   

v. tillgänglighet till stödsystem inklusive affärsrelaterade 
funktioner och administrativa rutiner enligt skyldighet 2 
samt de informationssystem som grossistkunden behöver 
för att kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemanget.  

d. Villkor om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer och villkor 
enligt c. Villkoren om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer 
och villkor ska tydligt ange på vilka grunder sådant vite ska utgå, 
inklusive beskrivning av vad som ska anses utgöra en avvikelse 
från utfästa nivåer och villkor. Villkoren ska även ange när 
TeliaSonera ska utge avtalsvite och villka belopp som ska utges i 
varje enskilt fall. Avtalsviten ska vara skäliga utifrån syftet att de 
ska ge TeliaSonera tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt 
åtgärda varje enskild avvikelse från utfästa nivåer eller villkor. 
TeliaSonera ska utan betalningsuppmaning betala avtalsvite till 
grossistkunden vid närmast följande faktureringstillfälle efter 
avvikelsen. 

e. Alla priser och ersättningar som grossistkunden ska betala med 
anledning av avtalet ska framgå och vara uppdelade på de olika 
tjänster och funktionaliteter som ingår i telefoniabonnemanget 
och i samband med TeliaSoneras tillhandahållande av abonne-
manget till grossistkunden. När TeliaSonera har rätt att ensidigt 
ändra ett pris eller en ersättning, ska grossistkunden meddelas 
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senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt tillämpad höjning. En 
ensidigt bestämd höjning av pris eller ersättning får inte träda i 
kraft förrän 90 dagar från det att TeliaSonera meddelat 
grossistkunden om höjningen. Fristen om 90 dagar gäller inte när 
TeliaSonera ändrar sitt pris till följd av PTS tillsyn eller beslut 
eller till följd av domstols avgörande. 

f. Villkoren för betalning, fakturering och faktureringsunderlag ska 
vara tydligt beskrivna och rimliga. Faktureringsunderlagen till 
grossistkunden, inklusive faktureringsunderlagen för resttrafik, 
ska vara utformade så att det möjliggör för grossistkunden att 
kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare.  

g. När TeliaSonera som förutsättning för tillhandahållande av 
telefoniabonnemangen uppställer krav på ekonomisk säkerhet 
eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk ska detta 
framgå tydligt av villkoren, inklusive på vilka grunder kredit-
värdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska 
vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som TeliaSonera 
har dels vid avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod.  

h. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om tillhanda-
hållande av telefoniabonnemangen ska vara rimliga. 

i. Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga avtals-
brott som kan leda till uppsägning ska framgå av avtalet om 
tillhandahållande av telefoniabonnemangen. De avtalsbrott som 
kan leda till uppsägning ska vara sådana att en uppsägning är en 
rimlig och adekvat åtgärd med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet.  

3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om telefoni-
abonnemang till grossistkund endast när det finns objektivt sett god-
tagbara skäl för vägran. Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas 
objektivt sett godtagbara skäl att vägra leverans av telefoniabonne-
mang  

• när TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 
genomföra tillhandahållandet av telefoniabonnemang,  

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 
nät eller dess användare skadas,  

• när TeliaSonera kan visa att nätets drift störs,  

• när TeliaSonera inte har fått de uppgifter från grossistkunden 
som är nödvändiga för att telefoniabonnemanget ska kunna 
levereras och som grossistkunden har tillgång till, eller 

• när det finns anledning för TeliaSonera att anta att det 
saknas ett giltigt avtal mellan grossistkunden och slutan-
vändaren. 

4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en begäran om telefoni-
abonnemang till grossistkund, ska företaget utan dröjsmål upplysa 
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motparten om sin avsikt att vägra tillhandahållande och ange skälen 
för sin vägran samt lämna sådan information att motparten kan avgöra 
om denne kan vidta åtgärder för att abonnemanget ska kunna 
tillhandahållas.   

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 

följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 

tillträde. 

 
2. Skyldighet att tillhandahålla grossistkunderna stödsystem  

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid 
varje rimlig begäran tillhandahålla de driftsäkra och funktionella 
stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och administrativa 
rutiner, via effektiva gränssnitt som behövs för att grossistkundens 
hantering av telefoniabonnemangen i relation till såväl TeliaSonera 
som slutanvändare ska vara kostnadseffektiv.  

2. TeliaSonera ska tillhandahålla grossistkunden all den information, 
exempelvis dokumentation och programspecifikation, som behövs för 
att grossistkundens användning, systemutveckling, implementering 
och drift av stödsystemen ska kunna genomföras kostnadseffektivt.  

3. Vid systemfel eller systemavbrott i ett stödsystem som används för 
hantering av telefoniabonnemangen, ska TeliaSonera omedelbart vidta 
de åtgärder som behövs för att hantering (exempelvis beställning eller 
felavhjälpning) ska kunna genomföras utan dröjsmål, exempelvis 
genom att TeliaSonera ställer manuella resurser till förfogande för 
hanteringen. 

4. TeliaSonera ska vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering 
eller annan ändring i stödsystemen som används för hantering av 
telefoniabonnemangen och som påverkar grossistkundens verksamhet, 
beakta dennes behov, kostnader och eventuella olägenheter till följd 
av ändringen.  

5. Vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan 
ändring i stödsystemen som används för hantering av telefoniabonne-
mangen som avses i punkten 4, eller vid ändring av administrativa 
rutiner, som leder till att grossistkunden även behöver göra större 
anpassningar i sina egna gränssnitt, system eller interna rutiner, ska 
TeliaSonera även samråda med grossistkunden om hur förändringen 
ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och 
driftsäkert sätt. TeliaSonera ska ge grossistkunden tillgång till all nöd-
vändig information som behövs för att denne ska få rimlig tid - minst 
90 dagar efter avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs 
för att anpassa sin verksamhet till TeliaSoneras planerade ändring. Om 
grossistkunden begärt testkörning av sina system mot de stödsystem 
som TeliaSonera tillhandahåller till följd av ändringen, får TeliaSonera 
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inte genomföra ändringen förrän all rimlig testkörning slutförts.  

6. När TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som 
TeliaSonera använder självt och som motsvarar de stödsystem som 
ska tillhandahållas grossistkunden enligt punkten 1, ska motsvarande 
förbättringar samtidigt genomföras i de system som TeliaSonera 
tillhandahåller för grossistkundernas hantering.  

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde. 
 

 

 
3. Skyldighet att tillämpa marginalbaserad prissättning  

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillämpa marginalbaserad prissättning vid tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkunder enligt skyldighet 1. Med 
marginalbaserad prissättning avses följande:  

a. TeliaSoneras grossistpris får högst motsvara priset för närmast 
jämförbara erbjudande på slutkundsmarknaden minskat med en 
procentuell marginal som möjliggör att grossistkunder kan 
konkurrera om slutanvändarna. 

b. Marginalen mellan telefoniabonnemang till grossistkund och det 
närmast jämförbara erbjudandet på slutkundsmarknaden ska 
bestämmas utifrån de kostnader som naturligen förknippas med 
erbjudandet men som TeliaSonera kan undvika när företaget 
erbjuder abonnemangsformen på grossistnivå i stället för på slut-
kundsmarknaden (så kallade avoidable costs, exempelvis 
försäljningsomkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader 
för kundtjänst och fakturering). 

c. Marginalen enligt b) ska justeras med sådana kostnader som 
tillkommer eller avgår i grossistledet jämfört med det erbjudande 
på slutkundsmarknaden som utgör utgångspunkten för 
prissättningen. En sådan justering av marginalen ska så långt 
som möjligt beräknas enligt de principer som tillämpas vid 
beräkningar enligt LRIC-modellen såsom PTS vid var tid gällande 
föreskrifter beskriver modellen.  

d. Om TeliaSonera tillämpar engångsavgifter mot slutanvändare ska 
dessa engångsavgifter läggas till grund för en beräkning av 
motsvarande engångsavgifter för grossistkund. Grossistkunden 
ska då betala ett pris som högst uppgår till engångsavgiften för 
slutanvändaren minskat med den marginal som bestämts för 
telefoniabonnemang till grossistkunder. 
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PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ 
LEK till följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden 
Fast tillträde. 
 

 

 
4. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillämpa icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkunder. Med icke-diskriminerande 
villkor avses i synnerhet att TeliaSonera ska 

a. ge grossistkunder under likvärdiga förhållanden likvärdiga villkor, 

b. tillhandahålla telefoniabonnemangen till grossistkunder som 
säkerställer att slutanvändarna via återförsålt abonnemang får 
samma alternativ till kvalitetsnivåer, leveransvillkor och 
servicenivåer (inklusive felavhjälpning) som TeliaSonera erbjuder 
de slutanvändare som har sitt abonnemang direkt genom 
företaget,  

c. ge grossistkunderna samma alternativ till kvalitet och villkor som 
TeliaSoneras egen slutkundsorganisation får vad gäller  

i. beställningsprecision, 

ii. leveranstid,  

iii. leveransprecision, och  

iv. felavhjälpningstid, samt   

v. tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 
och administrativa rutiner, samt information. 

 

 

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 6 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde. 
 

 

 
5. Ersättnings- och debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillgodose varje rimlig begäran från annan operatör om ersättning för 
de betalsamtal som TeliaSoneras slutanvändare ringt till en sådan le-
verantör av betalteletjänster, massanropstjänster eller nationella 
nummerupplysningstjänster som är ansluten i den begärande 
operatörens nät.  

2. När TeliaSonera debiterar sina slutanvändare för betalteletjänster, 
massanropstjänster och nationella nummerupplysningstjänster som 
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annan operatör har begärt ersättning för, ska TeliaSonera fakturera 
slutanvändarna med endast det belopp som tjänsteleverantörens 
operatör har begärt. 

3. TeliaSonera ska tillämpa reciproka villkor vid avtal med annan operatör 
om ersättning för betalteletjänster, massanropstjänster och nationell 
nummerupplysningstjänster. När villkor saknas för en typ av tjänst ska 
villkoren för betalteletjänster tillämpas. En annan operatörs begäran 
om ersättning och debitering ska tillgodoses så länge de tjänster som 
ersättningen avser följer vad som är objektivt godtagbart att kräva ur 
affärsetisk synvinkel. 

4. TeliaSonera ska senast inom nio månader från dagen för detta beslut 
ha genomfört de ändringar i företagets stödsystem som är nödvändiga 
för att företaget ska kunna efterleva denna skyldighet.  

 

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde. 
 

 

 
6. Skyldighet att inte debitera slutanvändare kostnader för 

operatörsbyte m.m. 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
genomföra följande byten utan kostnad för slutanvändaren: 

a. när slutanvändare byter från ett telefoniabonnemang tecknat 
direkt med TeliaSonera till ett abonnemang via sådant återförsålt 
abonnemang som omfattas av skyldighet 1, 

b. när slutanvändare byter mellan leverantörer för sådant 
återförsålt abonnemang som omfattas av skyldighet 1,  

c. när slutanvändaren i samband med byte mellan sådana 
återförsålda abonnemang som omfattas av skyldighet 1 även 
byter till den nya abonnemangsleverantören för sina 
samtalstjänster, och 

d. när slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 
abonnemang som omfattas av skyldighet 1 väljer eller ändrar sitt 
prefixval. 

 

2. När en slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 
abonnemang som avses i skyldighet 1 byter till sin abonnemangs-
leverantör för leverans av samtalstjänster får TeliaSonera endast 
debitera abonnemangsleverantören för sådana avgifter som direkt kan 
hänföras till kostnaderna för den aktuella åtgärden. Avgifterna ska så 
långt som möjligt beräknas enligt LRIC-metodens principer.  
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PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 5 kap. 13 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde. 

 

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 
rimlig begäran bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller 
avser att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (den 
begärande operatören), dvs. TeliaSonera ska vidta de åtgärder som 
behövs för att samtrafiken ska fungera, exempelvis ska företaget 

a. tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs nät 
för utbyte av samtrafik (direktförbindelse), vilket bland annat 
medför att TeliaSonera ska ge den begärande operatören tillträde 
till utrymmen för inplacering av utrustning samt i övrigt vidta de 
åtgärder som krävs för att samtrafik ska kunna utbytas över 
hopkopplingspunkten, 

b. tillhandahålla samtalsoriginering från en nätanslutningspunkt vid 
vilken en slutanvändare är ansluten via PSTN, fram till en hop-
kopplingspunkt i det övriga allmänna telefonnätet från vilken den 
begärande operatören kan framföra samtalet och därtill sådant 
hörande faktureringsunderlag som möjliggör att den begärande 
operatören kostnadseffektivt kan fakturera sina slutanvändare,  

c. tillhandahålla samtalsterminering från den hopkopplingspunkt vid 
vilken den överlämnande operatören överlämnar samtalet för 
terminering till TeliaSoneras fasta allmänna telefonnät, fram till 
den fasta nätanslutningspunkt vid vilken slutanvändaren är 
ansluten alternativt fram till den punkt där slutanvändaren, 
oavsett teknisk lösning för anslutning, kan nås för samtal med 
geografiskt telefonnummer, telefonnummer avsedda för 
geografiskt oberoende tjänster eller telefonnummer avsedda för 
personliga nummertjänster ur svensk telefoninummerplan enligt 
TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering, 

d. vidta de åtgärder som behövs för att slutanvändare ska kunna nå 
varandra på avsedda telefonnummer eller för att slutanvändare 
ska kunna få tillgång till tjänster i de allmänna telefonnäten, 
exempelvis ska TeliaSonera utan dröjsmål implementera de 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som den 
begärande operatören tilldelats och öppna telefonnumren för 
trafik,  

e. tillhandahålla nätkapacitet mellan hopkopplingspunkt i 
TeliaSoneras nät och en hopkopplingspunkt i den begärande 
operatörens nät (operatörsaccess). 
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2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 
tillhandahålla de tjänster eller produkter som avses i punkten 1 
Villkoren för TeliaSoneras tillhandahållande ska, när den andra 
operatören begär det, omfatta följande. 

a. Skriftligt avtal om tillhandahållandet av tjänsterna och 
produkterna. 

b. Tjänsternas respektive produkternas omfattning ska motsvara 
det som TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1 och 
omfattningen ska medge en ändamålsenlig användning. 

c. Alla priser och ersättningar som den begärande operatören ska 
betala ska framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika 
tjänster respektive produkter som ingår. När TeliaSonera har rätt 
att ensidigt ändra ett pris eller en ersättning, ska den begärande 
operatören meddelas senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt 
tillämpad höjning. En ensidigt bestämd höjning av pris eller 
ersättning får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar från det att 
TeliaSonera meddelat den begärande operatören om höjningen. 
Fristen om 90 dagar gäller inte när TeliaSonera ändrar sitt pris 
till följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller 
revideringar av LRIC-modellen eller till följd av domstols 
avgörande. 

d. Kvalitet, leveransvillkor och serviceåtaganden samt rutiner för 
åtgärdande av fel. Dessa ska vara rimliga mot bakgrund av det 
arbete eller andra insatser som krävs för att leverans och en 
ändamålsenlig användning ska kunna ske. Tidsfrister för leverans 
av ändamålsenlig tjänst respektive produkt och svar på begäran 
om sådan leverans samt åtaganden om service och 
felavhjälpning ska inte vara längre än vad som är nödvändigt 
mot bakgrund av det arbete eller andra insatser som krävs. 

e. Villkoren för administrativa rutiner, inklusive rutiner för 
fakturering, avräkning och betalning samt faktureringsunderlag 
ska vara tydligt beskrivna och för ändamålet så enkelt utformade 
som möjligt 

f. När TeliaSonera som förutsättning för att tillhandahålla 
tjänsterna eller produkterna uppställer krav på ekonomisk 
säkerhet eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk, ska 
detta tydligt framgå av villkoren, inklusive på vilka grunder 
kreditvärdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskför-
delning ska vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som 
TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels under pågående 
avtalsperiod.  

g. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet ska möjlig-
göra att parterna inom pågående avtalsperiod kan nå en 
överenskommelse om fortsatt avtal.  

h. Giltighetstiden ska vara skälig och minst tre månader. 
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Uppsägningsvillkoren ska vara skäliga och ange vilka väsentliga 
avtalsbrott som kan leda till uppsägning. De avtalsbrott som kan 
leda till att ett avtal sägs upp ska vara sådana att en uppsägning 
är en rimlig och adekvat åtgärd.  

3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om sådana 
tjänster och produkter som omfattas av punkten 1 endast när det finns 
objektivt sett godtagbara skäl för att vägra tillhandahållandet. 
Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt sett godtagbart 
skäl att vägra tillgodose en rimlig begäran  

• när det saknas tekniska möjligheter att genomföra tillhanda-
hållandet, 

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 
nät eller dess användare skadas, eller 

• när TeliaSonera kan visa att nätets integritet eller drift 
äventyras,  

• när den begärande operatören tillhandahåller TeliaSonera 
motsvarande tjänst eller produkt men där den begärande 
operatörens begär sådana villkor för tillhandahållandet av 
sina tjänster/produkter som inte är rimliga, eller 

• när TeliaSonera inte får ersättning inom rimlig tid, eller det 
finns en avsevärd risk för att ersättning uteblir, för den trafik 
som utbyts eller kommer att utbytas över den begärande 
operatörens hopkopplingspunkt till TeliaSoneras nät. 

4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en annan operatörs 
begäran om sådana tjänster eller produkter som omfattas av punkten 
1, ska företaget utan dröjsmål upplysa operatören om sin avsikt att 
vägra tillgodose begäran och ange skälen för sin vägran samt lämna 
sådan information att den begärande operatören kan avgöra om denne 
kan vidta åtgärder för att tillhandahållandet ska kunna ske. 

PTS ålägger TeliaSonera skyldigheten med stöd av 4 kap. 8 § LEK till följd 

av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast samtals-

originering och dess individuella marknad Fast samtalsterminering. 

 
8. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för 

samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning när företaget tillhandahåller 
direktförbindelse, operatörsaccess, samtalsoriginering och samtals-
terminering.  

a. TeliaSonera ska beräkna det kostnadsorienterade priset för 
direktförbindelse, samtalsoriginering och samtalsterminering 
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enligt kostnadsredovisningsmetoden Long Run Incremental Cost 
(LRIC), såsom den beskrivs i PTS vid var tid gällande föreskrifter 
för beräkning enligt LRIC-modellen. 

b. TeliaSonera ska beräkna det kostnadsorienterade priset för 
operatörsaccess enligt kostnadsredovisningsmetoden Fully 
Distributed Cost (FDC-kalkyl), med de faktiska och historiska 
kostnaderna för tillhandahållandet som grund. 

 

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ 
LEK till följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden 
Fast samtalsoriginering och dess individuella marknad Fast samtals-
terminering. 
 

 

 
9. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska på 
icke-diskriminerande villkor tillhandahålla de tjänster och produkter 
som omfattas av skyldighet 7 vilket innebär att TeliaSonera ska 

a. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot 
andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

b. tillhandahålla de tjänster och den information som TeliaSonera 
erbjuder andra med samma villkor och med samma kvalitet som 
gäller för dess egna tjänster eller för dotterbolags eller 
samarbetspartners tjänster. 

 

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 6 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaderna Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering. 
 

 

 
10. Skyldighet att särredovisa 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska skilt 
från annan verksamhet redovisa kvantitet, intäkter respektive 
kostnader för telefoniabonnemang till grossistkunder, 
direktförbindelser, samtalsoriginering, samtalsterminering respektive 
operatörsaccess. Av särredovisningen för respektive tjänst och produkt 
ska även framgå:   

a. interna priser och köp mellan olika verksamheter inom företaget, 
och 

b. vilka marginaler som företaget har i grossist- respektive 
slutkundsledet. 

2. TeliaSonera ska även särredovisa andra verksamheter där så är 
nödvändigt för att åstadkomma transparens och möjliggöra en 
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bedömning av om skyldigheter om icke-diskriminering efterlevs och 
om korssubventionering sker.  

3. TeliaSonera ska vid utformningen av särredovisningen beakta de 
riktlinjer som framgår av Europeiska gemenskapernas kommissions vid 
var tid gällande rekommendation om särredovisnings- och 
kostnadsredovisningssystem.  

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 7 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde, marknaden Fast samtalsoriginering och dess individuella marknad 
Fast samtalsterminering. 
 

 

 
11. Skyldighet om nyckeltal för hanteringen av telefoniabonnemang 

till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
offentliggöra nyckeltal enligt a) - d) nedan. Av respektive nyckeltal ska 
framgå det sammanlagda utfallet av TeliaSoneras hantering av 
telefoniabonnemang till samtliga grossistkunder. Av nyckeltalen b) - d) 
ska även framgå utfallet av TeliaSoneras interna hantering av mot-
svarande tjänst. Nyckeltalen ska utan att ytterligare stödinformation 
behövs tydligt och begripligt visa utfallet per kalendermånad. 

a. Genomsnittlig beställningsprecision för respektive kategori av 
hanteringsfallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av 
abonnemang till annan adress. Nyckeltalen för genomsnittlig 
beställningsprecision ska visa, dels andelen beställningar av 
respektive hanteringsfall som nekas, dels andelen beställningar 
av respektive hanteringsfall som nekas trots att TeliaSonera 
mottagit en komplett och korrekt begäran om tillhandahållande. 

b. Genomsnittlig leveranstid för respektive kategori av hanterings-
fallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av abonne-
mang till annan adress, dvs. från den tidpunkt som vid vilken 
grossistkunden har uppfyllt villkoren för en beställning och fram 
till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från 
TeliaSonera om att det som beställts har levererats felfritt. När 
det som har beställts inte fungerar i enlighet med vad som 
utfästs av TeliaSonera, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då 
det beställda fungerar på avsett sätt. 

c. Genomsnittlig leveransprecision för respektive kategori av 
hanteringsfallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av 
abonnemang till annan adress, dvs. andelen korrekta leveranser 
inom överenskommen leveranstid. När klarrapport om slut-
leverans har skickats men tjänsten inte fungerar på avsett sätt, 
ska leveransen ifråga inte ingå i andelen korrekta leveranser.  

d. Genomsnittlig felavhjälpningstid för åtgärdande av avbrott i 
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slutanvändares möjlighet att använda abonnemang, dvs. från 
den tidpunkt då grossistkunden har uppfyllt villkoren för en 
begäran om felavhjälpning och fram till den tidpunkt då 
grossistkunden har mottagit klarrapport från TeliaSonera och 
felet har avhjälpts. När grossistkunden reklamerar felavhjälp-
ningen, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då grossistkunden 
har mottagit en ny klarrapport.  

2. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalen på en hemsida som PTS 
anvisar, och som är tillgänglig kostnadsfritt för alla. Offentliggörandet 
ska göras kvartalsvis senast den 15:e i månaden efter att närmast 
föregående kvartal har löpt ut.   

3. TeliaSoneras mätning och sammanställning av de månatliga 
nyckeltalen enligt punkten 1 ska första gången ske senast inom nio 
månader från dagen för detta beslut. Offentliggörandet av de 
sammanställda nyckeltalen ska därefter ske senast den 15:e i 
månaden efter att närmaste kvartal har löpt ut och i övrigt enligt 
punkten 2.  

4. TeliaSonera ska inom tre månader från dagen för detta beslut offent-
liggöra nyckeltalens mätpunkter på processkartor som visar alla rele-
vanta ingående aktiviteter för dels TeliaSoneras hantering av telefoni-
abonnemang till grossistkunderna, dels TeliaSoneras interna hantering 
av motsvarande tjänst. Mätpunkterna och processkartorna ska vara 
sådana att de nyckeltal som offentliggörs är relevanta och jämförbara. 
Offentliggörandet ska ske på samma ställe som nyckeltalen ska 
offentliggöras enligt punkten 2.  

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 5 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde. 
 

 

 
12. Skyldighet att tillämpa viss kostnadsredovisningsmetod  

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vad 
avser telefoniabonnemang för grossistkunder tillämpa en metod för 
kostnadsredovisning av vilken det framgår vilka kostnader TeliaSonera 
kan undvika när företaget erbjuder abonnemanget på grossistnivå i 
stället för på slutkundsmarknaden (dvs. så kallade avoidable costs) 
uppdelat på respektive slutanvändarerbjudande. Av kostnadsredo-
visningen för respektive slutanvändarerbjudande ska framgå 
TeliaSoneras totala intäkter respektive kostnader i detaljistledet för att 
tillhandahålla abonnemang och TeliaSoneras tillkommande kostnader 
för att tillhandahålla telefoniabonnemangen till grossister samt, i 
förekommande fall, hur kostnader har fördelats mellan slutanvändar- 
och grossistledet.  

2. TeliaSonera ska ha en beskrivning av kostnadsredovisningsmetoden 
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för telefoniabonnemang till grossistkunder och LRIC-metoden för 
tjänster och produkter som omfattas av skyldighet 8.1.a tillgänglig för 
allmänheten på sin webbplats och, vad avser LRIC, kostnadsredo-
visningsmetoden med en länk till PTS webbplats för LRIC-modellen. 

3. TeliaSonera ska vad avser operatörsaccess redovisa kostnader utifrån 
en beräkning av självkostnader för den reglerade produkten på en 
kalkyl av huvudsakligen nedlagda bokförda kostnader (Fully 
Distributed Cost-modellen). 

 

PTS ålägger TeliaSonera dessa skyldigheter med stöd av 4 kap. 11 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde, marknaden Fast samtalsoriginering och dess individuella marknad 
Fast samtalsterminering. 
 

 

 
13. Skyldighet att offentliggöra referenserbjudande 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska i 
referenserbjudande offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhanda-
hållande av de tjänster och produkter som omfattas av skyldigheterna 
1, 2, 5 och 7. Referenserbjudandena ska innehålla alla uppgifter om 
och villkor för tillhandahållandet av dessa tjänster och produkter och 
omfatta åtminstone följande: 

a. fullständig beskrivning av vad tjänsterna respektive produkterna 
består av, 

b. beskrivning av kvaliteten för respektive tjänst och produkt,  

c. beskrivning av tjänsternas och produkternas tekniska 
specifikationer och nätegenskaper, 

d. villkoren för tillhandahållande och användning, dvs. beskrivning 
av orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran 
om leverans, beskrivning av serviceåtaganden och rutiner för 
åtgärdande av fel, samt vad avser telefoniabonnemang till 
grossistkunder, även villkoren för tillhandahållande av stöd-
system, all dokumentation för stödsystem, information om 
administrativa rutiner samt övrig information som behövs för att 
grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemangen 
enligt skyldighet 1,  

e. villkoren för avtalsviten enligt skyldigheten 1.2.d, 

f. priser, uppdelade på de olika komponenter som ingår i respektive 
tjänst och produkt, inklusive förekommande rabatter och 
rabattens beräkningsgrund, och ersättningar som kan komma att 
debiteras 

g. villkoren för fakturering och betalning samt i förekommande fall 
faktureringsunderlag och avräkning,  
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h. villkoren för krav på ekonomisk säkerhet,  

i. villkoren om avtalets giltighetstid samt villkoren för förändring av 
tillhandahållandet, omförhandling och uppsägning av avtalet. 

 
2. TeliaSonera ska hålla referenserbjudandena enligt punkten 1 offentliga 

på sin webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt 
sätt utan kostnad.  

3. TeliaSonera ska på sin webbplats i nära anslutning till respektive 
referenserbjudande offentliggöra förändringar av referenserbjudandets 
villkor senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. 
Förändringar av referenserbjudande får inte gälla förrän 90 dagar från 
det att förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte 
sänkningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när 
TeliaSonera ändrar sitt referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller 
beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen 
eller till följd av domstols avgörande. 

 

PTS ålägger TeliaSonera denna skyldighet med stöd av 4 kap. 5 § LEK till 
följd av att företaget har ett betydande inflytande på marknaden Fast 
tillträde, marknaden Fast samtalsoriginering och dess individuella marknad 
Fast samtalsterminering. 
 

 

 

 
Förordnande om hur beslutet ska gälla m.m. 

 

 

1. Detta beslut gäller omedelbart. När det gäller TeliaSonera AB:s och 
dess berörda dotterbolags (TeliaSonera) tillhandahållande av de 
tjänster och produkter som omfattas av skyldighet i detta beslut gäller 
skyldigheten från och med dagen för detta beslut, oavsett när de avtal 
om som ligger till grund för tillhandahållandet av tjänsterna eller 
produkterna har ingåtts. 

2. PTS upphäver sina beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-
6943/23, a och b, 04-6944/23, a och  b samt sina beslut den 6 juli 
2004 i ärenden med dnr 04-6947/23, a och  b. PTS upphäver sitt 
beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, d i den del 
beslutet inte avser skyldigheter på förmedlingsmarknaden. PTS 
förordnar att besluten ska gälla för TeliaSoneras tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkund och samtrafik för tid från 
respektive beslutsdag och fram till dagen för detta beslut.  

3. PTS upphäver sina beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr 04-
6947/23, c och d i den del det rör förmedlingsmarknaden med verkan 
ett år efter dagen för detta beslut. PTS förordnar att besluten ska gälla 
för TeliaSoneras tillhandahållande av förmedling för tid från den 6 juli 

 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 



24(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

2004 och fram till dagen för detta beslut. PTS förordnar att besluten 
från och med dagen för detta beslut och fram till dagen de upphävs 
endast omfattar sådan samtalsförmedling som inte omfattas av 
marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
enligt detta beslut. 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

1 Reglering för ökad konkurrens 

1.1 För en ökad konkurrens och harmonisering 
Detta beslut är ett led i PTS uppdrag att främja konkurrensen och den inter-
nationella harmoniseringen inom området elektronisk kommunikation. Syftet 
med att främja konkurrensen är att ge enskilda och myndigheter tillgång till 
säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte 
vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och 
kvalitet.1 

Det behövs en särskild reglering för att effektiv konkurrens ska uppstå på 
marknaderna för elektronisk kommunikation. Anledningen till att marknaderna 
behöver regleras är att ett antal delmarknader har särdrag som gör det svårt för 
nya operatörer att ta sig in och verka på marknaden. För att kunna erbjuda 
slutanvändare tjänster är bland annat tillgången till omfattande nät avgörande. 
De operatörer som äger nät kan till exempel stänga ute andra från sina nät eller 
sätta priserna för att utnyttja näten så högt att andra operatörer får svårt att 
konkurrera. Marknadernas särdrag leder till att särreglering kan blir nödvändig 
på vissa marknader. Europeiska gemenskapernas kommission (härefter kallad 
kommissionen) har gett ut en rekommendation om vilka produkt- och tjänste-
marknader som kan bli föremål för förhandsreglering.2 

Lagen om (2003:389) elektronisk kommunikation, härefter benämnd LEK, ger 
PTS möjlighet att besluta om regler för marknaden för att förhindra konkur-
rensproblem.3 Syftet med de beslut som PTS ska fatta med stöd av 8 kap. 6 § 
LEK är att främja konkurrensen inom marknaderna för elektronisk 
kommunikation. 

PTS fastställde den 18 februari 2005 med stöd av LEK att marknaderna för 
tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt för 
hushåll respektive för andra kunder än hushåll skulle bli föremål för förhands-
reglering. TeliaSonera bedömdes ensamt ha ett betydande inflytande på 
marknaderna och ålades skyldigheter.4 

                                                 
1 Jämför 1 kap. 1 § LEK. 
2 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och 
tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. 
3 LEK trädde i kraft den 25 juli 2003 och bygger på EG-direktiv.  
4 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, a, 04-6944/23, a, 04-6943/23, b och 
04-6944/23, b 
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PTS fastställde den 6 juli 2004 med stöd av LEK att marknader för originering, 
förmedling och terminering i fasta allmänna telefonnät skulle bli föremål för 
förhandsreglering. TeliaSonera bedömdes ensamt ha ett betydande inflytande 
på marknaderna för originering och förmedling medan flertalet operatörer be-
dömdes ha ett betydande inflytande på sina respektive individuella marknader 
för samtalsterminering.5 De företag som av PTS identifierades som företag 
med betydande inflytande ålades skyldigheter.6 PTS fattade samtidigt beslut om 
marknader för mobil samtalsterminering där fem operatörer bedömdes ha ett 
betydande inflytande på sina respektive marknader7 och ålades skyldigheter8.  

PTS beslut överklagades i stor utsträckning och var föremål för rättsprocesser 
med inhibition i vissa fall. Handläggningstiden i domstol var för många av 
processerna längre än tre år. Rättsprocesserna medförde osäkerhet bland 
operatörerna om bland annat vilka priser som skulle gälla för samtalstrafik. 
Osäkerheten har bland annat lett till stora svårigheter att bedöma avkastningen 
av genomförda och kommande investeringar. 

För att korta ned handläggningstiden har flera reformer genomförts. En sådan 
reform gäller instansordningen där kammarrätten numera är andra och sista 
instans för samtliga mål enligt LEK. Dessutom har det införts regler om 
skyndsam handläggning av mål som rör identifiering av företag med betydande 
inflytande på en fastställd marknad, mål om fastställande av särskilda 
skyldigheter för dessa företag samt mål med anledning av tillsyns- och 
tvistlösningsärenden.9 

1.2 Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för 
slutanvändarna 

De regleringar som idag finns på marknader för elektroniska kommunikations-
tjänster har bidragit till att flera nya operatörer kan erbjuda slutanvändare 
telefonitjänster, vilket i sin tur gett fler valmöjligheter för slutanvändarna. 
Genom regleringarna har nya operatörer också fått möjlighet att träda in på 
marknaden utan att initialt behöva investera i egen infrastruktur i en större 
omfattning. Operatörerna har istället kunnat träda in genom att köpa tjän-
ster/produkter till konkurrenskraftiga villkor från TeliaSonera.  

                                                 
5 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr 04-6947/23, a, 04-6947/23, c, 04-6947/23, b, 04-7290/23, 
a och 04-7288/23, a  
6 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr 04-6947/23, d, 04-7288/23, b och 04-7290/23, b 
7 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr 04-6952/23, a, 04-7228/23, a och 04-7287/23, a  
8 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr 04-6952/23, b, 04-7228/23, b och 04-7287/23, b 
9 Se SFS 2007:881. 
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1.3 TeliaSonera AB med dotterbolag omfattas av detta 
beslut 

Detta beslut är riktat till TeliaSonera AB och berörda dotterbolag (tillsammans 
i detta beslut härefter kallade TeliaSonera) eftersom företaget är verksamt på 
marknader som detta beslut omfattar. En mer utförlig redogörelse för 
TeliaSoneras verksamhet och anledningarna till att PTS ska rikta ett beslut mot 
företaget ges under avsnitt 5.2. Sammanfattningsvis kan dock här sägas att 
TeliaSonera ska vara adressat och omfattas av detta beslut. 

1.4 Huvuddragen i PTS prövning 
PTS prövar i detta beslut endast om TeliaSonera är ett företag med ett 
betydande inflytande på i detta beslut relevanta marknader för fasta telefoni-
tjänster och, i så fall, om TeliaSonera ska åläggas skyldigheter med stöd av 
LEK. Frågan om andra företag har ett betydande inflytande på någon annan 
marknad än de marknader som PTS prövar i detta beslut och därför ska 
åläggas skyldigheter prövar PTS i andra beslut än detta.   

PTS prövning i detta beslut är uppdelad i följande fyra steg: 
1. en avgränsning av den slutkundsmarknad och de grossistmarknader som den 

fasta telefonitjänsten utifrån svenska förhållanden ger upphov till 
(avsnitt 3),  

2. om de avgränsade marknaderna har sådana särdrag att de kan bli 
föremål för förhandsreglering (avsnitt 4), 

3. om TeliaSonera har ett betydande inflytande på de relevanta marknader 
som kan bli föremål för förhandsreglering, (avsnitt 5), och 

4. vilka skyldigheter som ska åläggas TeliaSonera (avsnitt 6-9).  
 

Nedan beskriver PTS översiktligt vad som prövas eller redogörs för i respek-
tive avsnitt. 

1.4.1 Beskrivning av telefonitjänster och hur ett samtal produceras 
samt marknadsdata på slutanvändarnivå 

I avsnitt 2 beskriver PTS de tjänster som slutanvändare använder för att tele-
fonera, marknadsdata på slutanvändarnivå, de delar som ett samtal kan delas 
upp i och hur dessa produceras samt infrastrukturen. Syftet med beskrivningen 
är att ge en övergripande förståelse för vad ett samtal består av och hur 
förhållandena på marknaderna ser ut.  

1.4.2 Marknaderna avgränsas – produktmässigt och geografiskt 

I avsnitt 3 prövar PTS utifrån de förhållanden som råder i Sverige hur de mark-
nader som omfattas av detta beslut ska avgränsas. PTS beaktar därvid kommis-
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28(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

sionens rekommendation om vilka relevanta produkt- och tjänstemarknader 
som kan bli föremål för förhandsreglering.10 Kommissionens rekommendation 
baseras på en generell bedömning av konkurrenssituationen i samtliga med-
lemsstater. PTS prövar i detta beslut om motsvarande marknader kan bli 
föremål för förhandsreglering ur ett svenskt perspektiv. 

PTS avgränsar marknaderna såväl produktmässigt som geografiskt. Produkt-
mässigt avgränsas marknaden så att den omfattar de tjänster/produkter som är 
utbytbara. Geografiskt avgränsas marknaden så att den omfattar det område 
inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från 
angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader 
i konkurrensvillkoren.  

Bedömningen inleds med en mer ingående beskrivning av den metodik som 
LEK anvisar för avgränsningen av marknaderna. PTS utgångspunkt vid den 
produktmässiga avgränsningen av marknaderna är, med undantag för mark-
naden Samtalstransitering, densamma som den utgångspunkt som kom-
missionen har haft i sin rekommendation. PTS analyserar vid den produkt-
mässiga avgränsningen vilka alternativa produktionssätt och tekniska lösningar 
som skulle kunna utgöra substitut till tjänsterna/produkterna. De respektive 
substitutionsanalyserna läggs sedan till grund för PTS produktmässiga och 
geografiska avgränsning av de marknader som detta beslut omfattar.  

1.4.3 Marknader som kan bli föremål för förhandsreglering fastställs 

PTS prövar i avsnitt 4 om de avgränsade marknaderna har sådana särdrag att 
det är motiverat att införa förhandsskyldigheter för företag med ett betydande 
inflytande på dessa marknader. Prövningen görs utifrån de tre kriterier som 
kommissionen har anvisat.11 Endast de marknader på vilka det i tiden fram till 
PTS nästa revidering av marknadsanalysen bedöms råda (1) höga och varaktiga 
inträdeshinder, (2) en svag marknadsdynamik, och (3) vars konkurrensproblem 
inte bedöms kunna avhjälpas inom ramen för generell konkurrenslagstiftning, 
blir därefter föremål för fortsatt prövning.  

                                                 
10 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänste-
marknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma ifråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2007/879/EG) 
11 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänste-
marknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma ifråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, p. 17 (2007/879/EG) 
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1.4.4 Företag med ett betydande inflytande identifieras 

I avsnitt 5 prövar PTS om TeliaSonera har ett betydande inflytande på de i 
detta beslut relevanta marknader som ska bli föremål för förhandsreglering, 
dvs. om TeliaSonera har en sådan ekonomisk ställning att företaget i betydande 
omfattning skulle kunna uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder, 
och i sista hand, av konsumenterna.12 Om PTS kan konstatera att TeliaSonera 
har en sådan ställning på i detta beslut analyserade marknader medför det att 
effektiv konkurrens inte råder på den marknaden och att skyldigheter enligt 
LEK därför ska åläggas TeliaSonera. 

PTS bedömning följer konkurrensrättslig praxis och beaktar de indikatorer för 
bedömning av ett betydande marknadsinflytande som kommissionen rekom-
menderar.13  

Utgångspunkten för prövningen om ett företag har ett betydande inflytande är 
företagets marknadsnärvaro, eller, annorlunda uttryckt, marknadsandelarnas 
fördelning. En hög marknadsandel ger en indikation på om ett företag har 
betydande inflytande, men det finns andra indikatorer som kan tala för, eller 
emot, att ett företag har ett betydande inflytande. 

1.4.5 Skyldigheter åläggs 

Avsnitt 6 innehåller en beskrivning av de allmänna utgångspunkter som ska 
gälla vid prövningen av åläggande av skyldigheter. Under respektive skyldighet 
(avsnitten 7-9) redovisar PTS de potentiella konkurrensproblem som skyldig-
heterna är avsedda att motverka i syfte att skapa en effektiv konkurrens. Vidare 
görs under respektive skyldighet en bedömning av om den är proportionell och 
lämplig för att komma till rätta med de potentiella konkurrensproblemen och 
för att uppfylla målen med lagstiftningen.  

Vid PTS bedömning av de konkurrensproblem som kan finnas på 
marknaderna beaktar PTS den gemensamma ståndpunkt som European 
Regulators’ Group14 har utarbetat i fråga om hur en regleringsmyndighet bör gå 

                                                 
12 Se 8 kap. 6 § LEK. 
13 Se 8 kap. 6 § LEK. 
14 European Regulators Group (ERG) bildades genom kommissionens beslut den 29 juli 2002 
(2002/627/EC). ERG är ett oberoende samarbetsorgan för diskussioner och rådgivning inom området 
för reglering av marknader för elektroniska kommunikationer. ERG består av representanter från de 
nationella regleringsmyndigheterna och agerar som en plattform för att ge råd till och bistå 
kommissionen.  
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tillväga för att säkerställa att konkurrensproblemen omhändertas på ett 
harmoniserat och konsekvent sätt.15  

Under rubriken PTS avgörande (i det inledande avsnittet) framgår vilka 
skyldigheter som myndigheten ålägger TeliaSonera genom detta beslut. För att 
underlätta läsningen av beslutet finns även avgörandet återgivet i anslutning till 
skälen för respektive avgörande.  

1.4.6 Hur beslutet ska gälla 

I avsnitt 10 redovisas hur detta beslut ska gälla och hur de beslut som tidigare 
fattats för respektive marknad ska gälla. 16  

                                                 
15 Revised ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory 
framework. ERG (06) 33, 
http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf  
16 Den nationella marknaden för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutnings-
punkt fastställdes som en sådan relevant marknad som kan bli föremål för förhandsrelgering genom PTS 
beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947, a, och skyldigheter ålades genom beslut samma dag i 
ärende med dnr 04-6947/23 d. De nationella marknaderna för samtalsterminering i individuella allmänna 
telefonnät via en fast anslutningspunkt fastställdes som en sådan relevant marknad som kan bli föremål 
för förhandsreglering genom PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, b, 04-7288/23, a 
och 04-7290/23, a och skyldigheter ålades genom beslut samma dag i ärende med dnr 04-7290/23, b 04-
7288/23, b och 04-6947/23 d. Den nationella marknaden för förmedlingstjänster via det fasta allmänna 
telefonnätet fastställdes som en sådan relevant marknad som kan bli föremål för förhandsreglering genom 
PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, c och skyldigheter ålades samma dag i ärende 
med dnr 04-6947/23, d. Besluten har överklagats men har vunnit laga kraft utan ändringar. Den natio-
nella marknaden för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt för hushåll 
fastställdes som en sådan relevant marknad som kan bli föremål för förhandsreglering genom PTS beslut 
den 18 februari 2005 i ärende med dnr 04-6943/23, a och skyldigheter infördes genom beslut samma dag 
i ärende med dnr 04-6943/23, b. Den nationella marknaden för tillträde till det allmänna telefonnätet via 
en fast anslutningspunkt för andra kunder än hushåll fastställdes som en sådan relevant marknad som kan 
bli föremål för förhandsreglering genom PTS beslut den 18 februari 2005 i ärende med dnr 04-6944/23, a 
och skyldigheter infördes genom beslut samma dag i ärende med dnr 04-6944/23, b. Besluten om till-
trädesmarknaderna vann laga kraft utan att överklagas.  

http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf
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2 Beskrivning av telefonimarknaden  

2.1 Den kretskopplade fasta telefonitjänsten 
I detta avsnitt beskriver PTS de tjänster som slutanvändare använder för att 
telefonera, marknadsdata på användarnivå, de delar som ett samtal kan delas 
upp i och hur de produceras samt infrastrukturen. Syftet med avsnittet är att ge 
en övergripande förståelse för vad ett samtal består av och hur förhållandena 
på marknaderna ser ut.  

För att beskriva vad som utgör telefonitjänster anser PTS det vara lämpligt att 
börja med fasta telefonitjänster17 baserade på kretskopplad teknik i 
PSTN/ISDN-nätet18.  

I princip kan samtliga hushåll, företag och organisationer i Sverige ansluta sig 
till kretskopplade (fasta) telefonitjänster utan större skillnader i villkoren. PTS 
har i ett beslut den 15 september 2005 funnit att möjligheterna för slutan-
vändare att ingå avtal om telefonitjänster som erhålls via anslutning till det 
allmänna telefonnätet via fast nätanslutningspunkt, och de avtalsvillkor, 
inklusive pris, som kan erhållas är likvärdiga i hela Sverige.19 PTS finner att det 
inte har framkommit sådana förhållanden som nu ger skäl till en annan 
bedömning. 

PTS har identifierat följande förekommande former av anslutningar vad avser 
de kretskopplade allmänna telefonnäten: analog PSTN, basaccess riktad till hushåll 
och mindre företag (ISDN 2B+D) och primäraccess riktad till företag (ISDN 
30B+D) samt analog växelanslutning och digital växelanslutning.  

2.1.1 Anslutning till nätet en grundläggande förutsättning för samtal 

En förutsättning för att en slutanvändare ska ha möjlighet att använda sig av 
den kretskopplade telefonitjänsten är att slutanvändaren har en anslutning från 

                                                 
17 Begreppet fast telefoni kan i andra sammanhang, exempelvis vad gäller samhällsomfattande tjänster 
(USO) definieras annorlunda.  
18 PSTN är en förkortning för Public Switched Telephone Network och är en anslutning via analog 
teknik. ISDN är en förkortning för Integrated Service Digital Network. 
19 Se PTS beslut den 15 september 2005 i ärende med dnr 04-6945/23. PTS har i samma beslut funnit att 
slutkundsmarknaden för telefonitjänster som tillhandahålls via en fast nätanslutningspunkt inte ska 
förhandsregleras. I detta beslut används begreppet fasta telefonitjänster enbart för att beskriva en tjänst/ 
produkt som slutanvändare nyttjar och inte för att avgränsa en sådan marknad eller för att avgöra om en 
sådan slutkundsmarknad ska bli föremål för förhandsreglering. 
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(dvs. tillträde till) en fast nätanslutningspunkt20 via vilken slutanvändaren kan 
nå det allmänna telefonnätet för inkommande och utgående samtal.  

Med samtal avses förbindelse för överföring av tal som medger tvåvägskom-
munikation i vad som för användaren uppfattas som realtid.21 Det är den 
uppringande slutanvändaren som initierar samtalet genom signalering. 
Signaleringen är nödvändig för att ett samtal ska kunna kopplas upp i det all-
männa telefonnätet.  

För att två slutanvändare ska kunna genomföra ett samtal med varandra krävs 
att samtalet kan framföras genom det allmänna telefonnätet. I likhet med sig-
naleringen sker samtalets framföring över slutanvändarnas anslutningar till det 
allmänna telefonnätet. 

När slutanvändarens utrustning är ansluten till det allmänna telefonnätet22 via 
en fast nätanslutningspunkt och har ett telefonnummer ur svensk telefoninum-
merplan, kan slutanvändaren ringa utgående samtal till telefonnummer ur 
svensk och internationell telefoninummerplan och nås av motsvarande inkom-
mande samtal. Det finns i den svenska telefoninummerplanen två grundläggan-
de principer för hanteringen av telefonnummer: alla nummerserier ska vara 
öppna och kunna nås från alla elektroniska kommunikationsnät och det ska för 
slutanvändaren vara möjligt att nå nät och tjänster hos olika tjänsteleverantörer 
på ett likvärdigt sätt. 

2.1.2 Slutanvändaren köper tillträde till och bruk av det allmänna 
telefonnätet 

Ett allmänt telefonnät mellan fasta nätanslutningspunkter är från en 
slutanvändares perspektiv uppdelat i två huvudfunktioner av betydelse för 
detta beslut:  

1. anslutningen (tillträdet) till, och  

2. bruket av det allmänna telefonnätet (samtals- och tillhörande tjänster).  

                                                 
20 Begreppet fast nätanslutningspunkt kan i andra sammanhang, exempelvis vad gäller samhällsomfattande 
tjänster (USO) definieras annorlunda. Med fast nätanslutningspunkt avses i detta beslut något förenklat 
”jacket i väggen”. I sammanhang som rör samhällsomfattande tjänster används begreppet i frågor om 
tillgänglighet för slutanvändare.  
21 Jämför 1 kap. 7 § LEK och se avsnitt 3.4.2. 
22 Ett allmänt telefonnät definieras enligt 1 kap. 7 § LEK som ett elektroniskt kommunikationsnät som 
används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga telefonitjänster (att ringa upp och ta emot samtal via ett 
eller flera nummer inom en nationell eller internationell telefoninummerplan, inklusive nödsamtal) och 
som möjliggör överföring av tal, fax, data samt andra former av kommunikation mellan nätanslutnings-
punkter.  



33(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

Det är den operatör som har slutanvändarens utrustning ansluten via en fast 
nätanslutningspunkt till det övriga allmänna telefonnätet som fysiskt tillhanda-
håller tillträdet till slutanvändaren.  

Slutanvändarens tillträde till det allmänna telefonnätet består av anslutningen 
av slutanvändarens utrustning till en punkt i det allmänna telefonnätet samt de 
tillhörande tjänster, såsom exempelvis samtal till fax, uppringt Internet, 
nummerpresentation och förfrågan/pendling, som normalt erbjuds med en 
kretskopplad telefonitjänst.  

De slutanvändare som köper tillträde efterfrågar en anslutning till det allmänna 
telefonnätet för att få möjlighet att ringa till och ta emot samtal från andra som 
har motsvarande tjänst. Tillträdet köps av slutanvändaren från en operatör i 
form av ett abonnemang.  

Den slutanvändare som har en fast telefonitjänst betalar normalt en fast avgift 
för abonnemanget, och för vissa tillhörande tjänster, samt en rörlig avgift för 
utgående samtal. Slutanvändarna utgörs av såväl hushåll som företag och andra 
typer av organisationer. Idag förekommer även andra prismodeller där 
exempelvis utgående samtal motsvarande viss samtalskostnad ingår i den fasta 
avgiften.  

Traditionellt sett har slutanvändaren inte gjort någon åtskillnad när det gäller 
tillträde till respektive bruk av det allmänna telefonnätet. Slutanvändaren har 
istället upplevt att dessa funktioner utgör delar av samma tjänst eftersom det 
var så som tjänsterna tidigare tillhandahölls. Det är först genom möjligheterna 
till förval och prefixval som infördes i telelagen (1993:597) den 11 september 
1999 som slutanvändarens användande av det allmänna telefonnätet har kunnat 
delas upp i två huvudfunktioner. Det finns idag möjlighet för slutanvändare att 
köpa tillträde till kretskopplade telefonitjänster via antingen nätägande operatör 
eller genom annan operatör som återförsäljer telefoniabonnemang.  

2.2 Andra sätt att telefonera  
Det finns idag alternativ till traditionella kretskopplade fasta telefonitjänster. 
Förutom mobila telefonitjänster kan slutanvändare även välja mellan olika former 
av ip-baserade telefonitjänster via exempelvis bredbandsanslutningar.  

Idag erbjuder cirka 15 operatörer fasta telefonitjänster via grossistprodukter för 
telefoniabonnemang23 till slutanvändare. Bredbandstillväxten och teknik-

                                                 
23 Genom PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, a och b respektive 04-
6944/23, a och b har TeliaSonera ålagts en skyldighet att till andra operatörer återförsälja grossistprodukt för 
telefoniabonnemang (GTA). 
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utvecklingen via andra accessnätstyper, såsom kabel-TV, xDSL och fiber, har 
öppnat möjligheter att erbjuda ip-baserad telefoni24 i större utsträckning än 
tidigare och ett flertal operatörer, både nationellt och lokalt, erbjuder nu ip-
baserad telefoni.  

2.2.1 Ip-baserad telefoni blir allt vanligare 

Adressering via nummer ur svenska telefoninummerplanen eller inte 

Det finns olika typer av ip-baserad telefoni. Tjänsten kan vara fast (dvs. knuten 
till en fast nätanslutningspunkt vid en viss plats) eller nomadisk (dvs. möjlig för 
användaren att ta med sig till annan nätanslutningspunkt). Vidare finns det 
skillnader mellan olika typer av ip-baserad telefoni i fråga om slutanvändarens 
möjlighet att ta emot inkommande samtal, att nå användare av telefonnummer 
ur svensk och internationell telefoninummerplan, att ringa nödsamtal samt att 
kunna få tillgång till tillhörande tjänster.  

När det gäller ip-baserad telefoni som är kopplad till ett telefonnummer ur den 
svenska telefoninummerplanen (ip-baserad telefoni med nummer) kan slutanvän-
daren ringa till och ta emot samtal från andra användare med telefonnummer 
ur telefoninummerplaner. Den här typen av telefonitjänst har i väsentliga delar 
egenskaper som motsvarar den kretskopplade telefonins egenskaper. Förut-
sättningarna för slutanvändare att ansluta sig till ip-baserad telefoni med num-
mer kan variera mellan olika delar av landet.  

Vid användning av det slags ip-baserad telefoni som inte tilldelats telefon-
nummer ur svenska eller internationella telefoninummerplaner (ip-baserad telefoni 
utan nummer) saknas ofta möjligheten för slutanvändaren att ringa till och ta 
emot samtal från slutanvändare som använder en telefonitjänst som tilldelats 
telefonnummer.  

När det gäller ip-baserad telefoni med nummer sker tillträde oftast via bredbands-
anslutningar, i synnerhet vad gäller hushåll och mindre företag där tjänsten 
erbjuds som en tilläggstjänst till bredbandsabonnemanget. För företag är det 
dock inte ovanligt med andra typer av anslutningar. 

Ip-baserad telefoni med nummer ökar 

Det är en trend att ip-baserad telefoni med nummer ökar i takt med att allt fler 
hushåll får möjlighet till bredbandsanslutning och att företag i utökad 
omfattning accepterar den typen av ip-baserad telefoni som ett alternativ till 
kretskopplade fasta telefonitjänster. 

                                                 
24 Med ip-baserad telefoni avses telefoni där ip (Internet Protocol) används som bärare 
av telefonitjänsten. 
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I slutet av 2008 utgjorde ip-baserad telefoni med nummer nästan fjorton pro-
cent av de totala abonnemangen för fasta telefonitjänster, vilket är en ökning 
från drygt elva procent vid samma tidpunkt året innan. Abonnemangen för ip-
baserad telefoni med nummer har följaktligen ökat med drygt 22 procent under 
perioden.25 Tillströmningen av hushållskunder som ansluter sig till denna tjänst 
samtidigt som de säger upp sin kretskopplade fasta telefoni har varit 
betydande. Enligt en prognos26 för åren 2008-2011 (prognosen betecknad som 
P i figur 1 nedan) kommer ip-baserad telefoni med nummer att öka med cirka 
27 procent årligen fram till år 2011.  

Figur 1 Utvecklingen av ip-baserad telefoni med nummer 
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2.2.2 Antalet abonnemang för fasta telefonitjänster minskar 

Den 31 december 2008 fanns det 5 323 000 abonnemang för fasta telefoni-
tjänster (kretskopplat och ip-baserad telefoni med nummer) i Sverige, vilket 
innebar en minskning jämfört med samma tidpunkt året innan (5 506 000 
abonnemang).27 Marknadsvärdet för fasta samtalstjänster uppgick under helåret 

                                                 
25 Svensk telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21 
26 Prognoser 2007-2011, IDC på uppdrag av PTS, PTS-ER-2007:25   
27 I antalet per den 31 december 2008 inkluderas såväl 4 038 000 hushållsabonnemang som 
1 285 000 företagsabonnemang.   
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2008 till 16,5 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder mindre än under 
motsvarande period 2007.28  

Figur 2 nedan visar fördelningen av operatörernas marknadsandelar vad gäller 
antalet abonnemang för fasta telefonitjänster, dvs. abonnemang för 
kretskopplad och ip-baserad telefoni med nummer. I kategorin övriga 
operatörer ingår 43 operatörer som har mellan 0,01 och cirka 1,5 procents 
marknadsandel.  

Figur 2 Marknadsandelar antal abonnemang för fasta telefoni-
tjänster29 

Marknadsandelar antal abonnemang

68,1%

8,7%

5,9%

4,1%

3,7%

3,2% 6,3%

TeliaSonera AB

Tele2 Sverige AB

Com Hem AB

B2 Bredband AB

Optimal Telecom Sverige AB

Glocalnet Scandinavia AB

Övriga

 

2.2.3 Mobil telefoni ökar 

Den fasta telefonin minskar 

Volymen av fasta telefonitjänster minskar i Sverige, såväl vad gäller antal abon-
nemang som volymen samtalsminuter. Minskningen av antalet abonnemang 
för fasta telefonitjänster är inte lika tydlig som minskningen av volymen 
samtalsminuter. Det beror framförallt på att ökningen av abonnemang för ip-
baserad telefoni med nummer kompenserar något för minskningen av 
kretskopplade abonnemang. Den största anledningen till minskningen är att 

                                                 
28 Svensk telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21 
29 Svensk telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21 
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slutanvändare i allt större utsträckning använder sig av mobila telefonitjänster 
även från sin fasta adress. 

Slutanvändarnas efterfrågemönster för fast telefoni i relation till mobil telefoni 

Andelen slutanvändare som har sagt upp sitt fasta abonnemang och enbart har 
ett mobilt abonnemang uppgår till nio procent.30 Andelen slutanvändare som 
säger sig kunna tänka sig att gå över till att enbart använda mobil telefoni utgör 
40 procent, men för flertalet av dessa är övervägandet avhängigt att priserna 
för mobil telefoni är på samma eller en lägre nivå än priserna för fast telefoni. 
Motsvarande siffra för de som inte kan tänka sig avstå från sin fasta telefon är 
49 procent. 

Tillgänglig statistik visar att antalet mobilabonnemang fortsätter att öka, sam-
tidigt som antalet fasta abonnemang minskar något, att trafikvolymerna i 
mobilnäten ökar, samtidigt som antalet utgående trafikminuter i fasta näten 
minskar (se figur 3 nedan).31   

Figur 3 Antal abonnemang och samtalsminuter fast och mobil 
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Statistiken visar vidare att det genomsnittliga priset för mobiltelefonisamtal har 
sjunkit under senare år samtidigt som priset för fasta telefonisamtal i stort varit 
oförändrat (se figur 4 nedan). Den genomsnittliga förbrukningen i minuter per 
                                                 
30 Individundersökning 2008, Svenskarnas användning av telefoni och Internet, TNS GallupSynovate på 
uppdrag av PTS, PTS-ER-2008:24. 
31 Svensk telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21 



38(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

abonnemang ökar för mobilt och minskar för fast. Fortfarande är genomsnitts-
förbrukningen betydligt högre för ett fast abonnemang än för ett mobilt. Det 
kan delvis förklaras med att ett fast abonnemang oftast är kopplat till ett 
hushåll med delad användning medan ett mobilt abonnemang oftast är kopplat 
till en enskild individ. Samtidigt visar statistiken att ett genomsnittligt samtal 
från fast telefon är cirka 68 procent längre än ett samtal från mobil telefon 
(3,96 minuter respektive 2,36 minuter). 

Figur 4 Samtalsminuter och intäkt fast och mobil32 
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Slutanvändarnas samtalsmönster för fast och mobil telefoni visar att huvud-
delen av trafiken går mellan samma typ av nät, dvs. samtal från ett fast nät till 
ett annat fast nät respektive från ett mobilt nät till ett annat mobilt nät. Cirka 
80 procent av all trafik som rings från det fasta nätet rings till annan fast 
telefon. Motsvarande siffra för mobilt är cirka 75 procent varav större delen 
utgörs av trafik som går inom ett och samma nät (så kallad on-net). PTS 
bedömer att en av orsakerna till samtalsmönstret är operatörernas prissättning 
ut mot slutanvändare. Exempelvis är ofta mobila on-net samtal prissatta till 
noll kronor per minut och ett samtal mellan fasta nät oftast billigare än samtal 
från ett mobilt till ett fast telefonnummer.  

                                                 
32 Beräkning av intäkt per minut baseras på totala fasta och rörliga intäkter. Beräkningen exkluderar 
uppringt Internet. Svensk Telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21. 
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Figur 5 Andel trafik till och från olika nät33 
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Tröghet i kundrörlighet från fast till mobil telefoni 

Över åren har kostnaden för användning av mobiltelefoni minskat i förhållan-
de till kostnaden för användning av fast telefoni. Idag kan det i vissa fall löna 
sig för en slutanvändare att helt gå över till att använda mobiltelefoni. Den 
prissänkning på mobila telefonitjänster som PTS har kunnat observera under 
senare år har emellertid inte fått någon större inverkan på slutanvändarnas be-
nägenhet att säga upp sina fasta abonnemang. Det är fortfarande en stor och 
det finns en ökande andel, 49 procent34, som inte kan tänka sig att avstå från 
sin fasta telefoni och enbart använda mobil telefoni.  

Förhållandet att inte fler slutanvändare väljer att säga upp sina fasta abonne-
mang kan delvis tyda på att slutanvändarna inte är medvetna om att det i vissa 
fall kan vara lönsamt. Prissättningen mellan fast och mobil telefoni skiljer sig åt 
och bidrar till att jämförbarheten mellan olika typer av abonnemang försvåras 
för slutanvändaren. Den mobila prissättningen har i många fall en enhetstaxa 
som är oberoende av om slutanvändaren ringer till ett fast eller till ett mobilt 
nät. Den fasta prissättningen däremot har oftast en stor prisskillnad beroende 
på om ett samtal rings till ett fast eller till ett mobilt nät.  
                                                 
33 Svensk Telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21 
34 Individundersökning 2008, Svenskarnas användning av telefoni och Internet, TNS Gallup på uppdrag 
av PTS, PTS-ER-2008:24 
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Slutanvändarnas trögrörlighet kan vidare förklaras med dels att hushållen fort-
farande ser ett starkt behov av den fasta telefonin, dels att andra aspekter, så-
som mobiltelefontjänsternas täckning och oro för strålningsrisk påverkar 
slutanvändarnas benägenhet att byta mellan de två telefonislagen. Vidare kan 
tradition spela roll i sammanhanget, liksom möjligheten att genom exempelvis 
via xDSL skaffa bredbandsanslutning till Internet i kombination med en 
befintlig analog PSTN-anslutning.  

2.3 Från uppringande till uppringd – samtalets väg 
genom nätet 

2.3.1 Ett samtal kan delas upp i tre delar 

För att en operatör ska kunna tillhandahålla en komplett telefonitjänst35 krävs, ut-
över att slutanvändaren har tillträde till det allmänna telefonnätet, att opera-
tören kan framföra ett samtal mellan två slutanvändare. Framföringen av ett 
samtal kan delas upp i tre delar: originering, terminering och, i förekommande 
fall, transitering.36  

Om en operatör bjuder ut delarna till försäljning till andra operatörer kan även 
operatörer som inte har de fysiska resurser som krävs för att producera hela, 
eller delar, av ett samtal erbjuda telefonitjänster till slutanvändare.  

En viktig utgångspunkt för förståelsen av PTS beskrivning nedan är att det 
med den idag tillämpade affärsmodellen37 är framföringen av samtal i riktningen från 
den uppringande slutanvändaren till den uppringda slutanvändaren som läggs till grund 
för beskrivningen, även om samtalsinnehållet överförs dubbelriktat mellan slut-
användarna. Det är därför riktningen från den uppringande till den uppringda 
som avses när PTS refererar till ett samtals framföring och överlämning.  

2.3.2 Slutanvändarens initiering av samtal – originering 

En uppringande slutanvändare som har tillträde till det allmänna telefonnätet 
initierar ett utgående samtal genom abonnentsignalering till den operatör som 
har slutanvändaren ansluten. I den information som signaleras från den upp-
ringande slutanvändaren ingår telefonnumret till den uppringda slutanvän-

                                                 
35 Med komplett telefonitjänst avses i detta beslut både tillträde via anslutning till telefonnätet och bruk, 
dvs. samtalstjänster och tillhörande tjänster. 
36 Uppdelningen baseras på kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2007/879/EG). 
37 Den affärsmodell som tillämpas är Calling Party Network Pays, vilket innebär att den originerande 
operatören betalar för samtalstermineringen och, i förekommande fall, samtalstransiteringen. Se PTS 
rapport Konvergens och utvecklingen mot nästa generations nät (PTS-ER-2008:11). 
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daren. Informationen om telefonnumret används av operatörerna för att 
dirigera samtalet i det allmänna telefonnätet.  

Den operatör som originerar samtalet åt den uppringande slutanvändaren är 
således den som har slutanvändaren ansluten. Den originerande operatören ansvarar 
för att samtalet framförs från den uppringande slutanvändarens nätanslunings-
punkt till en hopkopplingspunkt i det övriga allmänna telefonnätet från vilken 
samtalet kan föras vidare för terminering eller transitering. Samtalsoriginering 
omfattar även koppling, dirigering och signalering samt vid försäljning av 
samtalsoriginering även stödtjänster för faktureringsändamål.  

Även en annan operatör än den som har slutanvändaren ansluten till sitt nät 
kan tillhandahålla ett samtal till en uppringande slutanvändare om slutanvän-
daren har valt att använda operatören som sin förvals- eller prefixvalsoperatör. 
Förvals- eller prefixvalsoperatören köper i och med slutanvändarens förval 
eller prefixval origineringen av den operatör som har anslutit slutanvändaren 
till det allmänna telefonnätet. Vid förval och prefixval överlämnar den origi-
nerande operatören samtalet till förvals- eller prefixvalsoperatören i en hop-
kopplingspunkt där operatörerna har sina nät sammankopplade. Förvals- eller 
prefixvalsoperatören ansvarar därefter för samtalet på samma sätt som om 
denne själv hade originerat samtalet. 

När samtalsoriginering köps av en förvals- eller prefixvalsoperatör är det en 
grossisttjänst som tillhandahålls av den operatör som förfogar över den upp-
ringande slutanvändarens tillträde till det fasta allmänna telefonnätet till en 
annan operatör (förvals- eller prefixvalsoperatör). Den efterfrågan som en 
förvals- eller prefixvalsoperatör har av att köpa samtalsoriginering kan härledas 
direkt till slutanvändarnas efterfrågan av att ringa samtal med operatören. 

2.3.3 Slutanvändarens mottagande av samtal – terminering 

Det är till den operatör som kontrollerar det uppringda telefonnumret som samtalet 
dirigeras för att termineras.38 Ett telefonnummer kontrolleras av den operatör 
som kan originera samtalet åt den slutanvändare som nås via telefonnumret.  

Samtalsterminering omfattar framföringen av samtalet från den hopkopplings-
punkt i vilken det har överlämnats efter samtalsoriginering eller transitering 
och fram till den punkt där slutanvändaren kan ta emot samtalet.  

                                                 
38 I den svenska telefoninummerplanen finns telefonnummer avsedda specifikt för mobila elektroniska 
kommunikationstjänster. Resterande telefonnummer i den svenska telefoninummerplanen är telefon-
nummer främst avsedda för terminering till en fast nätanslutningspunkt. 
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När en operatör köper samtalsterminering är det en grossisttjänst som tillhan-
dahålls av den operatör som förfogar över den uppringda slutanvändarens 
tillträde till det fasta allmänna telefonnätet eller annars kontrollerar det 
telefonnummer i vilket samtalet ska termineras. Den som köper samtalster-
minering är den operatör vars slutanvändare vill terminera samtalet hos en slut-
användare med ett telefonnummer som kontrolleras av en annan operatör. 

2.3.4 Framföring av samtal mellan olika operatörers nät – 
transitering 

Samtalstransitering ingår som en del av ett samtal när framförandet av samtalet 
kräver att ytterligare operatörs nät involveras för framföringen. Samtalstransitering be-
höver således, till skillnad från originering och terminering, inte alltid ingå som 
en av de tjänster som krävs för att genomföra ett samtal. Samtalstransitering 
behövs endast i det fall då ett samtal antingen ska föras fram mellan två opera-
törer vars nät inte är direkt sammankopplade eller då sådana direktförbindelser 
inte nyttjas av någon orsak, exempelvis på grund av kapacitetsbrist.  

Samtalstransitering omfattar framföring av ett samtal från en hopkopplings-
punkt i vilken den uppringande slutanvändarens operatör överlämnar det, fram 
till den hopkopplingspunkt där samtalet övergår i terminering. Med andra ord, 
samtalstransitering tar vid där samtalsoriginering slutar respektive slutar där 
samtalsterminering börjar. 

Samtalstransitering tillhandahålls på grossistnivå. Tjänsten används som insats-
vara för att tillhandahålla ett samtal till en uppringande slutanvändare. Det är 
vanligt att det är den operatör som tillhandahåller samtal till den uppringande 
slutanvändaren som köper tjänsten samtalstransitering, men det finns andra 
affärsmodeller.  

Hur stort behov en operatör har av samtalstransitering är avhängigt antalet 
direktförbindelser denne har med andra operatörer. Om en operatör har 
direktförbindelser till andra operatörers nät minskar behovet av att köpa 
samtalstransitering i den mån samtalstrafiken utbyts direkt mellan näten. 

2.3.5 Samtrafik måste ske när flera operatörers nät måste användas 

De olika delarna i produktionskedjan av ett samtal (dvs. samtalsoriginering, 
samtalsterminering och samtalstransitering) kan tillhandahållas av de operatörer 
som har de fysiska resurser som behövs för att producera dem. En operatör 
kan tillhandahålla hela samtalet till slutanvändaren själv om såväl den 
uppringande som den uppringda slutanvändaren har sina respektive 
anslutningar i operatörens nät.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Om den operatör som tillhandahåller samtal till den uppringande slutanvän-
daren inte själv kan producera termineringen av samtalet hos den uppringda 
slutanvändaren måste samtrafik ske för den fortsatta framföringen till den 
uppringda slutanvändaren.  

Samtrafik är fysisk och logisk sammankoppling av allmänna kommunikations-
nät som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra eller få 
tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten. 39 

Utöver sammankoppling av nät krävs att operatörerna träffar avtal som reg-
lerar den ersättning och övriga villkor som ska gälla för utbyte av trafik mellan 
operatörerna.  

Den sammankoppling av näten som krävs för utbyte av samtalstrafik kan göras 
genom en direktförbindelse, dvs. genom att två operatörers nät kopplas samman 
för att föra samtalstrafik direkt mellan operatörernas nät. Om den uppringande 
slutanvändarens operatörs nät inte är (direkt) sammankopplat med den 
terminerande operatörens, kan samtalstrafik istället framföras genom att den 
uppringande slutanvändarens operatör anlitar en annan operatör för 
samtalstransitering till den terminerande operatörens nät.  

2.4 Beskrivning av infrastrukturen för telefonitjänster 
TeliaSonera äger ett omfattande rikstäckande allmänt (kopparbaserat) tele-
fonnät som byggdes upp för att tillförsäkra Sveriges invånare tillgång till fasta 
telefonitjänster. Uppbyggnaden genomfördes under en tidsperiod när företaget 
ägdes av staten. TeliaSoneras fasta allmänna telefonnät används fortfarande i 
stor utsträckning för att ansluta slutanvändare till en telestation så dessa ska få 
tillgång till kretskopplad fast telefoni, även om slutanvändare inte alltid har en 
direkt avtalsrelation med TeliaSonera utan har sitt telefoniabonnemang via en 
operatör som återförsäljer abonnemanget.  

                                                 
39 Se 1 kap 7 § LEK.  
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Figur 6 Beskrivning av TeliaSoneras nät för fast telefoni 

 

TeliaSoneras accessnät har anslutningar till i princip samtliga permanent-
bostäder och fasta verksamhetsställen i Sverige. Anslutningarna är kopplade till 
fler än 7 000 telestationer. 

Accessnätet utgår vanligtvis från den telestation (lokalstation, RSS40) som är 
belägen närmast slutanvändaren. Nätet ger varje slutanvändare en permanent 
kundunik förbindelse som består av en parkabel av koppar som är uppdelad i 
ett antal delsträckor. Parkabeln förbinder nätanslutningspunkten hos slut-
användaren med en telestation.  

Transportnätet är den del av nätet som sammanbinder olika telestationer (noder) 
med varandra i ett geografiskt område (exempelvis stadsdelar eller orter). 

I Sverige sker samtrafik mellan operatörer på olika nivåer i nättopologin. En 
operatör som önskar koppla samman sitt nät med en annan operatörs nät kan 
ansluta sig till antingen ett fåtal hopkopplingspunkter på en högre nivå i nätet eller 
många hopkopplingspunkter på en lägre nivå i nätet. Vilken nivå som en operatör 
ansluter sig till är, förutom de mer direkta kostnaderna, en följd av den egna 
nättopologin och storleken på den volym samtalstrafik som ska utbytas. 

                                                 
40 Remote Subscriber Stage. Kan även benämnas koncentrator eller utbrutet abonnentsteg. 
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Generellt gäller att ju större en operatör är, desto större geografisk utbredning och 
fler hopkopplingspunkter har operatören i sitt nät. Operatören får då generellt 
sett kortare sträckor för framföring av samtalstrafik och större skalfördelar vid 
sammankoppling med andra nät.  

En mindre operatör med en begränsad geografisk utbredning av sitt nät och med 
mindre samtalsvolym får generellt alltför långa överföringssträckor med alltför 
låg utnyttjandegrad och för små trafikvolymer till alltför många av de övriga 
operatörernas nät för att det ska vara affärsmässigt motiverat med direkt-
förbindelser till alla dessa. Därför har en mindre operatör i hög utsträckning 
behov av att kunna utnyttja en transiterande operatör.  

När en operatör ansluter sig till en hopkopplingspunkt behöver operatören in-
vestera i den utrustning som ska användas för överföring till en annan hopkopp-
lingspunkt. Utrustningens främsta uppgift är att koncentrera samtalstrafiken 
och därigenom skapa en kostnadseffektiv överföring mellan hopkopplings-
punkterna.  

En enskild hopkopplingspunkt har ett relativt begränsat geografiskt upptagningsområde. 
För att en operatör ska kunna uppnå lönsamhet i sin produktion av fasta tele-
fonitjänster i en enskild hopkopplingspunkt behöver operatören uppnå en hög 
kundtäthet i hopkopplingspunkten för att kunna få sådana samtalsvolymer att 
det medför tillräckliga skalfördelar och därmed konkurrenskraftiga kostnader.   

Hushåll och mindre företag är framförallt anslutna till det allmänna telefonnätet via 
det kopparbaserade accessnätet. Det är i princip endast den operatör som äger 
det kopparbaserade accessnätet som finns etablerad med utrustning för krets-
kopplad telefoni på hopkopplingspunkter till det accessnätet. Det förekommer 
dock på allt fler av de större hopkopplingspunkterna att även andra operatörer 
har etablerat sig genom att placera in egen utrustning för att exempelvis ansluta 
kunder till Internet.  

Stora och medelstora företag samt organisationer är oftast anslutna till det allmänna 
telefonnätet via optisk fiber. Optiska fiberanslutningar har en längre räckvidd 
än kopparbaserade och begränsar därför inte på samma sätt som det koppar-
baserade nätet var operatören med kostnadseffektivitet kan etablera den hop-
kopplingspunkt dit slutanvändarna kan anslutas. För att uppnå lönsamhet 
behöver dock operatören ha en relativt hög kundtäthet så att samtalstrafiken i 
hopkopplingspunkten kan koncentreras och det blir möjligt att utnyttja möjliga 
skalfördelar. En operatör som har större kunder anslutna med fiber 
tillhandahåller ofta även andra tjänster än fasta telefonitjänster till slutanvän-
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darna. Fiberanslutningen kan då samutnyttjas, vilket generellt sett resulterar i 
sänkta produktionskostnader. 

Operatörens produktionskostnader påverkas framför allt av kundtäthet, samtals-
volymer, av den förädlingsnivå som resurserna anskaffas på samt av synergieffekter 
som kan finnas om operatören även tillhandahåller andra tjänster än fasta tele-
fonitjänster.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 



47(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

3 Avgränsningar av relevanta 
marknader 

3.1 Utgångspunkten för marknadsavgränsningarna  
3.1.1 PTS ska beakta kommissionens rekommendation  

PTS ska enligt 8 kap. 5 § LEK fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänste-
marknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldig-
heter enligt LEK. Marknadens geografiska omfattning ska därvid definieras. 
Vid fastställandet ska PTS beakta dels kommissionens rekommendation om 
relevanta produkt- och tjänstemarknader, dels kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på 
marknaden.41  

PTS ska enligt 8 kap. 6 § LEK fortlöpande analysera de relevanta marknader 
som har fastställts enligt 8 kap. 5 § och då beakta kommissionens riktlinjer för 
marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande. För varje 
marknad ska PTS fastställa om det råder effektiv konkurrens.   

Enligt kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänste-
marknader kan det vara nödvändigt att konstruera en tänkt grossistmarknad 
om det är så att den nedströms liggande marknaden får sina leveranser från ett 
eller flera vertikalt integrerade företag. Detta eftersom det utan reglering i vissa 
fall inte finns någon grossistmarknad. Det förhållandet att marknaderna för 
elektronisk kommunikation ofta omfattar tjänster som tillhandahålls via nät 
eller plattformar som sammanför användare på båda sidor måste beaktas. 42  

Kommissionen har i sin rekommendation delat upp slutkundsmarknaden för 
fasta telefonitjänster med utgångspunkt i de delar som dels tillträdet (anslut-
ningen), dels framföringen av ett samtal innehåller och lagt delarna till grund 
för marknadsavgränsningarna. Uppdelningen är gjord utifrån ett tjänste-
perspektiv där respektive del utgör en tjänst som tekniskt kan tillhandahållas 
mellan operatörer. Därmed är det möjligt att, om fungerande marknader för 
dessa tjänster inte finns, genom förhandsreglering skapa marknader så att det 

                                                 
41 Kommissionens definitioner av relevanta marknader i rekommendationen ska göras i enlighet med 
konkurrenslagstiftningens principer, se Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster. 
42 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemark-
nader vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (2007/879/EG), p. 27 
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uppstår handel med tjänsterna, vilket förbättrar konkurrenssituationen på slut-
kundsmarknaden för fasta telefonitjänster.  

3.1.2 Detta beslut omfattar fyra marknader 

Kommissionen har bland annat fastställt att följande tre marknader kan bli 
föremål för förhandsreglering: 

1. tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt – 
för hushåll och andra kunder (marknad nr 1), 

2. samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast nätanslut-
ningspunkt43 (marknad nr 2), och 

3. samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast nätan-
slutningspunkt44 (marknad nr 3).  

 
PTS prövar i detta beslut med utgångspunkt från de tre marknaderna om de 
med hänsyn tagen till svenska förhållanden är aktuella för förhandsreglering. 
Vad gäller samtalsterminering prövar PTS om terminering i TeliaSoneras 
individuella allmänna telefonnät utgör en marknad motsvarande kommis-
sionens marknad nr 3.  

Kommissionen har i sin rekommendation från 2007 inte längre funnit skäl att 
definiera en relevant marknad för förmedlingstjänster. Förhållandet att kom-
missionen inte längre definierat en förmedlingsmarknad som relevant utesluter 
inte att nationella regleringsmyndigheter fastställer en sådan marknad.45  

PTS anser av skäl som framgår i avsnitten 3.5, 4.2.5 och 4.3.3 att det av natio-
nella skäl finns anledning att pröva om det finns en marknad för samtalstransi-
tering som kan bli föremål för förhandsreglering.  
                                                 
43 I kommissionens rekommendation omfattar begreppet samtalsoriginering överföring av samtal och 
beskrivs så att det i ett nationellt sammanhang är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna 
för samtalsförmedling respektive samtalsterminering i det allmänna telefonnätet via en fast nät-
anslutningspunkt. Se kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- 
och tjänstemarknader vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, p. 17 (2007/879/EG), bilagan p. 2. 
44 I kommissionens rekommendation omfattar begreppet samtalsterminering överföring av samtal och 
beskrivs så att det i ett nationellt sammanhang är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna 
för samtalsoriginering och marknaden för samtalsförmedling i det allmänna telefonnätet via en fast nät-
anslutningspunkt. Se kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- 
och tjänstemarknader vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster, p. 17 (2007/879/EG), bilagan p. 3.  
45 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemark-
nader vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, p. 17 (2007/879/EG) 
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De fyra marknader som PTS således prövar i detta beslut illustreras som röda 
rutor i figur 7 nedan. 

Figur 7 De fyra marknader som PTS beslut omfattar 

 

3.1.3 Substitutionsanalyser läggs till grund för marknadsavgräns-
ningarna 

Av kommissionens rekommendation framgår att en substitutionsanalys ska 
ligga till grund för marknadsavgränsningen. En produkt- eller tjänstemarknad 
ska efter marknadsavgränsningen omfatta de produkter respektive tjänster som 
av användaren uppfattas som utbytbara, dvs. att deras funktionalitet och pris 
uppfattas som likvärdiga.46  

Det finns två huvudsakliga typer av konkurrenstryck som de producerande 
företagen på en marknad utsätts för och som ska beaktas vid substitutions-
analysen. Den ena typen av konkurrenstryck härrör från efterfrågesidan, den 
andra typen från utbudssidan. När det gäller konkurrenstrycket från efterfråge-
sidan härrör det från köparens möjlighet att skifta sin efterfrågan mellan olika 
tjänster/produkter som uppfattas som likvärdiga. När det gäller konkurrens-
trycket från utbudssidan härrör det från möjligheten för en producent att ställa 
om sin produktion och bjuda ut likvärdiga tjänster/produkter. 

                                                 
46 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 
p. 44 (2002/C 165/03) 
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Det finns vidare ett tredje slags konkurrenstryck som påverkar aktörerna på 
marknaden: potentiell konkurrens. Till skillnad från substitution på utbudssidan 
där en aktör omedelbart reagerar på en prishöjning kan potentiella aktörer 
behöva mer tid på sig innan de kan börja tillhandahålla de aktuella produkterna 
eller tjänsterna. Utbudssubstitution medför heller inte några betydande 
tilläggskostnader medan potentiellt inträde medför betydande oåterkalleliga 
kostnader. 

En produkt- eller tjänstemarknad ska efter marknadsavgränsningen omfatta de 
tjänster respektive produkter som ur ett efterfråge- respektive utbudsperspektiv 
är utbytbara (substitut). 47  

Tjänster/produkter är utbytbara från ett efterfrågeperspektiv om deras funktio-
nalitet och pris uppfattas som likvärdiga för användaren och från ett utbuds-
perspektiv om det finns någon tjänst/produkt eller teknisk lösning som är 
utbytbar med den tjänst/produkt som utgör utgångspunkten för respektive 
marknadsavgränsning. Om det finns alternativ som är utbytbara omfattar 
marknaden även dessa alternativ. 

Substitution på efterfråge- eller utbudssidan kan undersökas med hjälp av det 
så kallade SSNIP-testet48 (även kallat det hypotetiska monopolisttestet). Testet 
går ut på att analysera en hypotetisk situation i vilken en relativt liten men bety-
dande och varaktig höjning av priset genomförs av en hypotetisk monopolist. 
Om slutanvändarna vid prishöjningen väljer att övergå till att köpa andra 
likvärdiga tjänster/produkter finns efterfrågesubstitution. Om andra aktörer 
vid en sådan höjning väljer att börja erbjuda tjänsten/produkten finns utbuds-
substitution.  

När det finns efterfråge- eller utbudssubstitution kommer en relativ prisökning 
sannolikt att leda till att den förväntade ökade lönsamheten till följd av prishöj-
ningen blir mindre eller uteblir.  

I princip är det hypotetiska monopolisttestet användbart enbart på tjän-
ster/produkter där priset är satt i konkurrens dvs. på en marknad som inte är 
(pris)reglerad. På en reglerad marknad kan den reglerade prisnivån antas vara 
en uppskattning av ett pris satt i konkurrens. Antagandet gäller under förutsätt-
ning att regleringen avser att fastställa ett pris i enlighet med vad som skulle ha 

                                                 
47 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 
p. 44 (2002/C 165/03) 
48 Small but Significant Non-transitory Increase in Price 
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gällt om marknaden var konkurrensutsatt och under förutsättning att det inte 
finns några faktorer som visar på motsatsen.   

Tjänster/produkter som endast till viss del är utbytbara med varandra ingår 
inte på samma marknad. Kriterier som bör beaktas är, utöver deras objektiva 
egenskaper, användning, pris, konkurrensvillkor och mönster för efterfrågan 
och utbud.  

Vid marknadsavgränsningarna ska teknikneutralitet eftersträvas. Oavsett fram-
ställningsteknik är det tjänstens/produktens tilltänkta användning och egen-
skaper som avgör marknadsavgränsningen. Om den tilltänkta användningen 
och egenskaperna är desamma för köparen utgör tjänsten/produkten en del av 
samma marknad.  

Enligt etablerad praxis utgör en geografisk marknad ett område där konkurrens-
villkoren är likartade eller tillräckligt enhetliga och därför kan särskiljas från an-
gränsande områden där de rådande konkurrensvillkoren är märkbart annor-
lunda.49 En marknad kan avgränsas nationellt även om det finns operatörer 
som endast är etablerade i lokala eller regionala områden eller om operatörer 
som visserligen är rikstäckande men har olika makt i olika regioner. 
 

3.2 Marknaden Fast tillträde  

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast tillträde till slutanvändares tillträde 
till telefonitjänster via en fast nätanslutningspunkt eller via sådana 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är avsedda för 
mobila elektroniska kommunikationstjänster. PTS avgränsar den geografiska 
marknaden Fast tillträde nationellt. 
 

 

 

3.2.1 Utgångspunkten – kretskopplad anslutning  

Kommissionen gjorde i sin rekommendation från 2003 vad avser en marknad 
för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt en av-
gränsning mellan hushållskunder och företagskunder.50 I kommissionens 

                                                 
49 Se prop. 2002/03:110 s. 273. 
50 Kommissionens rekommendation 2003/311/EG (EUT L 114, 8.5.2003, s. 45) 
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rekommendation från 2007 är denna avgränsning mellan kundkategorier 
borttagen.51  

PTS prövar i detta beslut om den av kommissionen definierade marknaden för 
tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt för 
hushåll och andra kunder (marknad nr 1) bör regleras utifrån svenska 
förhållanden. Fortsättningsvis benämns denna marknad Fast tillträde.  

Oavsett kundkategori är den tilltänkta användningen för abonnentanslutningar 
till det kretskopplade allmänna telefonnätet (Fast tillträde) i huvudsak den-
samma. Därför utgör abonnentanslutning i det kretskopplade allmänna telefon-
nätet, utan uppdelning mellan olika kundkategorier, utgångspunkten för PTS 
prövning av vilka tjänster som är utbytbara. 

3.2.2 Kretskopplad anslutning har vissa egenskaper 

En slutanvändares tillträde till det kretskopplade allmänna telefonnätet består 
av en fysisk anslutning av slutanvändarens utrustning via en fast nätanslut-
ningspunkt. Med tillträdet följer att slutanvändaren får möjlighet att nyttja sam-
talstjänster genom ett tilldelat telefonnummer ur svensk telefoninummerplan. 
Det tilldelade telefonnumret ger slutanvändaren möjlighet att ringa och ta emot 
samtal som upplevs ske i realtid till och från andra användare som har tele-
fonnummer ur svensk och internationell telefoninummerplan. Dessutom får 
slutanvändaren möjlighet att använda tillhörande tjänster52 kopplade till tillträdet 
och att nyttja funktioner som telefax och vissa datakommunikationstjänster, 
exempelvis för att nå Internet via en uppringd anslutning.  

Slutanvändaren köper tillträdet av antingen den operatör som äger den fysiska 
anslutningen eller av den operatör som på annat sätt förfogar över tillträdet 
eller kan sälja tillträdet till slutanvändaren (exempelvis genom en grossistpro-
dukt för telefoniabonnemang).  

3.2.3 Mobil anslutning är inte utbytbart med kretskopplad 

Det finns skäl att bedöma om den av kommissionen definierade marknaden 
bör utvidgas till att omfatta även tillträde via mobil anslutningspunkt. Tillträde 
till det kretskopplade telefonnätet kan i vissa fall vara utbytbart med tillträde 
genom mobil anslutning på så sätt att en slutanvändare kan tänkas övergå från 

                                                 
51 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstmark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
52 I PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23 a och b samt 04-6944/23, a och b 
fanns tilläggstjänster och mervärdestjänster definierade. I detta beslut benämns dessa tjänster med det 
gemensamma begreppet tillhörande tjänster. 
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att säga upp sitt fasta tillträde till att endast använda ett mobilt tillträde 
(efterfrågesubstitution).  

Enligt PTS Individundersökning har hushållskundernas realiserade och poten-
tiella efterfrågemönster inte förändrats nämnvärt i jämförelse med vad som låg 
till grund för PTS beslut 2005 att inte inkludera mobil anslutning i markna-
derna för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt 
för hushåll respektive företag.53 Andelen som har sagt upp det fasta abonne-
manget och enbart har ett mobilt abonnemang uppgår till nio procent. Andelen 
hushåll som inte kan tänka sig avstå från sin fasta telefon för att enbart an-
vända sig av mobil telefon har under senare år ökat. Från att ha legat på drygt 
40 procent har andelen år 2008 stigit till 49 procent. Samtidigt har andelen som 
kan tänka sig avstå från fast telefoni minskat och uppgår år 2008 till 40 pro-
cent. 54 

För flertalet av slutanvändarna är ett beslut om att genomföra ett byte från fast 
till mobil anslutning beroende av att priserna för mobil telefoni är på samma 
eller lägre nivå än priserna för fast telefoni. Dessutom medför andra faktorer 
än pris, exempelvis tradition, täckning och rädslan för strålningsrisk en 
betydande trögrörlighet bland slutanvändarna. 

                                                 
53 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, a och 04-6944/23, a 
54 Individundersökning 2007/2008, Svenskarnas användning av telefoni och Internet, TNS 
GallupSynovate på uppdrag av PTS, PTS-ER-2007:26/.2008:24. 
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Figur 8 Andel som kan tänkta sig att avstå från fast telefoni 
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Så som beskrivits i avsnitt 2.2 skiljer sig användarmönstret mellan fast och 
mobil telefoni åt i flera avseenden: en stor andel av trafiken går mellan samma 
typ av nät, volymen trafik för fasta och mobila samtal skiljer sig fortfarande åt 
samt att den genomsnittliga samtalslängden för ett fast samtal är betydligt 
längre än ett mobilt samtal. 

PTS finner att trögrörligheten i slutanvändarnas efterfrågemönster och skillna-
derna i slutanvändarnas användarmönster medför att tillträde via mobil nätan-
slutningspunkt inte ingår i produktmarknaden Fast tillträde. Därför ska tillträde 
till telefonitjänster via mobila anslutningspunkter eller via sådana telefon-
nummer ur svensk telefoninummerplan som är avsedda för mobila 
elektroniska kommunikationstjänster inte ingå i marknaden.55 

3.2.4 Ip-baserad telefoni utan nummer är inte utbytbart med 
kretskopplat 

Tillträde till ip-baserad telefoni utan nummer ger inte slutanvändare möjlighet 
att både ringa till och ta emot samtal från slutanvändare som har telefon-

                                                 
55 Med telefonnummer som är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster avses de 
nummerserier som avser mobiltelefonitjänster, personsökning och andra liknande tjänster där 
abonnentanslutningen tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt, se PTS Sammanställning av 
svensk nummerplan för telefoni.  
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nummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan. Tillträde till sådan 
ip-baserad telefoni utan nummer är således till sin funktionalitet inte likvärdig 
med de möjligheter som ett kretskopplat tillträde ger. Ur ett efterfrågeperspek-
tiv finner PTS därför att tillträde via ip-baserad telefoni utan nummer inte ska 
inkluderas i produktmarknaden Fast tillträde.  

3.2.5 Ip-baserad telefoni med nummer är utbytbart med 
kretskopplat 

Sådant tillträde via ip-baserad telefoni med nummer som ger slutanvändaren 
möjlighet att ringa och ta emot samtal som upplevs ske i realtid till och från 
andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell 
telefoninummerplan är till sin funktionalitet likvärdigt med den funktionalitet 
som ett kretskopplat tillträde ger. Slutanvändaren får således genom tillträde via 
ip-baserad telefoni med nummer en tjänst med likvärdiga egenskaper och 
funktionalitet som genom den kretskopplade telefonin. Ur ett efterfrågeper-
spektiv finner därför PTS att tillträde via ip-baserad telefoni med nummer ska 
inkluderas i marknaden Fast tillträde, oavsett om det ip-baserade tillträdet är fast 
eller nomadiskt (dvs. geografiskt oberoende). 

3.2.6 Operatörer som behöver göra stora investeringar har inget 
alternativ 

Eftersom det finns utbytbarhet från efterfrågesidan mellan tillträde till ip-
baserad telefoni med nummer och kretskopplat tillträde uppkommer fråga om 
det även finns utbytbarhet från utbudssidan. Sådan utbytbarhet finns om en 
operatör som köper kretskopplat tillträde av en hypotetisk monopolist och 
som återförsäljer tillträdet till slutanvändare skulle övergå till att tillhandahålla 
ip-baserat tillträde för telefoni med nummer om monopolisten genomför en 
liten men varaktig höjning av priset på kretskopplat tillträde. 

Det förekommer inte att en operatör etablerar sig endast för att producera och 
tillhandahålla Fast tillträde till slutanvändare. Om en operatör etablerar sig på 
marknaden Fast tillträde är det i syfte att även sälja kompletta fasta telefoni-
tjänster. När det gäller de investeringar som krävs för att börja tillhandahålla 
Fast tillträde ska i bedömningen av utbytbarheten från operatörernas utbuds-
perspektiv därför även beaktas den utrustning som behövs för att tillhandahålla 
samtalstjänster till slutanvändare, dvs. utrustning som möjliggör samtalsorigi-
nering (sådan utrustning möjliggör även samtalsterminering).  

Även om operatören nödvändigtvis inte själv behöver stå för hela den fysiska 
anslutningen till slutanvändaren måste operatören i praktiken oftast själv kunna 
förfoga över åtminstone delar av den fysiska anslutningen via ägd eller hyrd 
infrastruktur. 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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PTS ser tre huvudsakliga alternativ för en operatör att producera Fast tillträde: 

• investering i såväl ett eget accessnät (med anslutning via kretskopplad, 
optisk fiber eller trådlös teknik) som egen utrustning, 

• investering i egen utrustning för produktion av kretskopplad 
originering i kombination med att hyra nätanslutningar av befintlig 
accessnätsägare, eller 

• investering i egen utrustning för produktion av ip-baserad telefoni med 
nummer i kombination med att hyra nätanslutningar av befintlig 
accessnätsägare (tillträde till parkablar av koppar56, alternativt 
bitström57). 

Samtliga dessa alternativ medför höga kostnader och betydande, ofta irrever-
sibla, investeringar. Dessutom möter operatören avsevärda svårigheter vad 
gäller att uppnå en tillräckligt hög kundtäthet, oavsett vilken teknisk lösning 
som väljs.  

PTS bedömer därför att det för dessa alternativ saknas tillräckliga förutsätt-
ningar för en operatör att uppnå lönsamhet genom att övergå till egen pro-
duktion av Fast tillträde om en hypotetisk monopolist genomför en liten men 
varaktig höjning av slutanvändarpriset för fasta telefonitjänster.  

PTS kan konstatera att det visserligen finns flera alternativa tekniska lösningar 
för en operatör att övergå till en egen produktion av Fast tillträde i syfte att 
tillhandahålla fasta telefonitjänster till slutanvändare. Men om en operatör 
måste skaffa tillgång till de accessnät och fysiska anslutningar samt den utrust-
ning som krävs för att producera även samtalstjänster, innebär det alltför stora 
kostnader och investeringar samt betydande svårigheter att få den kundbas 
som krävs för att uppnå lönsamhet.  

PTS finner därför att en operatör som behöver göra huvuddelen av de nödvän-
diga investeringar som krävs för att producera Fast tillträde inte skulle övergå 
till en egen produktion via alternativa tekniska lösningar som svar på att en 

                                                 
56 Tillträde till parkablar av koppar kallas LLUB (Local Loop Un-Bundling) och innebär att en operatör 
hyr plats i telestationen och hela eller delar av den kopparledning som når fram till abonnenten. För att 
operatören ska kunna använda tillträdet genom LLUB måste operatören installera egen utrustning, 
exempelvis modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen. 
57 Tillträde via bitström innebär att operatören får ett fysiskt tillträde till en överlämningspunkt för 
överlämning av bitströmsaccesser i anslutning till accessnät och transportnät. Den operatör som väljer 
bitström köper en anslutning på transmissionsnivå för överföring av data. Den operatör som äger nätet 
producerar dataöverföringen med sin aktiva utrustning.  
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hypotetisk monopolist genomför en liten men varaktig höjning av priset på 
kretskopplade telefonitjänster till slutanvändare.  

Det finns emellertid i Sverige flera operatörer som har byggt ut, och bygger ut 
accessnät med andra tekniker än kretskopplad teknik. Byggnationen av sådana 
accessnät görs inte primärt i syfte att ansluta slutanvändare till telefonitjänster, 
utan i syfte att tillhandahålla främst bredbandstjänster och kabel-TV till slut-
användare. Det finns operatörer med sådana utbyggda accessnät som har byggt 
upp en kundbas för andra tjänster som levereras via elektroniska kommunika-
tionsnät.  

För en sådan operatör som redan har en stor kundbas och som antingen redan 
har utrustning etablerad i en telestation för att ansluta slutanvändare till bred-
bandstjänster över kopparaccessen eller har returaktiverade58 kabelnät, är de 
ytterligare kostnader som krävs för att börja sälja telefonitjänster till slutan-
vändare inte högre än att operatören som ett svar på en liten men varaktig 
prishöjning från en hypotetisk monopolist avseende tillträde till kretskopplad 
telefoni kan utöka sin produktion av tjänster till att även omfatta telefoni-
tjänster.  

PTS anser att den grupp av operatörer som redan har gjort nödvändiga investe-
ringar för att producera ip-baserad telefoni med nummer är tillräckligt stor för 
att utgöra en restriktion av möjligheten för en hypotetisk monopolist att uppnå 
lönsamhet vid en liten men varaktig prishöjning för kretskopplade telefoni-
tjänster. Tillträde till ip-baserad telefoni med nummer är således utbytbart med tillträde till 
kretskopplade telefonitjänster även ur ett utbudsperspektiv. PTS finner således att 
tillträde till ip-baserad telefoni med nummer ska inkluderas i marknaden Fast 
tillträde.  

3.2.7 PTS avgränsning av marknaden Fast tillträde 

Den produktmässiga avgränsningen omfattar även ip-telefoni med nummer  

För att omfattas av produktmarknaden Fast tillträde ska tillträdet ge slutan-
vändaren möjlighet att både ringa och ta emot samtal som upplevs ske i realtid 
till och från andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller inter-
nationell telefoninummerplan (samtalstjänster). Vidare ska tillträdet, för att om-
fattas av produktmarknaden Fast tillträde, ge slutanvändaren möjlighet att 
använda tillhörande tjänster kopplade till tillträdet samt att nyttja funktioner 
som telefax och vissa datakommunikationstjänster.  

PTS analys av utbytbarheten mellan tillträde via kretskopplad teknik och 
tillträde via ip-baserad telefoni med nummer visar att dessa två tillträden är 
                                                 
58 Returakrivering är utrustning som möjliggör tvåvägskommunikation. 
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utbytbara i en sådan omfattning att sådant ip-baserat tillträde ingår på mark-
naden Fast tillträde. PTS finner följaktligen att den produktmässiga av-
gränsningen av slutkundsmarknaden Fast tillträde omfattar tillträde till såväl 
kretskopplad telefoni som ip-baserad telefoni med nummer. Tillträde till ip-
baserad telefoni med nummer omfattas av marknaden oavsett om det är fast 
eller nomadiskt för slutanvändaren. Däremot omfattas inte mobila 
nätanslutningspunkter eller tillträde via sådana telefonnummer som är avsedda 
för mobila elektroniska kommunikationstjänster.   

Den produktmässiga avgränsningen av marknaden Fast tillträde omfattar 
således marknaden för slutanvändares tillträde till telefonitjänster via en fast 
nätanslutningspunkt eller via sådana telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte 
är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster59. 

Geografiska avgränsningen är nationell 

Det finns operatörer med i princip rikstäckande accessnät. Trots att det finns 
operatörer som endast är etablerade med accessnät i lokala eller regionala 
områden har sådana begränsade geografiska etableringar inte gett upphov till 
differentierade slutanvändarpriser mellan olika geografiska områden. De 
operatörer som är verksamma på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster 
bedriver huvudsakligen sin marknadsföring mot slutanvändarna på ett natio-
nellt plan. Vidare är den fasta telefonitjänstens egenskaper och 
användningsområden likartade oavsett var i Sverige tillträdet sker. I princip 
samtliga hushåll och företag i landet kan erbjudas fasta telefonitjänster till 
likvärdiga villkor. 

PTS finner att konkurrensförhållandena är tillräckligt enhetliga inom Sverige 
för att inom ett rimligt tidsperspektiv, ge upphov till en avgränsning av 
marknaden som är nationell. PTS finner således att slutkundsmarknaden Fast 
tillträde är nationell.  

3.3 Marknaden Fast samtalsoriginering 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast samtalsoriginering till framföring 
av samtal från slutanvändarens nätanslutningspunkt, oavsett teknisk 
lösning, med ett telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är 
avsett för mobila elektroniska kommunikationstjänster fram till den punkt 

 

                                                 
59 Med telefonnummer som är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster avses de 
nummerserier som avser mobiltelefonitjänster, personsökning och andra liknande tjänster där 
abonnentanslutningen tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt, se PTS Sammanställning av 
svensk nummerplan för telefoni daterad den 14 november 2008. 
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där samtalet överlämnas till en annan operatör eller övergår i terminering 
eller transitering. Detta gäller oavsett i vilken nivå i det allmänna nätet som 
överlämningen sker under förutsättning att framföringen möjliggör att 
slutanvändaren kan ringa samtal som upplevs ske i realtid till andra slutan-
vändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell telefoni-
nummerplan, oavsett teknisk lösning för den uppringande slutanvändarens 
anslutning. PTS avgränsar den geografiska marknaden Fast samtals-
originering nationellt. 
 

 

3.3.1 Utgångspunkt – den kretskopplade samtalsorigineringen 

PTS prövar i detta beslut om den av kommissionen definierade marknaden för 
samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt 
(marknad 2), bör regleras utifrån svenska förhållanden.60 Fortsättningsvis 
benämns denna marknad Fast samtalsoriginering. 

PTS tar vid sin avgränsning av marknaden sin utgångspunkt i det slags samtals-
originering som ger tillgång till kretskopplade samtalstjänster. Sådan samtals-
originering består av att en operatör tillhandahåller framföringen av samtalet 
från den fasta nätanslutningspunkt i det kretskopplade nätet vid vilken den upp-
ringande slutanvändaren är ansluten till det övriga allmänna telefonnätet. 
Genom origineringen kan slutanvändaren ringa samtal som upplevs ske i 
realtid till andra användare som har telefonnummer ur svensk eller 
internationell telefoninummerplan. 

På slutanvändarnivå ingår samtalsoriginering som en del av slutanvändarens 
telefoni- eller samtalstjänst. På grossistnivå är samtalsoriginering en insatsvara 
som operatörer köper och säljer i syfte att kunna tillhandahålla samtalstjänster 
till slutanvändare. Substitutionsanalysen för Fast samtalsoriginering är därför 
avhängig den substitutionsanalys som gjorts för marknaden Fast tillträde. 

3.3.2 Fast samtalsoriginerings egenskaper och funktionalitet 

För att originering av samtal med annan teknisk lösning än kretskopplad teknik 
ska kunna vara jämförbar med Fast samtalsoriginering ska origineringen mot-
svara de egenskaper och den funktionalitet som den kretskopplade samtals-
origineringen tillgodoser för slutanvändaren. De egenskaper som kännetecknar 
den kretskopplade samtalsorigineringen är att slutanvändaren kan ringa samtal, 

                                                 
60 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstmark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
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som upplevs ske i realtid, till andra slutanvändare som har ett telefonnummer 
ur svensk eller internationell telefoninummerplan.  

3.3.3 Ip-baserad originering utan nummer är inte utbytbar  

Sådan ip-baserad samtalsoriginering som inte ger slutanvändaren möjlighet att 
ringa samtal som upplevs ske i realtid till andra slutanvändare som har tele-
fonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan saknar enligt 
PTS de egenskaper som samtalsoriginering vid ett kretskopplat tillträde har.  

Ur ett efterfrågeperspektiv finner därför PTS att sådan ip-baserad samtalsori-
ginering inte ska inkluderas i produktmarknaden Fast samtalsoriginering.  

3.3.4 Ip-baserad originering med nummer är utbytbar för 
slutanvändaren 

Sådan ip-baserad samtalsoriginering som ger slutanvändaren möjlighet att ringa 
samtal som upplevs ske i realtid till andra slutanvändare som har telefon-
nummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan är enligt PTS till sin 
funktionalitet likvärdig med kretskopplad samtalsoriginering. Ur ett efterfråge-
perspektiv finner därför PTS att sådan ip-baserad samtalsoriginering ingår i 
marknaden Fast samtalsoriginering. 

Härefter kallas sådan samtalsoriginering som ingår i samma produktmarknad 
som kretskopplad samtalsoriginering för ip-baserad samtalsoriginering med nummer.  

3.3.5 Ip-baserad originering med nummer är utbytbar från ett 
utbudsperspektiv 

Eftersom ip-baserad samtalsoriginering med nummer och kretskopplad sam-
talsoriginering har likvärdiga egenskaper för slutanvändaren uppkommer fråga 
om det även finns utbytbarhet från utbudssidan. Frågan är då om en operatör 
som köper kretskopplad samtalsoriginering av en hypotetisk monopolist skulle 
övergå till egen produktion av ip-baserad samtalsoriginering med nummer om 
en hypotetisk monopolist genomför en liten men varaktig höjning av priset på 
kretskopplad samtalsoriginering.  

Substitutionsanalysen för marknaden Fast tillträde visar att den grupp av 
operatörer som dels redan har gjort nödvändiga investeringar för att kunna 
tillhandahålla Fast tillträde till slutanvändare genom ip-baserad telefoni med 
nummer, dels har en stor kundbas, är tillräckligt stor för att utgöra en 
restriktion av möjligheten för en hypotetisk monopolist att med lönsamhet 
genomföra en liten men varaktig höjning av priset på kretskopplade fasta 
telefonitjänster.  
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Eftersom det är möjligt för denna grupp av operatörer att själva börja produ-
cera tjänster på marknaden Fast tillträde finner PTS att det också är möjligt för 
dem att börja producera tjänster på marknaden Fast samtalsoriginering. Detta 
innebär att ip-baserad samtalsoriginering med nummer är utbytbar med kretskopplad sam-
talsoriginering. PTS finner vidare att denna grupp av operatörer är tillräckligt stor 
för att även på marknaden Fast samtalsoriginering utgöra en restriktion av 
möjligheten för en hypotetisk monopolist att med lönsamhet genomföra en 
liten men varaktig höjning av priset på kretskopplade fasta telefonitjänster. PTS 
anser följaktligen att ip-baserad samtalsoriginering med nummer ska ingå i 
samma produktmarknad som kretskopplad samtalsoriginering. 

3.3.6 Originering med nummer oavsett teknisk lösning är utbytbar 

Det sker en kontinuerlig utveckling av tekniska lösningar för tillhandahållandet 
av telefonitjänster. Gränsen mellan fast, nomadisk (geografiskt oberoende) och 
mobil telefoni blir därmed också successivt mindre tydlig. PTS bedömer att det 
redan idag finns lösningar där slutanvändarens anslutning inte alltid är fast eller 
nomadisk och detta i kombination med nyttjande av telefonnummer som inte 
är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster enligt 
telefoninummerplanen. Det är enligt PTS uppfattning troligt att sådana 
lösningar kommer att öka i omfattning under den tid som detta beslut kommer 
att gälla.  

Sådan samtalsoriginering från telefonnummer som inte är avsett för mobila 
elektroniska kommunikationstjänster som, oavsett teknisk lösning, ger 
slutanvändaren möjlighet att ringa samtal som upplevs ske i realtid till andra 
slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell 
telefoninummerplan är enligt PTS till sin funktionalitet likvärdig med 
kretskopplad samtalsoriginering. Ur ett efterfrågeperspektiv finner därför PTS 
att sådan samtalsoriginering ingår i marknaden Fast samtalsoriginering. 

3.3.7 PTS avgränsning av marknaden Fast samtalsoriginering 

Produktmässiga avgränsningen omfattar ip-baserad telefoni med nummer 

För att omfattas av produktmarknaden Fast samtalsoriginering ska origine-
ringen ge slutanvändaren möjlighet att ringa samtal som upplevs ske i realtid till 
andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell tele-
foninummerplan.  

PTS analys av utbytbarheten mellan originering av samtal via kretskopplad 
teknik och originering via ip-baserad telefoni med nummer visar att dessa två 
slags originering är utbytbara i en sådan omfattning att sådan ip-baserad 
samtalsoriginering ingår på marknaden Fast samtalsoriginering. Dessutom 
finner PTS att andra tekniska lösningar som nyttjar telefonnummer som inte är 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster ingår på samma 
marknad. PTS finner följaktligen att den produktmässiga avgränsningen av 
marknaden Fast samtalsoriginering omfattar samtalsoriginering via såväl 
kretskopplad teknik som via ip-baserad telefoni med nummer samt via andra 
tekniska lösningar. Sådan originering omfattas av marknaden oavsett teknisk 
lösning för slutanvändaren. 

PTS har i sitt beslut den 6 juli 2004 vid bedömningen av originerings-
marknadens avgränsning utgått från nätets topologi.61 När det gäller ip-baserad 
samtalsoriginering med nummer finns dock inte någon naturlig nättopologisk 
avgränsning av tjänsten Fast samtalsoriginering, dvs. det går inte att definiera 
en punkt utifrån ett näts topologi som skulle kunna användas för att avgränsa 
marknaden.  

PTS finner således i detta beslut att produktmarknaden Fast samtalsoriginering 
omfattar framföringen av ett samtal från slutanvändarens nätanslutningspunkt, 
oavsett teknisk lösning, med ett telefonnummer som inte är avsett för mobila 
elektroniska kommunikationstjänster fram till den punkt där samtalet 
överlämnas till en annan operatör eller övergår i terminering eller transitering. 
Detta gäller oavsett i vilken nivå i det allmänna nätet som överlämningen sker 
under förutsättning att framföringen möjliggör att slutanvändaren kan ringa 
samtal som upplevs ske i realtid till andra slutanvändare som har 
telefonnummer ur svensk eller internationell telefoninummerplan, oavsett 
teknisk lösning för den uppringande slutanvändarens anslutning.  

Den geografiska avgränsningen är nationell 

Infrastrukturens utbredning är en avgörande begränsande faktor för möjlig-
heterna att tillhandahålla samtalsoriginering i fasta nät. Den operatör som vill 
köpa samtalsoriginering måste göra det av den operatör som förfogar över 
slutanvändarens anslutning till det allmänna telefonnätet.  

De flesta slutanvändare är anslutna till det fasta allmänna telefonnätet via det 
rikstäckande kopparbaserade accessnät som finns i Sverige. Det fasta allmänna 
telefonnätet har således en nationell geografisk omfattning. Även om det finns 
operatörer som enbart är etablerade i lokala eller regionala områden har den 
geografiskt begränsade etableringen inte gett upphov till differentierade slut-
användarpriser mellan olika geografiska områden. De operatörer som tillhanda-
håller traditionell kretskopplad telefoni och ip-baserad telefoni med nummer 
bedriver huvudsakligen sin marknadsföring mot slutanvändarna på ett natio-
nellt plan.  

                                                 
61 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, a 
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Enligt PTS bedömning är förutsättningarna för att på grossistnivå köpa Fast 
samtalsoriginering likartade över hela landet. Tjänstens egenskaper och 
användningsområden är likartade oavsett var tillträdet sker. Vidare erbjuds 
enligt vad PTS erfarit enhetliga priser över hela landet på slutanvändarnivå. 
Därför finner PTS att konkurrensförhållandena för grossistprodukten Fast 
samtalsoriginering inom Sverige är tillräckligt enhetliga för att avgränsa 
produktmarknaden nationellt. 

3.4 Marknaden Fast samtalsterminering 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Fast samtalsterminering till 
TeliaSonera AB:s och dess berörda dotterbolags framföring av samtal från 
den hopkopplingspunkt där samtal överlämnats av annan operatör och fram 
till den punkt, oavsett teknisk lösning, där slutanvändaren kan ta emot 
samtalet. Marknaden Fast samtalsterminering omfattar sådan terminering 
som ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa samtal som 
upplevs ske i realtid till geografiska telefonnummer och till telefonnummer 
avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till telefonnummer avsedda 
för personliga nummertjänster ur svensk telefonninummerplan och som 
TeliaSonera och dess berörda dotterbolag tekniskt kontrollerar 
termineringen till, oavsett teknisk lösning för den uppringda slutan-
vändarens anslutning. PTS avgränsar den geografiska marknaden för Fast 
samtalsterminering till företagets allmänna näts utbredningsområde i 
Sverige. 
 

 

 

3.4.1 Utgångspunkten – terminering till telefonnummer avsedda för 
fast telefoni 

PTS prövar i detta beslut om den av kommissionen definierade marknaden för 
samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast nätanslutnings-
punkt (marknad 3), bör regleras utifrån svenska förhållanden.62 Fortsättningsvis 
benämns denna marknad Fast samtalsterminering. 

PTS tar vid avgränsningen av marknaden Fast samtalsterminering sin utgångs-
punkt i det slags samtalsterminering som är en insatsvara vid en operatörs 
tillhandahållande av fasta telefonitjänster till slutanvändare. PTS tar således sin 
utgångspunkt i den insatsvara som ger slutanvändarna möjlighet att ta emot 

                                                 
62 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstmark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
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samtal genom att samtalet dirigeras till en punkt i det allmänna telefonnätet 
från vilken slutanvändaren kan nås genom ett telefonnummer som inte är 
avsett för mobila elektroniska kommunikationstjänster63. Med andra ord tar 
PTS sin utgångspunkt i det slags samtalsterminering som tillhandahålls de 
slutanvändare som har köpt Fast tillträde. 

Den samtalsterminering som tillhandahålls den slutanvändare som har köpt 
Fast tillträde möjliggör att slutanvändaren genom det tilldelade telefonnumret 
ur svensk telefoninummerplan som inte är avsett för mobila elektroniska 
kommunikationstjänster kan ta emot samtal som upplevs ske i realtid från 
andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell 
telefoninummerplan. På slutanvändarnivå ingår möjligheten att nås av 
inkommande samtal som en del av slutanvändarens telefoni- eller samtalstjänst. 
Den affärsmodell som i regel används på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster är Calling Party Pays, dvs. att det är den uppringande 
slutanvändaren som betalar för samtalet. Men det finns även andra metoder, 
exempelvis frisamtal, som är gratis för den uppringande slutanvändaren, och 
samtalstjänster där kostnaden delas mellan den som ringer och den som tar 
emot samtalet. 

Det är på grossistnivå som operatörerna köper och säljer samtalsterminering 
som insatsvara för att tillhandahålla samtalstjänster till slutanvändare. Det är 
den operatör som tekniskt kan originera samtal från anslutning med ett visst 
telefonnummer som kan terminera samtal till samma telefonnummer. Det 
behöver inte vara samma operatör som på grossistnivå tillhandahåller samtals-
origineringen som tillhandahåller det Fasta tillträdet till slutanvändaren.  

På grossistnivå används i huvudsak affärsmodellen Calling Party Network Pays, 
dvs. det är den uppringande slutanvändarens operatör som betalar den ter-
minerande operatören för samtalet.  

3.4.2 Fast samtalsterminering saknar substitut 

Den samtalstjänst som en slutanvändare får genom att köpa Fast tillträde är: att 
via ett tilldelat telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som inte är av-
sett för mobila elektroniska kommunikationstjänster64, kunna ringa och ta emot 

                                                 
63 Med telefonnummer som är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster avses de 
nummerserier som avser mobiltelefonitjänster, personsökning och andra liknande tjänster där 
abonnentanslutningen tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt, se PTS Sammanställning av 
svensk nummerplan för telefoni. 
64 Med telefonnummer som är avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster avses de 
nummerserier som avser mobiltelefonitjänster, personsökning och andra liknande tjänster där 
abonnentanslutningen tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt, se PTS Sammanställning av 
svensk nummerplan för telefoni daterad den 14 november 2008. 
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samtal från andra slutanvändare som har telefonnummer ur svensk eller internationell 
telefoninummerplan. Samtalet som anslutningen via Fast tillträde möjliggör upplevs 
av slutanvändaren ske i realtid. Ur slutanvändarens efterfrågeperspektiv ingår 
därför terminering av samtal till telefonnummer avsedda för mobila 
elektroniska kommunikationstjänster inte på samma marknad, oavsett teknisk 
lösning för samtalstermineringen.  

En operatörs efterfrågan av samtalsterminering härleds direkt ur dess slutan-
vändares efterfrågan att ringa vissa telefonnummer. Det är den operatör som 
tekniskt kan originera samtal från anslutning med ett visst telefonnummer som 
kan terminera samtal till samma telefonnummer. Det saknas tekniska förutsätt-
ningar för en operatör att låta terminera samtalet hos någon annan operatör än 
den som tekniskt kontrollerar det uppringda telefonnumret.  

För geografiska telefonnummer tillämpas betalningsmodellen Calling Party 
Network Pays, dvs. termineringsavgiften bestäms av den operatör i vars nät 
samtalet termineras och kostnaden för termineringsavgiften bärs av den 
operatör i vars nät samtalet origineras och slutligen, dennes slutanvändare. Den 
uppringda slutanvändaren belastas inte för kostnaden för samtalet och saknar 
därmed incitament att byta operatör till följd av termineringsavgiftens nivå. För 
geografiska telefonnummer saknas följaktligen ett sådant konkurrenstryck som 
driver termineringsavgiften nedåt.  

Telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster65 och personliga 
telefonnummer66 har från den uppringande slutanvändarens perspektiv samma 
funktionalitet som geografiska telefonnummer, dvs. det är fråga om telefon-
nummer ur svensk och internationell nummerplan som ger slutanvändare 
möjlighet att ringa och ta emot samtal som upplevs ske i realtid. I likhet med 
vad som gäller för geografiska telefonnummer utövar den slutanvändare som 
samtalet terminerar till inte något konkurrenstryck i relation till nivån på 
termineringsavgiften. Därför anser PTS att terminering till telefonnummer för 
geografiskt oberoende tjänster och personliga telefonnummer ingår på samma 
marknad som terminering till geografiska telefonnummer.  

                                                 
65 I den nu gällande svenska nummerplanen för telefoni är nummerserien 010 avsedd för geografiskt 
oberoende tjänster, se Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni daterad 2008-11-14, avsnitt 
4.7.6. 
66 Med personliga telefonnummer avses nummer som inte har någon geografisk anknytning och som 
identifierar en abonnent i stället för en nätanslutningspunkt i ett elektroniskt kommunikationsnät. 
Personliga nummer är också oberoende av typ av nät och teknik. Den nummerserie som avsatts för 
personliga nummer är serien 075, se Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni daterad 2008-
11-14, avsnitt 4.5.2. 
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När det gäller övriga icke-geografiska telefonnummer (frisamtal67, samtal med 
delad kostnad68, betalteletjänster69, massanrop70 och tjänster för telematik71 
samt korta servicenummer72), konstaterar PTS följande. De icke-geografiska 
telefonnumren (med undantag för telefonnummer avsedda för geografiskt 
oberoende tjänster och till telefonnummer avsedda för personliga numm
tjänster) används för sådant slags samtal som erbjuder den uppringande slut-
användaren en innehållstjänst eller ett annat mervärde. Ur ett slutanvändar-
perspektiv har samtal till sådana icke-geografiska telefonnummer således ett 
annat syfte och funktionalitet än samtal till geografiska te

er-

lefonnummer.  

                                                

Dessutom gäller inte utgångspunkten att en uppringd slutanvändare är 
indifferent inför nivån på termineringsavgiften för sådana icke-geografiska 
telefonnummer som nämns i föregående stycke. De slutanvändare som dessa 
telefonnummer terminerar till (och som oftast är en tjänsteleverantör) har ett 
intresse av att termineringsavgiften är så låg som möjligt eftersom det kan 
påverka deras kostnader men också deras intäkter till följd av att terminerings-
avgiften kan påverka andra slutanvändares incitament att ringa till dem.73 
Dessutom har operatörerna ett intresse av att attrahera tjänsteleverantörer som 
kunder eftersom dessa slutanvändare kan generera stora samtalsvolymer.  

PTS anser att skillnaderna i funktionalitet mellan, å ena sidan, geografiska 
nummer, telefonnummer för geografiskt oberoende tjänster och personliga 
telefonnummer och, å andra sidan, övriga icke-geografiska nummer motiverar 
att de två kategorierna inte ingår på samma marknad. Tillsammans med 
förhållandet att konkurrensförutsättningarna skiljer sig åt mellan de två 
kategorierna, anser PTS därför att samtalsterminering till icke-geografiska 
telefonnummer (med undantag för telefonnummer avsedda för geografiskt 
oberoende tjänster och till telefonnummer avsedda för personliga nummer-
tjänster) inte ingår på produktmarknaden Fastsamtalsterminering. 

 
67 Nummerserien 020 är avsedd för geografiskt oberoende tjänster, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2008-11-14, avsnitt 4.3. 
68 Nummerserien 077 är avsedd för samtal med delad kostnad, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2008-11-14, avsnitt 4.6 
69 Nummerserierna 0900, 0944 och 0939 är avsedda för betalteletjänster, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2008-11-14, avsnitt 4.4. 
70 Nummerserien 99 är avsedd för massanropstjänster, se Sammanställning av svensk nummerplan för 
telefoni daterad 2008-11-14, avsnitt 4.9. 
71 Nummerserien 0378 är avsedd för telematiktjänster i fasta nät, se Sammanställning av svensk 
nummerplan för telefoni daterad 2008-11-14, avsnitt 4.10. Telematiktjänster i mobila nät (nummerserien 
071 9 faller utanför marknaden Fast samtalsterminering redan på grunden att de utgör mobila 
elektroniska kommunikationstjänster.  
72 Med korta servicenummer avses det korta nummer som identifierar tjänsten i fråga. Korta 
servicenummer används till bland annat nummerupplysning, samhällets alarmeringstjänst, kundtjänst och 
felanmälan. 
73 Kommissionens Staff Working Document, Explanatory Note (SEC(2007) 1483) s. 36. 
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I fråga om terminering av samtal till geografiska telefonnummer och 
telefonnummer för geografiskt oberoende tjänster samt till telefonnummer 
avsedda för personliga nummertjänster, finner PTS emellertid att det saknas 
förutsättningar för en operatör, om en hypotetisk monopolist genomför en 
liten men varaktig höjning av priset för samtalstermineringen, att substituera 
köp av samtalsterminering med en annan produkt eller teknisk lösning som 
tillgodoser slutanvändarens efterfrågan dvs. att nå en annan slutanvändare som 
har ett geografiskt telefonnummer, ett telefonnummer för geografiskt 
oberoende tjänster eller till telefonnummer avsedda för personliga nummer-
tjänster ur svensk telefoninummerplan. Därför ingår samtalsterminering till 
dessa telefonnummer på samma marknad. 

3.4.3 Avgränsning av marknaden Fast samtalsterminering 

Produktmässig avgränsning 

För att omfattas av produktmarknaden Fast samtalsterminering ska den 
terminering som tillhandahålls en annan operatör ge dennes slutanvändare 
möjlighet att ringa samtal som upplevs ske i realtid till geografiska 
telefonnummer och till telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende 
tjänster samt till telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster ur den 
svenska telefoninummerplanen.  

Tjänsten Fast samtalsterminering saknar substitut vilket medför att endast den 
operatör som tekniskt kontrollerar samtalstermineringen till ett geografiskt 
telefonnummer, ett telefonnummer avsett för geografiskt oberoende tjänster 
samt till ett telefonnummer avsett för personliga nummertjänster ur den 
svenska telefoninummerplanen kan tillhandahålla termineringen av samtal till 
en annan operatör.  

PTS finner därför att TeliaSoneras terminering av samtal som av 
slutanvändaren upplevs ske i realtid till slutanvändare som har geografiska 
telefonnummer, telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster 
och telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster ur den svenska 
telefoninummerplanen, och som TeliaSonera tekniskt sett kontrollerar, utgör 
en egen marknad.   

PTS har i beslut den 6 juli 2004 vid sin bedömning av termineringsmarkna-
dernas avgränsning utgått ifrån nätets topologi.74 När det gäller ip-baserad 
samtalsterminering finns dock inte någon naturlig nättopologisk avgränsning 
av tjänsten Fast samtalsterminering, dvs. det går inte att definiera en punkt 
utifrån ett näts topologi som skulle kunna användas för att avgränsa mark-
naden.  
                                                 
74 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, b 
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Eftersom det inte går att avgränsa marknaden utifrån specifika punkter i nät-
topologin finner PTS att marknaden Fast samtalsterminering omfattar 
TeliaSoneras framföring av samtalet från den hopkopplingspunkt där det över-
lämnats av annan operatör och fram till den punkt, oavsett teknisk lösning, där 
slutanvändaren kan ta emot samtalet.  

Geografisk avgränsning 

Produktmarknaden definieras som terminering av samtal som av slutan-
vändaren upplevs ske i realtid till slutanvändare som har geografiska 
telefonnummer, telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster 
och telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster ur den svenska 
telefoninummerplanen, och som TeliaSonera tekniskt sett kontrollerar. 
Marknaden omfattar framföringen av samtalet från den hopkopplingspunkt där 
det överlämnats av annan operatör och fram till den punkt, oavsett teknisk 
lösning, där slutanvändaren kan ta emot samtalet.  

Det är således fråga om terminering i TeliaSoneras individuella allmänna 
telefonnät, vilket i sig medför en geografisk avgränsning av marknaden.  

Konkurrensförhållandena för samtalsterminering får anses vara likartade inom 
hela Sverige. Till följd av att det är svårt för den som erbjuder samtals-
terminering att göra åtskillnad mellan termineringsavgifterna för samtal till 
olika telefonnummer eller hopkopplingspunkter, varierar inte avgifterna för 
samtalsterminering till slutanvändare som har geografiska telefonnummer, 
telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster och telefonnummer 
avsedda för personliga nummertjänster ur den svenska telefoninummerplanen 
inom en operatörs nät, oavsett hopkopplingspunktens geografiska placering. 
Någon geografisk avgränsning inom de individuella näten är därför inte 
motiverad utan den relevanta geografiska marknaden är lika omfattande som 
varje individuellt nät inom vilket en operatör kontrollerar tillträde till 
samtalsterminering.  

PTS finner att den geografiska marknaden Fast samtalsterminering motsvarar 
TeliaSoneras näts utbredningsområde i Sverige.   

3.5 Marknaden Samtalstransitering 

 
Avgränsning av relevant marknad 

 

 

PTS avgränsar produktmarknaden Samtalstransitering till framföring av 
samtal mellan operatörer vars nät inte är sammankopplade eller vars sam-
mankoppling inte används eller inte kan användas. Framföringen av samtal 
omfattar koppling, dirigering och transmission. Transitering ingår på 
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marknaden oavsett om den säljs i paket med andra tjänster, exempelvis vid 
så kallad nummerinhyrning. PTS avgränsar den geografiska marknaden för 
Samtalstransitering nationellt. 
 

 

3.5.1 Utgångspunkten – transitering av samtal 

Kommissionen har definierat marknaden för förmedlingstjänster via det fasta 
allmänna telefonnätet som relevant i sin rekommendation från 2003. 75 I 
kommissionens nya rekommendation från 2007 ingår inte längre denna 
marknad bland de marknader som kan bli föremål för förhandsreglering.76 
Nationella regleringsmyndigheter får dock pröva om marknaden utifrån 
nationella förhållanden ska bli föremål för förhandsreglering.  

En förmedlings- eller transiteringsmarknad tar vid respektive upphör vid de 
punkter som ingår i marknaderna Fast samtalsoriginering respektive Fast 
samtalsterminering. Såsom framgår i avsnitt 3.3.7 och 3.4.3 ändrar PTS i detta 
beslut avgränsningarna för marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast sam-
talsterminering på ett sådant sätt att dessa marknader nu avgränsas så att de 
nättopologiskt kan sträcka sig längre respektive börja tidigare jämfört med den 
avgränsning som gjordes i PTS beslut den 6 juli 2004.77  

Den marknad för transiteringstjänster som återstår att pröva i detta beslut får 
därför en snävare avgränsning jämfört med den marknad för förmedlingstjän-
ster som PTS avgränsat i sitt beslut från 2004.78 Den avgränsning som görs i 
detta beslut av marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast samtals-
terminering medför också att marknaden Samtalstransitering inte omfattar 
sådan förmedlingstjänst som en operatör enligt definitionen i PTS beslut från 
2004 tillhandahöll i anslutning till att operatören tillhandahöll originering och 
terminering av ett samtal.79 

                                                 
75 Kommissionens rekommendation av den 11 februari 2003 om relevanta produkt- och tjänste-
marknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma ifråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2003/311/EG) (EUT L 114, 8.5.2003, s. 45) 
76 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstmark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
77 Jämför PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, a, 04-6947/23, b, 04-7288/23, a och 
04-7290/23, a, där samtalsoriginerings- och samtalstermineringsmarknaderna avgränsades vid den 
anslutningspunkt som låg närmast slutanvändaren.  
78 Jämför PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, c.  
79 Det kan noteras att PTS i sitt beslut den 6 juli 2004 inte har avgränsat en egen marknad för samtals-
transitering utan denna utgjorde en del av den större marknaden för samtalsförmedling, vilken omfattade 
även förmedling i form av dubbelsegmentsoriginering respektive dubbelsegmentsterminering. 
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Det som återstår att pröva av förmedlingsmarknaden efter de avgränsningar av 
marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering som görs i 
detta beslut är så kallad Samtalstransitering, dvs. framföring av samtal mellan 
operatörer vars nät inte är sammankopplade eller vars sammankoppling inte 
används alternativt inte kan användas, exempelvis vid kapacitetsbrist. 
Fortsättningsvis benämns den prövade marknaden Samtalstransitering. 

Samtalstransitering är en tjänst som tillhandahålls på grossistnivå, dvs. mellan 
operatörer.80  

Endast TeliaSonera erbjuder i dag ett omfattande och öppet transiterbjudande 
på marknaden. I princip samtliga operatörer på marknaden har direkta förbin-
delser med TeliaSonera, vilket medför att TeliaSonera har en särställning på 
transiteringsmarknaden genom att kunna transitera trafik till i princip samtliga 
andra operatörer över hela Sverige.  

De operatörer som köper transitering kan delas in i två grupper: mellanstora 
operatörer med marknadsandelar som uppgår till mellan tre och åtta procent av 
det totala antalet abonnemang för fast telefoni och små operatörer med mark-
nadsandelar som uppgår till en halv till två procent av abonnemangen.81 

I stort sett samtliga mellanstora operatörerna har direktförbindelser med varandra. 
De använder TeliaSoneras transiteringstjänst för cirka tio procent av den 
utgående trafiken.82 De små operatörerna har direktförbindelser med TeliaSonera, 
men oftast inte med varandra. I några fall har små operatörer även direktför-
bindelser med de mellanstora operatörerna. Transittrafiken utgör för de små 
operatörerna upp till 50 procent av deras utgående trafik.83 

3.5.2 Inte utbytbart att bygga ett nytt nät för att konkurrera om 
transitering 

Flera operatörer har under beredningen av detta ärende framfört att de inte 
bedömer transitmarknaden som lönsam för en ny alternativ transiterande 

                                                 
80 Samtalstransitering där två juridiska personer inom samma företag köper, respektive säljer trafik, för att 
nå tredje part utanför företaget förekommer också. Detta kan gälla exempelvis om det är samtal som 
originerar eller terminerar utanför Sverige eller om ett företag valt att lokalisera direktförbindelserna till 
exempelvis sitt fasta nät och samtal som ska till/från det mobila nätet således förmedlas via det fasta 
nätet. Observera att marknaden Samtalstransitering endast omfattar trafik som originerar/terminerar 
innanför Sveriges gränser men PTS har uppmärksammat att sådan trafik vid inrapportering av statistik är 
svår för operatörerna att exkludera. 
81 Dataunderlag från Svensk Telemarknad  2007 (ej publicerat) dnr 08-159. 
82 Enligt dataunderlag från Svensk Telemarknad 2007 (ej publicerat) samt PTS enkät om transit under 
2008 (ej publicerad), dnr 07-13211. 
83 Enligt dataunderlag från Svensk Telemarknad 2007 (ej publicerat) samt PTS enkät om transit under 
2008 (ej pubicerad). 
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operatör, dvs. att det saknas substitut till den transiteringstjänst som 
TeliaSonera erbjuder och som är reglerad genom PTS beslut den 6 juli 2004.84  

Den svenska transitmarknaden omsätter totalt cirka 25 miljoner kronor.85 Voly-
men har de senaste åren varit i stort sett konstant. De operatörer som under 
beredningen av ärendet framfört kritik mot PTS utkast på beslut menar bland 
annat att omsättningen på transitmarknaden är så liten att det för en ny 
transiterande operatör, som i ett inledningsskede endast har små trafikvolymer, 
skulle vara ett för stort risktagande att investera i en ny infrastruktur eftersom 
sådana investeringar leder till höga, icke återvinningsbara kostnader.  

Marknadens storlek och tillika dess tämligen konstanta volym medför enligt 
PTS att det inte är rimligt att anta att en operatör skulle dra på sig de 
investeringar och kostnader som krävs för att upprätta de direktförbindelser 
och bygga den infrastruktur som krävs för att konkurrera med den kompletta 
tjänst för transitering (geografiskt och innehållsmässigt) som TeliaSonera 
erbjuder.  

PTS delar därför operatörernas slutsats utifrån den utgångspunkt som opera-
törerna har haft, dvs. det är inte ett rimligt alternativ att en helt ny transiterande 
operatör etablerar sig endast på marknaden Samtalstransitering (på så kallad 
stand-alone basis) utan att bedriva telefoniverksamhet på närliggande 
marknader. PTS finner dock att utgångspunkten att en operatör skulle etablera 
sig på marknaden Samtalstransitering utan någon koppling till 
telefoniverksamhet på andra marknader har svag anknytning till verkliga 
marknadsförutsättningar. En bedömning med denna utgångspunkt är därför 
inte i sig tillräcklig för att konstatera att det skulle saknas alternativ till 
TeliaSoneras transiteringstjänster.  

PTS anser att det är mer rimligt att utgå från att transitering av samtal är en 
marginalbaserad affär86 antingen genom att operatörer på närliggande mark-
nader förändrar sin verksamhet till att hantera en större mängd trafik eller att 
någon av operatörerna på närliggande marknader går in som alternativ 
transiterande operatör. Det är därför från en sådan utgångspunkt som PTS 
prövar om alternativa utbudssituationer kan komma att uppstå.  

                                                 
84 PTS beslut den 6 juli 2004 med dnr 04-6947/23, c och 04-6947/23, d  
85 Baserat på uppgifter lämnade i Svensk Telemarknad. PTS har uppmärksammat att i de inlämnade 
uppgifterna till viss del ingår trafik som inte är hänförlig till den inhemska marknaden Samtalstransitering. 
Omvänt ser PTS att det saknas trafikvolymer, exempelvis nummerinhyrning som inte har rapporterats in 
till Svensk Telemarknad. 
86 Med marginalbaserad affär avser PTS en verksamhet där endast de kostnader som är en direkt följd av 
den aktuella verksamheten medräknas.  
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3.5.3 Nummerinhyrning i annans nät är utbytbart 

Det förekommer att en operatör hyr in sig hos en annan operatör och låter den 
operatören ta hand om hela eller delar av operatörens samtrafikrelationer. I 
detta beslut används begreppet nummerinhyrning för sådana tjänster.87 Flera 
operatörer har under beredningen av detta ärende anfört att nummerinhyrning 
inte är utbytbart med transitering. I detta avsnitt bedömer PTS om så är fallet 
eller inte.  

Nummerinhyrning erbjuds på marknaden som en helhetslösning där opera-
tören som hyr in sig utöver att betala kostnaderna för transitering även får dela 
med sig av sina intäkter av samtrafik från andra operatörer till den uthyrande 
operatören. De tjänster som ingår i nummerinhyrningen kan variera från fall till 
fall beroende på den köpande operatörens behov. Tjänsterna säljs i slutna 
affärsavtal särskilt utformade för en specifik situation snarare än som ett öppet 
och allmänt referenserbjudande för en standardiserad produkt. Operatören kan 
vid nummerinhyrning välja att från den uthyrande operatören köpa transitering 
av samtal från en avtalad överlämningspunkt för samtal i stället för att själv 
investera i överföringskapacitet eller relevant teknik. Tjänsten omfattar vanligt-
vis fler tjänster än enbart transit och kan därför sägas vara mer förädlad. Num-
merinhyrning kan således innehålla transiteringstjänster, även om transiterings-
inslaget kan vara av underordnad betydelse jämfört med de samordningsför-
delar och tjänster som operatören får i övrigt.  

PTS anser att det förhållandet att den uthyrande operatören kan vara beroende 
av en annan transitleverantör för framföringen av viss trafik saknar betydelse 
för bedömningen av om transitering vid nummerinhyrning ingår på marknaden 
Samtalstransitering. Det är således fråga om transitering även om transiteringen 
sker i två led. 

Att betalningsströmmarna vid en nummerinhyrd tjänst går i motsatt riktning 
jämfört med betalningsströmmarna vid transitering anser PTS sakna betydelse i 
analysen av utbytbarhet. Hur operatörerna väljer att lösa ersättningsfrågan 
mellan sig är en affärsuppgörelse som inte påverkar förhållandet att 
nummerinhyrning, i den del den innebär att den uthyrande operatören framför 
samtal mellan två andra operatörers nät, utgör transitering.  

                                                 
87 Operatör kan hyra in sig på en annan operatörs utrustning. Operatörerna lägger in instruktioner i 
telefonväxlarna om att samtal till den ena operatörens nät ska gå genom den andra operatörens nät. 
Förekommande beteckning för sådana tjänster är det engelska begreppet numberhosting. Alternativt kallas 
den operatör som hyr in sig i annans nät för att erbjuda tjänster på marknaden för service provider. 
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Sammanfattningsvis är det PTS slutsats att nummerinhyrning till den del den 
uthyrande operatören framför trafik mellan den inhyrda operatören och andra 
operatörers nät ingår i marknaden Samtalstransitering.  

3.5.4 Direktförbindelser kan vara ett alternativ vid tillräckliga 
volymer  

I detta avsnitt bedöms om en hypotetisk monopolist med lönsamhet skulle 
kunna genomföra en liten men varaktig höjning av det relativa priset på 
transiteringstjänster eller om det utgör ett alternativ för operatörerna att 
upphöra med att köpa transitering och i stället etablera direktförbindelser till 
andra operatörer och genom egen produktion tillgodose sitt behov av fram-
föring av samtal till andra operatörer. 

Direkt överföring av trafik via direktförbindelse 

Direktförbindelser används av en operatör för att koppla samman sitt nät med 
en annan operatör, i syfte att transportera samtalstrafik mellan två nätanslut-
ningspunkter så att samtalet kan termineras. En operatör kan tekniskt sett 
använda sig av direktförbindelser för att koppla samman sitt nät med en annan 
operatörs nät och på så sätt själv tillgodose sitt behov av transport av trafik från den 
uppringande slutanvändaren till slutanvändaren i den mottagande operatörens 
nät. Direktförbindelser används av ett flertal operatörer som har ett större 
kapacitetsbehov för transport av samtalstrafik till andra operatörers nät. 
Huruvida det även är ekonomiskt motiverat att upprätta direktförbindelser 
beror främst på hur stor trafikvolym som ska transporteras. 

En omställning till direktförbindelser lönsam vid större trafikvolymer 

PTS uppskattar att årskostnaden för en genomsnittlig mindre operatör som 
upprättar fyra direktförbindelser med en ny potentiell transitleverantör skulle 
uppgå till cirka 80 000 kr per år. PTS finner att det vid nuvarande prisnivå för 
transitering skulle bli lönsamt för en operatör att upprätta en direktförbindelse 
när operatören har en volym om cirka 125 000 transitminuter per månad. Med 
andra ord, att upprätta en direktförbindelse som endast fyller förbindelsen till 
hälften av den gängse kapaciteten88 skulle vara likvärdigt med att köpa 
transitering för samma volym och vara lönsamt vid ett än högre kapacitets-
utnyttjande.  

Vid en ökning av priset för transitering krävs en lägre volym för att det ska 
vara lönsamt för en operatör att upprätta direktförbindelser. Ju högre priset på 
transitering är desto högre blir således den relativa lönsamheten av en 
direktförbindelse.    

                                                 
88 Gängse kapacitet avspeglar här branschpraxis enligt uppgifter från ett flertal av operatörerna under 
beredningen av detta ärende. 
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PTS finner att en höjning av priset för transitering med tio procent kan med-
föra att den hypotetiska monopolistens transitvolym minskar till följd av att det 
blir lönsamt för några operatörer att, i stället för att köpa transitering, etablera 
direktförbindelser för transport av samtalstrafiken. Anledningen till denna slut-
sats är att flera operatörer antas ha en samtalsvolym i förhållande till en annan 
operatör som nästan uppnår den jämviktsvolym vid vilken en, eller ytterligare 
en, direktförbindelse utgör ett lönsamt alternativ. Vid en prisökning med tio 
procent på transitering skulle det vara rationellt för dessa operatörer att i stället 
investera i direktförbindelser. Det är däremot inte sannolikt, utifrån ett 
företagsekonomiskt effektivitetsperspektiv, att samtliga operatörer vid en sådan 
mindre men inte obetydlig prishöjning skulle etablera direkta förbindelser 
mellan varandras nät på ett sätt som medger att de inte har behov av 
monopolistens transiteringstjänst över huvud taget.  

PTS beräkningar visar att en hypotetisk monopolists prishöjning om tio pro-
cent (beräknat på det nuvarande, reglerade priset) inte skulle vara lönsam om 
höjningen leder till att den försålda transitvolymen minskar med tio procent. 
Vid en prishöjning om tio procent och en volymminskning om tre procent 
skulle det leda till en vinst för den hypotetiska monopolisten om drygt en och 
en halv miljon kronor.  

PTS beräkningar visar att den volym vid vilken det är lönsamt att upprätta en 
direktförbindelse (så kallad jämviktsvolym) i sig inte uppnås av en prishöjning 
om tio procent på transitering (från nuvarande prisnivå). En prishöjning om tio 
procent kan inte desto mindre förväntas bidra till att en operatör som har voly-
mer nära en jämviktsvolym kan välja att övergå till direktförbindelser i stället 
för att köpa transit.  

PTS finner därför att en operatör med en större volym samtalstrafik kan upp-
rätta direktförbindelser som alternativ till att köpa transitering för hela eller 
delar av sin trafik. Detta innebär i sin tur en begränsning i den hypotetiska 
monopolistens möjlighet att höja priset på transiteringstjänster.  

PTS bedömer att av de cirka 30 operatörer på marknaden som har egna nät är 
det ett flertal som inte uppnår de volymer som krävs för att direktförbindelser 
ska utgöra ett lönsamt alternativ till att transitera all samtalstrafik. För en del av 
dessa operatörer skulle det dock även vid den nuvarande prisnivån för 
transitering kunna vara ett lönsamt alternativ att upprätta ytterligare en eller ett 
fåtal direktförbindelser till andra operatörer och därmed minska sitt behov av 
att köpa transitering.89  

                                                 
89 PTS bedömning är baserad på Svensk Telemarknad 2007, PTS-ER-2008:15. 
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En omställning till överföring via direktförbindelse kan göras relativt snabbt 

En omställning av trafiken från att köpa transitering till att transportera via 
direktförbindelse direkt till den terminerande operatören kan göras relativt 
snabbt. Det är främst två förhållanden på marknaden som möjliggör en snabb 
omställning. För det första har de flesta av de mellanstora operatörerna direkt-
förbindelser mellan varandra. För det andra är en direktförbindelse en stan-
dardprodukt som tillhandahålls av TeliaSonera i ett öppet referenserbjudande. 
Leveranstiden varierar något beroende på typ av direktförbindelse men är inte i 
något fall så lång att det förhindrar en relativt snabb omställning till transport 
via direktförbindelse i stället för att transitera via TeliaSonera.   

Direktförbindelser är utbytbara med transitering 

Sammanfattningsvis finner PTS att upprättande av direktförbindelse är ett 
alternativ till att köpa samtalstransitering för operatörer som har större 
volymer. Det är därför troligt att effekten av en mindre men betydande pris-
ökning på transitering leder till att alternativa transportvägar, såsom direkt-
förbindelser, etableras i en större utsträckning. Flera operatörer har sådana 
samtalsvolymer att ytterligare direktförbindelser kan utgöra ett lönsamt 
alternativ till att köpa transitering vid en eventuell ökning av priset för 
transitering. Denna grupp av operatörer bedöms av PTS vara tillräckligt stor 
för att utgöra en restriktion av möjligheten för en hypotetisk monopolist att 
uppnå lönsamhet vid en liten men varaktig prishöjning för transitering. PTS 
finner således att direktförbindelser i viss utsträckning är utbytbara med 
tjänsten transitering av samtal.   

3.5.5 Alternativ leverantör kan träda in 

I detta avsnitt bedöms om en hypotetisk monopolist med lönsamhet skulle 
kunna genomföra en liten men varaktig höjning av det relativa priset på transit 
eller om sådan lönsamhet hindras till följd av att alternativa operatörer vid pris-
höjningen direkt etablerar sig som transiteringsoperatörer. 

Ett 30-tal operatörer med verksamhet på marknaden för fast telefoni äger fasta 
nät. Ett flertal av dessa har befintliga direktförbindelser med fler operatörer än 
med TeliaSonera.  

En operatör som har ett nät för telefonitjänster kan använda sig av direktför-
bindelser för att bygga ut den befintliga kapaciteten i sitt nät och därigenom 
minska sitt behov av att köpa transitering. För att kunna tillhandahålla tran-
sitering till andra kan dock operatören även behöva investera i annan utrust-
ning och resurser såsom avräknings- och faktureringssystem och personal för 
att kunna hantera transitaffären.   
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För en operatör som har ett väl utbyggt nät, som genomför ytterligare investe-
ringar och som tar omkring 30 procent av transitmarknaden bedöms årskost-
naden för transitverksamheten bli mellan sex och åtta miljoner kronor bland 
annat beroende på om kaskadavräkning ingår som en del av tjänsten. Denna 
årskostnad motsvarar en investering om drygt sju miljoner kronor. För en 
operatör som möter de beskrivna förutsättningarna skulle det vara lönsamt att 
erbjuda transitering vid nuvarande nivå på transitpris. Detta gäller såväl vid en 
konstant som vid en svagt minskande transitvolym (minus tre procent per år) 
och under förutsättning att operatören inte erbjuder tjänsten kaskadavräkning.  

Ett antal operatörer har under beredningen av detta ärende gjort gällande att en 
alternativ transiterande operatör endast skulle ha möjlighet att attrahera tio 
procent av den totala volymen transittrafik. Anledningen till den begränsade 
potentiella volymen har de uppgett vara att de uppgifter över transittrafik som 
har rapporterats in till Svensk Telemarknad inkluderar koncernintern trafik, 
såsom internationellt inkommande och utgående trafik och trafik mellan fast 
och mobilt nät inom en koncern. PTS uppmärksammar emellertid 
förekomsten av sådana trafikslag och tar hänsyn till detta i analysen (se även 
avsnitt 4.3.3). PTS genomför även känslighetsanalyser bland annat avseende 
transitvolym.   

Vid en mindre försåld transitvolym minskar visserligen operatörens rörliga års-
kostnad för att erbjuda transitering, men en stor andel fasta kostnader ingår i 
investeringskalkylen. Därför är volymer långt under 30 procent vid nuvarande 
prisnivå för transitering endast intressanta för en alternativ transiterande 
operatör om det är möjligt att tillhandahålla en innehållsmässigt begränsad 
tjänst (exempelvis geografiskt begränsad, begränsad till ett antal operatörer) 
som kräver en mindre omfattande investering.  

Vid högre prisnivåer på transit förändras marknadsläget och blir mer gynnsamt 
för en alternativ transiterande operatör. Det bör dock i sammanhanget tilläggas 
att marknaden Samtalstransitering har en relativt sett liten omsättning och är 
lättrörlig till sin natur, varför det inte ens vid mycket höga prisnivåer kan 
förväntas att många operatörer träder in på marknaden, utan snarare en eller ett 
fåtal med relevanta marknadsförutsättningar.  

Det som en operatör kan antas i första hand vilja göra vid en prishöjning är att 
utöka kapaciteten för att ta hand om den trafik operatören själv köper transi-
tering för, dvs. bli ”självförsörjande”. På detta sätt tar operatören hand om 
trafik som idag ingår på marknaden utan att erbjuda transitering, eftersom det 
handlar om trafik som originerar i operatörens egna nät som operatören utökar 
förbindelserna för.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Ett antal av de operatörer som är verksamma på telefonimarknaden torde re-
dan i dag kunna styra om sin trafik så att de även kan transportera en viss del 
av andra operatörers samtalstrafik i sina nät om en prisökning på transitering 
medför att en sådan omdisponering av trafiken blir lönsam. Transitering utgör 
en liten andel av trafiken i relation till hela trafikvolymen varför den extra 
kapacitet som krävs för att kunna transitera åt tredje part inte bedöms vara 
betydande. Transittrafiken utgör för de mellanstora operatörerna endast en 
mindre del av den totala trafikvolymen, varför en förändring av dimen-
sioneringen av trafiken förväntas kunna genomföras snabbt.  

PTS finner att någon eller några av operatörerna till en viss omställningskost-
nad och med en viss omställningsperiod kan börja tillhandahålla transitering till 
andra operatörer för delar av marknaden. Mot bakgrund av de nuvarande 
marknadsförhållandena skulle det vara möjligt för flera av operatörerna att 
styra om sin trafik till att hantera en del av den nuvarande transittrafiken. Det 
som krävs är att en operatör har en för tillhandahållandet av transitering 
relevant infrastruktur som med relativt begränsade ytterligare investeringar kan 
utökas till en nivå där transitering kan erbjudas andra operatörer. PTS anser 
därför att dessa operatörer medför en tillräckligt stor restriktion av möjligheten 
för en hypotetisk monopolist att uppnå lönsamhet vid en liten men varaktig 
prishöjning för transitering.  

Sammanfattningsvis gör PTS bedömningen att det finns möjlighet för andra 
operatörer verksamma på telefonimarknaden att vid en liten men varaktig höj-
ning av en hypotetisk monopolists pris för transiteringstjänster själva tillhanda-
hålla transitering och ta marknadsandelar om än i begränsad omfattning.  

3.5.6 Den avgränsade marknaden Samtalstransitering 

Den produktmässiga avgränsningen är transitering av samtal 

Eftersom PTS i detta beslut gett definitionerna av marknaderna Fast samtals-
originering och Fast samtalsterminering en nättopologiskt mer utsträckt om-
fattning än i PTS beslut den 6 juli 200490, omfattar PTS definition av mark-
naden Samtalstransitering framföring av samtal mellan operatörer vars nät inte 
är sammankopplade eller vars sammankoppling inte används eller inte kan 
användas, exempelvis vid kapacitetsbrist . Framföringen av samtalet omfattar 
koppling, dirigering och transmission. Transitering ingår på marknaden oavsett 
om den säljs i paket med andra tjänster, exempelvis vid så kallad nummerin-
hyrning. PTS har också funnit att det kan vara utbytbart med att köpa 
transitering att övergå till att själv tillgodose sitt behov av transport av trafik genom att 
etablera direktförbindelser. 

                                                 
90 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, c 
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Den geografiska avgränsningen är nationell 

När det gäller den geografiska avgränsningen konstaterar PTS att infrastruk-
turens utbredning är en begränsande faktor för möjligheterna att tillhandahålla 
samtalstransiteringstjänster.  

En operatör som förfogar över ett rikstäckande nät för telefoni och tillhanda-
håller tjänster på nationell nivå kan begränsa möjligheten till självständig pris-
sättning hos de operatörer som endast tillhandahåller tjänster inom geografiskt 
begränsade områden. Denna möjlighet att begränsa en annan operatörs pris-
sättning beror på att den rikstäckande operatörens erbjudande alltid är ett möj-
ligt substitut för den operatör som efterfrågar tjänsten samtalstransitering inom 
ett mindre geografiskt område.91  

PTS finner att alla samtalstransiteringstjänster som tillhandahålls av operatörer 
inom geografiskt begränsade områden är utbytbara med den samtalstransi-
teringstjänst som erbjuds av den operatör som förfogar över ett rikstäckande 
nät. Vidare tillhandahålls samtalstransitering till enhetliga priser över hela riket, 
vilket talar för att marknaden ska betraktas som nationell. 

PTS anser följaktligen att den geografiska omfattningen av marknaden 
Samtalstransitering är nationell. 

                                                 
91 Detta förutsätter att tjänsten är likvärdig i avseendet vilka andra operatörer som nås genom 
samtalstransiteringen, dvs. att den rikstäckande operatören har förbindelser till samtliga andra operatörer 
som den operatör som tillhandahåller tjänsten inom det geografiskt begränsade området har förbindelser 
till. 
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4 Fråga om förhandsreglering av 
marknaderna 

 
Fastställande av marknader som kan bli föremål för förhands-

reglering 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ LEK att följande marknader, 
så som de har avgränsats i detta beslut, har sådana särdrag att det kan 
vara motiverat att införa skyldigheter enligt LEK på företag på 
marknaderna: 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 
 

 

 

4.1 Tre kriterier för att marknaden ska bli föremål för 
förhandsreglering 

Kommissionen rekommenderar att den nationella regleringsmyndigheten ska 
pröva tre kriterier när myndigheten identifierar vilka relevanta marknader som 
kan bli föremål för förhandsreglering.92  

Det första kriteriet innefattar en prövning av om det finns stora och varaktiga 
hinder för marknadstillträde. Finns sådana hinder prövas enligt det andra kri-
teriet om det, trots eventuella etableringshinder finns tecken på marknadsdy-
namik. Saknas sådan marknadsdynamik i tillräcklig omfattning prövas enligt det 
tredje kriteriet om den generella konkurrenslagstiftningen med beaktande av de 
särdrag som råder inom sektorn för elektronisk kommunikation är tillräcklig 
för att uppnå en effektiv konkurrens. En marknad som har antingen låga 
inträdeshinder, en tillräcklig marknadsdynamik eller där generell konkurrens-
lagstiftning är tillräcklig för att uppnå effektiv konkurrens får inte bli föremål 
för reglering med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 och 14 §§ LEK.  

Marknaderna Fast tillträde, Fast samtaloriginering och Fast samtalsterminering 
rekommenderas av kommissionen som aktuella för förhandsreglering.93 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Eftersom de ingår bland de av kommissionen rekommenderade marknaderna 
har kommissionen redan gjort en bedömning i fråga om de tre kriterierna är 
uppfyllda. Därför behöver PTS egentligen inte pröva huruvida de tre 
kriterierna för dessa marknader är uppfyllda.  

PTS finner dock skäl att på nationell nivå övergripande pröva kriterierna för 
marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
i detta beslut. 

Marknaden Samtalstransitering ingår emellertid inte bland de marknader som 
kommissionen rekommenderar för förhandsreglering. Kommissionen anger att 
en prövning av kriterierna bör göras om den nationella regleringsmyndigheten 
överväger att reglera en marknad som inte ingår bland de av kommissionen 
rekommenderade marknaderna.94  

PTS finner därför skäl att, såsom kommissionen rekommenderar, pröva de tre 
kriterierna vad gäller marknaden Samtalstransitering.  

4.2 Omfattningen av inträdeshinder – det första 
kriteriet 

4.2.1 Förutsättningarna för inträde på marknaderna 

I detta avsnitt analyseras förutsättningarna för inträde på de marknader som 
detta beslut omfattar. Möjligheterna för inträde på en marknad är goda, dvs. 
inträdeshindren är låga, om det finns möjligheter för en ny operatör att till 
rimliga investeringar, rimlig risk och inom rimlig tid bygga upp en konkurrens-
kraftig verksamhet. Om så är fallet ska en sådan marknad inte förhandsregleras 
eftersom en förhandsreglering enligt LEK kräver att inträdeshindren är höga 
och varaktiga. 

PTS analys är baserad på ett antagande om att det inte finns några regleringar 
på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast samtalsterminering 
eller Samtalstransitering. Däremot antar PTS att befintliga regleringar och skyl-
                                                                                                                            
92 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstmark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster  
93 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster. De tre marknaderna motsvaras av marknad 2, 3 respektive 
1 i kommissionens rekommendation. 
94 Kommissionens rekommendation av den 17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemark-
nader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster, p. 17  
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digheter på marknaderna för LLUB95, hyrda förbindelser96 och bitström97 är i 
kraft. 98   

4.2.2 Höga och varaktiga inträdeshinder på marknaden Fast tillträde 

Om en operatör etablerar sig på marknaden Fast tillträde är det för att till-
handahålla fasta telefonitjänster till slutanvändare. De kostnader och 
investeringar som krävs för att tillhandahålla fasta telefonitjänster måste därför 
vägas in i bedömningen av inträdeshindren på marknaden Fast tillträde. 

Marknaden Fast tillträde karaktäriseras av att det finns en operatör 
(TeliaSonera) med ett rikstäckande accessnät som drar nytta av stora 
skalfördelar genom bland annat en hög kundtäthet som byggdes upp under en 
tid då det inte fanns någon parallell infrastruktur.  

En operatör skulle kunna etablera sig på marknaden Fast tillträde genom i 
huvudsak tre tillvägagångssätt. Dessa beskrivs kortfattat i det följande.  

En operatör skulle kunna etablera sig på marknaden Fast tillträde genom att 
köpa tillträde av en redan etablerad operatör och återförsälja tillträdet till slutan-
vändare. En sådan etablering görs endast av en operatör som även vill 
tillhandahålla fasta samtalstjänster till slutanvändare, vilket medför att den ope-
ratören för att få skalfördelar vad gäller framföringen av samtalstjänster måste 
få en stor kundbas. I frånvaro av en reglering av de villkor som ska gälla då en 
operatör köper tillträde av en redan etablerad operatör, saknas det incitament 
för den etablerade operatören att sälja tillträdet eller sälja tillträdet till ett pris 
som ger den köpande operatören möjlighet att konkurrera om slutanvändarna. 
I frånvaro av en reglering av operatörers möjlighet att köpa tillträde av en 
annan operatör till ett pris som medger att konkurrenskraftigt kunna tillhanda-
hålla samtalstjänster till slutanvändare saknas således i princip möjlighet till 
sådan etablering.  
 
                                                 
95 LLUB (local loop unbundling) innebär att en tillträdande operatör hyr hela eller del av kopparledningen 
som når fram till abonnenten, samt hyr plats i telestationen. Tillträdet kräver även att operatören sätter in 
egen utrustning, till exempel modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen. 
96 Hyrda förbindelser innebär att företag hyr överföringskapacitet mellan två punkter i telenätet. De kan 
därefter erbjuda tjänster som till exempel datakommunikation till sina slutanvändare. 
97 Tillträde via bitström innebär att operatören får ett fysiskt tillträde till en överlämningspunkt för 
överlämning av bitströmsaccesser i anslutning till accessnät och transportnät. Den operatör som väljer 
bitström köper en anslutning på transmissionsnivå för överföring av data. Den operatör som äger nätet 
producerar dataöverföringen med sin aktiva utrustning.  
98 Analysen gör utifrån en så kallad modifierad Greenfield-ansats. En strikt Greenfield-ansats bygger på 
antagandet att det inte finns någon reglering av de företag som har ett betydande inflytande på 
marknaden. En modifierad Greenfield-ansats innebär ett antagande att det finns en reglering av företag 
med betydande inflytande på andra marknader än den analyserade under förutsättning att sådan reglering 
inte är beroende av slutsatser vad gäller den analyserade marknaden. 
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Ett annat alternativ för en operatör att etablera sig på marknaden Fast tillträde 
skulle kunna vara att operatören bygger ett nytt accessnät och själv tillhandahåller 
slutanvändare tillträde till telefonitjänster. Oavsett vilken teknisk lösning som 
väljs för ett nytt accessnät krävs att den nytillträdande operatören gör höga ir-
reversibla investeringar. För att kunna dra nytta av skalfördelar i produktionen i 
samma utsträckning som den redan etablerade stora operatören krävs det att 
den nytillträdande operatören investerar i ett geografiskt utsträckt accessnät 
med många nätanslutningspunkter. För att kunna dra nytta av skalfördelar 
krävs dessutom att den nytillträdande operatören kan få en hög kundtäthet i 
accessnätet.  

Till följd av att det redan finns infrastruktur på plats är svårigheterna betydande 
för en ny operatör att tillräckligt snabbt få en tillräckligt hög kundtäthet som 
skulle göra investeringen lönsam. Det innebär således en betydande risk att 
etablera verksamhet genom att bygga en egen infrastruktur för att tillhandahålla 
tillträde till fasta telefonitjänster. Den tid som krävs för att bygga ett nytt 
accessnät och för att uppnå en tillräckligt hög kundtäthet i nätet är för lång för 
att en operatör ska kunna träda in och bygga upp en konkurrenskraftig 
verksamhet. PTS finner att det finns höga och varaktiga inträdeshinder för en 
operatör som avser att etablera sig genom att bygga ett nytt accessnät. 

Ett tredje alternativ är att etablering skulle kunna ske genom att den 
nytillträdande operatören hyr fysiska nätanslutningar eller kopparpar (LLUB99) i 
befintligt accessnät, eller köper bitström100 och investerar i den ytterligare utrustning 
som krävs för att tillhandahålla slutanvändare telefonitjänster inklusive tillträde. 
PTS finner att de kostnader och investeringar som krävs vid en sådan 
etablering är av en sådan storlek att en tillträdande operatör skulle möta samma 
svårigheter, och därmed samma inträdeshinder, som vid en etablering genom 
att bygga ett nytt accessnät.  

                                                

PTS finner att etableringshindren på marknaden Fast tillträde är höga och 
varaktiga. Hindren för inträde bedöms kvarstå fram till PTS nästa revision av 
marknadsanalysen. 

 
99 LLUB (local loop unbundling) innebär att en tillträdande operatör hyr hela eller del av kopparledningen 
som når fram till abonnenten, samt hyr plats i telestationen. Tillträdet kräver även att operatören sätter in 
egen utrustning, till exempel modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen. 
100 Tillträde via bitström innebär att operatören får ett fysiskt tillträde till en överlämningspunkt för 
överlämning av bitströmsaccesser i anslutning till accessnät och transportnät. Den operatör som väljer 
bitström köper en anslutning på transmissionsnivå för överföring av data. Den operatör som äger nätet 
producerar dataöverföringen med sin aktiva utrustning.  
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4.2.3 Höga och varaktiga inträdeshinder på marknaden Fast 
samtalsoriginering 

Genom slutanvändarnas möjlighet till förval och prefixval är det möjligt för en 
operatör att tillhandahålla endast samtalstjänster till slutanvändare, dvs. 
operatören behöver inte tillhandahålla tillträdet till slutanvändare. Möjligheten 
till förval och prefixval har således skapat grossistmarknaden Fast samtals-
originering, dvs. att andra operatörer kan köpa samtalsoriginering av 
TeliaSonera.  

Genom att köpa Fast samtalsoriginering kan operatören tillhandahålla samtals-
tjänster till slutanvändare. I frånvaro av en reglering saknas dock incitament för 
en operatör som är etablerad på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster 
att sälja dels Fast samtalsoriginering, dels Fast samtalsoriginering till ett pris 
som medger att andra operatörer kan konkurrera på slutkundsmarknaden. I 
frånvaro av en reglering av marknaden Fast samtalsoriginering saknas således i 
princip möjlighet för en operatör att etablera sig på slutkundsmarknaden som 
förvals- eller prefixvalsoperatör. 

Ett alternativ till att köpa Fast samtalsoriginering är att en operatör även etab-
lerar sig på marknaden Fast tillträde och därmed kan tillhandahålla slutan-
vändare en komplett fast telefonitjänst. Operatören möter då samma inträdes-
hinder som de som råder på marknaden Fast tillträde. PTS finner följaktligen 
att även detta alternativ till etablering skulle möta höga och varaktiga inträdes-
hinder. 

PTS finner därför att det i frånvaro av en reglering finns höga och varaktiga 
hinder för inträde på marknaden Fast samtalsoriginering. Hindren för inträde 
bedöms kvarstå fram till PTS nästa revision av marknadsanalysen. 

4.2.4 Höga och varaktiga inträdeshinder på marknaden Fast 
samtalsterminering  

Fast samtalsterminering tillhandahålls via det telefonnummer som en upp-
ringande slutanvändare använder för att nå en uppringd slutanvändare. Det 
saknas tekniska förutsättningar att terminera ett samtal via en annan operatör 
än den som kontrollerar telefonnumret. Eftersom endast den operatör som 
kontrollerar ett specifikt telefonnummer kan sälja terminering av samtal till det 
telefonnumret finns det inte förutsättningar för en operatör att etablera sig 
genom att börja tillhandahålla samtalsterminering till ett telefonnummer som 
en annan operatör kontrollerar.  

PTS finner att etableringshindren på marknaden Fast samtalsterminering är 
höga och varaktiga. Hindren för inträde bedöms kvarstå fram till PTS nästa 
revision av marknadsanalysen. 

Kommunikationsmyndigheten PTS  
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4.2.5 Varierande inträdeshinder på marknaden Samtalstransitering 

I avsnitten 3.5.3 och 3.5.4 konstaterar PTS att nummerinhyrning och 
direktförbindelser i vissa fall utgör alternativ till att köpa samtalstransitering. 
Detta som en följd av att närvaron av dessa tjänster på marknaden har en 
hämmande effekt på den hypotetiska monopolistens möjligheter att höja priset 
på transitering. 

Direktförbindelser utgör alternativ till transit vid tillräckligt stora volymer. Ju 
högre pris på transitering desto lägre jämviktsvolym för direktförbindelser som 
substitut.  

Nummerinhyrning utgör också alternativ till transitering och används för att 
uppnå vinster genom samordning av trafikvolymer. I nummerinhyrning ingår 
andra tjänster än transit varför även andra faktorer än transiteringspriset ligger 
till grund för ett beslut om att istället för transit använda en nummerinhyr-
ningstjänst.  

För att med lönsamhet kunna tillhandahålla transiteringstjänster krävs tillgång 
till ett utbyggt nät som ger samtalsvolymer i en sådan omfattning att det upp-
står stordriftsfördelar. Dessa stordriftsfördelar kan uppstå på olika håll i näten 
och mellan olika operatörer. PTS anser inte att en potentiell transitoperatör 
behöver stordriftsfördelar i hela sitt nät och gentemot samtliga andra nätägan-
de operatörer för att träda in och ta delar av marknaden.  

Ett 30-tal fastnätsägare har idag verksamhet på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster. Ett flertal av dessa har direktförbindelser med fler operatörer 
än TeliaSonera. Inträdeshindren för en operatör som redan har ett utbyggt nät 
och direktförbindelser med ett antal operatörer är lägre än för en helt ny aktör, 
eller en infrastrukturägare, som inte har verksamhet på marknaden för fasta 
telefonitjänster. Sett över ett antal år har flera operatörer utöver TeliaSonera 
erbjudit transit eller nummerinhyrning i viss omfattning. Dessa operatörer 
skulle, till olika stora investeringskostnader, kunna investera för att i större 
utsträckning än idag utgöra alternativa transitoperatörer. Ytterligare andra 
operatörer, som idag inte erbjuder transit, bedöms ha förutsättningar att träda 
in på marknaden. Detta är främst operatörer som är nätägare och som har 
direktförbindelser med ett antal operatörer utöver TeliaSonera.  

PTS bedömer att aktörer som idag inte har någon verksamhet på marknaden 
för fasta telefonitjänster saknar incitament att träda in på marknaden Samtals-
transitering. Anledningen till detta är att transiteringsmarknaden bedöms vara 
av mer marginalbaserad karaktär. Se vidare avsnitt 3.5.2. 
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För att bli en transitoperatör som erbjuder transitering till samtliga andra 
operatörer krävs investeringar som, med nuvarande marknadsstruktur där ett 
antal operatörer terminerar väldigt små trafikvolymer, är svåra att få effektivitet 
i. En eller ett par nya leverantörer skulle dock kunna träda in på marknaden 
och ta marknadsandelar. Det är dock enligt PTS bedömning svårt för en ny 
aktör på marknaden Samtalstransitering att få lönsamhet i ett totalerbjudande 
så länge TeliaSoneras totalerbjudande finns kvar och transitpriset inte höjs 
radikalt. 

PTS bedömning är att inträdeshindren är väldigt varierande beroende på opera-
törens storlek och om operatören redan har ett antal direktförbindelser till 
andra operatörer eller inte. Inträdeshindren kan också variera mellan opera-
törer beroende på vilken ledig kapacitet operatören har i sitt nät vad avser 
överföring, kapacitet i växlar etc. Transitering av samtal är dock en liten andel 
av trafiken jämfört med hela samtalsvolymen. Den extra kapacitet som krävs 
för att kunna transitera samtal åt en annan operatör bedöms inte vara särskilt 
stor. Inträdeshindren för ett antal befintliga operatörer betraktas därmed som 
överkomliga. 

4.3 Marknadsdynamik – det andra kriteriet 
Det andra kriteriet innebär att PTS ska ta ställning till om de relevanta markna-
derna har sådana egenskaper som gör att de med tiden tenderar att utvecklas i 
riktning mot effektiv konkurrens.  

4.3.1 Tillräcklig marknadsdynamik saknas på marknaderna Fast 
tillträde och Fast samtalsoriginering 

När det gäller Fast tillträde och Fast samtalsoriginering har marknadsandelarna 
för TeliaSonera, som i PTS beslut den 18 februari 2005 och den 6 juli 2004 ut-
pekats som ett företag med ett betydande inflytande, inte förändrats i någon 
betydande mån.101  

Det finns en utveckling på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster som 
innebär att vissa slutanvändare överger sina abonnemang för fasta telefoni-
tjänster och istället uppgraderar sin bredbandstjänst eller kabel-TV-tjänst med 
telefoni alternativt utnyttjar sin mobiltelefonitjänst även för samtal från 
hemmet eller arbetet. Slutanvändarna har dock generellt sett varit trögrörliga.  

Minskningen av efterfrågan på abonnemang för fasta telefonitjänster har med-
fört minskad efterfrågan på Fast tillträde och därmed också på Fast samtalsori-
ginering. Därmed minskar även förutsättningarna för dynamik på dessa mark-
                                                 
101PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, a och 04-6944/23, a respektive PTS 
beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04/6947/23, a 



86(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

nader. Emellertid ser PTS att det på längre sikt kommer att ske en utveckling 
där grossistmarknaderna för fasta och mobila telefonitjänster konvergerar. När 
så sker kommer det att finnas förutsättningar för en ökad marknadsdynamik på 
den konvergerade marknaden. PTS bedömer dock att marknadsdynamiken på 
marknaderna Fast tillträde och Fast samtalsoriginering under tiden fram till 
PTS nästa marknadsanalys inte kommer att öka i en tillräcklig omfattning.  

Marknaderna Fast tillträde och Fast samtalsoriginering karaktäriseras av höga 
och varaktiga inträdeshinder till följd av behovet av skalfördelar, hög 
kundtäthet och storleken på de investeringar som krävs för att dra nytta av 
skalfördelar och hög kundtäthet. Eftersom det finns ett behov av att uppnå en 
hög kundtäthet skapar slutanvändarnas trögrörlighet ytterligare svårigheter för 
nya operatörer att träda in på marknaden och för redan etablerade operatörer 
att expandera. Det finns i nuläget inte heller några tecken på att de strukturella 
och övriga förhållanden som hindrar uppkomsten av effektiv konkurrens på 
dessa marknader kommer att minska i betydelse fram till nästa marknadsanalys.  

PTS finner att den marknadsdynamik som förekommer är relativt låg och att 
marknaderna Fast tillträde och Fast samtalsoriginering inte har uppvisat tecken 
på en sådan marknadsdynamik att de inom ett rimligt tidsperspektiv, dvs. åt-
minstone fram till PTS nästa revidering av marknadsanalyserna, kan förväntas 
komma att utvecklas mot effektiv konkurrens om inte en sådan utveckling 
underlättas genom förhandsreglering.  

4.3.2 Tillräcklig marknadsdynamik saknas på marknaden Fast 
samtalsterminering 

PTS ser på längre sikt en utveckling där grossistmarknaderna för fasta och 
mobila telefonitjänster konvergerar. När så sker kommer det att finnas för-
utsättningar för en ökad marknadsdynamik på den konvergerade marknaden. 
PTS bedömer dock när det gäller Fast samtalsterminering i individuella 
allmänna telefonnät att det i tiden fram till PTS nästa marknadsanalys inte 
kommer att utvecklas några substitut till Fast samtalsterminering. PTS be-
dömer således att det även fortsättningsvis kommer att saknas tillräckliga 
förutsättningar för konkurrens och därmed för marknadsdynamik på mark-
naden Fast samtalsterminering. 

I likhet med vad som gäller för marknaderna Fast tillträde och Fast samtals-
originering finner PTS att det på marknaden Fast samtalsterminering saknas en 
sådan dynamik som medför att marknaden kan komma att utvecklas mot en 
effektiv konkurrens inom ett rimligt tidsperspektiv. 
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4.3.3 Tillräcklig marknadsdynamik finns på marknaden 
Samtalstransitering  

Beräkningen av TeliaSoneras marknadsandel som låg till grund för PTS beslut 
den 6 juli 2004102 är hänförlig till en samtalsförmedlingsmarknad med en vidare 
avgränsning än den i detta beslut avgränsade marknaden Samtalstransitering. 
PTS finner att tillgängligt dataunderlag är tillförlitligt även för beslut gällande 
den nya avgränsningen av marknaden Samtalstransitering.  

PTS har utifrån de uppgifter som lämnats in till Svensk Telemarknad iden-
tifierat följande företag som transiterande operatörer under perioden 2003-
2007: TeliaSonera, Telenor, Verizon, Dataphone och RSL COM. Den mest 
markanta förändringen av marknadsandelar under perioden står Verizon för, 
då företaget har transiterat samtalstrafik i sitt nät åt några enstaka kunder varav 
någon eller några med betydande trafikvolymer. TeliaSonera har haft en 
marknadsandel på marknaden Samtalstransitering om cirka 70 procent, den har 
dock sjunkit och uppgick år 2007 till cirka 50 procent främst till följd av att 
Verizons marknadsandel ökat. 

PTS noterar att det i de uppgifter som lämnats in till PTS till viss del ingår 
trafik som inte är hänförlig till den inhemska marknaden Samtalstransitering. 103 
Omvänt ser PTS att vissa trafikvolymer, exempelvis nummerinhyrning, inte har 
rapporterats in till Svensk Telemarknad. PTS tar i sin analys hänsyn till dessa 
förhållanden. Dock påverkar förhållandena inte PTS slutsats i fråga om 
bedömningen av marknaden.  

Den trafik som transiteras kan relativt enkelt och snabbt styras om mellan 
operatörer varför marknadsandelar snabbt kan förändras, i synnerhet då vissa 
operatörer transiterar stora volymer åt några få operatörer. Den för PTS 
tillgängliga statistiken indikerar att det på kort tid kan ske stora förändringar av, 
och fluktuationer i, respektive operatörs marknadsandelar för samtals-
transitering, vilket kan uppfattas som att marknaden kännetecknas av en hög 
grad av dynamik. Därtill kommer att det finns flera operatörer som skulle 
kunna börja tillhandahålla transit eftersom de har stora samtalsvolymer, direkt-
förbindelser med ett flertal operatörer och tillgång till geografiskt utsträckta 
nät. 

                                                 
102 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, c 
103 Tele2 har under beredningen av detta ärende reviderat de uppgifter om transitvolymer som företaget 
tidigare har skickat in som underlag för Svensk Telemarknad 2007. Revideringen innebär att den uppgift 
om transitvolym för 2007 som PTS har använt som underlag inte längre ska ingå som underlag eftersom 
volymen avser internationell trafik som originerar och terminerar utanför Sverige men som transporteras i 
företagets nät. 
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Direktförbindelser kan, som tidigare beskrivits under avsnitt 3.5.4, vara ett 
alternativ till transit vid tillräckliga samtalsvolymer samtidigt som nummer-
inhyrning är ett alternativ för exempelvis mindre operatörer, se avsnitt 3.5.3. 
Dessa alternativ till transitering indikerar också att marknaden kännetecknas av 
dynamik. Marknaden är inte statisk utan kan variera, såväl volymmässigt som 
strukturellt, till följd av att operatörer väljer bland de olika alternativ som finns. 
Exempelvis minskar antalet operatörer med vilka en operatör potentiellt måste 
ha direktförbindelse med om en eller flera operatörer väljer nummerinhyrning 
som ett alternativ. Detta leder i sig till att behovet av specifika direktför-
bindelser operatörer emellan minskar i antal.   

PTS finner således att inträdeshindren på marknaden Samtalstransitering inte 
är oövervinnliga för operatörer som bedriver verksamhet på 
slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster. Vidare bedömer PTS mot 
bakgrund av den konstaterade förändringen vad gäller marknadsandelarnas för-
delning mellan olika operatörer att det finns potential för en ökad marknads-
dynamik under tiden fram till PTS nästa marknadsanalys. Transittrafikens 
rörlighet antyder också att marknadsdynamik finns. PTS anser därför 
sammantaget att övervägande skäl talar för att det finns förutsättningar för en 
sådan dynamik på marknaden Samtalstransitering att den kan utvecklas mot en 
långsiktigt hållbar konkurrens utan en förhandsreglering. PTS finner således att 
marknaden Samtalstransitering inte ska bli föremål för förhandsreglering i detta 
beslut.  

Konsekvenserna för tidigare fattade beslut till följd av att marknaden 
Samtalstransitering nu inte längre ska bli föremål för förhandsreglering framgår 
av avsnitt 10. 

4.3.4 Konsekvenser av en avreglering av marknaden 
Samtalstransitering 

TeliaSonera fortsätter att sälja transitering med kaskadavräkning 

Den första delen av PTS konsekvensanalys bygger på antagandena att 
TeliaSonera fortsätter att tillhandahålla transitering och kaskadavräkning, men 
att företaget eventuellt kan komma att ändra sin prissättning. Antagandet 
baseras på att TeliaSonera har fasta kostnader vilka företaget tjänar på att få 
täckning för.104 Dessutom minskar den fasta telefonitrafiken, vilket bedöms 
frigöra kapacitet i TeliaSoneras nät. Det framstår också som mindre sannolikt 
att TeliaSonera skulle ha möjlighet att skala ned stationskapacitet för att på så 
sätt minska sina kostnader. Så länge TeliaSonera tjänar på att erbjuda 

                                                 
104 TeliaSonera har under beredningen av detta ärende uppgett sig ha för avsikt att fortsätta att sälja 
transiteringstjänster. 
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transitering till andra operatörer får företaget antas vilja fortsätta att transitera 
samtal.  

Höjda priser för transitering kan påverka mindre operatörer 

Om priset för transitering ökar påverkas marknadsförutsättningarna jäm-
förelsevis mer för de mindre operatörerna än för de större. De mindre opera-
törerna har ett större behov av transitering för att deras slutanvändare ska 
kunna nå slutanvändare i andra operatörers nät. De större operatörernas behov 
av transitering är mindre till följd av att de dels har flera direktförbindelser 
mellan varandra, dels i en högre utsträckning transporterar egen trafik i eget 
nät.  

PTS bedömer att en fördubbling av priset på transitering kan få stor påverkan 
på ett tjugotal mindre operatörer av de hundratalet operatörer som är 
verksamma inom fast telefoni, dvs. prisförändringen får konsekvenser i en 
storleksordning motsvarande tio procent eller mer av operatörens årsomsätt-
ning. 105 De operatörer för vilka en fördubbling av transiteringspriset skulle få 
stor påverkan är förhållandevis små och har tillsammans en marknadsandel 
som uppgår till drygt en procent av marknaden Fast tillträde.106  

Vidare bedömer PTS att en femfaldig ökning av transiteringspriset kan ha stor 
påverkan på cirka tjugofem operatörer. För de operatörer som är mellanstora 
eller stora får en femfaldig prisförändring dock endast liten påverkan.  

Konkurrensen på transiteringsmarknaden kan förbättras efter avreglering 

Tvärt emot vad vissa operatörer har framfört i yttranden till PTS, pekar PTS 
analys i riktning mot att konkurrenssituationen på marknaden Samtalstransitering 
kan komma att förbättras efter en avreglering. Avregleringen kan leda till att 
fler operatörer ser affärsmöjligheter i att börja tillhandahålla transitering i en 
större skala jämfört med idag. Konkurrensen kan också förbättras genom att 
operatörerna investerar i egen infrastruktur i större utsträckning och på så sätt 
blir mer självförsörjande när det gäller överföring av samtal.  

Ett högre pris på transit kan leda till ett ökat konkurrenstryck på marknaden 
Samtalstransitering, exempelvis genom att en alternativ leverantör erbjuder 
transitering eller genom att en operatör optimerar nyttjandet av sitt nät genom 
att ta emot och terminera en annan operatörs trafik i sitt egna nät (nummerin-
hyrning). Nummerinhyrningstjänster är mer utvecklade än transitering och mer 

                                                 
105 Att prishöjningen påverkar operatörernas omsättning är beräknat utifrån antagandet att operatörerna 
inte alls överför prishöjningen till slutkunderna.  
106 Deras sammanlagda marknadsandel är beräknad på antal abonnemang med statistik från Svensk 
Telemarknad 2007, PTS-ER-2008:15. 
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avtalsbundna (vanligtvis tecknas avtal på ett antal år). Dessa tjänster kan därför 
antas vara mer lönsamma än transitering för de nätägande operatörerna och 
volymmässigt inte lika lättrörliga.  

Om avregleringen leder fram till ett högre pris på transitering jämfört med 
nuvarande prisnivå ökar förutsättningarna för andra operatörer att med 
lönsamhet börja sälja transitering eller nummerinhyrning.  

Prissättningen av transitering kan bli mer marknadsmässig efter en avreglering 

De övriga operatörerna nyttjar TeliaSoneras nät när deras egen kapacitet i 
direktförbindelser med andra operatörer än TeliaSonera inte räcker till, exem-
pelvis under så kallad bråd timme. Den nuvarande regleringen har således inte 
fört med sig en parallelletablering av sådan infrastruktur att operatörernas 
direktförbindelser har tillräcklig kapacitet även under högtrafik. Detta kan 
betraktas som en brist ur säkerhets- och redundanshänseende107.  

Det förekommer även att operatörer övergår till att köpa transitering av 
TeliaSonera när affärsrelationer med andra operatörer har brutits på grund av 
avtalsbrott, exempelvis vid uteblivna betalningar. 

PTS finner att de främsta anledningarna till att det inte finns fler öppna 
erbjudanden på marknaden Samtalstransitering idag står att finna i dels 
fördelen för en operatör att använda TeliaSonera för transitering vid 
exempelvis overflow, dels förhållandet att den reglerade prisnivån försämrar 
möjligheterna att erbjuda transit med lönsamhet.  

Idag sker nyttjandet av TeliaSoneras transiteringstjänst till det reglerade transit-
priset. Priset är detsamma oavsett trafikbelastning och i princip oavsett 
ekonomisk risk i relation till en viss operatör. På en avreglerad marknad 
uppstår ökade möjligheter för andra operatörer att prissätta transitering vid 
högtrafik eller hög risk på ett mer marknadsmässigt och effektivt sätt.  

Under beredningen av detta ärende har några operatörer framfört att den 
gällande regleringen av transitmarknaden medför en (effektiv) samordning av 
kreditriskpremier och att en avreglering skulle leda till finansieringsproblem 
eftersom olika kreditriskpremier kommer att tillämpas av olika operatörer. 
Operatörerna har även framfört att en avreglering kommer att leda till fler 
bilaterala avtalsrelationer som en följd av att TeliaSoneras skyldighet att 
tillhandahålla  kaskadavräkning upphör. 

                                                 
107 Redundans byggs in i elektroniska kommunikationsnät för att tillgodose kraven på hög tillförlitlighet. 
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PTS finner, som redan nämnts, det vara sannolikt att TeliaSonera kommer att 
fortsätta att erbjuda en transittjänst med kaskadavräkning, men att denna tjänst 
eventuellt förändras. En sådan förändring kan innebära att kreditriskpremien i 
ett trafikavtal förändras från att vara generell till att spegla den specifika 
finansiella risken i varje affärsrelation. På en marknad där etableringshindren 
inte behöver sänkas genom förhandsreglering är det upp till marknaden att 
avtala om pris på produkter och tjänster vari bland annat kreditriskpremier kan 
ingå.  

Skyldighet om kaskadavräkning behövs inte för att uppnå ökad konsumentnytta 

Flera operatörer har under beredningen av detta ärende uttalat att förutsätt-
ningarna för nya operatörer att etablera sig på den svenska slutkundsmark-
naden för fasta telefonitjänster påtagligt kommer att försämras om TeliaSonera 
upphör att erbjuda kaskadavräkning.108 Försämringen skulle vara en 
konsekvens av att varje operatör i avsaknad av tillgång till kaskadavräkning 
måste ingå avtal med samtliga operatörer.  

                                                

PTS analyserar därför även tänkbara konsekvenser av att TeliaSonera efter en 
avreglering av transiteringsmarknaden skulle upphöra med att erbjuda 
kaskadavräkning.  

Syftet med den skyldighet som PTS ålade TeliaSonera i beslut den 6 juli 2004 
att tillhandahålla kaskadavräkning var att sänka inträdeshindren på marknaden. 
Genom kaskadavräkning kan transaktionskostnaderna minskas jämfört med en 
situation där en operatör måste förhandla och ingå avtal om avräkning med 
samtliga operatörer. 

PTS anser att de investeringar i infrastruktur som karakteriserar marknaden 
och de kostnader för exempelvis marknadsföring och försäljning som krävs för 
att vara verksam på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster och för att 
nå tillräckliga trafikvolymer utgör ett betydligt större inträdeshinder än trans-
aktionskostnaderna för att teckna avtal med marknadens operatörer.109 En 
nytillträdande operatörs möjlighet till kaskadavräkning kan därför enligt PTS 
inte antas sänka de sammanlagda inträdeshindren i en sådan omfattning att 
konkurrensförhållandena och slutkundsmarknaden avsevärt påverkas i 
avsaknad av kaskadavräkning.  

 
108 Vid kaskadavräkning begär den terminerande operatören betalt av den transiterande operatören för 
termineringen och den transiterande operatören begär i sin tur ersättning av den köpande operatören, se 
prop. 2002/03:110 s. 198. 
109 Jämför exempelvis kostnader för att ingå avtal om avräkning med 30 operatörer (30* 3timmar*1 500 
SEK/timmer (konsultarvode) = 135 000 SEK) med kostnader för marknadsföring vid tecknande av 
kundavtal för 10 000 kunder (10 000 bärbara telefoner (bortskänkes till kund)*150 SEK = 1 500 000 
SEK). 
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Dessutom har PTS i sin tillsynsverksamhet på senare tid uppmärksammat att 
det förekommer att operatörer som har samtrafikavtal eller avtal om 
direktavräkning110 med en annan operatör, väljer att säga upp det befintliga 
avtalet och övergå till kaskadavräkning via TeliaSonera när det uppstår 
osäkerhet i fråga om motpartens betalningsförmåga. När operatörerna har 
övergått till transitering och kaskadavräkning via TeliaSonera har kreditrisken 
överförts på TeliaSonera. PTS anser att ett sådant bruk av möjligheten till 
kaskadavräkning saknar koppling till såväl förbättrad konkurrens som 
konsumentnytta.  

Avreglering leder troligtvis till mer investeringar 

Oavsett vilket antagande som har gjorts i fråga om kaskadavräkning, anser PTS 
att andra operatörer kan komma att se ökade affärsmässiga möjligheter för att 
börja sälja transitering om avregleringen leder fram till ett relativt sett högt pris 
på transitering. En alternativ transiterande operatör behöver då sannolikt 
investera i ett antal direktförbindelser och eventuell tillhörande utrustning. 
Därtill behövs viss annan utrustning för fakturering. Underhåll och drift liksom 
viss extra personal för att hantera försäljningen blir också nödvändig.  

Befintliga operatörer antas även fortsättningsvis komma att välja att köpa viss 
transitering från TeliaSonera. Om någon ny transiterande operatör etableras, 
kommer operatörerna sannolikt att köpa såväl av TeliaSonera som av den nya 
leverantören.  

Om en ny transitleverantör etableras kommer de operatörer som väljer att 
köpa transiteringstjänster av denne sannolikt att behöva etablera ett antal ytter-
ligare direktförbindelser med den nya transiterande operatören. Hur stort antal 
direktförbindelser de väljer att etablera beror på operatörernas trafikvolym. För 
en genomsnittlig mindre operatör bedöms behovet av ytterligare direktförbin-
delser uppgå till endast några stycken. Mellanstora och större operatörer har 
dock i stor utsträckning redan direktförbindelser med de andra mellanstora och 
större operatörerna. Utöver kostnader för direktförbindelser för att övergå till 
en ny transiterande operatör tillkommer kostnader för att ingå avtal om 
samtrafik.  

Den tekniska utvecklingen går mot att transitering tillhandahålls via ip-baserad 
teknik.111 Nyttjandet av en sådan teknisk lösning bedöms vara mer kostnads-
effektiv än nuvarande teknisk lösning för transitering. En indirekt effekt av en 
                                                 
110 Genom direktavräkning regleras termineringsersättningen vid transitering direkt mellan den köpande 
och den terminerande operatören, se prop. 2002/03/110 s. 198. 
111 PTS har i andra sammanhang bedömt att ip-teknik kommer att utgöra huvuddelen i det så kallade 
core-nätet från och med 2014. Se exempelvis Cost results of LRIC Hybrid Model version 6.1 i PTS 
ärende med dnr 08-9887/23. 
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ökning av kostnaderna på transitmarknaden skulle kunna vara påverkan på all-
ip-näten. I yttranden från operatörerna under beredningen av detta ärende har 
det framförts att de ökade kostnader och investeringsbehov som en avreglering 
av marknaden Samtalstransitering ger upphov till kommer att ta sådant kapital i 
anspråk som skulle ha behövts för framtida investeringar för en övergång till 
ip-baserad teknik.  

PTS finner att det är sannolikt att utvecklingen på en konkurrensutsatt transi-
teringsmarknad kommer att ge utrymme för de investeringar som krävs för den 
teknik och de tjänster som efterfrågas. Avregleringen kan snarare komma att 
driva på utvecklingen mot så kallad all-ip. De investeringar som en avreglering 
av marknaden Samtalstransitering kan ge upphov till kommer sannolikt att avse 
ip-baserad teknik av två skäl. För det första är det i den teknik som 
nyinvesteringar generellt sett görs idag. För det andra är investeringar i ip-
baserad teknik mindre kostsamma än investeringar i PSTN-teknik.  

Avreglering ger inte märkbara effekter för slutanvändarna 

PTS finner det sannolikt att effekten på slutanvändarnivå av en avreglering av 
marknaden Samtalstransitering inte blir särskilt märkbar även om den leder till 
större prishöjningar i grossistledet. Höjningar av priset på transitering slår 
sannolikt inte igenom med en höjning av minutpriset för fast telefoni på slut-
användarnivå i någon större omfattning. Skälet till detta är främst förhållandet 
att transitering utgör en relativt liten del av den totala trafikvolymen  
(10-50 procent beroende på operatör).112 Tillsammans med förhållandet att 
operatörerna i slutanvändarledet kan höja priset för all samtalstrafik, och inte 
endast transiterad samtalstrafik, leder den relativt lilla andelen av transiterade 
samtal till att en eventuell transferering av prisökningen inte blir särskilt 
påtaglig för slutanvändarna. Om priset för transitering fördubblades och hela 
prisökningen överfördes till slutanvändarledet skulle det leda till att 
årskostnaden för en genomsnittlig slutanvändare (hushåll eller företag) ökade 
med cirka 31 kronor.113  

Operatörernas möjligheter att höja slutanvändarnas priser begränsas dock av 
det konkurrenstryck som finns på slutkundsmarknaden för fasta telefoni-
tjänster. Om en slutanvändare anser att en höjning av priset på telefonsamtal är 
stor kommer denne troligtvis att försöka byta operatör. Möjligheten att byta 
operatör bedöms av PTS vara tillgodosedd på såväl regional som lokal nivå.114 
                                                 
112 Dataunderlag inhämtat inför Svensk Telemarknad 2007 och till intern, ej publicerad, rapport om 
trafikflöden 2006, ur PTS ärende med dnr 06-5000. 
113 Resonemanget bygger på ej publicerat dataunderlag som inhämtats inför Svensk Telemarknad 2008, 
dnr 09-5847. 
114 Dataunderlag från TeliaSonera i svar på PTS enkät om samtrafik 2008 (ej publicerat ), ur PTS ärende 
med dnr 07-13211. 



94(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

Dessutom står de operatörer för vilka avsevärda höjningar av transiterings-
priset skulle få stor påverkan för en liten del av marknaden Fast tillträde.  

Sammanfattningsvis anser PTS följaktligen att effekterna av en avreglering av 
marknaden Samtalstransitering inte får märkbara effekter för slutanvändarna, 
oavsett om kaskadavräkning fortsättningsvis kommer att ingå som en del i 
transiteringen eller inte. 

4.4 Den relativa effekten hos konkurrenslagstiftning 
och kompletterande förhandsreglering – det tredje 
kriteriet 

4.4.1 Alternativ inom den generella konkurrensrätten ska saknas 

Vad avser det tredje kriteriet har PTS att bedöma om den generella konkur-
renslagstiftningen och eventuell befintlig kompletterande förhandsreglering är 
tillräckligt effektiv för att åtgärda konkurrensproblem på marknaderna Fast 
tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering.  

4.4.2 Oväsentligt om konkurrensreglerna kan tillämpas eller inte 

För att utesluta LEK:s tillämpning vad avser konkurrensförhållandena på 
marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
är det inte tillräckligt att konstatera att konkurrenslagen (2008:579) i det 
enskilda fallet kan vara tillämplig på ett identifierat konkurrensproblem. Det 
beror på att konkurrenslagen i sin helhet är tillämplig på alla marknader för 
elektronisk kommunikation, oavsett om dessa kan bli föremål för ingripanden 
enligt LEK eller inte.  

Förhållandet att konkurrensreglerna med framgång har tillämpats i ett enskilt 
fall, kan inte tas till intäkt för att konkurrensreglerna kan lösa alla de konkur-
rensproblem som kan uppstå på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsorigi-
nering och Fast samtalsterminering. Orsaken är att det därutöver kan finnas 
ytterligare behov av möjligheter att ingripa för att främja uppkomsten av kon-
kurrens eller för att kompensera de missförhållanden som en snedvriden kon-
kurrenssituation medför. Emellertid ska de fall där en tillämpning av konkur-
rensreglerna eller kompletterande förhandsreglering har visat sig vara effektiv i 
ett visst ärende beaktas av PTS i samband med att myndigheten överväger att 
reglera marknader.  

Den fråga som således ska ställas vid bedömningen av tredje kriteriet är om det 
utöver de generella konkurrensreglerna finns ett behov av kompletterande sektors-
specifik reglering.    
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4.4.3 Förhandsreglering ger fördelar som konkurrensrätten inte ger  

Konkurrenslagens bestämmelser är ofta inte lika effektiva som LEK:s när det 
gäller möjlighet att skapa bättre konkurrensförutsättningar på en marknad där 
avsaknaden av fungerande konkurrens är en följd av marknadens strukturella 
problem. 

Ett ingripande med stöd av en tillämpning av konkurrensreglerna förutsätter 
att ett företag har missbrukat sin dominerande ställning (2 kap. 7 § konkurrens-
lagen), dvs. att ett redan inträffat konkurrensproblem kan bevisas. 
Konkurrenslagens förbudsregler kan således inte användas till att på förhand 
ställa upp skyldigheter eller handlingsregler i syfte att komma till rätta med ett 
potentiellt konkurrensproblem. LEK ger å sin sida möjlighet till ingripande 
med förhandsreglering som är utformad för att även potentiella 
konkurrensproblem ska kunna undanröjas.  

En utredning enligt konkurrensreglerna av huruvida ett företag missbrukat en 
dominerande ställning är omfattande och tidskrävande. Eftersom marknaderna 
Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering präglas av en 
i hög grad snabb teknikutveckling, är det för att uppnå största möjliga effek-
tivitet av ingripandet nödvändigt att det finns verktyg för att snabbt komma 
tillrätta med konkurrensproblemet. Tidsfaktorn kan på marknaderna Fast 
tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering vara av avgörande 
betydelse för mindre företags möjlighet att vara verksamma på marknaden. 
Efter en förhandsreglering med stöd av LEK ökar förutsättningarna för att 
skyndsamt åtgärda konkurrensproblem. 

En annan fördel med förhandsreglering med stöd av LEK är att den skapar 
förutsägbara spelregler på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering 
och Fast samtalsterminering och ger möjlighet för företagen att på förhand 
känna till vilka skyldigheter och rättigheter, bland annat vad gäller villkor för 
tillgång till grossistprodukter och tillgång till det rikstäckande kopparbaserade 
accessnätet, som de kan räkna med. Det är av avgörande vikt för företagen att 
på förhand känna till dessa förutsättningar för att kunna fatta rationella beslut 
om etableringar och investeringar.  

4.4.4 Den generella konkurrensrätten är inte tillräcklig 

Av det som anförts i det föregående avsnittet finner PTS att enbart de 
generella konkurrensreglerna inte är tillräckliga för att nå det resultat som efter-
strävas på marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtals-
terminering. Däremot erbjuder LEK redskap för att åstadkomma de efter-
strävade resultaten genom möjligheten att kunna införa särskilt anpassade reg-
leringar som på förhand slår fast företagens spelregler, i synnerhet vad gäller 
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tillgång till konkurrenters infrastruktur. PTS finner därför att marknaderna Fast 
tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering ska bli föremål 
för förhandsreglering. Samtidigt ska framhållas att en felaktig utformning eller 
tillämpning av särlagstiftning kan skapa snedvriden konkurrens och ineffektiva 
investeringsbeslut, varför en reglering med stöd av LEK måste vara väl avvägd. 
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5 Företag med betydande inflytande  

 
Fastställande av företag med betydande inflytande 

 

 

PTS fastställer med stöd av 8 kap. 6 § LEK att TeliaSonera och dess berörda 
dotterbolag (TeliaSonera) har ett betydande inflytande på de i detta beslut 
avgränsade marknaderna 

• Fast tillträde  

• Fast samtalsoriginering, och 

• företagets individuella marknad Fast samtalsterminering. 
 

 

 

5.1 Betydande inflytande finns om företaget kan 
uppträda oberoende 

I avsnitt 4 fann PTS att marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och 
Fast samtalsterminering har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa 
skyldigheter enligt LEK på företag på marknaderna. Sådana skyldigheter blir 
emellertid endast aktuella om det inte råder effektiv konkurrens på marknaden. 
I detta avsnitt prövar PTS med stöd av 8 kap. 6 § andra stycket LEK om 
TeliaSonera har ett betydande inflytande på de marknader som enligt detta 
beslut ska bli föremål för förhandsreglering.  

Enligt 8 kap. 7 § första stycket LEK ska ett företag anses ha ett betydande infly-
tande om det, antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning av 
sådan ekonomisk styrka att det i betydande omfattning kan uppträda oberoende av 
sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna. 

5.1.1 Det är företagets marknadsmakt som avgör 

Ett företag utgör enligt 8 kap. 6 § andra stycket det subjekt vars inflytande på en 
marknad ska bedömas.115  

                                                 
115 I artikel 2 b) i tillträdesdirektivet definieras en operatör som ett företag som tillhandahåller eller som har 
auktorisation för att tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande facilitet. I 1 kap. 7 § 
LEK definieras en operatör som den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunika-
tionsnät eller tillhörande installation. Definitionen av begreppet operatör i LEK innebär enligt förarbe-
tena ett förtydligande i förhållande till definitionen i tillträdesdirektivet genom att det klargörs att det är 
innehavet av eller rådigheten över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation som gör att 
en aktör omfattas av operatörsbegreppet, se prop. 2002/03:110 s. 359. 
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Definitionen i 8 kap. 7 § LEK av företag med betydande inflytande är avsedd att 
överensstämma med konkurrenslagens definition av dominerande ställning, vilket 
medför att PTS ska göra sin bedömning av ett företags ställning mot bakgrund 
av den konkurrensrättsliga praxis som förekommer på området.116 

Begreppet företag i den mening som avses i de EG-rättsliga och svenska kon-
kurrensreglerna omfattar en ekonomisk enhet som består av en enhetlig orga-
nisation med personal samt materiella och immateriella tillgångar, vilken på ett 
varaktigt sätt strävar efter att uppnå ett bestämt ekonomiskt mål.117 Ett moder-
bolag som kontrollerar sina dotterbolag anses ingå i samma ekonomiska enhet 
som dotterbolagen när dessa inte utövat någon självständighet när det gäller att 
bestämma sina marknadsbeteenden utan endast verkställt moderbolagets 
instruktioner.118  

I ett företag kan således flera juridiska personer ingå. Samtliga dessa juridiska 
personer behöver inte, i vart fall inte direkt, bedriva verksamhet på den 
marknad som är aktuell för förhandsreglering. De juridiska pesoner inom 
respektive företag som PTS nu ålägger skyldigheter är de som bedriver 
verksamhet på respektive marknad, som moderbolag eller som dotterbolag.  

5.1.2 Marknadsandelarna över tid har stor betydelse 

I kommissionens riktlinjer anges ett antal indikatorer som myndigheterna ska 
beakta vid bedömningen av huruvida det förekommer företag med betydande 
inflytande.119 Av dessa indikatorer är det marknadsandelarnas fördelning som till-
mäts störst betydelse. För att ett företag ska anses ha betydande inflytande är 
det därtill viktigt att dess marknadsandel är stabil över tiden. Även om ett företag 
har en hög marknadsandel kan det finnas motverkande förhållanden som talar för 
att företaget likväl kan sakna betydande inflytande.  

Enligt etablerad rättspraxis medför förhållandet att ett företag har en mark-
nadsandel som överstiger 50 procent att det finns en presumtion för att 

                                                 
116 Se prop. 2002/03:110 s. 276 och 404. Det framgår även av kommissionens rekommendation av den 
17 december 2007 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området för elektronisk 
kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (2007/879/EG), p. 3. 
117 Se 3 § konkurrenslagen (2009:579) samt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Vad avser praxis, se 
bland annat Akzo v kommissionen, Förstainstansrättens dom den 12 december 2007 i mål nr T-112/05, p 
57. Avgörandet har överklagats till Europeiska domstolen, C-97/08, där det ännu inte avgjorts.   
118 Se bland annat Viho v kommissionen, Europeiska domstolens dom den 24 oktober 1996 i mål nr C-
73/95, p. 16. 
119 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(2002/C 165/03)  
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företaget har ett betydande inflytande. Ett företag med en stor marknadsandel 
kan förutsättas ha betydande marknadsinflytande om dess marknadsandel har 
varit stabil under en längre tid.120 

5.2 Företaget TeliaSonera är vertikalt integrerat 
TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249, är moderbolag i TeliaSonera-koncernen I 
koncernen ingår även juridiska personer som exempelvis TeliaSonera Sverige 
AB, org.nr 556430-0142, TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 
TeliaSonera Skanova Access AB, org.nr 556446-3734, och Sergel Kredittjänster 
AB, org.nr 556264-8310. Samtliga dessa juridiska personer är helägda dotter-
bolag till TeliaSonera AB samt och bedriver operativ verksamhet inom den 
svenska koncernen.  

TeliaSonera AB äger det fasta nätets aktiva tillgångar och förfogar över det 
svenska fasta nätets telestationer, master och tunnlar. TeliaSonera svarar i 
Sverige även för bland annat produktionsverksamheten för tjänster i fasta nät 
till dotterbolaget TeliaSonera Sverige AB och för grossisttjänster som säljs 
genom TeliaSonera Networks AB. 

TeliaSonera Sverige AB svarar för all slutkundsförsäljning av fasta och mobila 
tjänster. Bolaget köper nätprodukter för sin verksamhet från såväl TeliaSonera 
AB som TeliaSonera Networks Sales AB och TeliaSonera Mobile Networks 
AB. 

TeliaSonera Network Sales AB tillhandahåller på moderbolagets uppdrag 
oreglerade och reglerade fasta nätprodukter såsom bitströmstillträde121, 
telefoniabonnemang till grossistkunder och samtrafik till andra operatörer. 

TeliaSonera Skanova Access AB äger de passiva tillgångarna i företagets 
svenska fasta nätet (såväl accessnät som transportnät), dvs. bolaget äger bland 
annat ledningar av koppar, fiber, koaxialkabel samt stolpar, kanalisation och 
korskopplingar för teleledningar. Vidare erbjuder bolaget koppar- och 
fiberprodukter i det svenska nätet till försäljning på grossistnivå till externa 
operatörer samt till TeliaSonera AB. På moderbolagets uppdrag erbjuder även 
TeliaSonera Skanova Access samlokalisering och inplacering av utrustning. 

                                                 
120 Kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i 
enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(2002/C 165/03) 
121 Tillträde via bitström innebär att operatören får ett fysiskt tillträde till en överlämningspunkt för 
överlämning av bitströmsaccesser i anslutning till accessnät och transportnät. Den operatör som väljer 
bitström köper en anslutning på transmissionsnivå för överföring av data. Den operatör som äger nätet 
producerar dataöverföringen med sin aktiva utrustning.  
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Sergel Kreditjänster AB bedriver verksamhet inom fakturering och ersättning 
av betalsamtal. 

TeliaSonera är resultatet av ett samgående mellan svenska Telia och finska 
Sonera. I och med samgåendet, som ägde rum 2002, slogs två av de största 
telekommunikationsföretagen i Norden samman och bildade den största 
telekommunikationskoncernen i Norden och Baltikum med marknadsandelar 
även i Eurasien, Ryssland och Turkiet. TeliaSonera finns i 20 länder, inklusive 
intressebolag.122 

PTS finner att TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag ingår i ett och 
samma företag till följd av TeliaSonera AB:s kontroll över dotterbolagen.123 Det 
är således TeliaSonera AB:s och dess berörda dotterbolags totala marknads-
makt som ska ligga till grund för bedömningen av deras inflytande på mark-
naden. I det följande kommer TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag 
tillsammans att betecknas som TeliaSonera. PTS anser även att TeliaSonera AB 
tillsammans med berörda dotterbolag ska vara adressater av detta.  

5.3 TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden Fast tillträde 

Det mått som PTS använder för att mäta marknadsandelar vad avser Fast till-
träde är andelen av antalet anslutna slutanvändare till det allmänna telefonnätet via 
en fast nätanslutningspunkt (avsett teknik för anslutningen). Andelen av antalet 
anslutna slutanvändare kan mätas antingen via antal talkanaler eller via antal 
abonnemang. TeliaSoneras andel av marknaden Fast tillträde var 82 procent 
räknat i antal talkanaler respektive 68 procent räknat i antal abonnemang år 
2008.124  

Trots en något sjunkande andel av både antal abonnemang och antal talkanaler 
över åren, överstiger TeliaSoneras marknadsandel på marknaden Fast tillträde 
således i en avsevärd omfattning den andel som krävs för en presumtion för att 
ett betydande inflytande ska föreligga. 

En bedömning utifrån TeliaSoneras marknadsandel om 68 procent i 
abonnemang räknat blir dock inte rättvisande. Ytterligare 19 procent av 
abonnemangen på den marknaden är nämligen sådana som andra operatörer i 
egenskap av grossistkunder till TeliaSonera har återförsålt till slutanvändare 

                                                 
122 Svensk Telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21 
123 Se även Kammarrättens i Stockholm dom den 25 januari 2007 i mål nr 6686-06. 
124 Svensk telemarknad 2008, PTS-ER-2009:21. I avsnitt 2.2.2 har PTS redovisat operatörernas respektive 
andelar vad avser abonnemang för fasta telefonitjänster. 
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och som TeliaSonera enligt beslut den 18 februari 2005 är skyldigt att 
tillhandahålla.125  

 

Figur 9 TeliaSoneras andel av marknaden Fast tillträde 
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Ett viktigt förhållande för bedömingen av TeliaSoneras marknadsmakt är att 
företaget i stor utsträckning kontrollerar det accessnät som övriga operatörer är 
beroende av för att konkurrera på marknaden Fast tillträde. Utöver detta 
förhållande, som starkt talar för att TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden finns det andra förhållanden som talar i samma riktning. Exempel 
på sådana förhållanden är TeliaSoneras stordriftsfördelar och de höga och va-
raktiga inträdeshinder som finns på marknaden.  

Sammantaget finner PTS att TeliaSonera till följd av sin storlek på marknaden 
tillsammans med övriga förhållanden på marknaden har ett betydande 
inflytande på marknaden Fast tillträde. 

5.4 TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden Fast samtalsoriginering 

En utgångspunkt för att mäta marknadsandelar vad avser Fast samtalsorigi-
nering är andelen av antalet originerade samtalsminuter i fasta nät. Med måttet 
antalet originerade samtalsminuter uppgick TeliaSoneras andel av marknaden 

                                                 
125 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, a och b och 04-6944/23, a och b 
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till 86 procent för år 2008.126 TeliaSoneras andel av marknaden Fast samtals-
originering år 2007 är således i princip oförändrad jämfört med den marknads-
andel om cirka 82 procent127 år 2002 som låg till grund för PTS beslut den 6 
juli 2004128.  

                                                

TeliaSoneras marknadsandel på marknaden Fast samtalsoriginering överstiger i 
en avsevärd omfattning den andel som krävs för en presumtion för att ett 
betydande inflytande ska föreligga. TeliaSoneras andel har varit relativt stabil 
under lång tid. Vidare finns det andra förhållanden som talar för att 
TeliaSonera har ett betydande inflytande, exempelvis TeliaSoneras stor-
driftsfördelar och de höga och varaktiga inträdeshinder som finns på mark-
naden. Men även förhållandet att TeliaSoneras betydande inflytande på 
marknaden Fast tillträde har betydelse.  

PTS finner därför att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden 
Fast samtalsoriginering.  

5.5 TeliaSonera har ett betydande inflytande på 
marknaden Fast samtalsterminering 

5.5.1 Det finns en presumtion för att TeliaSonera har ett betydande 
inflytande 

TeliaSoneras marknad Fast samtalsterminering omfattar sådan samtals-
terminering som ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa 
samtal som upplevs ske i realtid till geografiska telefonnummer och till tele-
fonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till telefon-
nummer avsedda för personliga nummertjänster och som TeliaSonera tekniskt 
kontrollerar termineringen till, oavsett teknisk lösning för den uppringda 
slutanvändarens anslutning. På TeliaSoneras individuella marknad Fast samtals-
terminering har TeliaSonera 100 procents marknadsandel. Det finns således en 
presumtion för att TeliaSonera har ett betydande inflytande. PTS anser dock 
att det, trots TeliaSoneras monopolställning, även ska beaktas huruvida det 
finns en sådan stark motverkande köparmakt hos andra operatörer att presum-
tionen för att TeliaSonera har ett betydande inflytande inte gäller.  

 
126 Andelen är beräknat utifrån originerad trafik från direkt anslutna slutanvändare och tillhandahållen 
originering på grossistnivå. Uppgifterna bytter på data insamlad för Svensk telemarknad 2008. 
127 Andelen beräknad i PTS beslut den 6 juli 2004 bedöms vara lågt beräknad eftersom den data som 
fanns tillgänglig vid tiden för beslutet var hade brister i tillförlitlighet. PTS uppskattar att TeliaSoneras 
marknadsandel 2002 översteg 95 procent. Denna uppskattning baseras på nya beräkningar samt på 
förhållandet att TeliaSonera vid tidpunkten för beslutet hade nära 100 procents marknadsandel på 
marknaderna för tillträde till allmänna telefonnät.  
128 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, a 
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Köparna av samtalsterminering i det fasta nätet utgörs i Sverige av såväl 
fastnätsoperatörer som mobiloperatörer och där de största köparna av 
terminering för egen räkning är TeliaSonera, Tele2 och Telenor. Med tanke på 
dessa operatörers roll som de största köparna av terminering gör PTS 
antagandet att de därmed även har de största förutsättningarna att utöva 
köparmakt. I fortsättningen av detta avsnitt kommer PTS därför i sin 
bedömning av motverkande köparmakt att utgå från Tele2 och Telenor och 
deras möjligheter att utöva köparmakt. 

I det fall bedömningen skulle visa att varken Tele2 eller Telenor har en sådan 
hög grad av motverkande köparmakt att de kan påverka en operatörs 
termineringspris, förutsätter PTS att inte heller övriga köpare av fast 
samtalsterminering har möjlighet att utöva motverkande köparmakt i sådan 
omfattning att presumtionen för att TeliaSonera har ett betydande inflytande 
inte gäller. 

5.5.2 Det saknas en tillräckligt stark motverkande köparmakt 

PTS analys av om det finns motverkande köparmakt bygger på en så kallad 
modifierad Greenfield-ansats.129  

Indikationer som kan tala för att motverkande köparmakt finns 

Med motverkande köparmakt avses en situation där köparens situation på 
marknaden ger denne möjlighet att påverka villkoren för transaktionerna trots 
att säljaren är monopolist. Om motverkande köparmakt förekommer på 
marknaden Fast samtalsterminering skulle det innebära att det vore möjligt för 
köpare av terminering i fasta nät att påverka monopolistens prissättning av 
termineringsavgifter. Avsaknad av eller låg grad av motverkande köparmakt 
hos konkurrenter på en marknad pekar i sin tur mot att företaget har ett 
betydande inflytande.  

Indikatorer som kan tala för att motverkande köparmakt förekommer är 
exempelvis om det är enkelt att välja en annan leverantör, om det går att avstå 
från köp eller om marknaden kännetecknas av en koncentrerad grupp av 
köpare. 
 
Möjlighet att enkelt välja en annan operatör saknas 

Fast samtalsterminering kan endast tillhandahållas av det företag som 
kontrollerar det telefonnummer till vilket ett samtal ska termineras. Det finns 

                                                 
129 En strikt Greenfield-ansats bygger på antagandet att det inte finns någon reglering av de företag som 
har ett betydande inflytande på marknaden. En modifierad Greenfield-ansats innebär ett antagande att 
det finns en reglering av företag med betydande inflytande på andra marknader än den analyserade under 
förutsättning att sådan reglering inte är beroende av slutsatser vad gäller den analyserade marknaden.  
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följaktligen inte något alternativ för en köpare av samtalsterminering än att 
köpa av den operatör som kontrollerar det telefonnummer som den 
uppringande slutanvändaren vill ringa till.  

PTS finner därför att avsaknaden av alternativ innebär att företagen Tele2 och 
Telenor, inte kan byta leverantör för samtalsterminering, och således inte heller 
kan utöva en sådan köparmakt att det motbevisar presumtionen att 
TeliaSonera har ett betydande inflytande.  

Förhållandet att Tele2 och Telenor inte har sådan motverkande köparmakt i 
detta avseende medför enligt PTS att mindre operatörer än dessa två inte heller 
kan utöva en sådan motverkande köparmakt att presumtionen att TeliaSonera 
har ett betydande inflytande har motbevisats. Det kan enligt PTS inte antas att 
sådana mindre operatörer kan utöva en större köparmakt än vad de två största 
operatörerna, TeliaSonera inte medräknat, kan göra.   

Möjlighet att avstå från köp saknas 

Om Tele2 eller Telenor helt avstår från att köpa terminering av TeliaSonera 
riskerar de att slutanvändarna byter till en operatör som erbjuder möjligheten 
att nå slutanvändare i samtliga fasta nät. Tele2 och Telenor riskerar således att 
förlora såväl marknadsandelar som konkurrenskraft. 

PTS finner därför att det saknas möjligheter för Tele2 och Telenor att helt 
avstå från att köpa terminering av TeliaSonera. Tele2 och Telenor kan därmed 
inte utöva en motverkande köparkraft gentemot TeliaSonera av en sådan grad 
att presumtionen att TeliaSonera har ett betydande inflytande har motbevisats. 
Detta förhållande medför att inte heller övriga operatörer har sådana 
möjligheter. 

Köparnas förhandlingsstyrka inte tillräcklig 

En köpares förhandlingsstyrka beror på företagens relativa storlek, inbördes 
transaktionsförhållanden och effekter av så kallad multi-market contact.   

- Tillräcklig förhandlingsstyrka till följd av företagens relativa storlek saknas 

Ju större skillnaden är mellan två parter vad avser intäkter från försäljning av 
terminering, desto mindre sannolikt är det att förhandlingarna mellan dem 
kommer att leda till låga och reciproka termineringsavgifter.  

I en situation där de respektive operatörernas termineringsmarknader inte är 
reglerade skulle operatörer med jämförbar storlek sannolikt ingå avtal efter att 
ha nått ett jämviktsläge efter förhandling. Samtidigt skulle relativt sett mindre 
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operatörer möta större svårigheter att få igenom sina krav eller utöva realistiska 
påtryckningar.  

Mot bakgrund av att såväl Tele2 som Telenor har lägre termineringsintäkter än 
TeliaSonera i det fasta nätet ser PTS inte någon större möjlighet för Tele2 och 
Telenor att utöva en tillräckligt hög grad av motverkande köparmakt. Enligt 
PTS medför det att inte heller övriga operatörer på marknaderna Fast 
samtalsterminering har möjlighet att utöva en tillräckligt hög grad av 
motverkande köparmakt gentemot TeliaSonera. 

- Tillräcklig förhandlingsstyrka till följd av inbördes transaktionsflöden saknas 

En operatör som säljer samtalsterminering till en annan operatör är även 
köpare av samtalsterminering av samma operatör. Denna ömsesidighet, i 
synnerhet de inbördes transaktionsflödena, har betydelse för bedömningen av 
om det finns motverkande köparmakt. Om en av operatörerna har ett positivt 
nettoflöde kan det stärka operatörens förhandlingsposition i förhållande till 
motparten. 

Såväl Telenor som TeliaSonera har positiva nettoflöden, räknat i såväl kronor 
som antal terminerade samtalsminuter i fasta nät. TeliaSonera har emellertid ett 
betydligt större nettoflöde än Telenor. 

Att Telenor har ett mindre nettoflöde än TeliaSonera och att de två 
operatörerna i en förhandling är beroende av varandra för att deras respektive 
slutanvändare ska kunna nå den andres slutanvändare, leder till att PTS inte ser 
någon större möjlighet för Telenor att utöva en sådan grad av motverkande 
köparmakt att företaget har möjlighet att påverka TeliaSoneras 
termineringsavgifter i en utsträckning av betydelse. PTS förutsätter att inte 
heller övriga köpare har en sådan möjlighet. 

- Förhandlingsstyrka till följd av så kallad multi-market contact saknas 

De operatörer som köper och säljer samtalsterminering är ofta verksamma 
även på andra produktmarknader eller geografiska marknader där de ofta stöter på 
samma motparter, dvs. de har så kallad multi-market contact med andra 
operatörer.130  

Generellt sett kan det finnas en möjlighet att använda en stark position på 
andra marknader som en hävstång för att nå mer förmånliga villkor vid 
förhandlingar på en annan marknad. Men förhållandet att flera av de 
marknader som angränsar till marknaderna Fast samtalsterminering kommer 
att vara förhandsreglerade fram till PTS nästa revidering av marknads-
                                                 
130 A Mitchell Polinsky and S Shavell, ”Handbook of Law and Economics”, Volume 2, 2007 
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analyserna, leder till att PTS anser att Telenors och Tele2:s möjligheter till 
köparmakt kommer att vara starkt begränsade genom prisreglering och krav på 
icke-diskriminering.  

Flera av de operatörer som tillhandahåller Fast samtalsterminering i sina 
respektive nät i Sverige bedriver även verksamhet på andra geografiska marknader. 
Exempelvis har Telenor en omfattande verksamhet i framför allt Norge. 
Telenor har därför möjlighet att utnyttja exempelvis stora finansiella tillgångar 
och skalfördelar för att nå en stark förhandlingssituation och eventuellt även 
kunna utöva köparmakt. Företaget har betydande inflytande i Norge, men en 
betydligt mindre marknadsandel i Sverige. 

PTS har dock inte sett att Telenors etablering på flera geografiska marknader 
ger något utrymme för Telenor att på de svenska termineringsmarknaderna 
utöva en betydande motverkande köparmakt gentemot TeliaSonera.  

PTS anser vidare att förhållandet att varken Tele2 eller Telenor kan sägas ha 
tillräcklig möjlighet att utöva en betydande köparmakt gentemot TeliaSonera 
för att upphäva presumtionen att TeliaSonera har ett betydande inflytande, 
leder till att inte heller övriga operatörer har en sådan grad av motverkande 
köparmakt. 

5.5.3 TeliaSonera har ett betydande inflytande  

PTS slutsats av analysen, vad avser indikatorer för motverkande köparmakt på 
marknaden Fast samtalsterminering, är att Tele2 och Telenor saknar en sådan 
grad av motverkande köparmakt som motbevisar presumtionen att TeliaSonera 
till följd av sin mycket höga marknadsandel har ett betydande inflytande på 
marknaden.  

Mot bakgrund av att de två största operatörerna, TeliaSonera borträknat, på 
den svenska marknaden för fasta telefonitjänster, inte har en tillräcklig köpar-
makt att presumtionen motbevisats, finner PTS att inte heller övriga köpare av 
fast samtalsterminering har sådan grad av motverkande köparmakt. 

PTS finner följaktligen att TeliaSonera har ett betydande inflytande på dess 
individuella marknad Fast samtalsterminering. 
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6 Skyldigheter i syfte att skapa en 
effektiv konkurrens  

6.1 Operatörer med betydande inflytande ska åläggas 
minst en skyldighet  

Om det inte råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska enligt 
8 kap. 6 § LEK företag med betydande inflytande identifieras och beslut med-
delas om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 och 14 §§ LEK.  

Enligt 4 kap. 4 § LEK ska en operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande 
inflytande på en viss marknad, i enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av 
de skyldigheter som anges i 4 kap. 5-12 §§.  

Enligt 5 kap. 13 § LEK får den som har ett betydande inflytande på en viss 
slutkundsmarknad förpliktas att vidta en lämplig åtgärd om skyldigheter som 
kan åläggas enligt bland annat 4 kap. 4 § LEK är otillräckliga. En sådan förplik-
telse kan avse att  

1. tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris,  
2. inte vidta konkurrenshindrande åtgärder, eller  
3. inte göra en tjänst som kan tillhandahållas fristående beroende av 

att även någon annan tjänst tillhandahålls. 
 

PTS har i avsnitt 5 fastställt att TeliaSonera har ett betydande inflytande på de i 
detta beslut fastställda marknaderna Fast tillträde och Fast samtalsoriginering 
samt TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering.  

De följande avsnitten är disponerade enligt följande. I avsnitt 7 motiveras de 
skyldigheter som TeliaSonera åläggs genom detta beslut till följd av att det inte 
råder en effektiv konkurrens på marknaden Fast tillträde. I avsnitt 8 motiveras 
de skyldigheter som TeliaSonera åläggs genom detta beslut till följd av att det 
inte råder en effektiv konkurrens på marknaderna Fast samtalsoriginering och 
Fast samtalsterminering.131 I avsnitt 9 motiveras de skyldigheter som rör 
åtgärder som behövs för den tillsyn och insyn som behövs i TeliaSoneras 
verksamhet för att de skyldigheter som åläggs ska få avsedd verkan.  

                                                 
131 PTS använder i detta beslut ibland samlingsbegreppet samtrafikmarknaderna för marknaderna Fast 
samtalsoriginering och Fast samtalsterminering.  
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6.2 Skyldigheterna ska skapa en effektiv konkurrens, 
vara proportionella och lämpliga 

6.2.1 Skyldigheterna ska syfta till att skapa effektiv konkurrens 

Enligt 4 kap. 4 § LEK ska förpliktelser som åläggs med stöd av 4 kap. 5-12 §§ 
syfta till att skapa effektiv konkurrens.  

Av 5 kap. 13 § LEK p. 2 framgår att skyldigheter får åläggas med stöd av be-
stämmelsen om skyldigheter som kan åläggas enligt bland annat 4 kap. 4 § är 
otillräckliga.  

Enligt förarbetena till 5 kap. 13 § LEK är den grundläggande tanken bakom 
bestämmelsen att effektivare konkurrens på slutkundsmarknader ger slutan-
vändarna större valmöjligheter och bättre villkor. Det finns en risk för att ett 
företag med ett betydande inflytande på en sådan marknad på olika sätt agerar 
för att förhindra inträde för nya operatörer eller för att snedvrida konkurrensen 
på olika sätt. Bestämmelsen innehåller därför en möjlighet att förplikta den 
som har ett betydande inflytande på en viss slutkundsmarknad att vidta åt-
gärder för att tillgodose slutanvändarnas intresse och för att främja effektiv 
konkurrens.132 

Det är viktigt att notera att skyldigheter med stöd av LEK inte åläggs som en 
följd av att företaget har missbrukat sin marknadsmakt (så kallad ex post reg-
lering). PTS ålägger istället skyldigheter som syftar till att begränsa företagets 
möjligheter att utnyttja sitt betydande inflytande på ett sätt som snedvrider eller 
omöjliggör konkurrens (så kallad ex ante reglering). Skyldigheterna åläggs för att 
skapa en effektiv konkurrens genom att på förhand reglera företagets agerande. 
Skyldigheterna ska vara direkt anpassade för situationen på den marknad som 
har sådana särdrag att det kan vara motiverat att förhandsreglera den enligt 
LEK 133 

Vägledning för vad som avses med effektiv konkurrens kan enligt förarbetena 
till LEK hämtas från konkurrensrätten.134 Enligt förarbetena till konkurrens-
lagen kan effektiv konkurrens i princip anses råda på en marknad där antalet 
säljare inte är för begränsat, de utbjudna produkterna inte är för differen-
tierade, företagen inte handlar i samförstånd med varandra och inga väsentliga 
hinder finns för nyetablering av företag.135 

                                                 
132 Se prop. 2002/03:110 s. 387. 
133 Se prop. 2002/03:110 s 174. 
134 Se prop. 2002/03:110 s. 274. 
135 Se prop. 2002/03:110 s. 274 och prop. 1992/93:56, s. 66. 
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Det grundläggande konkurrensproblemet på marknaden Fast tillträde uppstår 
till följd av förhållandet att TeliaSonera äger och kontrollerar tillträdet till ett 
omfattande rikstäckande fast allmänt telefonnät. I avsaknad av skyldigheter 
finns det en risk för att olika konkurrenshämmande beteenden utvecklas, 
exempelvis att TeliaSonera vägrar sälja olika grossistprodukter (inklusive 
återförsäljarprodukter) alternativt vägrar att sälja grossistprodukter till ett pris 
som ger andra operatörer möjlighet att konkurrera.  

Det specifika konkurrensproblemet på marknaden Fast samtalsterminering 
härrör från en operatörs kontroll över telefonnummer till slutanvändare. I 
avsaknad av skyldigheter på marknaden Fast samtalsterminering finns det en 
risk för att olika konkurrenshämmande beteenden utvecklas, exempelvis att 
TeliaSonera vägrar att bedriva samtrafik med andra operatörer eller att 
TeliaSonera bedriver samtrafik med andra operatörer men ger dem orimliga 
villkor. 

Bakgrunden till konkurrensproblemet är gemensam för flera länder inom EU. 
För att säkerställa en enhetlig och harmoniserad syn på de nationella reglerings-
myndigheternas tillämpning av regleringsåtgärder har European Regulators’ 
Group (ERG)136 därför tagit fram en gemensam ståndpunkt i frågan.137 I den 
gemensamma ståndpunkten beskrivs ett antal konkurrensproblem som är 
baserade på de nationella regleringsmyndigheternas erfarenheter. Vart och ett 
av konkurrensproblemen som har identifierats under marknadsanalysen är 
enligt ERG:s gemensamma ståndpunkt ett problem mot vilket den nationella 
regleringsmyndigheten måste vidta åtgärder. I praktiken uppstår naturligtvis 
inte alla problem i vart och ett av fallen. Beskrivningen av konkurrens-
problemen utgör endast en vägledning och utesluter inte att den nationella 
regleringsmyndigheten kan konstatera andra konkurrensproblem.    

Med beaktande av ERG:s ståndpunkt och med utgångspunkt i de svenska för-
hållandena har PTS identifierat ett antal typiska konkurrenshämmande beteen-
den som ett företag med ett betydande inflytande på en relevant marknad i 
avsaknad av en förhandsreglering skulle kunna utöva på marknaden. 
Konkurrensproblemen och de konsekvenser som konkurrensproblemen kan 
ge upphov till anges av PTS under respektive skyldighet som åläggs i avsnitten 
7-9.  

                                                 
136 Gruppen bildades genom kommissionens beslut den 29 juli 2002 (2002/627/EC). ERG är ett 
oberoende samarbetsorgan för diskussioner och rådgivning inom området för reglering av marknaden för 
elektroniska kommunikationer. ERG består av representanter från de nationella regleringsmyndigheterna 
och agerar som en plattform för att bistå och ge råd till kommissionen. 
137 Se Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory 
framework (ERG (06) 33).  
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

De i vart fall potentiella konkurrensproblemen är av sådan art att PTS finner 
att de motverkar att en effektiv konkurrens råder på de relevanta marknader 
som i detta beslut ska bli föremål för förhandsreglering.  

6.2.2 Skyldigheterna ska vara proportionella 

Enligt artikel 8.4 i tillträdesdirektivet ska skyldigheter som införs  

1. grundas på det fastställda problemets art, 
2. vara proportionella och  
3. motiverade mot bakgrund av målen i artikel 8 i ramdirektivet138, dvs. 

att konkurrensen ska främjas. 139 
 

En motsvarighet till tillträdesdirektivets bestämmelse finns i huvudsak i 1 kap. 
2 § LEK, som stadgar att åtgärder som vidtas med stöd av LEK inte får vara 
mer ingripande än som framstår som rimligt och ska vara proportionella med 
hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som anges i 1 §.  

I förarbetena till LEK anges i samband med slutsatsen att en proportionalitets-
princip uttryckligen bör slås fast i lagen, att det är en grundläggande princip att 
en inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin 
egendom förutsätter att det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet 
mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på grund av in-
skränkningen. Det ankommer på PTS att utgå från det grundlagsfästa egen-
domsskyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen vid prövningen av vilka skyldig-
heter som ska förpliktas den som har ett betydande inflytande på en viss mark-
nad. Vidare påpekas att egendomsskyddet endast gäller för fast egendom och 
att en förpliktelse om att bedriva samtrafik eller om att tåla andra former av 
tillträde oftast torde avse lös egendom.140  

6.2.3 Åtgärden ska vara lämplig 

Proportionalitetsprincipen innebär att det ska göras en intresseavvägning av 
vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar vid prövningen om en 
skyldighet ska åläggas. Det ska utifrån problemets art vara den mest lämpliga 
skyldigheten som väljs för att uppnå syftet med åtgärden.    

                                                 
138 Europaparlamentets och rådet direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk 
för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
139 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och 
samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter 
140 Se prop. 2002/2003:110 s. 185. 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

I förarbetena till LEK sägs bland annat följande om den lämplighets-
bedömning som PTS ska iaktta när myndigheten ålägger ett företag 
skyldigheter.141 

I att åtgärden skall vara den lämpligaste ligger att myndigheten skall välja den 
minst ingripande åtgärden som efter en proportionalitetsavvägning och be-
hovsprövning utifrån de enskilda och de allmänna intressen som står mot 
varandra, bedöms kunna leda till det önskade resultatet. För att kunna göra en 
bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga måste myndigheten göra 
en genomlysande konsekvensanalys och redovisa resultatet av de avvägningar 
som myndigheten gjort i ett motiverat beslut.  

                                                 
141 Se prop. 2002/2003:110 s. 185. 
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7 Skyldigheter på marknaden Fast 
tillträde  

7.1 Skyldighet att tillhandahålla prefix- och förval 
följer av LEK 

I 5 kap. 12 § LEK anges att den som har betydande inflytande på marknaden 
för tillhandahållande av anslutning till och användning av allmänna telefonnät 
till fast nätanslutningspunkt ska ge sina abonnenter tillgång till tjänster som 
erbjuds av andra som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster och 
som operatören bedriver samtrafik med genom att bland annat tillhandahålla 
förval och prefixval. Genom en slutanvändares förvals- eller prefixval kan 
slutanvändaren köpa samtalstjänster och ringa samtal via en annan operatör än 
den som slutanvändaren via sitt abonnemang är ansluten till.  

PTS konstaterar att den marknadsmakt som motiverar en skyldighet att till-
handahålla förval och prefixval finns hos den operatör som har ett betydande 
inflytande på marknaden Fast tillträde. PTS har i avsnitt 5.3 funnit att 
TeliaSonera har betydande inflytande på den marknaden. Det ankommer där-
för på TeliaSonera direkt till följd av 5 kap. 12 § LEK att ge sina abonnenter 
tillgång till möjligheten att via förval och prefixval ringa med andra operatörer 
om de så önskar. TeliaSonera ska således tillhandahålla förval och prefixval till 
operatörer som tillhandahåller allmänt tillgängliga telefonitjänster och som 
TeliaSonera bedriver samtrafik med.  

I praktiken innebär förvals- och prefixvalsskyldigheten att TeliaSonera måste 
ordna så att de samtal som rings med förval eller prefixval styrs om till den 
operatör som slutanvändaren valt för samtalstjänster. Den operatör som 
slutanvändaren valt debiterar sedan slutanvändaren för samtalstjänsterna. 

7.2 Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder 

7.2.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Enligt 4 kap. 8 § LEK får en operatör förpliktas att uppfylla rimliga krav på 
tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att till-
handahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan avse 
att operatören ska 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installa-
tioner, 

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 
3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckel-
teknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 

5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnytt-
jande av tillhörande installationer, 

6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 
mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 

7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som 
krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller tillhandahål-
lande av tjänster, eller  

8. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande 
installationer kan förbindas. 

 

I förarbetena till bestämmelsen uttalas bland annat följande. I paragrafen anges 
att en operatör kan förpliktas till en rad skyldigheter om tillträde till och 
användning av nät och tillhörande installationer. Uppräkningen är inte 
uttömmande. Som en allmän grundprincip gäller att skyldigheter som åläggs 
skall vara proportionella i förhållande till de krav – rimliga ur tekniskt och 
ekonomiskt hänseende – som kan ställas av andra företag. Åläggandet skall 
syfta till att skapa effektiv konkurrens (se 4 §). Åtgärden kan vara ett direkt 
resultat av den analys som gjorts av en marknad enligt 8 kap. 6 §. Den kan 
också aktualiseras efter konkreta klagomål från ett konkurrerande företag, 
varigenom ett hinder för effektiv konkurrens på den analyserade marknaden 
uppdagats.142 

I 4 kap. 10 § LEK anges att vid tillämpning av 8 § ska särskilt beaktas 

1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och 
installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med 
hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik 
och andra former av tillträde,  

2. den tillgängliga kapaciteten,  
3. de risker som nyinvestering medför för ägaren till nät eller tillhörande 

installationer,  
4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt,  
5. berörda immateriella rättigheter,  
6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, och  
7. nätets funktion och tekniska säkerhet. 
 

                                                 
142 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
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7.2.2 Konkurrensproblemen en följd av avsaknad av alternativ 
intrastruktur 

De konkurrensproblem som finns på marknaden Fast tillträde beror främst på 
att det saknas en alternativ accessnätsinfrastruktur till TeliaSoneras accessnät. 
Inträdeshindren på marknaden är stora till följd av att det är riskfyllt och inne-
bär höga icke-återvinningsbara kostnader att investera i en alternativ infra-
struktur.143 Dessutom kan en nyetablerad operatör inte räkna med att kunna 
utnyttja stordriftsfördelar och koncentrationsfördelar i samma utsträckning 
som TeliaSonera. TeliaSoneras accessnät, som till största delen är koppar-
baserat, har byggts upp under en lång tidsperiod och företagets kostnader för 
detta nät består idag främst av kostnader för drift och underhåll för den 
fortsatta användningen. Avsaknaden av alternativ infrastruktur och 
TeliaSoneras kontroll över den som finns skapar konkurrensproblem för de 
operatörer som vill etablera sig.  
 
7.2.3 För konkurrens om samtalstjänster krävs möjlighet att sälja 

abonnemang 

Genom bestämmelsen 5 kap. 12 § LEK har det öppnats en möjlighet för 
operatörer som inte äger egna accessnät att konkurrera med TeliaSonera om att 
sälja samtalstjänster till de slutanvändare som är anslutna via TeliaSoneras nät. 
Till följd av bestämmelsen ska TeliaSonera ge slutanvändaren möjlighet att 
välja en annan operatör för enstaka telefonsamtal (prefixval) eller genom 
stående val av annan samtalsoperatör (förval), se avsnitt 7.1.144  
 
Slutanvändarna efterfrågar emellertid enkelhet och en samlad avtalsrelation för 
sina fasta telefonitjänster, dvs. slutanvändarna vill ha samma operatör för sitt 
abonnemang som för sina samtalstjänster så att de kan få en samlad faktura för 
sina fasta telefonitjänster. Om en operatör inte kan erbjuda slutanvändaren en 
samlad faktura minskar slutanvändarnas incitament att nyttja möjligheten att 
byta till en annan operatör för samtalstjänster.145 Det blir därför svårt för de 
operatörer som enbart kan erbjuda samtalstjänster baserade på förval eller 
prefixval att konkurrera om slutanvändarna. Detta konkurrensproblem kan 
motverkas av en möjlighet för dessa att återförsälja telefoniabonnemang, så att 
slutanvändaren kan få en samlad faktura från en operatör.  
 

                                                 
143 Nyinvesteringar i accessnät medför ett antal olika kostnader, bland annat för kablage, kanalisation och 
anläggningsarbeten. Dessutom krävs tillstånd från markägare m.m. 
144 Se 5 kap. 12 § LEK och prop. 2002/03:110 s.230.  
145 Individundersökningen 2007 – Svenskarnas användning av Internet och telefoni, Synovate på uppdrag 
av PTS, december 2007 
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7.2.4 Tillgång till telefoniabonnemang för återförsäljning ökar 
förutsättningarna för infrastrukturkonkurrens 

Utöver att möjligheten att återförsälja telefoniabonnemang ökar förutsätt-
ningarna att konkurrera om att sälja samtalstjänster till slutanvändare, medför 
en sådan möjlighet även på längre sikt en ökad infrastrukturkonkurrens, vilket 
motverkar de konkurrensproblem som är följden av att TeliaSonera 
kontrollerar det rikstäckande kopparbaserade accessnätet.  
 
När operatörer som inte själva äger infrastruktur erbjuds möjlighet att återför-
sälja en sådan förädlad tjänst som telefoniabonnemang, får operatörerna ökade 
möjligheter att bygga upp en kundbas utan att behöva göra de stora inves-
teringar som en byggnation av en infrastruktur kräver. När operatören väl har 
byggt upp en kundbas som gör det möjligt att dra nytta av stordriftsfördelar, 
har operatören ökat sina möjligheter att med lönsamhet göra investeringar i 
egen infrastruktur som kan konkurrera med andra infrastrukturer. När sedan 
en operatör kan erbjuda slutanvändare tjänster som produceras genom en egen 
infrastruktur får operatören större kontroll och kan själv tillföra tjänsten en 
högre andel av förädlingsvärdet jämfört med vad som kan tillföras vid återför-
säljning av abonnemang. En operatör som själv producerar merparten av en 
tjänsts förädlingsvärde får även ökade förutsättningar för bättre förtjänst-
möjligheter, vilket i sin tur ytterligare ökar förutsättningarna för konkurrens.  
 
7.2.5 Återförsäljningen måste kunna ske till konkurrenskraftiga 

villkor 

Endast möjligheten att kunna återförsälja telefoniabonnemang är dock inte 
tillräcklig för att skapa en effektiv konkurrens på kortare och längre sikt. 
Utöver själva tillgången till telefoniabonnemang, krävs att telefoniabonne-
mangen kan tillhandahållas till slutanvändarna på ett sätt som är konkurrens-
kraftigt på marknaden och ändamålsenligt.  
 
TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag, dvs. TeliaSonera såväl producerar 
telefoniabonnemang som säljer dem till slutanvändare. När en grossistkund 
återförsäljer telefoniabonnemang, konkurrerar grossistkunden därför om 
samma slutanvändare som TeliaSonera. Ett återförsålt abonnemang medför 
således att TeliaSonera tappar den direkta kontakten med slutanvändaren och i 
regel också möjligheten att sälja samtalstjänster till slutanvändaren. Konkur-
renstrycket ökar såväl på kort som på längre sikt. TeliaSonera har därför ett lågt 
incitament att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. Även om 
TeliaSonera skulle tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder på 
frivillig basis har företaget ett bristande incitament att tillhandahålla abonne-
mangen till villkor som medger konkurrenskraft för återförsäljning av 
abonnemang.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  
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TeliaSonera har en mycket hög marknadsandel på marknaden Fast tillträde. 
Företaget har en sådan kontroll över infrastruktur, produktion och prissättning 
samt produktutbudet i övrigt att grossistkunderna via återförsäljning har små 
möjligheter att på egen hand skapa ett sådant konkurrenstryck som leder 
utvecklingen i riktning mot en effektiv konkurrens. Det finns således en stor 
risk att TeliaSonera i sin prissättning skulle kunna skapa sådana klämeffekter att 
det skulle begränsa grossistkundernas möjlighet att konkurrera. Ytterligare en 
stor risk som PTS ser är att TeliaSonera kan utnyttja sitt marknadsinflytande 
för att diskriminera grossistkunderna, dvs. exempelvis i avseenden som pris, 
produktegenskaper, kvalitet och tidsparametrar. Genom en sådan 
diskriminering kan TeliaSonera snedvrida konkurrensen till fördel för det egna 
företaget.   
 
7.2.6 Det behövs en skyldighet för att säkerställa 

konkurrenskraftiga och ändamålsenliga villkor 

PTS slutsats – att det finns en risk att TeliaSoneras tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkunder inte skulle ske på sådana villkor att 
grossistkunderna konkurrenskraftigt kan återförsälja telefoniabonnemangen – 
stöds av myndighetens erfarenheter vid tillsyn.  
 
Ett exempel på att TeliaSonera inte tillhandahåller telefoniabonnemang till 
grossistkunder till konkurrenskraftiga villkor härrör från 2006. PTS 
informerade då TeliaSonera om sin misstanke att företaget diskriminerade 
grossistkunderna i jämförelse med den egna slutkundsverksamheten i fråga om 
felavhjälpning.146 TeliaSonera använde en produktionsstyrning för sin egen 
organisation och en annan produktionsstyrning för sina grossistkunder. Vid 
tiden för PTS underrättelse fick slutanvändare anslutna via återförsålda 
telefoniabonnemang längre felavhjälpningstider än de slutanvändare som hade 
sina abonnemang direkt via TeliaSonera. Grossistkunderna drabbades av 
uteblivna intäkter från samtalstjänster när fel medförde att slutanvändaren inte 
kunde nyttja samtalstjänster. De fick dessutom sämre konkurrenskraft jämfört 
med TeliaSonera eftersom slutanvändarna fick uppfattningen att TeliaSoneras 
tjänster höll bättre kvalitet.  
 
PTS anser att det till följd av TeliaSoneras betydande inflytande finns ett 
fortsatt behov av att ålägga företaget att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder. Syftet med att ålägga skyldigheten är att i slutanvändarnas 
intresse och i ett längre perspektiv skapa en hållbar konkurrens på marknader 
för elektroniska kommunikationstjänster i allmänhet och på marknaden för 
fasta telefonitjänster i synnerhet.  
                                                 
146 Se PTS underrättelse den 4 maj 2006 i ärende med dnr 06-8298/23. 
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En skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ger dem möjlighet att få tillgång till sådana insatsvaror som är 
nödvändiga för att kunna etablera sig och bedriva verksamhet på slutkunds-
marknaden. Mot bakgrund av den efterfrågan som finns bland grossist-
kunderna anser PTS att en fortsatt skyldighet för TeliaSonera om att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder är nödvändig för att 
komma till rätta med de konkurrensproblem som karaktäriserar marknaden.  
 
För att syftet med en sådan skyldighet ska kunna uppnås är det bland annat 
nödvändigt att TeliaSoneras tillhandahållande av telefoniabonnemang till 
grossistkunder dels är ändamålsenligt utformat utifrån grossistkundernas 
behov, dels är konkurrenskraftigt i förhållande till vad TeliaSonera erbjuder 
sina egna slutanvändare.  
 
PTS bedömning i fråga om vad telefoniabonnemang till grossistkunder ska 
omfatta för att syftet med skyldigheten ska kunna uppnås återfinns i avsnitten 
7.2.7-7.2.15. PTS bedömning av vad som är en rimlig begäran samt när och hur 
vägran att tillhandahålla blir aktuellt, återfinns i avsnitten 7.2.16-7.2.25. I avsnitt 
7.2.26 förtydligar PTS i vissa avseenden vad som inte ingår i skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. 
 
7.2.7 Skyldighetens omfattning 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 
1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkund. 
Telefoniabonnemangen ska möjliggöra för grossistkunden att till 
slutanvändare via återförsäljning av abonnemangen erbjuda 
åtminstone följande: 

a. PSTN-abonnemang till sådan slutanvändare till vilken TeliaSonera 
tillhandahåller eller har möjlighet att tillhandahålla 
abonnemangsformen PSTN. Telefoniabonnemang ska 
tillhandahållas grossistkunden även 

i. när slutanvändare nyetablerar anslutning, 

ii. när slutanvändaren byter från ett abonnemang via en av 
TeliaSoneras grossistkunder till ett abonnemang via en 
annan av dessa grossistkunder, och 

iii. när slutanvändaren flyttar abonnemang till ny adress 

b. Samma möjlighet att ringa och ta emot samtal som de slut-
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användare har som har sitt abonnemang för anslutningsformen 
PSTN direkt genom TeliaSonera. 

c. Sina (grossistkundens) samtalstjänster. 

d. Tillgång till andra operatörers samtalstjänster genom prefixval i 
samma omfattning som de slutanvändare har som har sitt 
abonnemang direkt genom TeliaSonera.  

e. Samma möjlighet att ringa resttrafik som TeliaSonera erbjuder 
sina slutanvändare. När resttrafik kan tillhandahållas fristående, 
ska möjligheten till resttrafik inte göras beroende av att 
slutanvändaren innehar annan tjänst. Grossistkunden ska ha 
möjlighet att fakturera sina slutanvändare via återförsålt 
telefoniabonnemang för den resttrafik som dessa slutanvändare 
ringt, vilket innebär att TeliaSonera ska tillhandahålla 
grossistkunden faktureringsunderlag för den resttrafik som 
slutanvändaren har ringt. Med resttrafik avses  

• frisamtal,  

• samtal till samhällets alarmerings- och räddningstjänst (så 
kallade nödsamtal),  

• betalteletjänster,  

• massanropstjänster, och  

• samtal till nationell nummerupplysningstjänst, samt  

• vad avser internationell teletrafik: frisamtalstjänster, 
betalteletjänster och samtal med delad kostnad.  

f. Samma möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt telefonnum-
mer vid byte av operatör som TeliaSonera erbjuder sina egna 
slutanvändare.  

g. De tillhörande tjänster till PSTN-abonnemang som företaget 
TeliaSonera självt erbjuder anslutna slutanvändare och som 
antingen endast TeliaSonera genom att förfoga över 
infrastrukturen för tillträdet kan erbjuda eller som annan 
operatör än TeliaSonera inte med en rimlig insats kan erbjuda 
slutanvändaren. TeliaSonera ska exempelvis göra det möjligt för 
grossistkunden att erbjuda sina slutanvändare via återförsålt 
abonnemang nummerpresentation, förfrågan/pendling, 
nummerändring och hemligt nummer.  

h. Funktionen samtalsspärr. 
 

 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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7.2.8 Anslutningsformen PSTN omfattas  

Anslutning via PSTN147 är den vanligaste formen för anslutning av slut-
användare till fasta telefonitjänster. Om en operatör får tillgång till de 
slutanvändare som har eller kan skaffa anslutningsformen ökar det väsentligt 
operatörens möjligheter att konkurrera om tillhandahållande av fasta telefoni-
tjänster till slutanvändare.  En skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder för anslutningsformen PSTN skapar således ökade möjlig-
heter för konkurrens på marknaden Fast tillträde och därigenom också på 
slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster.  
 
Anslutningsformen PSTN är standardiserad, vilket möjliggör att även en gros-
sistförsäljning av PSTN-abonnemang kan ske på ett standardiserat sätt. PTS 
finner därför att det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder för anslutningsformen 
PSTN medför, uppvägs av den ökade konkurrens på slutkundsmarknaden för 
fasta telefonitjänster som abonnemang via anslutningsformen PSTN skapar.  
 
För att skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska bli ändamålsenlig ska skyldigheten gälla för anslutnings-
formen PSTN för sådan slutanvändare till vilken TeliaSonera tillhandahåller 
eller har möjlighet att tillhandahålla abonnemangsformen PSTN  

• när slutanvändare nyetablerar anslutning, 
• när slutanvändare byter från ett abonnemang via en av TeliaSoneras 

grossistkunder till ett abonnemang via en annan av dessa 
grossistkunder, och 

• när slutanvändare flyttar sitt abonnemang till ny adress. 
 
 
7.2.9 Samma möjlighet att ringa och ta emot samtal omfattas 

Om grossistkunden inte via återförsålt telefoniabonnemang kan erbjuda 
slutanvändare en tjänst/produkt som motsvarar TeliaSoneras slutanvändar-
abonnemang för PSTN i fråga om kvalitet, funktionalitet och tillförlitlighet 
minskar det slutanvändarnas incitament att köpa abonnemang via grossist-
kunden. Eftersom grossistkunden konkurrerar med TeliaSonera om samma 
slutanvändare finns det risk för att TeliaSonera inte ger slutanvändare via 
telefonabonnemang som återförsålts en motsvarande kvalitet, funktionalitet 
och tillförlitlighet som TeliaSonera ger sina egna slutanvändare. 
 
För att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder 
ska kunna få avsedd verkan krävs att de abonnemang som TeliaSonera till-

                                                 
147 PSTN är en förkortning för Public Switched Telephone Network. 
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handahåller för återförsäljning är såväl konkurrenskraftiga i förhållande till vad 
TeliaSonera erbjuder sina slutanvändare, som ändamålsenligt utformade utifrån 
slutanvändarnas efterfrågan och grossistkundens behov. För att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga tjänster måste grossistkunden via återförsålt telefoni-
abonnemang kunna erbjuda sina slutanvändare minst samma möjlighet att 
ringa och ta emot samtal som TeliaSonera erbjuder sina egna slutanvändare.  
 
PTS anser att det allmänna intresset av en förbättrad konkurrenssituation 
överväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför.  
 
7.2.10 Grossistkunden ska kunna vara slutanvändarens samtals-

leverantör  

Genom skyldigheten som följer av 5 kap. 12 § LEK ska TeliaSonera tillhanda-
hålla förval till sina abonnenter. Efter att ha gjort ett sådant förval kan 
slutanvändaren köpa sina samtalstjänster av annan än TeliaSonera. 
Skyldigheten enligt 5 kap. 12 § LEK omfattar emellertid inte de slutanvändare 
som är anslutna via återförsålt telefoniabonnemang.  
 
Ett av de främsta skälen för att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhanda-
hålla telefoniabonnemang till grossistkunder är att slutanvändarna efterfrågar en 
avtalsrelation för sina abonnemangs- och samtalstjänster. För att främja 
konkurrensen vad avser samtalstjänster finns det till följd av slutanvändarnas 
efterfrågan ett behov av en möjlighet för andra att till slutanvändare återförsälja 
den vanligaste anslutningsformen. För att inte snedvrida konkurrensen mellan 
TeliaSonera och grossistkunden, krävs därför att grossistkunden, utöver 
abonnemanget, även kan erbjuda sina slutanvändare via återförsålt telefoni-
abonnemang möjlighet att ringa sina samtal med operatören. Det finns därför 
ett behov av att ålägga TeliaSonera att, när en slutanvändare byter till 
telefoniabonnemang som återförsålts av en grossistkund till TeliaSonera, göra 
det möjligt för slutanvändaren att kunna välja grossistkunden för sina samtals-
tjänster.  
 
Den ökade konkurrens om slutanvändarna som blir följden av att andra ges 
ökade möjligheter att konkurrera med TeliaSonera, uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att möjliggöra att grossistkunden 
även är slutanvändarens samtalsoperatör innebär. Skyldigheten skulle dock 
enligt PTS bli alltför långtgående om skyldigheten även skulle omfatta 
situationen där en slutanvändare som har sin anslutning via återförsålt 
telefoniabonnemang önskar välja en operatör för sina samtalstjänster som är en 
annan än den som tillhandahåller abonnemanget till slutanvändaren.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Sammanfattningsvis ska följaktligen en slutanvändare ansluten via återförsålt 
telefoniabonnemang kunna välja grossistkunden, men inte någon annan än 
denne, för sina samtalstjänster. 

7.2.11 Möjlighet att erbjuda prefixval omfattas 

Genom skyldigheten som följer av 5 kap. 12 § LEK ska TeliaSonera tillhanda-
hålla ett prefix för val av operatör för enstaka samtal till sina abonnenter. Skyl-
digheten enligt bestämmelsen omfattar inte de slutanvändare som är anslutna 
via återförsålt telefoniabonnemang.  
 
Det finns operatörer på marknaden för fasta telefonitjänster som har 
specialiserat sig som prefixvalsoperatörer, exempelvis för att kunna erbjuda 
slutanvändare billiga internationella samtal.  
 
För att säkerställa att grossistkunden kan ge slutanvändare erbjudanden om 
abonnemangs- och samtalstjänster som i allt väsentligt motsvarar de tjänster 
som TeliaSonera erbjuder, krävs det att de slutanvändare som är anslutna via 
återförsålt telefoniabonnemang kan göra prefixval i samma utsträckning som 
de slutanvändare som är anslutna via abonnemang direkt med TeliaSonera.   
 
PTS finner följaktligen att grossistkunden ska ha möjlighet att erbjuda sina 
slutanvändare prefixval i samma utsträckning som TeliaSonera har möjlighet 
att erbjuda sina egna slutanvändare prefixval. En skyldighet att möjliggöra 
prefixval för slutanvändare som är anslutna via återförsålt telefoniabonnemang 
är proportionell och saknar mindre långtgående alternativ. 

7.2.12 Resttrafik och faktureringsunderlag för resttrafik omfattas 

PTS har genom sina föreskrifter om förval och prefixval undantagit så kallad 
resttrafik från den förvals- och prefixvalsskyldighet som följer av 5 kap. 12 § 
LEK. 148 Undantaget gäller om inte operatörerna har ingått en särskild överens-
kommelse om att resttrafiken ska ingå.  
 
Med resttrafik avses frisamtal, samtal till samhällets alarmerings- och räddnings-
tjänst (så kallade nödsamtal), betalteletjänster, massanropstjänster och samtal 
till nationell nummerupplysningstjänst samt vad avser internationell trafik: 
frisamtal, betalteletjänster och samtal med delad kostnad.  
 
Eftersom skyldigheten om förval och prefixval inte omfattar resttrafik har 
TeliaSonera en särställning som leverantör av resttrafik. Det finns därför en 
risk för att TeliaSonera utnyttjar sin särställning som leverantör av resttrafik 
                                                 
148 Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 1999:2, ändrad genom PTSFS 2000:4) 
2001:2 och 2003:1) om förval och prefixval 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

genom att begränsa utbudet av resttrafiksamtal för de slutanvändare som är 
anslutna via återförsålt telefoniabonnemang.  
 
Om TeliaSonera utnyttjar sin särställning genom att begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att ringa resttrafiksamtal innebär det att de slutanvändare som har 
sitt abonnemang via återförsålt telefoniabonnemang inte får tillgång till samma 
telefonitjänster som de slutanvändare som är anslutna direkt via TeliaSonera. 
En sådan begränsning leder till att grossistkunden får sämre konkurrensmöjlig-
heter jämfört med TeliaSonera.  
 
PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet som gör det möjligt 
för grossistkunden att kunna erbjuda sina slutanvändare att ringa de slag av 
samtal som omfattas av den så kallade resttrafiken.  
 
Om inte grossistkunden kan erbjuda sina abonnenter via återförsålt telefoni-
abonnemang en samlad räkning på vilken även kostnader för slutanvändarens 
resttrafik har debiterats påverkar det dennes möjlighet att konkurrera med 
TeliaSonera om slutanvändarna.  
 
PTS bedömer därför att det är proportionellt att ålägga TeliaSonera att till-
handahålla grossistkunden faktureringsunderlag för resttrafik. De slut-
användare som har sitt abonnemang via ett återförsålt abonnemang kan då få 
en samlad faktura för alla typer av samtalsslag. De ökade förutsättningarna för 
konkurrens som skyldigheten medför uppväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som blir följden.  
 
7.2.13 Möjlighet för slutanvändaren att behålla sitt telefonnummer 

Om slutanvändaren måste byta telefonnummer för att kunna köpa ett 
abonnemang via en annan operatör, kan slutanvändaren avstå från att övergå 
till den andra operatören av mer eller mindre praktiska skäl. Krav på byte av 
telefonnummer kan således minska rörligheten på marknaden, vilket i sin tur 
minskar konkurrenstrycket. Syftet med att införa bestämmelser om 
nummerportabilitet i LEK var att undanröja de hinder som kan medföra att en 
slutanvändare avstår från att byta operatör.149  
 
PTS anser att det för att säkerställa konkurrenskraften vid återförsäljning av 
telefoniabonnemang är nödvändigt att TeliaSonera ger slutanvändare via 
återförsålt abonnemang samma möjligheter att behålla sitt telefonnummer som 
TeliaSonera erbjuder de slutanvändare som har tecknat sitt abonnemang direkt 
                                                 
149 Se prop. 2002/03:110 s. 225f. Med nummerportabilitet avses att en slutanvändare kan behålla sitt 
telefonnummer oberoende av vilket företag som tillhandahåller den elektroniska kommunikations-
tjänsten. (a.a.) Bestämmelserna om nummerportabilitet finns i 5 kap. 9-10 §§ LEK. 
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med företaget. Annars finns en risk att grossistkunden inte får möjlighet till 
konkurrenskraft på slutkundsmarknaden. Vidare anser PTS att det inte finns 
någon mindre långtgående skyldighet med en motsvarande verkan. TeliaSonera 
ska följaktligen åläggas en skyldighet att tillhandahålla funktionaliteten byte av 
telefonnummer.  
 
7.2.14 Tillhörande tjänster omfattas 

För att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder 
ska bli ändamålsenlig (dvs. möjliggöra konkurrens på bland annat marknaden 
Fast tillträde) är det nödvändigt att den abonnemangsform som grossistkunden 
genom återförsäljning av telefoniabonnemanget kan erbjuda slutanvändare 
även ger slutanvändaren samma möjlighet att nyttja de övriga tillhörande 
tjänster som de slutanvändare har som tecknat abonnemang direkt med 
TeliaSonera. Det finns risk att TeliaSonera inte ger slutanvändare via återförsålt 
telefoniabonnemang motsvarande tillhörande tjänster som TeliaSonera ger de 
slutanvändare som har abonnemang direkt via företagets egen slutkundsverk-
samhet. 
 
Förutsättningarna varierar väsentligt mellan olika grossistkunder när det gäller 
möjligheten att utöver tillträdet till nätet kunna erbjuda ytterligare tjänster och 
funktioner till slutanvändarna. Förutom att grossistkunderna har olika förut-
sättningar i form av utvecklingskostnader och kundbas, varierar även de 
tekniska förutsättningarna mellan dem. Det finns vissa tjänster och funktioner 
som TeliaSonera erbjuder till slutanvändare som endast TeliaSonera, och inte 
grossistkunden, kan erbjuda. Det beror på att dessa tjänster eller funktioner 
kräver att operatören (grossistkunden) har möjlighet att förfoga över infra-
strukturen. Sådana till tillträdet hörande tjänster och funktioner som endast 
TeliaSonera kan tillhandahålla slutanvändare ska vara möjliga för grossist-
kunden att erbjuda de slutanvändare som har återförsålt telefoniabonnemang. 
 
Det finns andra tjänster som grossistkunden kan erbjuda sina slutanvändare via 
återförsålt telefoniabonnemang men som för med sig kostnader och 
investeringar i bland annat teknik. För att kunna tillhandahålla en del av de till 
tillträdet hörande tjänsterna eller funktionerna till slutanvändare krävs att 
grossistkunden investerar i parallell infrastruktur. I de fall en grossistkund inte 
med bevarad konkurrenskraft mot slutanvändare självt kan tillhandahålla den 
till anslutningen hörande tjänsten eller funktionen måste skyldigheten omfatta 
de tillhörande tjänster och funktionaer som andra än TeliaSonera inte med en 
rimlig insats själv kan erbjuda slutanvändare via återförsålt telefoniabonne-
mang. Annars blir skyldigheten inte ändamålsenlig. 
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder ska 
således omfatta även till abonnemangstjänsten hörande tjänster som ingår i 
TeliaSoneras slutanvändarerbjudande och som grossistkunden inte själv med 
en rimlig insats kan tillhandahålla till slutanvändare.  
 
De tillhörande tjänster som ska omfattas av skyldigheten består av kom-
munikationstjänster som administrativa tjänster och rutiner som tillhandahålls 
av TeliaSonera, exempelvis nummerändring och hemligt nummer. Även slut-
användartjänsterna nummerpresentation och förfrågan/pendling utgör exempel på 
tjänster som grossistkunden ska ha möjlighet att erbjuda sina slutanvändare vid 
återförsäljning av telefoniabonnemang.  
 
Den ökade konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster som 
blir följden av att andra ges möjligheter att konkurrera med TeliaSonera på 
samma villkor, och exempelvis kan tillhandahålla tjänster till slutanvändare 
motsvarande de som TeliaSonera erbjuder, anser PTS uppväga det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att tillhandahålla dessa tillhörande 
tjänster och funktioner medför.  
 
PTS anser dock att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder skulle bli alltför långtgående om den även skulle omfatta en 
skyldighet att tillhandahålla sådana tillhörande tjänster till slutanvändare som 
TeliaSonera har utvecklat genom egen förädling med sådana insatsvaror som 
även är tillgängliga för grossistkunden. Sådana tillhörande tjänster ingår därför 
inte i skyldigheten. 
 
7.2.15 Funktionen samtalsspärr omfattas 

Enligt 5 kap. 7 a och 7 b §§ LEK ska den som tillhandahåller en allmänt till-
gänglig telefonitjänst på begäran av en abonnent avgiftsfritt spärra vissa nummer 
eller typer av utgående samtal samt avgiftsfritt ge abonnenten en möjlighet att 
få tjänsten spärrad vid ett belopp som abonnenten anger på förhand.150 Abonnen-
ten ska under löpande avtalstid ha rätt att avgiftsfritt ändra spärrningen eller 
angivet belopp för spärrning. 

För att grossistkunden ska kunna efterleva sin skyldighet enligt LEK och 
kunna tillmötesgå en begäran om samtalsspärr från en slutanvändare ansluten 
via återförsålt telefoniabonnemang, måste TeliaSonera göra detta tekniskt och 
praktiskt möjligt. PTS finner därför att skyldigheten att tillhandahålla telefoni-
abonnemang till grossistkunder ska omfatta en skyldighet för TeliaSonera att 
vidta de åtgärder som krävs för att grossistkunden ska kunna erbjuda sådana 
spärrfunktioner som anges i 5 kap. 7 a och 7 b §§ LEK till sina via återförsålt 
                                                 
150 Se även prop. 2007/08:86. 
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telefoniabonnemang anslutna slutanvändare. En sådan skyldighet är pro-
portionell och det saknas ett mindre långtgående alternativ som medger samma 
funktionalitet. 

7.2.16 Konkurrenskraftigt och ändamålsenligt tillhandahållande 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 
2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran om telefoniabonnemang till 

grossistkund tillhandahålla abonnemang på villkor som medger 
konkurrenskraftig och ändamålsenlig återförsäljning av abonnemangen 
på slutkundsmarknaden, dvs. TeliaSonera ska, när grossistkunden 
begär det, tillhandahålla telefoniabonnemangen till följande villkor:  

a. Telefoniabonnemangens omfattning inklusive abonnemangens 
tillhörande tjänster och funktioner ska motsvara det som 
TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1.  

b. Alla relevanta och nödvändiga uppgifter om de tekniska spe-
cifikationerna och nätegenskaperna för telefoniabonnemangen 
som behövs i den specifika avtalsrelationen mellan parterna.  

c. Kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive villkor 
för felavhjälpning) för telefoniabonnemangen som TeliaSonera 
tillhandahåller till grossistkunden ska säkerställa att grossist-
kunden erbjuds minst samma alternativ till kvalitet, leverans-
villkor och servicenivåer som TeliaSonera ger till sin egen 
slutkundsverksamhet för närmast jämförbara slutkunds-
erbjudande. Detta gäller i synnerhet för villkoren om: 

i. beställningsprecision, 

ii. leveranstid,  

iii. leveransprecision, och  

iv. felavhjälpningstid, samt   

v. tillgänglighet till stödsystem inklusive affärsrelaterade 
funktioner och administrativa rutiner enligt skyldighet 2 
samt de informationssystem som grossistkunden behöver 
för att kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemanget.  

d. Villkor om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer och villkor 
enligt c. Villkoren om avtalsvite vid avvikelse från utfästa nivåer 
och villkor ska tydligt ange på vilka grunder sådant vite ska utgå, 
inklusive beskrivning av vad som ska anses utgöra en avvikelse 
från utfästa nivåer och villkor. Villkoren ska även ange när 
TeliaSonera ska utge avtalsvite och villka belopp som ska utges i 
varje enskilt fall. Avtalsviten ska vara skäliga utifrån syftet att de 
ska ge TeliaSonera tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt 
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åtgärda varje enskild avvikelse från utfästa nivåer eller villkor. 
TeliaSonera ska utan betalningsuppmaning betala avtalsvite till 
grossistkunden vid närmast följande faktureringstillfälle efter 
avvikelsen. 

e. Alla priser och ersättningar som grossistkunden ska betala med 
anledning av avtalet ska framgå och vara uppdelade på de olika 
tjänster och funktionaliteter som ingår i telefoniabonnemanget 
och i samband med TeliaSoneras tillhandahållande av abonne-
manget till grossistkunden. När TeliaSonera har rätt att ensidigt 
ändra ett pris eller en ersättning, ska grossistkunden meddelas 
senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt tillämpad höjning. En 
ensidigt bestämd höjning av pris eller ersättning får inte träda i 
kraft förrän 90 dagar från det att TeliaSonera meddelat 
grossistkunden om höjningen. Fristen om 90 dagar gäller inte när 
TeliaSonera ändrar sitt pris till följd av PTS tillsyn eller beslut 
eller till följd av domstols avgörande. 

f. Villkoren för betalning, fakturering och faktureringsunderlag ska 
vara tydligt beskrivna och rimliga. Faktureringsunderlagen till 
grossistkunden, inklusive faktureringsunderlagen för resttrafik, 
ska vara utformade så att det möjliggör för grossistkunden att 
kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare.  

g. När TeliaSonera som förutsättning för tillhandahållande av 
telefoniabonnemangen uppställer krav på ekonomisk säkerhet 
eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk ska detta 
framgå tydligt av villkoren, inklusive på vilka grunder kredit-
värdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskfördelning ska 
vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som TeliaSonera 
har dels vid avtalets ingående, dels under pågående avtalsperiod.  

h. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet om tillhanda-
hållande av telefoniabonnemangen ska vara rimliga. 

i. Giltighetstid och uppsägningsvillkor samt vilka väsentliga avtals-
brott som kan leda till uppsägning ska framgå av avtalet om 
tillhandahållande av telefoniabonnemangen. De avtalsbrott som 
kan leda till uppsägning ska vara sådana att en uppsägning är en 
rimlig och adekvat åtgärd med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet.  
 

 

För att det ska vara möjligt att etablera sig på marknaden Fast tillträde genom 
tillträde till telefoniabonnemang för grossistkunder och för att kunna kon-
kurrera med TeliaSonera, måste TeliaSonera tillhandahålla telefoniabonne-
mangen på sådana villkor att grossistkunder har möjlighet att agera 
konkurrenskraftigt. PTS konstaterar i avsnitt 7.2.5 att förhållandet att 
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grossistkunderna återförsäljer telefoniabonnemangen i direkt konkurrens med 
TeliaSoneras egna abonnemangstjänster, leder till att det finns ett bristande 
incitament för TeliaSonera att tillhandahålla konkurrenskraftiga och ändamåls-
enliga telefoniabonnemang till grossistkunder.  
 
Det finns i fortgående kommersiella köp- och säljrelationer mellan företag en 
mängd villkor som företagen behöver reglera i avtal för att skapa ömsesidig 
förutsägbarhet och tydlig riskfördelning under avtalsperioden. Vad gäller avtal 
om telefoniabonnemang till grossistkund är grossistkundens behov av förut-
sägbarhet och riskfördelning särskilt stort till följd av TeliaSoneras marknads-
makt och att företaget är en vertikalt integrerad operatör vars egna slutkunds-
abonnemang står i direkt konkurrens med återförsäljning av telefoniabonne-
mang till slutanvändare.  
 
PTS bedömer att det ur ekonomiskt hänseende är ett rimligt krav enligt 4 kap. 
8 § LEK att grossistkunden inför etablering och under avtalstiden får förutsäg-
barhet vad gäller bland annat kostnader och intäkter till följd av tillträdet, 
inklusive vilka konsekvenserna blir vid avvikelser från utfäst kvalitet. Med 
hänsyn till risken att TeliaSonera inte självmant ger grossistkunderna nöd-
vändig förutsägbarhet i dessa avseenden, anser PTS att det finns behov av att 
ålägga TeliaSonera en skyldighet att vid varje rimlig begäran tillämpa villkor 
som till sin utformning och till sitt innehåll närmare förtydligas i skyldighet 1.2 
med motivering i avsnitten 7.2.17-7.2.23 nedan. 151 
 
Vad som ska ingå i ett specifikt avtal mellan TeliaSonera och grossistkunden är 
i första hand upp till dem att avgöra. PTS anser dock att det finns två skäl som 
medför att det finns ett behov av att ställa upp kvalitativa nivåer som villkoren 
mellan parterna ska nå upp till. För det första finns det skäl att förtydliga vad som 
utgör konkurrenskraftiga och ändamålsenliga villkor. Behovet finns till följd av 
TeliaSoneras kontroll över produktionen och försäljningen av telefoniabonne-
mangen, dvs. TeliaSonera har ett sådant betydande inflytande som ger företaget 
möjlighet att agera oberoende av konkurrenter och kunder. För det andra 
behövs ett förtydligande eftersom det är fråga om en tjänst som ska återför-
säljas i direkt konkurrens med TeliaSoneras egna abonnemangstjänster. Om ett 
förtydligande inte görs finns det en risk för att TeliaSonera uppställer villkor 
som försvårar, fördröjer eller fördyrar andras tillgång till telefoniabonnemang, 
vilket helt eller delvis minskar verkningsgraden av skyldigheten.  
 

                                                 
151 Jämför PTS rapport Precision i beslut (PTS-ER-2008:14) s. 28.  
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7.2.17 Omfattning, tekniska specifikationer och nätegenskaper ska 
specificeras  

Det är ekonomiskt rimligt att telefoniabonnemangen till grossistkunder har en 
sådan omfattning att den möter slutanvändarnas efterfrågan och tillgodoser 
grossistkundernas behov. För att en grossistkund ska vara konkurrenskraftig på 
slutkundsmarknaden, krävs dessutom att de tjänster som ingår i telefoni-
abonnemanget har en sådan omfattning att abonnemangen utgör ett fullgott 
alternativ för slutanvändarna. Annars kan syftet med skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder, dvs. att främja 
konkurrensen, gå förlorad. Vad telefoniabonnemangen till grossistkunder ska 
omfatta för att medge konkurrenskraft framgår av skyldighet 1.1 som 
motiveras i avsnitten 7.2.8-7.2.15. Grossistkunden ska således åtminstone ha 
rätt till sådana abonnemang, tjänster och funktionaliteter som framgår av 
skyldighet 1.1. 
 
Men det finns en risk för att TeliaSonera försvårar för grossistkunden att 
konkurrera på marknaden Fast tillträde genom att tillföra inslag som fördyrar 
deras verksamhet. Om grossistkunden måste betala för inslag i tjänsten som 
inte efterfrågas eller behövs fördyras dess verksamhet och dess möjligheter att 
konkurrera minskar. 
 
För att göra det möjligt för grossistkunden att bedöma om återförsäljning av 
telefoniabonnemangen kan ske med konkurrenskraft ska av villkoren för 
telefoniabonnemangen mellan TeliaSonera och respektive grossistkund framgå 
tjänstens omfattning samt vilka tillhörande tjänster och funktioner som är 
möjliga. För att uppnå syftet med skyldigheten att tillhandahålla telefoni-
abonnemang till grossistkunder ska abonnemangen inte omfatta mer än vad 
som är nödvändigt, dvs. inte mer än vad som efterfrågas eller behövs för att 
abonnemangen ska ge grossistkunden möjlighet att konkurrera på marknaden 
Fast tillträde.  
 
Detsamma gäller tekniska specifikationer, leveranskapacitet och nätegenskaper 
för telefoniabonnemangen. I denna del är det dock dessutom ett ekonomiskt 
rimligt krav från grossistkunden att få tillgång till alla de relevanta och nödvän-
diga uppgifter för specifikationerna och nätegenskaperna som krävs för att 
denne ska kunna anpassa sin verksamhet för återförsäljning och hantering av 
telefoniabonnemangen. Det är således rimligt ur ekonomiskt hänseende för 
grossistkunden att alla relevanta aspekter i dessa hänseenden omfattas av 
avtalet med TeliaSonera.  
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7.2.18 Leveransvillkor, kvalitets- och servicenivåer ska vara så 
preciserade att avvikelser kan identifieras  

Grossistkunds återförsålda abonnemang måste kunna utgöra ett fullgott 
alternativ till abonnemang direkt med TeliaSonera 

PTS konstaterar i avsnitten 7.2.5 och 7.2.6 att TeliaSonera har ett lågt incita-
ment att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder på villkor som 
medger tillräcklig konkurrenskraft för grossistkunderna. Det låga incitamentet 
är en följd av att TeliaSonera är vertikalt integrerat med en egen 
slutkundsverksamhet som agerar i direkt konkurrens med de grossistkunder 
som köper abonnemang för återförsäljning. Det krävs därför en reglering som 
säkerställer att grossistkunderna erbjuds sådana villkor för tillhandahållandet av 
telefoniabonnemangen som ger dem möjlighet att agera konkurrenskraftigt. 
Annars riskerar syftet med skyldigheten, dvs. att främja konkurrensen, att gå 
förlorad.  
 
Om inte slutanvändarna uppfattar återförsålda telefoniabonnemang som 
fullgoda alternativ till abonnemang tecknade direkt med TeliaSonera, förlorar 
skyldigheten om tillhandahållandet i verkan. För att syftet med skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder ska uppnås är det därför 
nödvändigt att grossistkunden ges möjlighet att erbjuda slutanvändarna samma 
varianter av PSTN-abonnemang som TeliaSonera kan, med möjlighet att även 
erbjuda samma villkor för kundservice och felavhjälpning. Ett exempel på olika 
abonnemangsalternativ kan vara att TeliaSonera erbjuder företagskunder och 
hushållskunder olika kvalitetsnivåer, leveransvillkor och servicenivåer.  
 
Om TeliaSonera tillhandahåller olika abonnemangsalternativ för PSTN-
abonnemang till slutanvändare, ska företaget tillhandahålla grossistkunden 
motsvarande alternativ. Om TeliaSonera till sina slutanvändare exempelvis er-
bjuder olika servicenivåer för hushåll, företag eller myndigheter, eller olika 
nivåer för felavhjälpning, (t.ex. akut felavhjälpning i vissa fall), ska grossist-
kunden erbjudas möjlighet att via återförsäljning kunna erbjuda ett mot-
svarande alternativ på slutkundsmarknaden. Detsamma gäller rutiner för bland 
annat felavhjälpning. 
 
För att grossistkunden ska kunna bedöma om det tillhandahållande som 
TeliaSonera erbjuder är ändamålsenligt och konkurenskraftigt utifrån 
grossistkundens behov, och således ger möjlighet till konkurrenskraftig 
återförsäljning, är det nödvändigt att de leveransvillkor, kvalitets- och 
servicenivåer som ska gälla klart preciseras mellan parterna.  
 
PTS anser att en utgångspunkt för vilka kvalitets- och servicenivåer och frister 
för leverans och felavhjälpning m.m. som TeliaSonera ska tillhandahålla ska 
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vara att de objektivt sett möjliggör för grossistkund att kunna agera kon-
kurrenskraftigt på slutkundsmarknaden. En grundläggande förutsättning för att 
grossistkunden ska kunna få den möjligheten, liksom att slutanvändarna ska 
uppfatta telefoniabonnemangen som ett fullgott alternativ till abonnemang 
direkt med TeliaSonera, är att grossistkunden erbjuds minst samma kvalitets-
nivåer, leveransvillkor och servicenivåer (inklusive villkor för felavhjälpning) 
för sina telefoniabonnemang som TeliaSonera ger sin egen slutkundsverk-
samhet för närmast jämförbara slutkundserbjudande. Detta gäller i synnerhet 
för villkoren om följande:  
 

1. beställningsprecision,  
2. leveranstid,  
3. leveransprecision, och  
4. felavhjälpningstid, samt   
5. tillgänglighet till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och 

administrativa rutiner, enligt skyldighet 2 samt de informationssystem 
som grossistkunden behöver för att kunna tillgodogöra sig 
telefoniabonnemanget. 

 
7.2.19 Avtalsviten behövs för att skapa incitament för TeliaSonera att 

leverera enligt utfästelse 

I kommersiella avtal mellan marknadsaktörer som ingår köp- och säljrelationer 
på en fri och konkurrensutsatt marknad, är det normalt att parterna via villkor i 
avtalen (t.ex. via s.k. avtalsviten) utsätts för ett ömsesidigt incitamentsskapande 
ekonomiskt tryck att göra sitt yttersta för att fullgöra sina överenskomna 
förpliktelser gentemot varandra.152 Syftet är bland annat att en avtalspart i 
förväg ska veta om att en avvikelse från en överenskommen förpliktelse 
medför ekonomiska konsekvenser. Avvikelserna kan gälla t.ex. kvalitetsnivå på 
tjänsten ifråga, leveranstid eller tid för felavhjälpning.  
 
På en konkurrensutsatt marknad är leverantören i en sådan relation dessutom 
kontinuerligt utsatt för risken att köparen säger upp ett ingånget avtal till följd 
av säljarens upprepade dröjsmål eller bristande leveranskvalitet, och att 
köparen sedan kan välja annan konkurrerande leverantör. Det finns därför ett 
ömsesidigt intresse för leverantören av att uppfylla det som utlovats till 
köparen.  
 
                                                 
152 Jfr den överenskommelse mellan EUs regleringsmyndigheter om vilka skyldigheter som bör åläggas 
vid olika typer av potentiella konkurrensproblem, vilken PTS har att beakta i förevarande beslut, 
framhålls särskilt att ett åläggande om att utbetala avtalsvite kan anses rimligt med hänvisning till att en 
sådan förpliktelse vanligtvis förekommer i överenskommelser på en konkurrensutsatt marknad (”Revised 
ERG Comman Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS reglautory framework”, 
final version May 2006, ERG (06) 33, sid 95, avsnitt 5.2.5.3.).  
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TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden Fast tillträde medför dock att 
det saknas en sådan ömsesidighet i köp- och säljrelationen mellan TeliaSonera 
och dess grossistkund som skulle kunna leda till att det uppstår verkningsfulla 
incitamentsskapande ekonomiska tryck. Företagets betydande inflytande 
medför även att risken för att grossistkunden vänder sig till en annan 
leverantör är liten. 
 
Förhållandet att TeliaSonera i sin egenskap av vertikalt integrerat företag med 
en egen slutkundsverksamhet agerar i direkt konkurrens med sina grossist-
kunder, hämmar TeliaSoneras ekonomiska incitament att frivilligt erbjuda sina 
grossistkunder, tillika konkurrenter i slutkundsledet, konkurrenskraftiga villkor 
i grossistledet. Det är därför högst sannolikt att de villkor på vilka TeliaSonera 
tillhandahåller telefoniabonnemang till grossistkunder inte utan reglering med 
stöd av LEK, skulle innehålla villkor som leder till sådant incitamentsskapande 
ekonomiskt tryck som i ordinära kommersiella avtalsrelationer på en 
konkurrensutsatt marknad ses som naturliga och anses nödvändiga för att 
parterna ska hålla ingångna överenskommelser.  
 
Till detta ska dessutom läggas att TeliaSonera inte heller är utsatt för risken att 
grossistkunderna kan välja en alternativ leverantör av telefoniabonnemangen. 
Byte av leverantör skulle annars ha varit naturligt om TeliaSonera inte skulle 
tillgodose grossistkundens behov, dvs. att tillhandahålla abonnemang som är 
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga. 
 
PTS anser att det för att syftet med skyldigheten ska kunna uppnås finns ett 
behov av att särskilt säkerställa att det tillhandahållande som TeliaSonera 
erbjuder grossistkunden är ändamålsenligt och konkurenskraftigt utifrån 
grossistkundens behov. Vidare har grossistkunden särskilda behov av 
förutsägbarhet vad gäller exempelvis risker till följd av grossistkundens 
beroendeställning gentemot TeliaSonera.  
 
För att skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang ska 
bli tillräckligt verkningsfull måste dess utformning och tillämpning ge 
TeliaSonera sådana ekonomiska incitament att uppfylla sina utfästelser mot 
grossistkunden som motsvarar de incitament som en leverantör har i en 
ordinär köp- och säljrelation på en konkurrensutsatt marknad. PTS anser 
därför att myndighetens reglering av marknaden Fast tillträde måste innehålla 
bestämmelser som skapar incitament för TeliaSonera att inte avvika från 
utfästa kvalitetsnivåer. Skälen är dels att det bedöms nödvändigt för att 
konkurrensen ska främjas och målet med lagstiftningen ska uppnås, dels att en 
skyldighet om att tillämpa icke-diskriminerande villkor inte tillförsäkrar 
behovet av att skapa sådana tillräckliga ekonomiska incitament för TeliaSonera 
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som motsvarar de som företaget skulle ha haft på en marknad kännetecknad av 
effektiv konkurrens, att uppfylla sina förpliktelser gentemot grossistkunden.  
 
PTS anser sammantaget att det får anses utgöra ett rimligt krav enligt 4 kap. 4 
och 8 §§ LEK att TeliaSonera att för dess tillhandahållande av telefoni-
abonnemang till grossistkund erbjuder verkningsfulla avtalsviten, liksom att 
villkoren för avtalsviten tydligt anger på vilka grunder och när 
betalningsskyldighet uppstår för TeliaSonera, samt vilka belopp som ska 
utbetalas i varje enskilt fall.  
 
Avtalsvillkoren för TeliaSoneras tillhandahållande av telefoniabonnemang till 
grossistkund måste således, för att TeliaSonera ska anses efterleva detta beslut, 
vid begäran från grossistkund innehålla incitamentsskapande avtalsviten, där 
betalningsskyldighet för TeliaSonera uppstår vid varje enskild avvikelse från 
vad som överenskommits mellan parterna. Sådan avvikelse kan exempelvis 
utgöras av bristande kvalitet för tillhandahållet tillträde eller avvikelse från 
tillhandahållna servicenivåer för t.ex. beställningsprecision, leveranstid, 
leveransprecision, och felavhjälpningstid.  
 
Vidare måste beloppen för avtalsviten vara rimligt höga utifrån syftet att de ska 
ge TeliaSonera tillräckliga ekonomiska incitament att snabbt åtgärda varje en-
skild avvikelse eller enskilt problem som utlöser sådan betalningsskyldighet. 
Beloppsnivåerna ska således vara så pass höga att konsekvensen av en av-
vikelse blir så kännbar att TeliaSonera självmant väljer att förebygga avvikelser. 
Eftersom TeliaSonera på den nu aktuella marknaden inte är utsatt för ett hot 
om att grossistkunder byter leverantör, måste nivåerna för avtalsviten sättas 
högre för att det incitamentsskapande ekonomiska trycket gentemot 
TeliaSonera ska motsvara det tryck som företaget skulle kännt på en fri och 
konkurrensutsatt marknad. 
 
För att konsekvenserna vid avvikelser från utfästa nivåer och villkor ska ge 
TeliaSonera ett tillräckligt incitament att leverera enligt utfästelse och slippa 
utbetala avtalsviten, anser PTS att de belopp som ska utbetalas för varje enskild 
avvikelse eller enskilt problem ska betalas av TeliaSonera utan särskild 
uppmaning från berörd grossistkund. Annars finns en risk att grossistkunden 
drabbas av sådana transaktionskostnader för att begära utbetalning för varje 
enskilt fall att det inte uppväger avtalsvitet. Detta skulle i sin tur sänka 
verkningsgraden av avtalsvitet eftersom TeliaSonera inte skulle drabbas av 
betalningsskyldighet för varje enskild avvikelse. Avtalsvite som ska utbetalas i 
enlighet med förevarande skyldighet ska därför utbetalas av TeliaSonera utan 
särskild betalningsanmaning från berörd grossistkund vid närmast följande 
faktureringstillfälle efter avvikelsen. PTS anser det dock inte proportionerligt 
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att avtalsvite i enlighet med förevarande skyldighet ska utgå om en försening 
eller dylik avvikelse beror på force majeure-liknande omständigheter. 
 
TeliaSonera har under beredningen av detta ärende anfört att PTS saknar 
rättslig grund för att påföra företaget en skyldighet om avtalsvite. PTS 
förtydligar därför att den rättsliga grund som myndigheten använder för 
skyldigheten i denna del är 8 kap. 6 § samt 4 kap. 4 och 8 §§ LEK. Det 
konkurrensproblem som skyldigheten avser att åtgärda är den bristande kon-
kurrens som uppstår till följd av att TeliaSonera är vertikalt integrerat och att 
dess egen slutkundsverksamhet därmed agerar i direkt konkurrens med 
företagets grossistkunder. Detta förhållande leder till låga incitament för 
företaget att tillhandahålla telefoniabonnemangen på villkor som möjliggör att 
grossistkunderna konkurrenskraftigt kan erbjuda telefonabonnemang till 
slutanvändare.  
 
Vidare har grossistkunden särskilda behov av förutsägbarhet i fråga om 
exempelvis risker som kan uppstå till följd av grossistkundens beroende-
ställning gentemot TeliaSonera. En skyldighet för TeliaSonera att tillämpa icke-
diskriminerande villkor skapar inte sådana tillräckliga ekonomiska incitament 
för företaget som det skulle ha haft på en marknad som kännetecknas av 
effektiv konkurrens, att företaget uppfyller sina utfästelser till grossistkunden 
och därigenom tillförsäkrar grossistkunden tillräcklig förutsägbarhet. 
 
Bestämmelsen 4 kap. 8 § LEK ger PTS befogenhet att ålägga skyldigheter som 
är proportionella i förhållande till de krav – rimliga ur tekniskt och ekonomiskt 
hänseende – som kan ställas av andra företag.153 Av förarbetena till bestäm-
melsen framgår att exemplifieringen av skyldigheter i lagtexten inte är 
uttömmande. 154 En sådan skyldighet ska syfta till att skapa effektiv konkurrens 
(4 §) och vara ett direkt resultat av den analys som har gjorts av en marknad 
enligt 8 kap. 6 § eller kan aktualiseras efter konkreta klagomål från ett 
konkurrerande företag.  
 
PTS vill även tillägga att det av artikel 12.1 tredje stycket tillträdesdirektivet 
följer att en tillträdesskyldighet får förenas med villkor som gäller rättvis 
behandling, rimlighet och läglighet. 155 I den gemensamma ståndpunkt som har 
framtagits inom ramen för European Regulators Group156 om vilka skyldig-
heter som bör åläggas vid olika typer av potentiella konkurrensproblem, 
                                                 
153 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
154 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
155 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och 
samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter 
156 Revised ERG Comman Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS reglautory 
framework, final version May 2006, ERG (06) 33, s. 95, avsnitt 5.2.5.3 
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framhålls särskilt att ett åläggande om att utbetala avtalsvite kan anses rimligt 
med hänvisning till att en sådan förpliktelse vanligtvis förekommer i 
överenskommelser på en konkurrensutsatt marknad.    
 
Sammanfattningsvis finner PTS att det inte finns någon mindre långtgående 
skyldighet som på ett motsvarande sätt kan åtgärda konkurrensproblemet. 
Vidare finner myndigheten att det allmänna intresset som skyldigheten syftar 
till att uppnå väger tyngre än det intrång som kan uppstå i TeliaSoneras 
verksamhet.  
 
Utbetalda avtalsviten kan avräknas mot skadestånds storlek 

För att 7 kap. 13 a § LEK ska tillämpas krävs till att börja med att den skade-
lidande väcker talan i allmän domstol mot TeliaSonera samt att den skade-
lidande kan visa att TeliaSonera uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtagit en 
åtgärd som strider mot en skyldighet som beslutats med stöd av bland annat 
4 kap. 4 §. Den skadelidande ska dessutom kunna visa vilken skada som 
uppkommit. Bestämmelsen 7 kap. 13 a § LEK träffar en vidare krets av 
skadeberättigade än enbart de grossistkunder som har ett avtalsförhållande med 
TeliaSonera, exempelvis kan även slutanvändare omfattas av bestämmelsen. 
 
Avtalsviten fyller delvis samma funktion som ett skadestånd, men det finns 
skillnader. Skadeståndets krav på att visa skada finns vanligen inte i 
avtalsvitesbestämmelser. Därigenom undanröjs orsaken till tvister och 
beroende på ersättningens höjd kan påtryckningseffekten samtidigt öka. Den 
minskade bevisbördan sänker även den skadelidandes kostnader. TeliaSonera 
kan också få fördel av ett avtalsvite, jämfört med skadestånd, genom att 
företaget på förhand kan uppskatta sin riskexponering av att behöva utge 
ersättning vid dröjsmål. När det gäller skadestånd är det däremot svårt att 
beräkna ersättningsnivån på förhand.  
 
Det är osäkert om skadestånd ska kunna utgå utöver avtalsvite för den förlust 
som inte täcks av vitet. Om så är fallet får fastställas av domstol från fall till 
fall. Sannolikt kommer dock avtalsvitet inte att kumuleras med skadestånd utan 
vitet räknas av mot skadeståndet, dvs. om TeliaSonera skulle anses vara 
skadeståndsskyldigt enligt 7 kap. 13 a § LEK kommer troligen eventuella 
utbetalade avtalsviten att avräknas vid beräkningen av skadeståndets storlek.  
 
7.2.20 Tydlig prissättning 

Prissättningen av telefoniabonnemangen för återförsäljning på slutkunds-
marknaden är en av de viktigaste faktorerna som en grossistkund behöver 
klarhet och förutsägbarhet i för att denne ska kunna agera konkurrenskraftigt.  
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är rimligt att grossistkunden 
begär att det av avtalet med TeliaSonera tydligt ska framgå vilka priser och 
ersättningar som grossistkunden ska betala och hur mycket. Alla priser och 
ersättningar ska därför framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika 
tjänster eller funktionaliteter som ingår i telefoniabonnemangen och på sådant 
som i övrigt ska utgå till följd av avtalsrelationen. En sådan tydlighet i avtalet är 
nödvändig för att säkerställa att grossistkunden kan bedöma om det ur 
ekonomiskt hänseende är möjligt för denne att återförsälja 
telefoniabonnemang med konkurrenskraft. Men tydligheten behövs också för 
att grossistkunden ska kunna säkerställa att betalning inte utgår för tjänster eller 
andra inslag som går utöver det som behövs eller är relevant. Grossistkunden 
har dessutom ett behov av att säkerställa att (dolda) avgifter eller förtäckta pris-
höjningar inte debiteras.  
 
Om TeliaSonera har rätt att ensidigt ändra ett pris, ska grossistkunden med-
delas senast 90 dagar i förväg om den faktiskt tillämpade prishöjningen. Annars 
finns en risk för att de åtgärder som grossistkunden är skyldig att vidta gent-
emot sina slutanvändare, bland annat till följd av konsumenträttsliga hänsyn, 
onödigt fördyras. Dessutom, vilket är än allvarligare, är att plötsliga pris-
höjningar kan minska förutsägbarheten för grossistkunden på ett sådant sätt att 
konkurrensen snedvrids. En prishöjning får därför inte träda i kraft förrän det 
har förflutit 90 dagar efter det att grossistkunden meddelats om prishöjningen.  
 
TeliaSonera har ansett sig förhindrad att omedelbart ändra sitt pris med 
anledning av PTS tillsyn på grund av att TeliaSonera är skyldigt att viss tid före 
en prisändring offentliggöra ändringen. PTS anser det vara orimligt att 
TeliaSonera inte omedelbart ska kunna rätta sig efter PTS tillsyn eller beslut 
eller till följd av domstols avgörande. Tidsfristen om 90 dagar ska därför inte 
gälla TeliaSoneras ändringar till följd av avgörande från PTS eller domstol.  
 
TeliaSoneras prissättning av telefoniabonnemangen till grossistkunder regleras 
av PTS genom skyldighet 3, se skyldigheten och skälen för denna i avsnitt 
7.2.28. 
 
7.2.21 Villkoren för betalning och fakturering ska vara tydliga och 

rimliga 

Grossistkunden har ur ekonomiskt hänseende ett behov av att villkoren för 
betalning, fakturering och faktureringsunderlag, inklusive villkoren för 
faktureringsunderlagen för resttrafik157, är tydligt beskrivna och rimliga. I 
förhållandet att villkoren ska vara rimliga ligger bland annat att fakturerings-
underlagen ska göra det möjligt för grossistkunden att kostnadseffektivt 
                                                 
157 Se skyldighet 1.1.e med motivering i avsnitt 7.2.12. 
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fakturera den slutanvändare som ringt. Däri ligger dock även att grossist-
kunden genom faktureringsunderlaget och andra ersättningar med anledning av 
abonnemangen ska kunna utläsa vad TeliaSonera fakturerar för.  
 
Tydligheten i faktureringen behövs för att säkerställa dels att betalning inte 
utgår för tjänster eller andra inslag som inte behövs eller inte är relevanta, dels 
att (dolda) avgifter eller förtäckta prishöjningar inte debiteras. Om 
faktureringen inte tillgodoser ett sådant behov av transparens finns en risk för 
att grossistkundens konkurrenskraft hämmas.  
 
7.2.22 Villkor om ekonomisk säkerhet eller annan riskfördelning 

Flera grossistkunder har uppmärksammat PTS på att det har förekommit att 
TeliaSonera har ställt krav på både ekonomisk säkerhet och förskottsbetalning 
av ersättning till TeliaSonera.  
 
PTS anser att det finns en risk för att en grossistkunds begäran om telefoni-
abonnemang för återförsäljning avslås på grund av obefogade krav på ekono-
misk säkerhet. Det finns också en risk för att TeliaSonera ställer sådana krav på 
säkerheter och riskfördelning som inte motsvaras av den risk som avtalssitua-
tionen medför för TeliaSonera. Alltför långtgående krav i dessa avseenden 
fördyrar grossistkundens verksamhet och minskar konkurrenskraften i relation 
till TeliaSonera. 
 
PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är nödvändigt att villkoren 
för ekonomisk säkerhet och annan riskfördelning är rimliga och avspeglar den 
risk som TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels under pågående av-
talsperiod. För att säkerställa förutsägbarhet för grossistkunden ska 
TeliaSoneras krav på ekonomisk säkerhet eller andra villkor för fördelning av 
ekonomisk risk mellan avtalsparterna vara tydligt och på förhand bestämt. Det 
ska stå klart för grossistkunden hur prövningen av dess kreditvärdighet ska gå 
till och vilka steg som ska ingå i bedömningen. När TeliaSonera riktar krav på 
säkerhet mot en grossistkund ska kunden få en redogörelse för de omständig-
heter som motiverar kravet på säkerhet. Grossistkunden ska även få ta del av 
det underlag som TeliaSonera lägger till grund för bedömningen.  
 
7.2.23 Avtalslängd, uppsägningsvillkor och ändringsvillkor m.m. 

För att skapa tillräcklig förutsägbarhet för grossistkunden ska avtalets 
giltighetstid och uppsägningsvillkor (inklusive vilka väsentliga avtalsbrott som 
kan leda till uppsägning) klargöras i avtalet. Om villkoren inte ger grossist-
kunden tillräcklig förutsägbarhet kan de användas på ett sätt som hämmar en 
effektiv konkurrens.  
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 



137(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

I fråga om villkor för uppsägning ska de avtalsbrott som kan leda till upp-
sägning av avtal vara av en för avtalet väsentlig natur, exempelvis att grossist-
kunden brustit vad gäller betalningar. De avtalsbrott som kan leda till upp-
sägning ska vara av sådan natur att en uppsägning är en rimlig och adekvat 
åtgärd. Avtalsbrotten ska åtminstone till sin karaktär anges i avtalet.  
 
Villkor för ändring av villkoren för tillhandahållandet av telefoniabonnemang 
respektive omförhandling av avtalet ska framgå. Villkoren om omförhandling 
ska tillgodose behovet av att inom pågående avtalstid kunna nå en överens-
kommelse för fortsatt avtal.  
 
Om en grossistkund begär att ett avtal om telefoniabonnemang inte ska 
innehålla en rätt för TeliaSonera att ensidigt ändra i avtalsvillkor, ska detta i 
regel anses vara ett rimligt villkor ur ekonomiskt hänseende. En avtalspart ska 
således som en utgångspunkt ha rätt till förhandling av avtalsvillkoren. 
 
7.2.24 Varje rimlig begäran ska tillgodoses 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 
3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om telefoni-

abonnemang till grossistkund endast när det finns objektivt sett god-
tagbara skäl för vägran. Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas 
objektivt sett godtagbara skäl att vägra leverans av telefoniabonne-
mang  

• när TeliaSonera visar att det saknas tekniska möjligheter att 
genomföra tillhandahållandet av telefoniabonnemang,  

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 
nät eller dess användare skadas,  

• när TeliaSonera kan visa att nätets drift störs,  

• när TeliaSonera inte har fått de uppgifter från grossistkunden 
som är nödvändiga för att telefoniabonnemanget ska kunna 
levereras och som grossistkunden har tillgång till, eller 

• när det finns anledning för TeliaSonera att anta att det 
saknas ett giltigt avtal mellan grossistkunden och slutan-
vändaren. 
 

 

 

Vägran att leverera utan objektivt sett godtagbara skäl begränsar konkurrensen 

Ett företags vägran att leverera grossisttjänster till ett annat företag som 
konkurrerar med det egna företagets verksamhet på slutkundsmarknaden 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

förstärker det egna företagets ställning på slutkundsmarknaden. Eftersom 
TeliaSonera är vertikalt integrerat sker grossistkundernas återförsäljning av 
telefoniabonnemang till slutanvändare i direkt konkurrrens med TeliaSoneras 
egen slutkundsverksamhet. Detta medför att det saknas incitament för 
TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. Det finns 
därför en risk för att TeliaSonera vägrar att tillgodose en grossistkunds begäran 
om leverans av telefoniabonnemang.  
 
Utgångspunkten ska därför vara att TeliaSonera ska tillgodose varje rimlig 
begäran om telefoniabonnemang till grossistkunder. TeliaSonera får dock vägra 
att tillgodose en rimlig begäran om telefoniabonnemang till grossistkunder när 
det finns objektivt sett godtagbara skäl för detta.  
 
Tekniska begränsningar kan vara objektivt godtagbara skäl att vägra leverans 

PTS anser att det i ett enskilt fall finns objektivt sett godtagbara skäl att vägra 
att tillhandahålla telefoniabonnemang till en grossistkund när TeliaSonera visar 
att det saknas tekniska möjligheter att genomföra tillhandahållandet av 
abonnemanget, när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras nät 
eller dess användare skadas eller när TeliaSonera kan visa att nätets drift 
störs.158 
 
När TeliaSonera tillhandahåller eller har teknisk möjlighet att tillhandahålla 
abonnemangsformen PSTN till slutanvändare, ska dock skyldigheten att 
leverera i normalfallet anses gälla. 
 
För långtgående krav på beställning begränsar konkurrensen 

Det har förekommit att grossistkunders beställningar av telefoniabonnemang 
till grossistkunder har försvårats och fördröjts till följd av TeliaSoneras krav på 
hur en sådan beställning ska vara utformad och vilka uppgifter den ska inne-
hålla.  
 
Konsekvenserna av att beställningar försvåras eller fördröjs är främst två. Den 
ena är att det leder till ökade kostnader för grossistkunden. Den andra är att en 
grossistkunds möjlighet att konkurrera om slutanvändarna på samma villkor 
som TeliaSonera försämras om slutanvändarnas byte av abonnemang medför 
problem som exempelvis störningar i funktionaliteten. Risken för att en 
slutanvändare blir utan tillgång till fasta telefonitjänster fram till dess att 
tillträdet via återförsålt abonnemang börjar fungera, kan avhålla slutanvändare 
från att byta abonnemang.  
 

                                                 
158 Se även prop. 2002/2003:110, s 378. 
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Fördröjningar och störningar i funktionaliteten som uppkommer för slutan-
vändaren till följd av övergång till återförsålt abonnemang, kan allvarligt 
minska slutanvändares incitament att byta abonnemang. Ett minskat incitament 
för slutanvändarna att byta abonnemang, leder till sämre konkurrenskraft för 
grossistkunden och att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder inte får avsedd verkan.  
 
PTS finner därför att de uppgifter som TeliaSonera får kräva vid beställning av 
leverans inte får gå utöver det som är nödvändigt för att leverera abonnemang 
till viss slutanvändare. Men, TeliaSonera kan ha objektivt sett godtagbara skäl 
att vägra tillhandahållande om företaget inte har fått de uppgifter från grossist-
kunden som är nödvändiga för att abonnemanget ska kunna levereras. De krav 
som TeliaSonera kan ställa på grossistkunden vad avser uppgifter kan dock inte 
gå utöver vad grossistkunden har tillgång till, dvs. de uppgifter som kan krävas 
av grossistkunden att denne ska lämna vid beställningen ska vara sådana upp-
gifter som denne har tillgång till.  
 
Konsumenthänsyn motiverar bevisning för avtalsförhållande 

Det har förekommit att grossistkunder ansluter abonnenter mot deras vilja, så 
kallad slamming. Det kan finnas flera skäl till att anslutning av fel abonnent sker, 
men det förekommer att slutanvändare inte har accepterat abonnemanget men 
ändå anslutits. PTS fick 2007 in 369 klagomål om slamming.159  
 
För att minimera risken för att slutanvändaren blir ansluten via grossistkund 
mot sin vilja, finner PTS att det vidare är rimligt att TeliaSoneras skyldighet att 
leverera ett begärt telefoniabonnemang uppkommer först när en beställning av 
telefoniabonnemang innehåller sådan information att det kan antas att den har 
sin grund i ett giltigt avtal mellan grossistkunden och slutanvändaren om 
abonnemang.  
 
Det är dock viktigt att kravet på information från TeliaSoneras sida inte blir 
mer långtgående än vad som är nödvändigt eftersom informationskravet an-
nars kan få konkurrenshämmande effekter. PTS anser att de uppgifter som 
TeliaSonera kan begära för att skydda slutanvändarens intresse av att inte bli 
ansluten mot sin vilja endast ska uppfylla förutsättningen att det kan antas att 
avtalsförhållande finns, dvs. ett tämligen lågt beviskrav.  
 

                                                 
159 PTS statistik är inte rättvisande vad gäller problemet storlek eftersom klagomål även riktas till 
Konsumentverket och Konsumenternas tele- och Internetbyrå. 
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7.2.25 Underrättelse om avsikt att vägra begäran 

 
1. Skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till 

grossistkunder 

 

 
4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en begäran om telefoni-

abonnemang till grossistkund, ska företaget utan dröjsmål upplysa 
motparten om sin avsikt att vägra tillhandahållande och ange skälen 
för sin vägran samt lämna sådan information att motparten kan avgöra 
om denne kan vidta åtgärder för att abonnemanget ska kunna 
tillhandahållas.   

 

 

För att säkerställa att grossistkunden får möjlighet att antingen vidta åt-
gärder för att ett avtal eller tillhandahållande ska kunna komma till stånd eller 
möjlighet att vända sig till PTS för tvistlösning eller tillsyn, finner PTS vidare 
att skyldigheten om att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder 
ska kompletteras med en skyldighet för TeliaSonera att utan dröjsmål un-
derrätta grossistkunden om sin avsikt att vägra att tillgodose begäran om 
telefoniabonnemang. TeliaSonera ska vid underrättelsen även ange skälen för 
vägran. Om en sådan skyldighet inte finns ökar risken för att TeliaSonera kan 
fördröja eller förhindra ingåendet av avtal om eller leverans av abonnemangen, 
vilket kan skada konkurrensen.   

Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att utan dröjsmål 
underrätta om avsikt att vägra begäran medför, uppvägs av grossistkundens in-
tresse av att kunna få till stånd återförsäljning av telefoniabonnemang. PTS 
anser därför att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att underrätta 
grossistkunden om skälen för sin vägran, när TeliaSonera avser att avslå en 
begäran om tillhandahållande av en reglerad tjänst eller produkt.  

Ett exempel på när en tillämpning av skyldigheten kan komma i fråga är om 
TeliaSonera skulle vägra att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkund 
och som skäl för sin vägran åberopar att grossistkunden har en sådan bristande 
kreditvärdighet eller betalningsförmåga att TeliaSonera kräver att ekonomisk 
säkerhet ställs före leverans. När en sådan situation uppkommer ska 
TeliaSonera utan dröjsmål beskriva de omständigheter som enligt TeliaSonera 
motiverar krav på ekonomisk säkerhet och det underlag som TeliaSonera lagt 
till grund för bedömningen för grossistkunden.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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7.2.26 Flerkanalsystem, ip-telefoni utan nummer och telesvar 
omfattas inte  

ISDN 30B+D, analoga och digitala växelanslutningar omfattas inte av 
skyldigheten 

När det gäller fråga om skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska omfatta ISDN 30B+D och andra typer av flerkanalsystem för 
företagsväxlar (analoga och digitala växelanslutningar) gör PTS följande 
bedömning.160 Anslutning via flerkanalsystem efterfrågas främst av större 
företag och organisationer. Det finns flera alternativa leverantörer för dessa 
anslutningsformer. Behovet av att öka konkurrensen för andra anslutnings-
former är därför mindre jämfört med behovet av att öka konkurrensen vad 
gäller anslutningsformen PSTN.  
 
Därför finner PTS att det inte är proportionellt att ålägga TeliaSonera att 
tillhandahålla telefoniabonnemang för flerkanalsystem till grossistkunder.  
 
Vidare finns det vad gäller flerkanalsystem större affärsmässiga förutsättningar 
för andra operatörer att investera i en alternativ infrastruktur. Om skyldigheten 
att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder omfattar flerkanal-
system finns en risk för att skyldigheten negativt inverkar på andra operatörers 
incitament att göra investeringar, vilket skulle leda till ett minskat utbud för 
slutanvändarna.  
 
PTS finner följaktligen att skyldigheten att vid en rimlig begäran tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder inte ska omfatta anslutningsformerna 
ISDN 30B+D och andra flerkanalsystem (analoga och digitala växelan-
slutningar). 
 
ISDN 2B+D omfattas inte av skyldigheten 

PTS beslut den 18 februari 2005 om skyldighet för TeliaSonera att tillhanda-
hålla telefoniabonnemang till grossistkunder omfattade en skyldighet att 
tillhandahålla abonnemangsformen ISDN 2B+D.161 PTS har i en underrättelse 
den 19 juni 2005 konstaterat att TeliaSonera inte tillhandahöll någon möjlighet 
för andra operatörer att få tillträde till ISDN 2B+D i sitt referenserbjudande.162 
TeliaSonera informerade med anledning av underrättelsen PTS om att före-
taget planerade att avveckla tekniken senast år 2007. PTS uppgav därefter i en 
tillsynsrapport över telefoniabonnemang till grossistkunder den 10 oktober 
2006 att myndigheten övervägde att inte gå vidare i frågan eftersom 
TeliaSonera skulle komma att avveckla tekniken.163 Till följd av den meddelade 
                                                 
160 ISDN är en förkortning för Integrated Service Digital Network. 
161 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr  04-6943/23, b och 04-6944/23, b 
162 PTS ärende med dnr 05-8964 
163 PTS ärende med dnr 05-4405 
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avvecklingsplanen lät PTS ärendet vila men uppgav att frågan skulle kunna 
komma att prövas på nytt om det skulle komma en begäran om tillsyn när 
begäran om ISDN 2B+D nekats av TeliaSonera. 2007 meddelade TeliaSonera 
att företaget hade för avsikt att fördröja avvecklingen av tekniken till 2011.164  
 
I mars 2009 inkom en begäran om tillsyn till PTS med anledning av att en 
begäran om ISDN 2B+D nekats av TeliaSonera.165  
 
Tre grossistkunder har under beredningen av detta ärende haft synpunkter på 
PTS förslag att inte låta skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoni-
abonnemang till grossistkunder omfatta abonnemangsformen ISDN 2B+D. 
Som skäl för sin inställning har grossistkunderna angett att tekniken fort-
farande används i stor utsträckning av små och medelstora företag för 
växelfunktion och för back-up funktion. Två av dem har därefter meddelat sig 
inte längre se lönsamhet i att kräva tillträde till abonnemangsformen ISDN 
2B+D.  
 
ISDN-tekniken omfattade 131 000 abonnemang år 2008.166 PTS bedömer 
utifrån uppgifter från TeliaSonera att merparten av dessa abonnemang utgörs 
av ISDN 2B+D. Antalet abonnemang ISDN 2B+D har minskat avsevärt 
sedan PTS beslut 2005 och beräknas att minska med ytterligare 30 procent 
under år 2009. Enligt uppgift från TeliaSonera uppgår utvecklingskostnaden 
för att möjliggöra andra operatörers tillträde till ISDN 2 B+D till cirka 
60 miljoner kronor. 
 
PTS anser att det finns möjlighet för andra operatörer att konkurrera med 
TeliaSonera om växellösningar. Alternativ till ISDN 2B+D är ISDN/SIP-
gateway, uppgradering till ISDN 30B +D, Centrex-baserad tjänst (virtuell växel 
i det fasta nätet), ip-telefoni och Mobil Centrex.  
 
PTS anser att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossist-
kunder inte ska omfatta ISDN 2B+D. Behovet av att öka konkurrensen är inte 
lika stort för ISDN 2B+D som för anslutningsformen PSTN, varför en 
skyldighet att tillhandahålla abonnemangsformen ISDN 2B+D inte skulle vara 
proportionell. Detta ställningstagande är en följd av två förhållanden. För det 
första finns det alternativa tekniska lösningar som ersätter abonnentanslut-
ningen ISDN 2B+D och som kan erbjudas av andra operatörer. För det andra 
minskar efterfrågan för tillträde via abonnentanslutningen ISDN 2B+D.  
 

                                                 
164 PTS ärende med dnr 06-17256 
165 PTS ärende med dnr 09-2761 
166 Svensk Telemarknad, tabell 2, PTS-ER-2008:23 
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Ip-baserad telefoni med nummer omfattas inte av skyldigheten 

Anslutning till fasta telefonitjänster med nummer via ip-baserad teknik utgör 
fortfarande en relativt sett liten del av marknaden Fast tillträde. Tillträde via ip-
baserad telefoni med nummer kan i många fall erbjudas till slutanvändare av 
flera olika operatörer och i viss omfattning via infrastrukturer som är alterna-
tiva till den kretskopplade.  

Till följd av att det i många fall finns andra operatörer som kan tillhandahålla 
kompletta fasta telefonitjänster med nummer via ip-baserad teknik, anser PTS 
att det inte finns behov av att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonne-
mang till grossistkunder ska omfatta denna anslutningsform. Det gäller i 
synnerhet som en sådan skyldighet riskerar att hämma utvecklingen av en 
alternativ infrastruktur och därför på sikt även möjligheterna till en ökad kon-
kurrens på marknaden för fasta telefonitjänster.  

PTS finner således att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder inte ska omfatta tillträde via ip-baserad teknik.   

Telesvar omfattas inte av skyldigheten 

Enligt PTS beslut 2005 omfattades tilläggstjänsten telesvar av skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder.167  

Den telesvarstjänst som TeliaSonera erbjuder sina slutkundvändare kan nås via 
ett nätinternt, telefonnummer med få siffror. När en grossistkund tillhanda-
håller en telesvarstjänst till en slutanvändare som är ansluten via återförsålt 
telefoniabonnemang kan slutanvändaren endast nå telesvarstjänsten via ett 
vanligt telefonnummer. Att grossistkundens telesvarstjänst endast kan nås via 
ett vanligt telefonnummer skulle kunna tolkas som att TeliaSonera har en 
konkurrensfördel i jämförelse med grossistkunden. Fråga uppkommer därför 
om det finns behov av att skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang 
till grossistkunder även omfattar telesvar.  

PTS tillsyn har visat på en låg efterfrågan av telesvarstjänster. Det finns också 
andra lösningar som har en motsvarande funktion som telesvar på marknaden. 
Vidare finns i de flesta telefoner funktioner som gör det möjligt att enkelt spara 
långa telefonnummer under en kort kombination av siffror, så kallat snabb-
nummer.  

PTS anser att den eventuella konkurrensfördel som TeliaSonera uppnår genom 
att ha ett automatiskt kort telefonnummer till telesvarstjänsten inte kan anses 
vara så betydande att det finns tillräckliga skäl att fortsättningsvis ålägga 
                                                 
167 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23,b och 04-6944/23, b 
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TeliaSonera att tillhandahålla telesvar för telefoniabonnemang till grossist-
kunder. 

PTS finner därför att tilläggstjänsten telesvar inte ska omfattas av skyldigheten 
för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder. 

7.2.27 Skyldighet att tillhandahålla grossistkunderna stödsystem  

 
2. Skyldighet att tillhandahålla grossistkunderna stödsystem  

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid 
varje rimlig begäran tillhandahålla de driftsäkra och funktionella 
stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och administrativa 
rutiner, via effektiva gränssnitt som behövs för att grossistkundens 
hantering av telefoniabonnemangen i relation till såväl TeliaSonera 
som slutanvändare ska vara kostnadseffektiv.  

2. TeliaSonera ska tillhandahålla grossistkunden all den information, 
exempelvis dokumentation och programspecifikation, som behövs för 
att grossistkundens användning, systemutveckling, implementering 
och drift av stödsystemen ska kunna genomföras kostnadseffektivt.  

3. Vid systemfel eller systemavbrott i ett stödsystem som används för 
hantering av telefoniabonnemangen, ska TeliaSonera omedelbart vidta 
de åtgärder som behövs för att hantering (exempelvis beställning eller 
felavhjälpning) ska kunna genomföras utan dröjsmål, exempelvis 
genom att TeliaSonera ställer manuella resurser till förfogande för 
hanteringen. 

4. TeliaSonera ska vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering 
eller annan ändring i stödsystemen som används för hantering av 
telefoniabonnemangen och som påverkar grossistkundens verksamhet, 
beakta dennes behov, kostnader och eventuella olägenheter till följd 
av ändringen.  

5. Vid sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan 
ändring i stödsystemen som används för hantering av telefoniabonne-
mangen som avses i punkten 4, eller vid ändring av administrativa 
rutiner, som leder till att grossistkunden även behöver göra större 
anpassningar i sina egna gränssnitt, system eller interna rutiner, ska 
TeliaSonera även samråda med grossistkunden om hur förändringen 
ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och 
driftsäkert sätt. TeliaSonera ska ge grossistkunden tillgång till all nöd-
vändig information som behövs för att denne ska få rimlig tid - minst 
90 dagar efter avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs 
för att anpassa sin verksamhet till TeliaSoneras planerade ändring. Om 
grossistkunden begärt testkörning av sina system mot de stödsystem 
som TeliaSonera tillhandahåller till följd av ändringen, får TeliaSonera 
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inte genomföra ändringen förrän all rimlig testkörning slutförts.  

6. När TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som 
TeliaSonera använder självt och som motsvarar de stödsystem som 
ska tillhandahållas grossistkunden enligt punkten 1, ska motsvarande 
förbättringar samtidigt genomföras i de system som TeliaSonera 
tillhandahåller för grossistkundernas hantering.  

 

Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Hela bestämmelsen och uttalanden i förarbetena om bestämmelsen refereras i 
avsnitt 7.2.1. 
 
Utan kostnadseffektiva stödsystem snedvrids konkurrensen 

Telefoniabonnemangen till grossistkunderna är en förädlad återförsäljar-
produkt. Grossistkunden är därför vid sin hantering av telefoniabonnemangen 
beroende av TeliaSonera som bland annat kontrollerar och driftar de fysiska 
anslutningar som behövs för abonnemangen, tillhörande tjänster, samtals-
tjänster och vissa funktionaliteter. För att grossistkunden ska kunna hantera 
telefoniabonnemangen, exempelvis vid beställning eller felavhjälpning, krävs 
TeliaSoneras medverkan och åtgärder. Grossistkunden är därför beroende av 
att TeliaSonera tillhandhåller driftsäkra och funktionella stödsystem för 
hanteringen av telefoniabonnemangen. 
 
Om inte grossistkunden dessutom får tillgång till effektiva stödsystem som 
möjliggör att telefoniabonnemangen kostnadseffektivt kan återförsäljas till slut-
användare konkurrenskraftigt i jämförelse med TeliaSonera, riskerar syftet med 
skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla abonnemangen att gå förlorat. 
En skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla stödsystem ska därför inkludera 
affärsrelaterade funktioner och administrativa rutiner som gör det möjligt för 
grossistkundens att hantera abonnemangen effektivt. 
 
Med administrativa rutiner avser PTS exempelvis de rutiner som tillämpas vid 
när grossistkunden begär telefoniabonnemang för de fall när slutanvändare 
med ny anslutning, byter från ett abonnemang via en grossistkund till en annan 
grossistkund, när slutanvändaren flyttar sitt abonnemang till ny adress eller vill 
få behålla sitt telefonnummer. De administrativa rutinerna ska göra det möjligt 
för grossistkunden att bland annat kunna ge slutanvändare besked om från 
vilken tidpunkt som slutanvändaren skulle kunna börja använda ett 
abonnemang som återförsålts av grossistkunden.  
 
En avsaknad av effektiva stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och 
administrativa rutiner, som är driftsäkra och funktionella kan medföra att 
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grossistkunden inte kan tillhandahålla abonnemang till slutanvändarna som 
motsvarar den tillförlitlighet och funktionalitet som TeliaSonera kan erbjuda. 
Detta kan i sin tur leda till att slutanvändarnas incitament att använda abonne-
mang via återförsålda telefoniabonnemang minskar avsevärt. Vidare kan en 
avsaknad av effektiva stödsystem leda till att grossistkundens hantering av 
telefoniabonnemangen försvåras och fördyras i en sådan omfattning att 
grossistkunden inte med konkurrenskraft kan återförsälja 
telefoniabonnemangen. 
 
Diskriminering har förekommit 

PTS har i sin tillsyn konstaterat att TeliaSonera diskriminerar grossistkunderna 
genom att inte tillgodose deras begäran om tillgång till lika effektiva och 
automatiserade stödsystem och systemgränssnitt för bland annat beställning av 
telefoniabonnemang som TeliaSonera självt har tillgång till för sin hantering av 
motsvarande tjänster. TeliaSoneras stödsystem för den egna hanteringen av 
slutkundsabonnemang är i stora delar effektivt integrerade i gemensamma 
system för grossist- respektive slutkundsverksamheten. TeliaSoneras interna 
stödsystem (”Kundbild”) motsvarar i funktionalitet det stödsystem som 
erbjuds grossistkunderna (”NBTAB”). 168  
 
PTS har kunnat konstatera att grossistkunderna i sin hantering av telefoni-
abonnemangen måste registrera kunddata m.m. två gånger, dels en gång i det 
egna interna stödsystemet, dels en gång i NBTAB, medan motsvarande 
registrering för TeliaSonera endast behöver göras en gång i Kundbild. 
Förhållandet att grossistkunderna måste registrera samma kunddata på två 
ställen medför betydande merkostnader för dem eftersom den manuella 
hanteringen är både personal- och tidskrävande. Dessutom medför den dubbla 
inmatningen en risk för felhantering som TeliaSonera inte utsätts för på ett 
motsvarande sätt. Detta snedvrider konkurrensen mellan TeliaSonera och de 
grossistkunder som återförsäljer telefoniabonnemang.  
 
Möjligheter till kostnadseffektivitet måste säkerställas 

För att syftet med skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska kunna uppnås måste det därför säkerställas att TeliaSonera 
tillgodoser varje rimlig begäran om tillgång till de driftsäkra och funktionella 
stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner och administrativa rutiner, via 
effektiva gränssnitt som behövs för att grossistkundens hantering av 

                                                 
168 Se PTS föreläggande den 28 augusti 2008 i ärende med dnr 08-8778. PTS har i föreläggandet ålagt 
TeliaSonera att senast den 18 februari 2009 ha tagit i bruk och möjliggjort för operatörer att använda ett 
automatiserat gränssnitt för åtkomst till programsystemet NBTAB för samtliga hanteringsfall i processen. 
Länsrätten i Stockholm län har i en dom den 12 december 2008 i mål nr 23103-08 ändrat tidpunkten för 
genomförandet av de åtgärder som förelagts. 
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telefoniabonnemangen, i relation till såväl TeliaSonera som slutanvändare, ska 
vara kostnadseffektiv.  
 
De olika grossistkunderna kan ha olika behov av gränssnitt för åtkomst till 
stödsystemen. Utgångspunkten ska därför vara att grossistkunden ska få 
tillgång till det gränssnitt som denne begär. Frågan om implementering av ett 
gränssnitt som medger mer direkt tillgång till TeliaSoneras interna stödsystem 
har varit föremål för avgörande i Länsrätten i Stockholms län.169  
 
PTS anser att det behov av skyldigheten som beskrivits ovan överväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten ger upphov till. PTS anser 
vidare att det inte finns någon mindre långtgående skyldighet som ger 
motsvarande verkan.  
 
Utan tydlig dokumentation försvåras grossistkundens verksamhet 

För att grossistkunden ska få en effektiv och över huvud taget funktionell 
tillgång till stödsystem och andra programsystem förutsätts att denne får 
tillgång till den information som krävs för att kunna genomföra egen 
användning, systemutveckling, implementering och drift. För att göra det 
möjligt för en grossistkund att få tillgång till stödsystem och övriga program-
system måste TeliaSonera därför tillhandahålla dokumentation som tydligt 
beskriver stödsystemen och programsystemen. Den dokumentation som 
TeliaSonera ska tillhandahålla ska, för att möjliggöra kostnadseffektiv hantering 
av telefoniabonnemangen, innehålla den information som krävs för att 
grossistkundens systemutveckling, implementering och drift inte onödigt 
försvåras eller fördyras.  
 
Åtgärder vid systemfel m.m. 

PTS har konstaterat att en grossistkund måste få åtkomst till effektiva stöd-
system för hanteringen av telefoniabonnemangen för att syftet med 
skyldigheten om att tillhandahålla telefoniabonnemang för grossistkunder ska 
uppnås. Det måste säkerställas att TeliaSonera hanterar begärda åtgärder för 
telefoniabonnemangen även där det finns sådana fel i systemen eller 
gränssnitten att den begärda åtgärden inte kan genomföras utan att felet 
åtgärdas, eller vid störningar i tillhandahållna stödsystem.   
 
PTS anser därför att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att – vid systemfel 
eller systemavbrott i ett stödsystem som används för hantering av telefoni-
abonnemangen, vid varje rimlig begäran – omedelbart vidta de åtgärder som 
behövs för att hanteringen (exempelvis beställning eller felavhjälpning) ska 

                                                 
169 Länsrättens i Stockholm län dom den 12 december 2008 i mål nr 23103-08 
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kunna genomföras utan dröjsmål. Sådan åtgärd kan exempelvis vara att 
TeliaSonera ställer manuella resurser till förfogande för hanteringen. Exempel-
vis skulle TeliaSonera kunna tillhandahålla grossistkunden en manuellt betjänad 
kundtjänst för hanteringen.  
 
TeliaSonera har under beredningen av detta ärende framfört farhågor om att 
företaget för att anses efterleva denna skyldighet skulle behöva ha ständig 
beredskap med omfattande manuella resurser som omedelbart ska kunna sättas 
in vid systemavbrott, vilket skulle leda till mycket höga kostnader. PTS vill 
framhålla att företaget till följd av skyldigheten inte har anledning att vidta 
andra åtgärder eller dra på sig högre kostnader än vad som skulle vara normalt i 
en effektivt bedriven verksamhet. 
 
Grossistkundens behov ska beaktas vid systemutveckling m.m. 

Det är utifrån syftet med skyldigheten om att tillhandahålla telefoniabonne-
mang till grossistkunder rimligt att kräva att de stödsystem TeliaSonera 
tillhandahåller är ändamålsenliga, driftssäkra och funktionella. Detta gäller inte 
bara i den löpande verksamheten, utan även vid utveckling, vidareutveckling, 
uppgradering eller annan ändring som påverkar grossistkunds verksamhet. 
TeliaSonera måste därför vid ändringar beakta grossistkundens behov, 
kostnader och eventuella olägenheter som förändringarna medför för 
grossistkunden. Om en grossistkund påstår att dennes behov inte beaktats 
måste TeliaSonera kunna visa att den planerade förändringens effekter för 
grossistkunden har beaktats. Följaktligen måste TeliaSonera i tid involvera 
grossistkunden i beslutsprocessen vid förändringar eller utveckling av 
stödsystemen som riskerar att leda till kostnader eller andra olägenheter för 
grossistkunden.  
 
Sådan utveckling, vidareutveckling, uppgradering eller annan ändring i stöd-
systemen – som inte bara påverkar en grossistkunds verksamhet, utan också 
leder till att denne behöver göra större anpassningar i sina egna system eller gräns-
snitt – ställer särskilda krav på TeliaSonera vad gäller samråd med grossist-
kunden. TeliaSonera ska därför samråda med grossistkunden om hur 
förändringen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, funktionellt och 
driftsäkert sätt. Vidare är det rimligt att samrådet sker i god tid så att 
grossistkunden får tillräcklig tid på sig att, efter avslutat samråd och beslutad 
förändring, göra nödvändiga anpassningar.  

TeliaSonera ska därför åläggas att ge grossistkunden tillgång till all nödvändig 
information som behövs för att denne ska få rimlig tid – minst 90 dagar efter 
avslutat samråd – till att vidta de åtgärder som behövs för att anpassa sin verk-
samhet till TeliaSoneras planerade ändringar. Att dessa ändringar är testkörda 
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både inom TeliaSonera och gentemot grossistkunden innan de tas i bruk är en 
förutsättning för att förändringen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt, 
funktionellt och driftsäkert sätt. Om grossistkunden begärt testkörning av sina 
system mot de stödsystem som TeliaSonera tillhandahåller, får TeliaSonera 
därför inte genomföra ändringen i skarpt läge förrän all rimlig testkörning 
slutförts.   

Systemförbättringar för TeliaSonera ska införas samtidigt för grossistkunder 

För att TeliaSoneras tillhandahållande av stödsystem för telefoniabonne-
mangen till grossistkunder ska medge konkurrenskraftig återförsäljning av 
telefoniabonnemangen förutsätts att TeliaSonera inte gynnar sin egen 
slutkundsorganisation jämfört med det som erbjuds grossistkunderna. När 
TeliaSonera genomför förbättringar av stödsystem som TeliaSonera använder 
självt och som motsvarar de stödsystem som ska tillhandahållas grossistkund, 
ska därför motsvarande förbättringar samtidigt genomföras i de system som 
TeliaSonera tillhandahåller för grossistkundens hantering. 
 

7.2.28 Skyldighet att tillämpa marginalbaserad prissättning  

 
3. Skyldighet att tillämpa marginalbaserad prissättning  

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillämpa marginalbaserad prissättning vid tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkunder enligt skyldighet 1. Med 
marginalbaserad prissättning avses följande:  

a. TeliaSoneras grossistpris får högst motsvara priset för närmast 
jämförbara erbjudande på slutkundsmarknaden minskat med en 
procentuell marginal som möjliggör att grossistkunder kan 
konkurrera om slutanvändarna. 

b. Marginalen mellan telefoniabonnemang till grossistkund och det 
närmast jämförbara erbjudandet på slutkundsmarknaden ska 
bestämmas utifrån de kostnader som naturligen förknippas med 
erbjudandet men som TeliaSonera kan undvika när företaget 
erbjuder abonnemangsformen på grossistnivå i stället för på slut-
kundsmarknaden (så kallade avoidable costs, exempelvis 
försäljningsomkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader 
för kundtjänst och fakturering). 

c. Marginalen enligt b) ska justeras med sådana kostnader som 
tillkommer eller avgår i grossistledet jämfört med det erbjudande 
på slutkundsmarknaden som utgör utgångspunkten för 
prissättningen. En sådan justering av marginalen ska så långt 
som möjligt beräknas enligt de principer som tillämpas vid 
beräkningar enligt LRIC-modellen såsom PTS vid var tid gällande 
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föreskrifter beskriver modellen.  

d. Om TeliaSonera tillämpar engångsavgifter mot slutanvändare ska 
dessa engångsavgifter läggas till grund för en beräkning av 
motsvarande engångsavgifter för grossistkund. Grossistkunden 
ska då betala ett pris som högst uppgår till engångsavgiften för 
slutanvändaren minskat med den marginal som bestämts för 
telefoniabonnemang till grossistkunder. 

 

 

Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 och 12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 § samma lag förpliktas att 
iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad prissättning för 
specificerade typer av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om 
en marknadsanalys enligt 8 kap. 5 § LEK visar att en brist på effektiv kon-
kurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på 
ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

I 4 kap. 12 § LEK anges att vid tillämpningen av 11 § ska hänsyn tas till den in-
vestering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 11 § ska 
utformas så att operatören får en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

Prisreglering nödvändig för att motverka prisklämning och korssubventionering 
mellan verksamheter i olika marknadsled 

TeliaSonera kan i avsaknad av en prisreglering sätta priset för grossister 
respektive på slutkundsmarknaden på sådana nivåer att det inte finns utrymme 
för andra att konkurrera med TeliaSonera på slutkundsmarknaden (så kallade 
klämeffekter uppstår). Det saknas incitament för TeliaSonera att erbjuda 
telefoniabonnemang till grossistkunder till ett pris som möjliggör att dessa kan 
konkurrera på slutkundsmarknaden eftersom en ökad konkurrens leder till att 
TeliaSoneras kundbas minskar. Om det inte genom en reglering finns en 
skyldighet att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder till ett pris 
som gör det möjligt för grossistkunden att återförsälja tillträde till slutan-
vändare med konkurrenskraft, finns det en risk för att TeliaSonera tillämpar en 
prissättning för telefoniabonnemangen som skapar klämeffekter.  
 
PTS finner därför att endast en skyldighet att tillhandahålla telefoniabonne-
mang till grossistkund är otillräcklig för att nå de konkurrensskapande effekter 
som eftersträvas genom skyldigheten. För att skyldigheten ska vara verknings-
full ska den därför kompletteras med en skyldighet som reglerar prissättningen 
av abonnemangen.  
 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

Vidare anser PTS att det allmänna intresset av att öka konkurrensen på slut-
kundsmarknaden väger tyngre än TeliaSoneras intresse av att själv kunna 
prissätta abonnemangen. PTS drar samma slutsats även för de tilläggstjänster 
som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder och som endast kan erbjudas av den som förfogar över 
infrastrukturen för tillträdet. PTS finner följaktligen att TeliaSonera ska åläggas 
en skyldighet att tillämpa en reglerad prissättning för telefoniabonnemangen till 
grossistkunder. Enligt vilken metod denna prissättning ska ske utvecklas nedan. 
 
Marginalprissättning tillvaratar bäst intresset av konkurrens på slutkundsmark-
naden 

När PTS beslutar vilken typ av prisreglering som ska åläggas, ska myndigheten 
beakta de effekter en prisreglering kan ha på såväl kort som lång sikt. Effek-
terna bör bedömas utifrån behovet av en ökad konkurrens vad gäller tjänster 
och infrastruktur. Vid utformningen av prisregleringen måste hänsyn tas till att 
TeliaSonera ska ha möjlighet till kostnadstäckning, men även att priset ska 
sättas på en sådan nivå att det fortfarande finns tillräckliga incitament för andra 
operatörer att investera i ny eller befintlig infrastruktur. De prisreglerings-
metoder som därför kan komma ifråga är kostnadsorienterad prissättning eller 
marginalbaserad prissättning. 
 
PTS har i beslut den 18 februari 2005170 ansett att en kostnadsorienterad 
prissättning för telefoniabonnemang till grossistkunder inte är lämplig eftersom
den kan leda till att marginalen mellan grossistpriset och slutkundspriset blir 
otillräcklig. Vid en otillräcklig marginal kan grossistkunderna inte erbjuda 
konkurrenskraftiga priser på slutkundsmarknaden (klämeffekter). Vidare ansåg 
PTS att ett kostnadsorienterat pris inte skulle säkerställa att det fanns till-
räckliga incitament för operatörer att investera i LLUB

 

darpriset minus en procentuell marginal.172  

                                                

171. För att begränsa 
risken för klämeffekter och skapa förutsättningar för konkurrens på 
slutkundsmarknaden, fann PTS efter en avvägning att en marginalbaserad 
prissättning var mer ändamålsenlig än en kostnadsorienterad och ålade 
TeliaSonera att tillämpa en marginalbaserad prissättning så att grossistpriset 
skulle motsvara slutanvän
 
PTS finner med beaktande av den situation som fortfarande råder på slut-
kundsmarknaden för fasta telefonitjänster sedan PTS beslut den 18 februari 
2005 inte skäl att göra en annan bedömning vad avser valet av prissättnings-
metod för telefoniabonnemang till grossistkunder i detta beslut. En marginal-

 
170 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärende med dnr 04-6943/23, b och 6944/23, b 
171 LLUB (local loop unbundling) innebär att en tillträdande operatör hyr hela eller del av 
kopparledningen som når fram till abonnenten, samt hyr plats i telestationen. Tillträdet kräver även att 
operatören sätter in egen utrustning, till exempel modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen. 
172 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärende med dnr 04-6943/23, b och 6944/23, b 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

baserad prissättning är således fortfarande den prisregleringsmetod som under 
den period som följer fram till PTS nästa marknadsanalys bäst tillvaratar slut-
användarnas intresse av största möjliga utbyte när det gäller urval, pris och 
kvalitet av elektroniska kommunikationstjänster. TeliaSonera ska således 
åläggas att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder till en 
marginalbaserad prissättning. 
 
Samma pris oavsett om kopparparet hyrs ut som hel eller delad ledning 

PTS tillämpning av prissättningsmetoden har kritiserats av grossistkunder som 
anser att TeliaSonera får en kompensation som överstiger investeringskostna-
den för kopparaccessen när det kopparpar som används för anslutningen av 
slutanvändaren hyrs ut som delad ledning. För att undvika överkompensation 
anser grossistkunderna att det borde vara olika priser för telefoniabonne-
mangen beroende på om kopparparet för anslutningen hyrs ut som hel eller 
delad ledning.  
 
PTS finner dock inte skäl att fastställa olika priser för telefoniabonnemangen 
till grossistkunder på grund av underliggande faktorer såsom att det aktuella 
kopparparet hyrs ut som hel eller delad ledning. Det finns främst två skäl till 
PTS ställningstagande. För det första är syftet med en prisreglering i form av 
marginalbaserad prissättning att säkerställa att det finns en marginal som gör 
det möjligt att med konkurrenskraft återförsälja telefoniabonnemangen till 
slutanvändare. För det andra konstaterar PTS dels att prissättningen av 
telefoniabonnemangen inte har en direkt koppling till produktionskostnaderna, 
dels att själva abonnemangen är desamma oavsett att kopparparet hyrs ut som 
hel eller delad ledning, varför det inte heller av dessa skäl finns anledning att 
differentiera prissättningen.   
 
Beräkningen av en marginalbaserad prissättning 

Enligt förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 11 § LEK får en prisreglering med 
stöd av bestämmelsen inte innebära att ersättningen sätts lägre än kostnader-
na.173 PTS finner mot bakgrund av uttalandet i förarbetena att utgångspunkten 
vid en beräkning av marginalen i en marginalbaserad prissättning ska vara 
TeliaSoneras faktiska kostnader. 
 
Vid tillämpningen av marginalbaserad prissättning ska en procentuell marginal 
bestämmas. Grossistkundens pris för telefoniabonnemangen ska motsvara 
TeliaSoneras pris för det närmast motsvarande slutanvändarerbjudandet efter 
avdrag för marginalen.  
 

                                                 
173 Se prop. 2002/03:110 s. 195. 
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Priset på slutkundsmarknaden är utgångspunkten 

En marginalbaserad prissättning för telefoniabonnemangen förutsätter att det 
finns ett pris på slutkundsmarknaden att utgå från när grossistpriset fastställs. 
PTS konstaterar att det har funnits en tydlig prissättning av TeliaSoneras 
erbjudanden på slutkundsmarknaden för PSTN-abonnemang och även vad 
gäller de tilläggstjänster för vilka slutanvändaren debiteras ytterligare avgifter 
utöver priset för abonnemanget. Det har sedan skyldigheten att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder infördes dock blivit allt mer vanligt att 
operatörer sampaketerar olika tjänster med varierande rabatter och bindnings-
tider, vilket minskar transparensen för priserna för respektive tjänster. Ett 
exempel på sampaketering är att en slutanvändare som köper både bredband 
och telefoni från TeliaSonera kan få en rabatt.  
 
PTS finner att det kan vara nödvändigt att beakta faktorer såsom sam-
paketerade erbjudanden, rabatter och bindningstider vid fastställande av det 
pris som ska användas vid beräkningen av priset för telefoniabonnemangen. 
Annars kan klämeffekter uppstå. 
 
Kostnader som TeliaSonera kan undvika ska läggas till grund för marginalen 

När marginalens storlek bestäms ska utgångspunkten vara att erbjudandet på 
slutkundsmarknaden ska minskas med de kostnader som TeliaSonera kan und-
vika (så kallade avoidable costs) när företaget erbjuder abonnemangsformen på 
grossistmarknaden i stället för på slutkundsmarknaden. Erbjudandet på 
slutkundsmarknaden ska således minskas med sådana kostnader som naturligen 
ingår i erbjudandet till slutanvändare men som inte är nödvändiga för att 
producera motsvarande erbjudande på grossistnivå. Det kan exempelvis röra 
sig om försäljningsomkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader för 
kundtjänst och fakturering som uppstår vid försäljning till slutanvändare.  
 
Marginalen påverkas av kostnader i grossistledet 

Vid beräkningen av marginalens storlek ska sådana kostnader beaktas som till-
kommer eller avgår i grossistledet jämfört med det erbjudande på slutkunds-
marknaden som utgör utgångspunkten för prissättningen.  
 
Vid beräkningen av dessa kostnader ska de principer som tillämpas enligt 
LRIC-metoden174 så långt som möjligt ha en motsvarande tillämpning. Bland 
sådana kostnader som lämpligen bör kunna beaktas, finns kostnader för 
utbetalningar av avtalsviten vid avvikelser från utfästa servicenivåer. 
TeliaSonera ska dock endast, enligt en av de principer som karaktäriserar 
                                                 
174 LRIC är en förkortning för Long Run Incremental Cost och LRIC-metoden innebär att man mäter 
kostnaden för att tillhandahålla ett increment, dvs. en ökning av verksamheten genom t.ex. en 
volymökning eller en tillkommande tjänst eller produkt.  
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LRIC-metoden, vid beräkningen av avtalsvitets storlek, kunna tillgodoräkna sig 
sådana kostnader som skulle ha belastat en effektiv operatör på en konkurrens-
utsatt marknad.   
 
Engångsavgifter ska ha en motsvarande marginal 

Vid sidan av den löpande debiteringen tillämpar TeliaSonera även andra avgif-
ter, bland annat engångsavgifter. Även de engångsavgifter som TeliaSonera 
tillämpar i förhållande till sina slutanvändare ska ligga till grund för en 
beräkning av motsvarande engångsavgifter för en grossistkund. Det pris som 
TeliaSonera tillämpar i förhållande till sina slutanvändare ska reduceras med 
den marginal som är aktuell för telefoniabonnemangen till grossistkunder, 
vilket ger storleken för engångsavgiften för grossisttjänsten. 
 
Den ökade konkurrensen uppväger intrånget 

PTS finner att den ökade konkurrens som en försäljning av telefoniabonne-
mang till grossistkunder till ett marginalbaserat pris beräknat på det sätt som 
PTS angett uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten 
medför. Vidare finner PTS att det saknas någon mindre långtgående skyldighet 
som på ett motsvarande sätt tillförsäkrar grossistkunderna tillräcklig kon-
kurrenskraft vid återförsäljning till slutanvändare. Därför finns det skäl att 
ålägga TeliaSonera en sådan skyldighet.  
 
7.3 Skyldighet att inte diskriminera vid 

tillhandahållande av telefoniabonnemang till 
grossistkunder 

 
4. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av 

telefoniabonnemang till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillämpa icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkunder. Med icke-diskriminerande 
villkor avses i synnerhet att TeliaSonera ska 

a. ge grossistkunder under likvärdiga förhållanden likvärdiga villkor, 

b. tillhandahålla telefoniabonnemangen till grossistkunder som 
säkerställer att slutanvändarna via återförsålt abonnemang får 
samma alternativ till kvalitetsnivåer, leveransvillkor och 
servicenivåer (inklusive felavhjälpning) som TeliaSonera erbjuder 
de slutanvändare som har sitt abonnemang direkt genom 
företaget,  

c. ge grossistkunderna samma alternativ till kvalitet och villkor som 
TeliaSoneras egen slutkundsorganisation får vad gäller  

 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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i. beställningsprecision, 

ii. leveranstid,  

iii. leveransprecision, och  

iv. felavhjälpningstid, samt   

v. tillgång till stödsystem, inklusive affärsrelaterade funktioner 
och administrativa rutiner, samt information. 

 

 

Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 6 § LEK 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att tillämpa 
icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska särskilt 
säkerställa att 

1. operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 
mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

2. de tjänster och den information som operatören erbjuder andra till-
handahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

 
Genom bestämmelsen ges en möjlighet att ställa krav på ett företag med ett 
betydande inflytande på en bestämd marknad att inte snedvrida konkurrensen 
genom att särbehandla vissa konkurrenter. Det kan vara befogat att införa en 
skyldighet om icke-diskriminering bland annat för vertikalt integrerade 
operatörer som tillhandahåller tjänster till operatörer som de konkurrerar med 
på marknader i efterföljande led.175 

Särbehandling kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden 

Konkurrensneutralitet mellan grossisterna är nödvändigt för att skapa goda 
förutsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden för fasta 
telefonitjänster. Genom att särbehandla vissa grossistkunder, dvs. tillämpa olika 
villkor för grossistkunder under likvärdiga förhållanden, har TeliaSonera 
möjlighet att snedvrida konkurrensen mellan dessa.  

I och med att TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som tillhandahåller 
abonnemang på såväl grossist- som slutkundsnivå för tillträde till det krets-
kopplade telefonnätet har företaget ett incitament att gynna den egna 
slutkundsorganisationen. TeliaSonera kan exempelvis via prissättningen, avtals-

                                                 
175 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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villkoren eller kvaliteten i service och leverans gynna den egna verksamheten 
jämfört med verksamheten för telefoniabonnemang till grossistkunder.  
 
En skyldighet att inte diskriminera behövs 

PTS anser att det finns risk för att konkurrenssituationen på marknaden Fast 
tillträde allvarligt snedvrids utan en skyldighet för TeliaSonera att inte 
diskriminera. PTS anser att det allmänna intresset av att konkurrensen inte 
snedvrids väger tyngre än det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en sådan 
skyldighet medför. Skyldigheten att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder ska därför kompletteras med en skyldighet om konkurrens-
neutrala villkor dels mellan grossistkunderna, dels mellan sådan grossistkund 
och TeliaSoneras egen slutkundsorganisation. Det finns inte någon mindre 
långtgående skyldighet som på ett motsvarande sätt kan undanröja risken för 
att konkurrensen snedvrids. 

PTS anser således att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att inte diskrimi-
nera. För att skyldigheten ska få avsedd verkan måste den vara utformad så att 
en grossistkund varken får särbehandlas i jämförelse med andra grossistkunder 
eller i jämförelse med TeliaSoneras egna slutkundsorganisation.  
 
Grossistkunder under likvärdiga omständigheter ska behandlas lika 

En skyldighet att inte diskriminera grossistkunder innebär bland annat att 
likvärdiga villkor ska tillämpas mellan grossistkunder med likvärdiga förhål-
landen, dvs. om TeliaSonera erbjuder exempelvis volymrabatter ska en sådan 
rabatt vara lika stor för de grossistkunder vars volymer är likvärdiga. 
 
Grossistkunderna ska få samma villkor och kvalitet som den egna organisa-
tionen 

För att skyldigheten för TeliaSonera att inte diskriminera grossistkunder genom 
att gynna den egna verksamheten ska bli ändamålsenlig ska den gälla generellt.  
 
PTS ser emellertid ett behov av att särskilt peka ut vissa av de konkurrenspara-
metrar där det är särskilt viktigt att grossistkunderna inte diskrimineras i jäm-
förelse med TeliaSoneras egna slutkundsorganisation. För att skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder ska få avsedd verkan är 
det en förutsättning att slutanvändarna upplever att abonnemang via återför-
sålda telefoniabonnemang är ett fullgott alternativ till ett abonnemang direkt 
via TeliaSonera. Om slutanvändarna med abonnemang via återförsålt abonne-
mang inte har tillgång till ett abonnemang och tillhörande tjänster som mot-
svarar TeliaSoneras i fråga om funktionalitet, kvalitet och servicenivå samt 
tillförlitlighet, finns en avsevärd risk att deras incitament att byta till eller 
behålla sitt abonnemang via återförsålt abonnemang minskar.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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PTS har vid sin tillsyn sedan skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder infördes den 18 februari 2005176 
mottagit klagomål från grossistkunder i frågor om diskriminering. Många 
klagomål har rört system och rutiner för beställning av abonnemang. PTS har 
konstaterat att TeliaSonera diskriminerat grossistkunder som begärt abonne-
mang genom att inte tillgodose deras begäran om tillgång till lika effektiva och 
automatiserade stödsystem och systemgränssnitt för bland annat beställning 
som TeliaSonera självt har tillgång till för sin egen hantering av motsvarande 
tjänster.177  
 
Som ett ytterligare exempel på konkurrensproblemet diskriminering kan 
nämnas att PTS under 2006 informerat TeliaSonera om sin misstanke att 
företaget missgynnat grossistkunderna i jämförelse med den egna slutkunds-
organisationen genom att tillhandahålla längre felavhjälpningstider till slut-
användare som var anslutna via återförsålda abonnemang.178 
 
PTS anser därför att det finns ett behov av att särskilt framhålla179 några av de 
fall i hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder där det blir 
betydligt svårare för grossistkunderna att konkurrera med TeliaSonera om de 
får sämre förutsättningar än TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. De 
hanteringsfallen är:  

1. beställningsprecision,  
2. leveranstid,  
3. leveransprecision, och  
4. felavhjälpningstid, samt   
5. tillgång till stödsystem inklusive affärsrelaterade funktioner och 

administrativa rutiner samt information. 
 
7.4 Ersättnings- och debiteringsskyldighet för 

betalsamtalstjänster 

 
5. Ersättnings- och debiteringsskyldighet för betalsamtalstjänster 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillgodose varje rimlig begäran från annan operatör om ersättning för 
de betalsamtal som TeliaSoneras slutanvändare ringt till en sådan le-
verantör av betalteletjänster, massanropstjänster eller nationella 

 

                                                 
176 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, b och 6944/23, b 
177 Se PTS föreläggande den 28 augusti 2008 i ärende med dnr 08-8778, se även Länsrättens i Stockholm 
län dom den 12 december 2008 i mål nr 23103-08. 
178 PTS underrättelse den 4 maj 2006 i ärende med dnr 06-8298 
179 PTS rapport Precision i beslut (PTS-ER-2008:14) s. 28 
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nummerupplysningstjänster som är ansluten i den begärande 
operatörens nät.  

2. När TeliaSonera debiterar sina slutanvändare för betalteletjänster, 
massanropstjänster och nationella nummerupplysningstjänster som 
annan operatör har begärt ersättning för, ska TeliaSonera fakturera 
slutanvändarna med endast det belopp som tjänsteleverantörens 
operatör har begärt. 

3. TeliaSonera ska tillämpa reciproka villkor vid avtal med annan operatör 
om ersättning för betalteletjänster, massanropstjänster och nationell 
nummerupplysningstjänster. När villkor saknas för en typ av tjänst ska 
villkoren för betalteletjänster tillämpas. En annan operatörs begäran 
om ersättning och debitering ska tillgodoses så länge de tjänster som 
ersättningen avser följer vad som är objektivt godtagbart att kräva ur 
affärsetisk synvinkel. 

4. TeliaSonera ska senast inom nio månader från dagen för detta beslut 
ha genomfört de ändringar i företagets stödsystem som är nödvändiga 
för att företaget ska kunna efterleva denna skyldighet.  

 

 

7.4.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Hela bestämmelsen och uttalanden i förarbetena om bestämmelsen refereras i 
avsnitt 7.2.1. 
 

7.4.2 Betalsamtalstjänster används som samlingsbeteckning för 
flera olika tjänster 

I avsnitt 7.4 används begreppet betalsamtal som en samlingsbeteckning för 
betalteletjänster, massanropstjänster och nationella nummerupplysnings-
tjänster.  

Med betalteletjänster avses elektroniska kommunikationstjänster vars taxor är 
högre än de taxor som tillämpas i normalfallet. Betalteletjänster som nås via 
0900-, 0944- och 0939-serierna180 är oftast en form av innehållstjänster. För att 
den uppringande slutanvändaren ska kunna identifiera att dessa nummerserier 
är belagda med högre taxor än i normalfallet, och även kunna spärra använd-
ningen av vissa kategorier av tjänster, är dessa nummerserier klart avskiljbara 
från andra telefonitjänster. Nationella nummerupplysningstjänster som nås via 
nummer i 118-serien, är också belagda med högre taxor än vad som tillämpas i 
normalfallet. Med massanropstjänster avses tjänster som är anpassade för stora 
anropsvolymer under korta tidsperioder. Massanropstjänster kan innebära att 
en mängd anrop selekteras bort innan de når mottagaren. För massanrop an-
                                                 
180 Dessa nummerserier är idag allokerade för betalteletjänster enligt telefoninummerplanen. 
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vänds nummer i 099-serien. Massanropstjänster tillhandahålls av en operatör 
exempelvis vid tävlingar eller omröstningar i TV-program.  

7.4.3 Telefonnumren ska vara öppna och kunna nås av alla 

Det finns två grundläggande principer för den svenska telefoninummerplanens 
struktur och hantering: (1) att alla nummerserier ska vara öppna och kunna nås 
från alla elektroniska kommunikationsnät, och (2) att det i nummerhänseende 
ska vara möjligt att nå nät och tjänster hos olika tjänsteleverantörer på ett 
likvärdigt sätt. Principerna omfattar även de nummerserier som används för 
betalteletjänster och massanropstjänster samt nationella nummerupp-
lysningstjänster.  

7.4.4 Direkt fakturering av betalsamtalsleverantören skulle bli för 
dyrt 

Ett betalsamtal genererar för varje betalsamtalsleverantör en förhållandevis li-
ten intäkt för leverantören. Om varje enskild uppringande slutanvändare fak-
tureras direkt av betalsamtalsleverantören för samtalet skulle det medföra att 
faktureringskostnaden i många fall blir högre än intäkten från den sålda betal-
samtalstjänsten. Därför är det inte affärsmässigt möjligt att direkt fakturera den 
uppringande slutanvändaren. I stället är praxis att den operatör som har leve-
rantören av betalsamtal ansluten får sin ersättning för betalsamtalet från den 
operatör som den uppringande slutanvändaren har abonnemang med, varpå 
den uppringande slutanvändaren faktureras via sin telefonräkning.  

7.4.5 Betalsamtalsleverantörer behöver tillgång till TeliaSoneras 
kundbas 

TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden Fast tillträde. Därför är 
det nödvändigt för en betalsamtalsleverantör att kunna nås av TeliaSoneras 
abonnenter för att uppnå en tillräcklig kundbas som gör det lönsamt att 
bedriva betalsamtalsverksamhet.  

Om TeliaSonera vägrar att fakturera sina slutanvändare och vägrar betala 
ersättning till samtrafikerande operatörer för de betalsamtal som dess anslutna 
slutanvändare ringer till betalsamtalsleverantörer i samtrafikerande operatörers 
nät, finns det sannolikt inte några praktiska förutsättningar för andra opera-
törer att tillhandahålla betalsamtal på den svenska marknaden.181 En sådan 
vägran skulle hindra framväxandet av en betalsamtalsmarknad, vilket hämmar 
slutanvändarnas utbud. TeliaSonera kan genom att vägra att fakturera sina 
slutanvändare och vägra ersätta betalsamtalsleverantörens operatör skapa ett de 
facto monopol vad gäller tillhandahållande av betalsamtal, till skada för såväl 

                                                 
181PTS ärende med dnr 04-7301 
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andra operatörer, som slutanvändare i form av dels betalsamtalsleverantörer, 
dels konsumenter.  

PTS finner att det finns behov av att säkerställa möjligher för en effektiv 
konkurrens mellan operatörerna vad gäller plattformar och andra tjänster till 
betalsamtalsleverantörer på en framväxande betalsamtalsmarknad.   

Figur 10 Konkurrens om plattformar och tjänster till 
betalsamtalsleverantörer 

 

För att en effektiv konkurrens på en betalsamtalsmarknad ska kunna upp-
komma behöver betalsamtalsleverantörerna få tillgång till de slutanvändare 
som är anslutna via TeliaSonera. Det finns således ett behov av att ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att vid varje rimlig begäran ersätta den begärande 
operatören för de betalsamtal som dess slutanvändare ringer till betalsamtals-
leverantör i den begärande operatörens nät.  

7.4.6 Slutanvändarna ska endast debiteras med det belopp 
betalsamtalsleverantörens operatör begärt 

Om en skyldighet för TeliaSonera att ersätta den begärande operatören för de 
betalsamtal som dess slutanvändare ringer till betalsamtalsleverantörer i denna 
operatörs nät inte kompletteras med en skyldighet som medför att den ersätt-
ning som debiteras slutanvändaren ska vara det pris som den operatören begärt 
för respektive betalsamtalstjänst, finns en risk för att TeliaSonera genom sin 
prissättning mot slutanvändaren motverkar det konkurrensfrämjande syftet 
med skyldigheten. Exempelvis kan TeliaSonera utan en reglering av priset göra 
ett oskäligt prispåslag då slutanvändaren faktureras vilket leder till att den 
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begärande operatörens tjänster till betalsamtalsleverantörer blir oattraktiva för 
slutanvändarna och betalsamtalsleverantörerna. Den begärande operatörens 
möjlighet att konkurrera om tjänster till betalsamtalsleverantörer hämmas då 
väsentligt.  

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas att endast debitera slutanvän-
daren med det belopp som betalsamtalsleverantörens operatör har begärt för 
samtalet. 

7.4.7 Avtalsvillkoren mellan operatörerna ska vara reciproka 

Även om TeliaSonera erlägger ersättning för betalsamtalet till den begärande 
operatören och fakturerar slutanvändaren det ursprungliga priset för betalsam-
talet, återstår ett konkurrensproblem, dvs. att TeliaSonera kan försämra den 
begärande operatörens konkurrenskraft genom att tillämpa oskäliga eller för-
svårande avtalsvillkor i fråga om bland annat betalningsperiod, kreditrisk och 
vilken ersättning som ska utgå till TeliaSonera.  

PTS finner det därför nödvändigt för att undanröja risken för oskäliga eller för-
svårande avtalsvillkor mellan TeliaSonera och betalsamtalsleverantörens opera-
tör att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillämpa samma avtalsvillkor som de 
som TeliaSonera själv påförts genom avtalet i egenskap av operatör till betal-
samtalsleverantörer, dvs. avtalsvillkoren mellan TeliaSonera och operatören ska 
vara reciproka.  

För att TeliaSonera ska kunna tillämpa reciproka villkor är det en förutsättning 
att det finns avtal som kan tillämpas reciprokt. När någon av de typer av 
tjänster som omfattas av denna skyldighet (betalteletjänster, massanropstjänster 
och nationella nummerupplysningstjänster) saknar sådant underlag som kan 
läggas till grund för en reciprok tillämpning, ska de villkor som TeliaSonera 
tillämpar i sina avtal om betalteletjänster användas och vara utgångspunkten 
för bedömningen av avtalsvillkoren. 
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Figur 11 Reciprocitet i avtalsvillkoren mellan operatörerna 

 

 

TeliaSonera ska dock å sin sida inte behöva acceptera att en begärande 
operatör påför TeliaSonera avtalsvillkor som skiljer sig från de som 
TeliaSonera påfört denna operatör. Vid en bedömning av vad som är objektivt 
sett godtagbart för TeliaSonera att kräva i etiskt hänseende kan en utgångs-
punkt exempelvis vara de riktlinjer som branschorganisationen Etiska Rådet 
för Betalteletjänster har tagit fram eller branschöverenskommelser mellan 
nummerupplysningsföretag och operatörer.  

7.4.8 Ändringar i TeliasSoneras system behövs men är 
proportionella 

TeliaSonera har under beredningen av ärendet anfört att företaget måste vidta 
omfattande ändringar i sina stödsystem för att kunna fakturera slutanvändarna 
och lämna den ersättning till andra operatörer som skyldigheten medför. De 
ändringar som krävs är relativt komplexa och har samband med flera olika 
system. Ändringarna måste därför genomföras i en av de kvartalsvisa system-
ändringar som görs. Den tidsåtgång som behövs för konstruktion, system-
ändring, test och inkoppling av operatörerna beräknas uppgå till cirka nio 
månader. TeliaSonera kommer inte att påbörja arbetet förrän detta beslut har 
börjat gälla.  
 
PTS finner att de kostnader som systemändringen medför för TeliaSonera 
uppvägs av behovet av den ökade konkurrens som skyldigheten syftar till. 
TeliaSonera ska således åläggas att vidta de åtgärder som krävs för att 
skyldigheten ska kunna efterlevas. Den tid inom vilken TeliaSonera ska vidta 
åtgärderna ska vara rimlig. PTS finner inte skäl att ifrågasätta att nio månader 
är en rimlig tid för att genomföra systemändringen.  
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7.4.9 Skyldigheten proportionell om det finns utrymme för etiska 
hänsyn  

PTS finner sammanfattningsvis att det finns skäl att ålägga TeliaSonera att 
fakturera sina slutanvändare för de betalsamtal som slutanvändarna ringt till en 
betalsamtalsleverantör ansluten till en annan operatörs nät med det belopp som 
betalsamtalsleverantören bestämt och att i avtalsrelationen till betalsamtals-
leverantörens operatör tillämpa reciproka avtalsvillkor. TeliaSonera har rätt att 
ställa krav på att de tjänster som ska faktureras följer de etiska riktlinjer som 
utarbetats inom branschen, exempelvis av Etiska Rådet för Betalteletjänser.  

I och med förutsättningarna att begäran ska vara rimlig och betalsamtalen ska 
uppfylla etiska normer, anser PTS att det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som en sådan ersättningsskyldighet ger upphov till uppvägs av det intresse för 
andra operatörer, betalsamtalsleverantörer och konsumenter som tillgodoses 
genom skyldigheten. Vidare finner PTS inte att det finns någon annan 
skyldighet som på motsvarande sätt tillgodoser dessa intressen.  

7.5 Skyldighet att inte debitera slutanvändare 
kostnader för operatörsbyte m.m. 

 
6. Skyldighet att inte debitera slutanvändare kostnader för 

operatörsbyte m.m. 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
genomföra följande byten utan kostnad för slutanvändaren: 

a. när slutanvändare byter från ett telefoniabonnemang tecknat 
direkt med TeliaSonera till ett abonnemang via sådant återförsålt 
abonnemang som omfattas av skyldighet 1, 

b. när slutanvändare byter mellan leverantörer för sådant 
återförsålt abonnemang som omfattas av skyldighet 1,  

c. när slutanvändaren i samband med byte mellan sådana 
återförsålda abonnemang som omfattas av skyldighet 1 även 
byter till den nya abonnemangsleverantören för sina 
samtalstjänster, och 

d. när slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 
abonnemang som omfattas av skyldighet 1 väljer eller ändrar sitt 
prefixval. 

 

2. När en slutanvändare som har abonnemang via sådant återförsålt 
abonnemang som avses i skyldighet 1 byter till sin abonnemangs-
leverantör för leverans av samtalstjänster får TeliaSonera endast 
debitera abonnemangsleverantören för sådana avgifter som direkt kan 
hänföras till kostnaderna för den aktuella åtgärden. Avgifterna ska så 
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långt som möjligt beräknas enligt LRIC-metodens principer.  

 

7.5.1 Rättslig utgångspunkt – 5 kap. 13 § LEK 

Den som enligt 8 kap. 7 § LEK har ett betydande inflytande på en viss slut-
kundsmarknad får i enlighet med 5 kap. 13 § förpliktas att vidta en lämplig 
åtgärd för att iaktta slutanvändarnas intresse, om skyldighet enligt 5 kap. 12 § 
om förval eller prefixval eller skyldigheter som kan åläggas enligt 4 kap. 3 och 
4 §§ är otillräcklig. En förpliktelse kan avse att  

1. tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris, 
2. inte vidta konkurrenshindrande åtgärder, eller 
3. inte göra en tjänst som kan tillhandahållas fristående beroende av att 

även någon annan tjänst tillhandahålls.  
 

7.5.2 Slutanvändarens byte till abonnemangsleverantören för 
samtalstjänster ska vara utan kostnad för slutanvändaren 

Trots skyldigheterna 1-4 i detta beslut finns det risk för att TeliaSonera 
utnyttjar sin särställning på marknaden Fast tillträde på ett sätt som inverkar 
menligt på slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till fullständiga samtals-
tjänster genom att särbehandla förvals- och prefixvalsslutanvändare. PTS 
bedömer därför att skyldigheterna 1-4 inte är tillräckliga för att lösa 
konkurrensproblemen på slutkundsmarknaden.  

Den grundläggande tanken bakom 5 kap. 13 § LEK är att effektivare 
konkurrens på slutkundsmarknader ger slutanvändare större valmöjligheter och 
bättre villkor.182  

Skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder syftar till att främja konkurrensen på slutkundsmarknaden för 
fasta telefonitjänster genom att öppna för andra operatörer att tillhandahålla 
Fast tillträde genom att återförsälja telefoniabonnemang. Det finns dock en 
risk för att TeliaSonera genom sitt agerande mot slutanvändarna kan minska 
deras incitament att gå över till att köpa anslutning via återförsålt telefoni-
abonnemang. Främst finns en risk för att TeliaSonera genom direkta avgifter 
mot slutanvändare minskar deras incitament att byta och således hämmar 
återförsäljningen av telefoniabonnemang, vilket i förlängningen kan leda till ett 
försämrat utbud för slutanvändarna.  

                                                 
182 Se prop. 2002/03:110 s. 387. 
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Slutanvändarna har incitament att köpa sina samtalstjänster från samma 
operatör som den som tillhandahåller abonnemanget. Skyldigheten att 
tillhandahålla telefoniabonnemang till grossistkunder (skyldighet 1) ska därför 
kompletteras med en skyldighet som säkerställer att en slutanvändare via 
återförsålt telefoniabonnemang får samma behandling när denne byter till 
operatören för sina samtalstjänster som TeliaSoneras slutanvändare vad avser 
kostnaden för förval.  
 
Enligt 5 kap. 12 § andra stycket LEK får kostnader för ändring av förval inte 
debiteras abonnenten. Eftersom förval är gratis för slutanvändare som har sitt 
tillträde genom abonnemang direkt hos TeliaSonera, finner PTS följaktligen att 
en slutanvändare via återförsålt telefoniabonnemang ska kunna välja den 
återförsäljande operatören för sina samtalstjänster på ett motsvarande sätt, dvs. 
gratis.   
 
PTS finner vidare att det intresse som slutanvändarna har av en förbättrad kon-
kurrens medför att en skyldighet att medge att slutanvändare via återförsålt 
telefoniabonnemang kan byta till operatörens samtalstjänster utan kostnad 
uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten kan medföra. 
PTS finner vidare att det inte finns någon mindre långtgående skyldighet som 
har en motsvarande verkan.  
 
Eftersom TeliaSonera utan en skyldighet har möjlighet att genom sin pris-
sättning mot den begärande operatören skapa klämeffekter måste även säker-
ställas att operatören påförs endast sådana kostnader som är objektivt sett 
godtagbara. PTS finner följaktligen att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att 
endast debitera operatören avgifter som direkt kan hänföras till kostnaderna 
för den aktuella åtgärden, vilka så långt som möjligt ska beräknas i enlighet 
med LRIC-metodens principer. 
 
PTS finner vidare att de konkurrensproblem som kan bli följden av olika be-
handling mellan slutanvändare som är anslutna till TeliaSonera och slutanvän-
dare som har sitt abonnemang genom en operatör är av sådan art att denna 
skyldighet uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten 
kan medföra. Vidare finner PTS inte att en skyldighet med stöd av 4 kap.  
3-4 §§ eller 5 kap. 12 § LEK är tillräcklig för att motverka konkurrens-
problemen på ett motsvarande sätt. Inte heller finner PTS att det finns någon 
mindre långtgående skyldighet som har en motsvarande verkan.  
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7.6 Ingen skyldighet att tillhandahålla slutanvändare 
bredbandsaccess utan krav på telefoniabonnemang  

TeliaSonera har i beslut den 18 februari 2005183 med stöd av 5 kap. 13 § LEK 
ålagts en skyldighet att på begäran av slutkunder och grossistkunder tillhanda-
hålla bredbandsaccess utan krav på att slutkunden köper telefoniabonnemang 
samt tillhandahålla bredbandsaccess baserat på insatsvaran delat tillträde till 
slutkunder och grossistkunder oberoende av vilken operatör som tillhanda-
håller telefoniabonnemanget.  

PTS finner att det problem som skyldigheten avsett att åtgärda inte längre är av 
den storlek som krävs för att uppväga det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som den medför. Därför ska åläggandet att tillhandahålla bredbandsaccess utan 
krav på telefoniabonnemang inte åläggas TeliaSonera i detta beslut.  

                                                 
183 PTS beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-6943/23, b och 6944/23, b 
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8 Skyldigheter på marknaderna Fast 
samtalsoriginering och Fast samtals-
terminering 

8.1 Skyldighet att bedriva samtrafik 

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 
1. TeliaSonera och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vid varje 

rimlig begäran bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller 
avser att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (den 
begärande operatören), dvs. TeliaSonera ska vidta de åtgärder som 
behövs för att samtrafiken ska fungera, exempelvis ska företaget 

a. Tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs nät 
för utbyte av samtrafik (direktförbindelse), vilket bland annat 
medför att TeliaSonera ska ge den begärande operatören tillträde 
till utrymmen för inplacering av utrustning samt i övrigt vidta de 
åtgärder som krävs för att samtrafik ska kunna utbytas över 
hopkopplingspunkten, 

b. tillhandahålla samtalsoriginering från en nätanslutningspunkt vid 
vilken en slutanvändare är ansluten via PSTN, fram till en hop-
kopplingspunkt i det övriga allmänna telefonnätet från vilken den 
begärande operatören kan framföra samtalet och därtill sådant 
hörande faktureringsunderlag som möjliggör att den begärande 
operatören kostnadseffektivt kan fakturera sina slutanvändare,  

c. tillhandahålla samtalsterminering från den hopkopplingspunkt vid 
vilken den överlämnande operatören överlämnar samtalet för 
terminering till TeliaSoneras fasta allmänna telefonnät, fram till 
den fasta nätanslutningspunkt vid vilken slutanvändaren är 
ansluten alternativt fram till den punkt där slutanvändaren, 
oavsett teknisk lösning för anslutning, kan nås för samtal med 
geografiskt telefonnummer, telefonnummer avsedda för 
geografiskt oberoende tjänster eller telefonnummer avsedda för 
personliga nummertjänster ur svensk telefoninummerplan enligt 
TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering, 

d. vidta de åtgärder som behövs för att slutanvändare ska kunna nå 
varandra på avsedda telefonnummer eller för att slutanvändare 
ska kunna få tillgång till tjänster i de allmänna telefonnäten, 
exempelvis ska TeliaSonera utan dröjsmål implementera de 
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som den 
begärande operatören tilldelats och öppna telefonnumren för 
trafik,  

e. tillhandahålla nätkapacitet mellan hopkopplingspunkt i 
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TeliaSoneras nät och en hopkopplingspunkt i den begärande 
operatörens nät (operatörsaccess). 

 

8.1.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 8 § LEK 

Enligt 4 kap. 8 § LEK får en operatör förpliktas att uppfylla rimliga krav på 
tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att till-
handahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan avse 
att operatören ska 

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installa-
tioner, 

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer, 
3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning, 
4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckel-

teknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster, 
5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnytt-

jande av tillhörande installationer, 
6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan 

mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, 
7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som 

krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller tillhandahål-
lande av tjänster, eller  

8. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande 
installationer kan förbindas. 

 
I förarbetena till bestämmelsen uttalas bland annat följande. I paragrafen anges 
att en operatör kan förpliktas till en rad skyldigheter om tillträde till och 
användning av nät och tillhörande installationer. Uppräkningen är inte 
uttömmande. Som en allmän grundprincip gäller att skyldigheter som åläggs 
ska vara proportionella i förhållande till de krav – rimliga ur tekniskt och 
ekonomiskt hänseende – som kan ställas av andra företag. Åläggandet ska syfta 
till att skapa effektiv konkurrens (se 4 §). Åtgärden kan vara ett direkt resultat 
av den analys som gjorts av en marknad enligt 8 kap. 6 §. Den kan också 
aktualiseras efter konkreta klagomål från ett konkurrerande företag, varigenom 
ett hinder för effektiv konkurrens på den analyserade marknaden uppdagats.184 

I 4 kap. 10 § LEK anges att vid tillämpning av 8 § ska särskilt beaktas 

1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och 
installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med 

                                                 
184 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
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hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik 
och andra former av tillträde,  

2. den tillgängliga kapaciteten,  
3. de risker som nyinvestering medför för ägaren till nät eller tillhörande 

installationer,  
4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt,  
5. berörda immateriella rättigheter,  
6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, och  
7. nätets funktion och tekniska säkerhet. 

 

8.1.2 Fungerande samtrafik krävs för att nå LEK:s övergripande mål 

Med samtrafik avses enligt 1 kap. 7 § LEK fysisk och logisk sammankoppling av 
allmänna kommunikationsnät för att göra det möjligt för användare att 
kommunicera med varandra eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls i 
näten. 

De övergripande målen med LEK är att enskilda och myndigheter ska få till-
gång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga 
utbyte vad gäller urval, pris och kvalitet för elektroniska kommunikations-
tjänster. Dessa mål ska enligt lagen uppnås främst genom att konkurrensen och 
den internationella harmoniseringen på området främjas.  

En grundläggande förutsättning för att öka konkurrensen på telefonimarkna-
derna och möjligheterna för slutanvändarna att nå varandra är att samtrafiken 
mellan operatörer fungerar. En fungerande samtrafik mellan olika nät och 
slutanvändares tillgång till kommunikationstjänster som tillhandahålls i all-
männa telefonnät, utgör i sin tur förutsättning för att slutkundsmarknaden för 
telefonitjänster ska fungera och på längre sikt utvecklas i riktning mot en 
effektiv konkurrens. Eftersom varje operatör kontrollerar tillträdet till sina 
kunder med hjälp av unika telefonnummer är det avgörande att samtrafiken 
mellan näten fungerar för såväl tjänster ska kunna fungera mellan olika nät som 
att slutanvändare i olika nät ska kunna nå varandra. Det innebär bland annat att 
trafiken kan dirigeras, dvs. att telefonnummer enligt den svenska telefoni-
nummerplanen implementeras och öppnas för trafik hos varje operatör.  

8.1.3 TeliaSoneras särställning ger upphov till konkurrensproblem 

TeliaSonera har ett väl utbyggt nät med ett stort antal slutanvändare anslutna. 
Företaget står också för en stor andel av den totala samtalsorigineringen och 
samtalstermineringen i Sverige. Det finns därför en stor efterfrågan på trafik till 
och från de slutanvändare som TeliaSonera kontrollerar tillträdet till. Tillgång 
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till TeliaSoneras slutanvändare är nödvändig för en operatör som vill vara 
verksam i Sverige.  

Marknaden Fast samtalsoriginering präglas, i stor utsträckning, av förhållan-
dena på marknaden Fast tillträde eftersom originering endast kan tillhanda-
hållas av de operatörer som har slutanvändaren ansluten. TeliaSonera har ett 
betydande inflytande även på marknaden Fast tillträde, bland annat på grund 
av att företaget kontrollerar accessnätet. 

Operatörers efterfrågan på att köpa originering från andra operatörer är direkt 
relaterad till möjligheten att erbjuda konkurrerande telefonitjänster via förval 
eller prefixval till de kunder som TeliaSonera har anslutna.  

För att en operatör med konkurrenskraft ska kunna sälja samtalstjänster via 
förval eller prefixval till slutanvändare är inköpspriset och övriga villkor för 
originering avgörande. Incitamenten är begränsade för en operatör att till-
handahålla originering till konkurrenskraftigt pris och i övrigt konkurrens-
kraftiga villkor. De begränsade incitamenten är en följd av att om pris och 
villkor ökar konkurrenternas kostnader, minskar dessas möjligheter att 
konkurrera med den originerande operatörens egna slutkundsprodukter. 
Därför finns en risk för att TeliaSonera inte ger konkurrenskraftiga villkor, 
vilket kan leda till att andra operatörer och, i sista hand, slutanvändarna 
missgynnas. 

TeliaSonera har – liksom varje annan samtalsterminerande operatör – 100 pro-
cents marknadsandel på marknaden Fast samtalsterminering. Monopolet är en 
följd av företagets kontroll över telefonnumret genom vilket företaget 
kontrollerar tillträdet för samtalsterminering till sina anslutna slutanvändare. 
TeliaSonera kontrollerar inte bara tillträdet för samtalsterminering till sina egna 
kunder utan även till andra operatörers kunder via förval och prefixval. 

Möjligheten att kunna terminera samtal i andra operatörers nät är av stor bety-
delse för konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden för telefonitjänster. 
Eftersom TeliaSonera har en stor andel av slutanvändarna anslutna är det 
nödvändigt för andra operatörer att kunna erbjuda sina slutanvändare termi-
nering av samtal till TeliaSoneras slutanvändare. Annars kan andra operatörer 
inte möta slutanvändarnas efterfrågan av samtalstjänster. Det är dessutom 
nödvändigt att det finns möjlighet att på konkurrenskraftiga och rimliga villkor 
kunna terminera samtal i TeliaSoneras nät.  

För att en operatör ska kunna producera de samtalstjänster som efterfrågas av 
slutkunderna måste samtal till telefonnummer i TeliaSoneras allmänna telefon-
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nät kunna erbjudas, vilket förutsätter samtrafik. Konkurrensen på marknaden 
för elektronisk kommunikation skulle på ett allvarligt sätt snedvridas om 
TeliaSonera skulle kunna använda sin monopolställning för att inte medverka 
till eller annars försvåra, fördyra eller fördröja terminering av samtal eller 
sammankoppling av nät med andra operatörer.  

Andra operatörers behov av samtrafik med TeliaSonera medför att TeliaSonera 
får en sådan marknadsmakt och särställning att företaget kan agera på ett sätt 
som inte hade varit möjligt på en marknad som kännetecknats av effektiv 
konkurrens. Företaget kan exempelvis utnyttja sitt inflytande genom att vägra 
att implementera och öppna telefonnummer för samtal till slutanvändare i 
annan operatörs nät samt i förhandlingar genomdriva oskäliga villkor för 
samtrafik som en motpart inte skulle acceptera om det hade funnits alternativa 
möjligheter. Företaget kan även genom enbart hot om att vägra samtrafikera 
genomdriva avtalsvillkor som annars inte varit möjliga. Genom sin särställning 
på samtrafikmarknaderna kan TeliaSonera således på en mängd olika sätt 
förhindra, fördröja, försvåra eller fördyra utbyte av samtrafik och på så sätt 
snedvrida konkurrensen på marknaden.   

Om operatörers tillgång till samtrafik försvåras eller nekas till konkurrens-
kraftiga villkor kan det dessutom hindra dem från att vara verksamma på en 
slutkundsmarknad för telefonitjänster, vilket begränsar slutanvändarnas utbud.  

8.1.4 Samtrafikskyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK behövs 

Av 4 kap. 1 § LEK följer en skyldighet för TeliaSonera att förhandla om 
samtrafik med den operatör som begär det. En sådan förhandling ska enligt 
uttalanden i förarbetena ske med god vilja.185  

Bestämmelsen i 4 kap. 1 § LEK motverkar inte TeliaSoneras möjlighet att 
utnyttja sin särställning på ett sätt som objektivt sett inte kan godtas, bland 
annat vad gäller möjligheten att driva igenom villkor som inte skulle ha blivit 
resultatet efter en förhandling på marknad som kännetecknas av effektiv 
konkurrens. Anledningen är att bestämmelsen endast omfattar en skyldighet att 
förhandla om samtrafik men inte någon skyldighet att komma överens eller till 
vilka villkor.  

Inte heller möjligheten att med stöd av 4 kap. 3 § LEK ålägga TeliaSonera att 
mot marknadsmässig ersättning bedriva samtrafik eller vidta annan åtgärd som 
krävs för att säkerställa att slutanvändare kan nå varandra, är tillräcklig för att 
motverka konkurrensproblemen. Denna bestämmelse medför endast en 
möjlighet för PTS att ingripa efter att ett missförhållande har konstaterats och 
                                                 
185 Se prop. 2002/2003:110 s. 374. 
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sådant ingripande kan endast avse enskilda fall. Ingripanden med stöd av 4 kap. 
3 § LEK skapar därför inte vare sig tillräcklig förutsägbarhet eller 
förutsättningar för att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra.  

Mot bakgrund av att de skyldigheter som följer av 4 kap. 1 och 3 §§ LEK inte 
motverkar konkurrensproblemen anser PTS att TeliaSonera med stöd av 4 kap. 
8 § ska åläggas en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran från annan 
operatör om att bedriva samtrafik. 

Eftersom en fungerande samtrafik är av sådan avgörande betydelse för 
konkurrensen, finner PTS att det – för att säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra och för att undanröja risken för att konkurrensen på slutkunds-
marknaden för telefonitjänster allvarligt snedvrids – finns ett behov av att på 
förhand ålägga TeliaSonera en skyldighet med stöd av 4 kap. 8 § LEK att vid 
varje rimlig begäran från en annan operatör bedriva samtrafik med denne.  

PTS finner att det allmänna intresset av att skyldigheten införs överväger det 
intrång i TeliaSoneras verksamhet som den medför. Det finns inte heller något 
mindre ingripande alternativ som på motsvarande sätt kan motverka konkur-
rensproblemen.  

8.1.5 Direktförbindelse vid kostnadseffektiv hopkopplingspunkt 
ingår 

För att säkerställa att alla slutanvändare ska kunna nå varandra är det nödvän-
digt att samtliga operatörer tillgodoser en rimlig begäran om direkt sammankopp-
ling av nät (direktförbindelse).  

Såsom framgått av bland annat avsnitt 8.1.3 har TeliaSonera ett väl utbyggt nät 
med ett stort antal slutanvändare anslutna. Det är därför nödvändigt för övriga 
operatörer, som vill tillhandahålla telefonitjänster i Sverige, att få tillgång till 
TeliaSoneras slutanvändare.  

Generellt sett saknas det tillräckliga incitament för en operatör med ett bety-
dande inflytande att upprätta en direktförbindelse. Tvärtom kan det ligga i en 
sådan operatörs intresse att vägra eller fördröja sammankoppling eller att en-
dast acceptera sammankoppling på en nivå som medför kostnader av en sådan 
storlek för den begärande operatören att det omöjliggör ett effektivt inträde på 
marknaden.  

I de fall trafikvolymerna är betydande åt båda hållen mellan två operatörer 
finns det dock sannolikt ett ömsesidigt intresse av att direktförbindelser 
etableras. Samtrafiken är emellertid inte alltid volymmässigt lika stor åt båda 
hållen. När det är fråga om små operatörer med relativt små trafikvolymer att 
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utbyta med TeliaSonera har TeliaSonera generellt sett ett lägre incitament att 
tillhandahålla direktförbindelse till operatören, dvs. TeliaSonera har inte alltid 
incitament att upprätta direktförbindelse med den operatör som efterfrågar det. 
En sådan operatör har emellertid ett behov av att ha en direktförbindelse med 
TeliaSonera eftersom TeliaSonera har en stor kundbas. 

Mot bakgrund av andra operatörers behov av att ha direktförbindelse med 
TeliaSonera och att TeliaSonera kan ha bristande incitament att etablera sådan 
direktförbindelse, finner PTS det nödvändigt att på förhand säkerställa att 
TeliaSonera har en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att etablera 
direktförbindelse.  

Operatörerna har byggt upp sin infrastruktur på olika sätt, bland annat vad 
gäller utbredning och nätnivåer. Operatörernas behov av hopkopplingsnivå 
och hopkopplingspunkter kan därför skilja sig åt. För att en operatör ska kunna 
vara konkurrenskraftig krävs att denne har möjlighet till för denne kostnads-
effektiva hopkopplingsnivåer och hopkopplingspunkter.  

TeliaSonera erbjuder sedan länge hopkopplingspunkter på två nivåer i sitt 
telefonnät, regional respektive lokal nivå. Anslutningsnivåerna relaterar till 
nätets struktur med lokalstationer (lokal hopkoppling) och förmedlings-
stationer (regional hopkoppling). Skillnader i kostnader mellan olika 
hopkopplingspunkter har lett till att vissa operatörer ansett det lönsamt att 
ansluta sig på lokal nivå i vissa områden. 

För att skyldigheten om direktförbindelse ska motverka konkurrensproblemet 
– att en operatör med ett betydande inflytande kan vägra sammankoppling vid 
en för den begärande operatören kostnadseffektiv hopkopplingspunkt – måste 
skyldigheten ha som utgångspunkt att den begärande operatören själv får välja 
vid vilken nivå i nätet direktförbindelsen ska upprättas. Annars finns en risk för 
att den begärande operatörens konkurrenskraft försvagas. Det bör dock i detta 
sammanhang noteras att intresset för operatörer att ansluta sig till TeliaSoneras 
nät på lokal nivå minskat till följd av bland annat förhållandet att införandet av 
ip-baserad teknik förändrar nätstrukturen. Den nya tekniken kan medföra att 
det finns skäl för TeliaSonera att anpassa sin nätstruktur till nya förhållanden. 
När en operatör begär anslutning till en viss hopkopplingspunkt är det dock 
lämpligt att göra en avvägning mellan å ena sidan den begärande operatörens 
behov av hopkoppling vid en viss punkt och å andra sidan TeliaSoneras näts 
uppbyggnad och befintlig eller planerad teknik vid hopkopplingspunkten.  

För att vara ändamålsenlig måste skyldigheten att etablera direktförbindelse 
omfatta att TeliaSonera ska ge den begärande operatören tillträde till utrymmen 
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för inplacering av utrustning samt att vidta de åtgärder som krävs för att 
samtrafik ska kunna utbytas över TeliaSoneras hopkopplingspunkt.  

Vid bedömningen av om en begäran är rimlig bör beaktas att TeliaSonera kan 
behöva få en skälig tid för att förbereda inkoppling, exempelvis för anpassning 
av kapacitet och åtgärder som behövs för att upprätthålla driftsäkerheten. 

PTS finner att det allmänna intresset av att operatörernas allmänna telefonnät 
kopplas samman genom direktförbindelser för att utbyta samtrafik på en kost-
nadseffektiv nivå uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en sådan 
skyldighet medför. Skyldigheten att etablera direktförbindelse vid begärande 
operatörs val av hopkopplingspunkt är därför proportionell så länge 
operatörens begäran om direktförbindelse är rimlig. PTS anser vidare att det 
inte finns något mindre långtgående alternativ som på ett motsvarande sätt 
tillförsäkrar en kostnadseffektiv sammankoppling för andra operatörer.  

8.1.6 Fast samtalsoriginering via PSTN ingår i skyldigheten 

Skyldighet att tillhandahålla samtalsoriginering behövs 

Samtalsoriginering är en avgörande insatsvara för att en förvals- och prefixvals-
operatör ska kunna erbjuda samtalstjänster till slutanvändare. Marknaden Fast 
samtalsoriginering präglas i stor utsträckning av förhållandena på slutkunds-
marknaden Fast tillträde eftersom samtalsoriginering till en slutanvändare 
endast kan tillhandahållas av den operatör som har slutanvändaren ansluten.  

TeliaSonera originerar en övervägande majoritet av samtalen från slutan-
vändare av fasta telefonitjänster. Även när en förvals- eller prefixvalsoperatör 
tillhandahåller samtalstjänster till slutanvändare är det TeliaSonera som 
originerar samtalen. Möjlighet att köpa samtalsoriginering av TeliaSonera till 
konkurrenskraftiga villkor, är nödvändigt för att en operatör utan egna anslutna 
slutanvändare (exempevis en förvals- eller prefixvalsoperatör) ska kunna 
konkurrera på marknaden för fasta telefonitjänster.  

PTS finner att det, för att undanröja risken för att konkurrensen på slutkunds-
marknaden för fasta telefonitjänster allvarligt snedvrids, finns ett behov av att 
på förhand säkerställa att TeliaSonera har en skyldighet att tillgodose varje 
rimlig begäran om att tillhandahålla samtalsoriginering inklusive 
faktureringsunderlag. Utformningen av faktureringsunderlagen ska vara sådant 
att det möjliggör för den begärande operatören att kostnadseffektivt fakturera 
sina slutanvändare. PTS finner att det allmänna intresset av att en sådan 
skyldighet finns överväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som den 
medför. Det finns inte heller något mindre ingripande alternativ som på 
motsvarande sätt kan motverka konkurrensproblemen. Av 5 kap. 12 § LEK 
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följer visserligen en skyldighet för TeliaSonera att erbjuda sina slutanvändare 
förval och prefixval. Bestämmelsen reglerar dock inte närmare hur förvals- och 
prefixvalsoperatörerna ska tillförsäkras köp av samtalsoriginering som 
möjliggör konkurrens på en slutkundsmarknad för fasta telefonitjänster och är 
därför inte tillräcklig för att motverka konkurrensproblemen. 

Skyldigheten omfattar samtalsoriginering för slutanvändare anslutna med PSTN 

När det gäller originering av samtal när slutanvändaren är ansluten med 
anslutningsformen PSTN, finner PTS att det intrång som en skyldighet att 
tillhandahålla sådan originering uppvägs av den ökade konkurrens på 
slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster som blir följden av en sådan skyl-
dighet. Anledningen till detta är den stora andel slutanvändare som har 
anslutningsformen PSTN. Om andra operatörer ges tillgång till dessa 
slutanvändare skapas möjlighet att bygga upp en kundbas som på längre sikt 
ökar möjligheterna för att operatören investerar i egen infrastruktur.  

Samtalsoriginering i flerkanalsystem omfattas inte av skyldigheten 

PTS finner att det inte är proportionellt att ålägga TeliaSonera en skyldighet att 
tillhandahålla samtalsoriginering för ISDN-anslutningar och andra typer av flerkanal-
system för företagsväxlar (analoga och digitala växelanslutningar). För sådana 
flerkanalsystem finns det enligt PTS större förutsättningar för andra operatörer 
att investera i en alternativ infrastruktur. PTS finner därför att behovet av att 
öka konkurrensen vad gäller andra anslutningsformer än PSTN inte är så 
betydande att det överväger det intrång en skyldighet att tillhandahålla samtals-
originering för sådana anslutningsformer skulle medföra i TeliaSoneras verk-
samhet.  

Samtalsoriginering med ip-baserad teknik och PLMN-anslutning omfattas inte av 
skyldigheten 

När det gäller samtalsoriginering via ip-baserad teknik finner PTS att skyldig-
heten att tillhandahålla samtalsoriginering inte ska omfatta sådan ip-baserad 
samtalsoriginering som är ip-baserad redan vid slutanvändarens nätanslut-
ningspunkt. Skälen är i huvudsak följande. Samtalsoriginering via ip-baserad 
teknik är fortfarande en relativt sett liten, om än växande, del av den totala 
marknaden Fast samtalsoriginering. Ip-baserad samtalsoriginering kan i många 
fall erbjudas till slutanvändare av flera olika operatörer och i viss omfattning i 
infrastrukturer som är alternativa till det kopparbaserade accessnätet. Till följd 
av att det i många fall finns andra operatörer som kan tillhandahålla Fast 
samtalsoriginering via ip-baserad teknik, finner PTS att det är alltför långt-
gående att ålägga TeliaSonera en skyldighet att tillhandahålla samtalsoriginering 
via ip-baserad teknik, i synnerhet som en sådan skyldighet riskerar att hämma 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 



176(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

utvecklingen av en alternativ infrastruktur och därför på sikt även möjlig-
heterna till en ökad konkurrens på marknaden för fasta telefonitjänster.  

PTS finner således att TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla samtals-
originering vid rimlig begäran endast ska omfatta anslutningsformen PSTN. 
Den samtalsoriginering som TeliaSonera ska tillhandahålla avser således 
framföringen från nätanslutningspunkt vid vilken en slutanvändare är ansluten 
via PSTN, fram till en hopkopplingspunkt i det övriga allmänna telefonnätet 
från vilken den begärande operatören kan framföra samtalet samt fakturerings-
underlag.  

8.1.7 Fast samtalsterminering oavsett teknik 

PTS har i avsnitt 8.1.3 konstaterat dels att möjligheten för en operatör att 
kunna terminera samtal i andra operatörers nät är av stor betydelse för 
konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden för telefonitjänster, dels att 
TeliaSonera har ett monopol till följd av företagets kontroll av tillträdet till sina 
slutanvändare och därmed över termineringen av samtal till dessa 
slutanvändare via tilldelade telefonnummer. TeliaSonera kontrollerar inte bara 
tillträdet för samtalsterminering till sina egna kunder utan även till andra 
operatörers kunder via förval och prefixval. 

Eftersom TeliaSonera har en stor andel av slutanvändarna anslutna är det 
nödvändigt för andra operatörer att kunna erbjuda sina slutanvändare termi-
nering av samtal till TeliaSoneras slutanvändare. Annars kan andra operatörer 
inte möta slutanvändarnas efterfrågan av samtalstjänster. 

PTS finner att det, för att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra och 
för att undanröja risken för att konkurrensen på slutkundsmarknaden för 
telefonitjänster allvarligt snedvrids, är nödvändigt att på förhand säkerställa att 
TeliaSonera har en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om att 
tillhandahålla samtalsterminering. Konkurrensproblemen och det allmänna 
intresset av att slutanvändarna ska kunna nå varandra uppväger det intrång i 
TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att tillhandahålla samtalstermi-
nering medför. Det finns inte någon mindre långtgående skyldighet som på ett 
motsvarande sätt kan omhänderta konkurrensproblemen.  

Eftersom det inte går att avgränsa marknaden utifrån specifika punkter i 
nättopologin har PTS i avsnitt 3.4.3 avgränsat marknaden Fast sam-
talsterminering som framföringen av samtalet från den hopkopplingspunkt där 
det överlämnats av annan operatör och fram till den punkt, oavsett teknisk 
lösning, där slutanvändaren kan ta emot samtalet.  
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Skyldigheten att tillhandahålla samtalsterminering ska därför omfatta fram-
föring av samtalet från den hopkopplingspunkt vid vilken den överlämnande 
operatören överlämnar samtalet för terminering till TeliaSoneras fasta allmänna 
telefonnät och fram till den fasta nätanslutningspunkt vid vilken slutanvändaren 
är ansluten alternativt fram till den punkt, oavsett teknik, där slutanvändaren 
kan nås för samtal med slutanvändare som har sådant telefonnummer som 
omfattas av TeliaSoneras individuella marknad Fast samtalsterminering.  

8.1.8 Åtgärder för att säkerställa att slutanvändarna kan nå 
varandra  

En grundläggande förutsättning för att öka konkurrensen på telefonimarkna-
derna och möjligheterna för slutanvändarna att nå varandra är att samtrafiken 
mellan operatörer fungerar. En fungerande samtrafik mellan olika nät och 
slutanvändares tillgång till kommunikationstjänster som tillhandahålls i all-
männa telefonnät, utgör i sin tur förutsättning för att slutkundsmarknaden för 
telefonitjänster ska fungera och på längre sikt utvecklas i riktning mot en 
effektiv konkurrens.  

Eftersom varje operatör kontrollerar tillträdet till sina kunder med hjälp av 
unika telefonnummer är det en avgörande faktor för att tjänster ska kunna 
fungera mellan olika nät och för att slutanvändare i olika nät ska kunna nå 
varandra på avsedda telefonnummer och nå tjänster i övriga allmänna 
telefonnätet att trafiken kan dirigeras mellan och i näten.  

En förutsättning för att trafiken ska kunna dirigeras till de slutanvändare som 
TeliaSonera kontrollerar tillträdet till är att TeliaSonera implementerar de 
telefonnummer som den begärande operatören kontrollerar enligt PTS beslut 
om tilldelning av telefonnummer ur svensk telefoninummerplan och öppnar 
telefonnumren för trafik.  

Det finns till följd av TeliaSoneras betydande inflytande på marknaden en risk 
för att företaget fördröjer antingen implementeringen av de telefonnummer 
som den begärande operatören kontrollerar eller att numren öppnas för trafik. 
Fördröjningar kan leda till att en annan operatörs marknadsinträde försvåras 
eller omöjliggörs, vilket skulle hämma konkurrensen.  

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas en skyldighet att vidta de åtgärder 
som krävs för att slutanvändare ska kunna nå varandra på avsedda telefon-
nummer och för att slutanvändare ska kunna få tillgång till tjänster i de 
allmänna telefonnäten. När det gäller implementering av telefonnummer och 
öppning av telefonnummer för trafik ska dock skyldigheten förenas med ett 
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krav på att sådana åtgärder ska göras utan dröjsmål. Annars finns en risk för att 
konkurrensen hämmas.  

PTS anser vidare att det allmänna intresset av dels att slutanvändare kan nå 
varandra och nå tjänster i det allmänna telefonnätet, dels av en effektiv 
konkurrens väger tyngre än det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en 
sådan skyldighet medför. Det finns inte något mindre långtgående alternativ 
som på ett motsvarande sätt löser konkurrensproblemet.  

8.1.9 Operatörsaccess på kostnadseffektiv nivå 

För att upprätta en direktförbindelse mellan två operatörer krävs etablering av 
nätkapacitet mellan operatörerna, så kallad operatörsaccess. Vad avser markna-
derna Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering är möjligheten att 
ansluta sig till anläggningar hos TeliaSonera en förutsättning för att 
konkurrerande operatörer ska kunna tillhandahålla samtalstjänster till slutkund. 
Ändamålet med etableringen av operatörsaccess är att utbyta samtrafik och 
operatörsaccesser är en förutsättning för upprättande av direktförbindelser. 

TeliaSonera har en särställning vad gäller telefonnäts utbredning i Sverige, 
vilket medför att det är nödvändigt för de operatörer som önskar bedriva sam-
trafik med TeliaSonera att få tillgång till TeliaSoneras nätkapacitet genom ope-
ratörsaccesser så att direktförbindelser kan upprättas.  

Operatörsaccesser etableras idag i stor utsträckning av TeliaSonera. Det finns i 
viss utsträckning alternativ infrastruktur och alternativa leverantörer, men PTS 
bedömer att TeliaSonera har en särställning i detta avseende. Det är därför av 
vikt att TeliaSonera inte på ett otillbörligt sätt kan utnyttja sin marknadsmakt 
och försvåra tillträde på marknaderna genom uppställande av orimliga villkor 
för, eller leveransvägran av, operatörsaccesser. 

Syftet med skyldigheten är skapa förutsättningar för en bättre konkurrens på 
slutkundsmarknaden för telefonitjänster. Syftet tillgodoses genom att 
skyldigheten, tillsammans med skyldigheten om direktförbindelse, ger den 
operatör som önskar bedriva samtrafik en större valmöjlighet och därigenom 
möjlighet att utväxla trafik på ett för operatören fördelaktigt sätt. Operatören 
kan exempelvis välja den mest kostnadseffektiva nivån för sammankoppling så 
länge begäran är rimlig.  

PTS finner att det allmänna intresset av en förbättrad konkurrenssituation 
överväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en skyldighet att till-
handahålla operatörsaccess vid en rimlig begäran medför. PTS anser inte att 
det finns någon mindre ingripande åtgärd som på ett motsvarande sätt mot-
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verkar konkurrensproblemen på marknaderna. TeliaSonera ska således åläggas 
en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran om nätkapacitet mellan en 
hopkopplingspunkt i TeliaSoneras nät och en hopkopplingspunkt i den 
begärande operatörens nät. Vid en bedömning av om begäran är rimlig ska 
storleken av de trafikvolymer som ska utbytas vägas in liksom TeliaSoneras 
befintliga infrastruktur vid hopkopplingspunkten i tekniskt hänseende, dvs. om 
det finns koppartråd eller fiber vid hopkopplingspunkten. 

Eftersom TeliaSonera tillhandahåller operatörsaccess till andra operatörer i en 
form av hyrd förbindelse uppkommer fråga om skyldigheten att tillhandahålla 
sådan access ska åläggas på en marknad för hyrda förbindelser eller på någon 
av de marknader som omfattas av detta beslut. När det gäller effektiviteten av 
åläggandet i en skyldighet har kommissionen uttalat att det är möjligt för en 
regleringsmyndighet att ålägga en operatör en skyldighet på en marknad som 
avser en tjänst eller en produkt som hör till en annan marknad än den för 
tillfället analyserade.186  

Eftersom operatörsaccessen är avgörande för upprättande av direktförbindelse 
har tillgången till operatörsaccess en sådan nära koppling till samtrafikmarkna-
derna att PTS finner det vara lämpligt att ålägga skyldigheten att tillhandahålla 
operatörsaccess på marknaden Fast samtalsoriginering respektive Fast samtals-
terminering.  

8.1.10 Samtrafik ska tillhandahållas till rimliga villkor  

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 
2. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör 

tillhandahålla de tjänster eller produkter som avses i punkten 1 
Villkoren för TeliaSoneras tillhandahållande ska, när den andra 
operatören begär det, omfatta följande. 

a. Skriftligt avtal om tillhandahållandet av tjänsterna och 
produkterna. 

b. Tjänsternas respektive produkternas omfattning ska motsvara 
det som TeliaSonera ska tillhandahålla enligt punkten 1 och 
omfattningen ska medge en ändamålsenlig användning. 

c. Alla priser och ersättningar som den begärande operatören ska 
betala ska framgå av avtalet och vara uppdelade på de olika 
tjänster respektive produkter som ingår. När TeliaSonera har rätt 
att ensidigt ändra ett pris eller en ersättning, ska den begärande 
operatören meddelas senast 90 dagar i förväg om varje faktiskt 

 

                                                 
186 Explanatory note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant 
Product and Service Markets, SEK (2007) 1483 final 
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tillämpad höjning. En ensidigt bestämd höjning av pris eller 
ersättning får inte träda i kraft förrän efter 90 dagar från det att 
TeliaSonera meddelat den begärande operatören om höjningen. 
Fristen om 90 dagar gäller inte när TeliaSonera ändrar sitt pris 
till följd av PTS tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller 
revideringar av LRIC-modellen eller till följd av domstols 
avgörande. 

d. Kvalitet, leveransvillkor och serviceåtaganden samt rutiner för 
åtgärdande av fel. Dessa ska vara rimliga mot bakgrund av det 
arbete eller andra insatser som krävs för att leverans och en 
ändamålsenlig användning ska kunna ske. Tidsfrister för leverans 
av ändamålsenlig tjänst respektive produkt och svar på begäran 
om sådan leverans samt åtaganden om service och 
felavhjälpning ska inte vara längre än vad som är nödvändigt 
mot bakgrund av det arbete eller andra insatser som krävs. 

e. Villkoren för administrativa rutiner, inklusive rutiner för 
fakturering, avräkning och betalning samt faktureringsunderlag 
ska vara tydligt beskrivna och för ändamålet så enkelt utformade 
som möjligt 

f. När TeliaSonera som förutsättning för att tillhandahålla 
tjänsterna eller produkterna uppställer krav på ekonomisk 
säkerhet eller andra villkor för fördelning av ekonomisk risk, ska 
detta tydligt framgå av villkoren, inklusive på vilka grunder 
kreditvärdigheten prövas. Sådan säkerhet och annan riskför-
delning ska vara rimlig och avspegla den ekonomiska risk som 
TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels under pågående 
avtalsperiod.  

g. Villkoren för ändring i och omförhandling av avtalet ska möjlig-
göra att parterna inom pågående avtalsperiod kan nå en 
överenskommelse om fortsatt avtal.  

h. Giltighetstiden ska vara skälig och minst tre månader. 
Uppsägningsvillkoren ska vara skäliga och ange vilka väsentliga 
avtalsbrott som kan leda till uppsägning. De avtalsbrott som kan 
leda till att ett avtal sägs upp ska vara sådana att en uppsägning 
är en rimlig och adekvat åtgärd.  

 

 

Som beskrivits ovan i avsnitt 8.1.1 får PTS med stöd av 4 kap. 8 § LEK ålägga 
TeliaSonera en skyldighet att uppfylla rimliga krav på tillträde till och 
användning av nät och tillhörande installationer i syfte att tillhandahålla 
elektroniska kommunikationstjänster. Enligt 4 kap 4 § ska en sådan skyldighet 
syfta till att skapa effektiv konkurrens. Av förarbetena till 4 kap. 8 § LEK följer 
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att en sådan skyldighet måste vara proportionell vilket enligt förarbetena ska 
bedömas bland annat i förhållande till huruvida kraven från den begärande 
operatören kan anses rimliga ur tekniskt och ekonomiskt hänseende. 187 
 
Syftet med PTS beslut att ålägga TeliaSonera en samtrafikskyldighet är att 
skapa en effektiv konkurrens på marknaden för fasta telefonitjänster. För att 
syftet ska kunna uppnås är det bland annat nödvändigt att TeliaSoneras 
tillhandahållande sker till villkor som är rimliga ur tekniskt och ekonomiskt 
hänseende och därför medger konkurrenskraft.  
 
Som framgått i avsnitt 8.1.3 finns det en risk att TeliaSonera utnyttjar sin mark-
nadsmakt på ett sådant sätt att företaget utan objektivt godtagbara skäl 
fördyrar, fördröjer eller i övrigt försvårar ett tillhandahållande av samtrafik och 
därigenom skadar andra operatörers möjlighet att konkurrera på slutkunds-
marknaden för telefonitjänster. TeliaSoneras särställning ger dessutom 
företaget möjlighet att genomdriva avtalsvillkor som inte skulle vara möjliga i 
en avtalsrelation med part som är jämbördig vad gäller marknadsmakt. Detta 
kan exempelvis ske genom orimliga krav på ekonomisk säkerhet eller i övrigt 
komplicerade rutiner för at tillhandahålla samtrafik.  

Vad som ska ingå i ett specifikt avtal mellan TeliaSonera och en annan 
operatör är i första hand upp till dem att avgöra. Men för att förhindra att 
TeliaSonera genomdriver oskäliga avtalsvillkor anser PTS det nödvändigt att 
genom förhandsreglering med stöd av LEK säkerställa att avtalsvillkoren i en 
bilateral avtalsrelation i allt väsentligt är rimliga ur ekonomiskt hänseende och 
förtydliga vad som är en rimlig begäran188. En avsaknad av ett sådant på 
förhand fastställt förtydligande av vad som ska vara en rimlig begäran, kan 
medföra en risk för att den begärande operatörens tillgång till samtrafik 
försvåras, fördröjs eller fördyras, vilket leder till att skyldigheten att tillgodose 
varje begäran om samtrafik inte blir verkningsfull och ändamålsenlig.  
 
PTS anser vidare att det allmänna intresset av de ökade förutsättningarna för 
konkurrens som ett förtydligande ger överväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som ett förtydligande av begreppet rimlig begäran kan medföra. 
Det finns inte någon mindre ingripande åtgärd som på ett motsvarande sätt 
skapar samma förutsättningar.  
 
Fråga uppkommer då om till vilka villkor samtrafik ska tillhandahållas för att 
uppfylla rimliga krav ur bland annat ekonomiskt hänseende. PTS bedömning 

                                                 
187 Se prop. 2002/03:110 s. 378. 
188 Vad avser behovet av att förtydliga begreppet rimlig begäran se PTS rapport Precision i beslut (PTS-
ER-2008:14) t.ex. s. 28.  
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av vad som ska anses rimligt att tillhandahålla ur främst ekonomiskt hänseende 
framgår av avsnitten 8.1.11-8.1.16.  
 
Förhandlingar om villkor för samtrafik kan medföra höga transaktionskost-
nader för operatörerna. Därför kommer PTS i detta beslut även att ålägga 
TeliaSonera att offentliggöra ett referenserbjudande som kan användas som 
utgångspunkt vid förhandlingarna mellan avtalsparterna, se mer om detta i 
avsnitt 9.5.  

8.1.11 Skriftligt samtrafikavtal ska ingås på begäran 

Samtrafik mellan två operatörer förutsätter någon form av överenskommelse. 
Enligt PTS erfarenhet ingår operatörerna inte sällan formlösa avtal och det 
händer att det uppkommer tvist om avtalets egentliga innehåll i diverse avseen-
den. I de fall där skriftligt avtal saknas, finns det risk att TeliaSonera hänvisar 
till villkor i befintligt referenserbjudande såsom gällande för en sådan överens-
kommelse. En sådan situation möjliggör för TeliaSonera att ensidigt ändra 
villkoren för tillträdet, vilket riskerar att ytterligare stärka företagets marknads-
makt och samtidigt försvaga motpartens konkurrenskraft. Oklarheter i 
avtalsrelationen sänker förutsägbarheten för den begärande operatören. 

PTS ser därför ett behov av att på förhand säkerställa att TeliaSonera har en 
skyldighet att på annan operatörs begäran ingå skriftligt avtal om tillhanda-
hållandet av samtrafik. Vad som ska ingå i ett specifikt samtrafikavtal mellan 
TeliaSonera och en annan operatör är dock upp till parterna att avgöra så länge 
TeliaSonera kan sägas tillgodose en rimlig begäran om samtrafik.  

Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som skyldigheten medför uppvägs av 
det allmänna intresset av den förbättrade konkurrenssituation som den 
begärande operatören får via den ökade förutsägbarhet som det medför att 
kunna få till stånd ett skriftligt samtrafikavtal. En mindre ingripande åtgärd 
som på ett motsvarande sätt motverkar konkurrensproblemen saknas. 

8.1.12 Tjänsternas och produkternas omfattning ska vara 
ändamålsenlig 

För att en operatör som begär samtrafik ska kunna bedöma om tjänstens eller 
produktens omfattning är ändamålsenlig är det nödvändigt att TeliaSonera 
tydligt beskriver vad som ingår i respektive tjänst och produkt. 
Utgångspunkten för beskrivningens omfattning ska vara att den ger den 
begärande operatören klarhet och förutsägbarhet i fråga om vad tjänsten eller 
produkten omfattar, bland sådana uppgifter som den begärande operatören 
rimligen måste få klart för sig hör de tekniska specifikationer som gäller för de 
tjänster och produkter som avses i avtalet. Genom beskrivningen ska det 
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säkerställas att operatören kan bedöma att tjänsten eller produkten är å ena 
sidan ändamålsenlig och å andra sidan inte omfattar mer än vad operatören 
efterfrågar och behöver. 

Mot bakgrund av att det finns ett bristande incitament för TeliaSonera att 
tillhandahålla samtrafik till konkurrenskraftiga villkor, måste det finnas 
mekanismer som motverkar konkurrensproblemet. Annars riskerar syftet med 
skyldigheten, att främja en effektiv konkurrens, att gå förlorad.  
 
För att ge den begärande operatören möjlighet till konkurrenskraft på 
slutkundsmarknaden och för att denne ska kunna bedöma om tjänsterna och 
produkterna för samtrafik är ändamålsenliga är det nödvändigt operatören får 
tillgång till alla relevanta och nödvändiga uppgifter om tekniska specifikationer, 
leveranskapacitet och nätegenskaper.  
 
8.1.13 Tydlig prissättning 

Oklarheter om priser och ersättningar mellan operatörer medför stora ekono-
miska risker. En tydlig prissättning för samtrafiktjänsterna och -produkterna är 
därför en viktig faktor för att den begärande operatören dels ska kunna ta 
tillvara sin rätt till samtrafik till villkor som är rimliga ur ett ekonomiskt 
hänseende, dels i övrigt ska kunna bedöma och få förutsägbarhet vad gäller de 
ekonomiska konsekvenserna av avtalet.  

PTS anser därför att det tydligt ska framgå mellan TeliaSonera och den 
begärande operatören vilka priser och ersättningar som den begärande 
operatören ska betala. Alla priser och ersättningar ska framgå av avtalet och 
vara uppdelade på ett sådant sätt att den begärande operatören kan bedöma 
om villkoren är rimliga ur ett ekonomiskt hänseende och kunna säkerställa att 
betalning inte utgår för sådant som går utöver det som behövs eller är relevant. 
Den begärande operatören ska även kunna säkerställa att (dolda) avgifter eller 
förtäckta kostnadshöjningar inte debiteras.  TeliaSoneras prissättning av 
samtrafik är reglerad inom ramen för skyldighet 8, se skyldigheten och skälen 
för denna i avsnitt 8.3. 

Generellt sett är det rimligt att en operatör får ersättning för terminering av 
samtal av den operatör som överlämnar trafiken för terminering. Det är den 
operatör som samtrafikerar – dvs. har fysisk och logisk sammankoppling enligt 
1 kap. 7 § LEK – med TeliaSonera som ska erlägga ersättningen om inte annat 
har avtalats. Den samtrafikerande (begärande) operatörens 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

ersättningsskyldighet omfattar all trafik som dirigeras via sammankopplingen, 
oavsett var trafiken ursprungligen originerar.189 

Om TeliaSonera i ett avtal har rätt att ensidigt ändra villkor om pris och 
ersättningar, är det rimligt att den begärande operatören får en rimlig tid på sig 
för att anpassa sin verksamhet efter det nya priset. Därför ska TeliaSonera 
senast 90 dagar före det att priset eller ersättningen är avsedd att träda i kraft, 
informera den begärande operatören om varje faktiskt tillämpad prishöjning. 
Höjningen får inte tillämpas mot den begärande operatören förrän 90 dagar 
efter det att TeliaSonera har meddelat den begärande operatören om 
höjningen. 

TeliaSonera har ansett sig förhindrad att omedelbart ändra sitt pris med 
anledning av PTS tillsyn på grund av att TeliaSonera är skyldigt att viss tid före 
en prisändring offentliggöra ändringen. PTS anser det vara rimligt att 
TeliaSonera omedelbart ska kunna rätta sig efter PTS tillsyn eller beslut eller 
efter uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen eller till följd av 
domstols avgörande på grund av en sådan tidsfrist i en skyldighet. PTS anser 
därför att fristen om 90 dagar inte ska gälla vid sådana PTS åtgärder eller efter 
avgörande i domstol.  

8.1.14 Administrativa rutiner ska vara tydligt beskrivna och medge 
transparens 

En fungerande affärsrelation förutsätter i regel att det mellan parterna är klart 
och tydligt vilka administrativa rutiner som gäller. Som nämnts ovan finns, mot 
bakgrund av TeliaSoneras särställning, en risk att tillhandahållandet av 
samtrafiken fördyras, fördröjs eller i övrigt försvåras till men för den begärande 
operatören. Det är därför viktigt att aktuella rutiner, utöver att vara klara och 
tydliga, är utformade på ett för ändamålet så enkelt sätt som möjligt, dvs. inte 
är onödigt krångliga eller kostsamma. 

När det gäller fakturerings- avräknings- och betalningsrutiner samt rutiner för 
underlag för fakturering ska den begärande operatören kunna utläsa vad 
operatören faktureras för. Annars finns en risk för att betalning utgår för 
tjänster eller andra inslag som inte behövs eller inte är relevanta eller att 
operatören debiteras dolda avgifter eller förtäckta prishöjningar. För 
faktureringsunderlag där underlaget ska läggas till grund för den begärande 
operatörens fakturering av sin slutkund finns en risk för att underlaget inte 
uppfyller den begärande operatörens behov. Exempelvis ska därför underlag 
för samtalsoriginering vara utformat så att det möjlliggör för den begärande 
operatören att kostnadseffektivt fakturera sina slutanvändare. Annars är 
                                                 
189 Se prop. 2002/03:110, s. 198. 
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faktureringsunderlaget inte ändamålsenligt. Om faktureringen inte tillgodoser 
den begärande operatörens behov av transparens finns en risk att operatören 
inte kan tillvarata sin rätt till villkor som är rimliga ur ekonomiskt hänseende.  

8.1.15 Krav på ekonomisk säkerhet ska vara objektivt sett rimliga 

Det är inte ovanligt att det i överenskommelser ställs krav på ekonomisk 
säkerhet för fullgörande av förpliktelser enligt avtal. Oförutsägbara eller 
oskäliga krav på ekonomisk säkerhet kan förhindra eller fördröja att avtal kom-
mer till stånd och, om avtal kommit till stånd, föranleda tvister. TeliaSonera 
kan använda sin marknadsmakt för att genom villkor om ekonomisk säkerhet 
eller annan riskfördelning fördröja eller försvåra den begärande operatörens 
verksamhet.  

Det finns också en risk för att TeliaSonera ställer sådana krav på ekonomisk 
säkerhet eller annan riskfördelning som inte motsvaras av den risk som 
avtalssituationen medför för TeliaSonera. Alltför långtgående krav i dessa 
avseenden fördyrar en begärande operatörs verksamhet och minskar dess 
konkurrenskraft i relation till TeliaSonera.  

PTS anser därför att det ur ekonomiskt hänseende är nödvändigt att villkoren 
om ekonomisk säkerhet eller annan riskfördelning ska vara rimliga med 
utgångspunkt i objektiva och transparenta bedömningskriterier. Villkoren ska 
också avspegla den risk som TeliaSonera har dels vid avtalets ingående, dels 
under pågående avtalsperiod.  

För att den begärande operatören ska kunna bedöma om vilkoren är rimliga ur 
ett ekonomiskt hänseende ska TeliaSoneras villkor om ekonomisk säkerhet 
eller andra villkor om fördelning av ekonomisk risk mellan TeliaSonera och 
den begärande operatören vara tydliga och i regel fastställas när avtalet ingås. 
Detta gäller i fråga om hur prövningen av en den begärande operatörens 
kreditvärdighet ska gå till och vilka steg som ska ingå i bedömningen. När 
TeliaSonera riktar krav om ekonomisk säkerhet eller villkor om fördelning av 
risk mot en begärande operatör ska TeliaSonera ge operatören en redogörelse 
för de omständigheter som i det enskilda fallet motiverar ett krav på säkerhet, 
liksom det underlag som läggs till grund för bedömningen. 

8.1.16 Avtals giltighetstid, uppsägning och omförhandling 

En förutsättning för att säkerställa den begärande operatörens konkurrenskraft 
på slutkundsmarknaderna är att villkoren för tillgången till samtrafik är 
förutsägbara och således tydligt reglerade mellan TeliaSonera och operatören. 
Om villkoren är alltför långtgående eller ger alltför stort utrymme för tolkning, 
kan de användas av TeliaSonera på ett sätt som hindrar en effektiv konkurrens. 
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Villkoren uppfyller i så fall inte kravet på att TeliaSonera ska tillgodose varje 
operatörs begäran som ur ekonomiskt hänseende är rimlig.  

PTS finner därför att det finns ett behov av att säkerställa att TeliaSoneras 
villkor för avtalets giltighetstid samt för uppsägning och omförhandling är 
rimliga. 

När det gäller avtalets giltighetstid ska denna vara skälig, vilket enligt PTS 
innebär att giltighetstiden ska uppgå till minst tre månader.  

Enligt avtalsrättsliga principer är det endast väsentliga avtalsbrott som kan 
föranleda uppsägning av ett avtal. TeliaSonera har genom sin marknadsmakt 
möjlighet att genom uppsägning eller hot om uppsägning framtvinga oskäliga 
eller annars oförutsägbara villkor.  

PTS anser att det ur ekonomiskt hänseende är rimligt att endast en sådan 
omständighet som är av väsentlig natur för avtalet ska kunna leda till en 
uppsägning av samtrafikavtal. De avtalsbrott som kan leda till uppsägning ska 
vara av sådan natur att en uppsägning är en rimlig och adekvat åtgärd. 
Avtalsbrotten ska åtminstone till sin karaktär anges i avtalet. Utebliven 
betalning för utförda tjänster kan vara ett exempel på när uppsägning av avtalet 
kan vara en rimlig och adekvat åtgärd, i vart fall om risken för fortsatt 
utebliven betalning är hög. 

Det är även rimligt för en begärande operatör att avtalet stipulerar villkoren för 
ändring av samtrafikavtal och villkoren för omförhandling. Avtalet ska därför 
reglera dels på vilket sätt TeliaSonera och den begärande operatören ska inleda 
förhandlingar om nya villkor inom ramen för redan träffat avtal, dels hur de 
ska inleda förhandlingar om villkor för produkter och tjänster som inte 
omfattas av träffat avtal. Villkoren för omförhandling ska vara sådana att de 
möjliggör för den begärande operatören att inom pågående avtalsperiod nå en 
överenskommelse om fortsatt avtal. Om en operatör begär att ett avtal om 
samtrafik inte ska innehålla ett utrymme för TeliaSonera att ensidigt ändra i 
avtalsvillkor, ska detta i regel anses som ett rimligt villkor. 

8.1.17 Varje rimlig begäran ska tillgodoses 

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 
3. TeliaSonera får vägra att tillgodose en rimlig begäran om sådana 

tjänster och produkter som omfattas av punkten 1 endast när det finns 
objektivt sett godtagbara skäl för att vägra tillhandahållandet. 
Exempelvis kan det i ett enskilt fall finnas objektivt sett godtagbart 
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skäl att vägra tillgodose en rimlig begäran  

• när det saknas tekniska möjligheter att genomföra tillhanda-
hållandet, 

• när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 
nät eller dess användare skadas, eller 

• när TeliaSonera kan visa att nätets integritet eller drift 
äventyras,  

• när den begärande operatören tillhandahåller TeliaSonera 
motsvarande tjänst eller produkt men där den begärande 
operatörens begär sådana villkor för tillhandahållandet av 
sina tjänster/produkter som inte är rimliga, eller 

• när TeliaSonera inte får ersättning inom rimlig tid, eller det 
finns en avsevärd risk för att ersättning uteblir, för den trafik 
som utbyts eller kommer att utbytas över den begärande 
operatörens hopkopplingspunkt till TeliaSoneras nät. 
 

 

Vägran att leverera utan objektivt sett godtagbara skäl begränsar konkurrensen 

Om TeliaSonera vägrar att bedriva samtrafik med en annan operatör kan det få 
konkurrensbegränsande effekter. Utgångspunkten ska därför vara att 
TeliaSonera ska vara skyldig att tillgodose varje rimlig begäran om samtrafik. 
Men TeliaSonera får vägra att tillgodose en sådan begäran om samtrafik när det 
finns objektivt sett godtagbara skäl för en vägran. 

Utgångspunkten för de förhållanden som regleras i fråga om samtrafik bör vara 
att det är TeliaSoneras existerande infrastruktur och tjänster som blir föremål 
för begäran om tillträde. Huruvida det objektivt sett är godtagbart för 
TeliaSonera att vägra att tillhandahålla en begärd tjänst eller produkt när det 
behövs större anpassningar av infrastrukturen får bedömas i det enskilda fallet.  

PTS anser att det i ett enskilt fall kan finnas objektivt sett godtagbara skäl för 
TeliaSonera att vägra att tillgodose en rimlig begäran om samtrafik när 
TeliaSonera kan visa exempelvis att det saknas tekniska möjligheter att 
tillgodose begäran, när vägran är nödvändig för att förebygga att TeliaSoneras 
nät eller dess användare skadas eller när TeliaSonera kan visa att nätets 
integritet och driftsäkerhet äventyras. 190 

När den begärande operatören lämnar motsvarande tjänster till TeliaSonera 
kan det vidare vara objektivt sett godtagbart för TeliaSonera att vägra 
tillgodose en begäran, om den begärande operatören ställer krav på ersättning 

                                                 
190 Se även prop. 2002/2003:110, s 378. 
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som mer än marginellt överstiger det pris som TeliaSonera tillämpar (så kallad 
reciprok prissättning).  
 
Av avsnitt 8.1.13 framgår att det är rimligt att en operatör får ersättning för 
terminering av samtal av den operatör som överlämnar trafiken för 
terminering. TeliaSonera kan därför helt eller delvis vägra att tillgodose en 
begäran om samtrafik när den begärande operatören inte har betalat för trafik 
som överlämnats vid en hopkopplingspunkt som företaget har med den 
begärande operatören och det finns skäl att anta dels att betalning inte kommer 
att ske inom rimlig tid, dels att risken för fortsatt utebliven betalning är hög.  
 
Även vid en initial avtalsförhandling kan det finnas objektivt sett godtagbara 
skäl för TeliaSonera att vägra tillgodose en begäran om samtrafik. Så kan vara 
fallet då risken redan under förhandlingsstadiet är hög för att den begärande 
operatören inte kommer att betala för den trafik som ska överlämnas, dvs. då 
den begärande operatören kan bedömas ha en alltför låg kreditvärdighet. Ett 
annat exempel är då den begärande operatören inte ställer tillfredställande (och 
rimlig) ekonomisk säkerhet för den trafik som ska överlämnas.  
 
Vad som ska anses rimligt att tillhandahålla ur främst ekonomiskt hänseende 
har förtydligats av PTS i främst skyldigheten 7.2 med motivering i avsnitten 
8.1.11-8.1.16.  
 
8.1.18 Omedelbar underrättelse om avsikt att vägra begäran 

 
7. Skyldighet att bedriva samtrafik 

 

 
4. När TeliaSonera avser att vägra att tillgodose en annan operatörs 

begäran om sådana tjänster eller produkter som omfattas av punkten 
1, ska företaget utan dröjsmål upplysa operatören om sin avsikt att 
vägra tillgodose begäran och ange skälen för sin vägran samt lämna 
sådan information att den begärande operatören kan avgöra om denne 
kan vidta åtgärder för att tillhandahållandet ska kunna ske. 

 

 

För att säkerställa att den begärande operatören får möjlighet att antingen vidta 
åtgärder så att ett avtal eller tillträde kan komma till stånd eller kan vända sig till 
PTS för tvistlösning eller tillsyn, finner PTS att skyldigheten om att bedriva 
samtrafik ska kompletteras med en skyldighet för TeliaSonera att utan dröjsmål 
underrätta den begärande operatören om sin avsikt att vägra att tillgodose 
begäran om att bedriva samtrafik och att ange skälen för vägran. Skyldigheten 
ska gälla oavsett om TeliaSonera uppfattar begäran som orimlig, och avslås på 
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den grunden, eller om begäran uppfattas som rimlig men TeliaSonera har 
objektivt sett godtagbara skäl att vägra tillhandahållandet. Om en sådan 
skyldighet inte finns ökar risken för att TeliaSonera kan fördröja eller förhindra 
samtrafik. 

Det intrång i TeliaSoneras verksamhet som en sådan skyldighet medför 
uppvägs av den begärande operatörens intresse av att kunna bedriva samtrafik 
med TeliaSonera. 

Ett exempel på när skyldigheten kan komma att tillämpas är om TeliaSonera 
skulle vägra samtrafik och som skäl för sin vägran åberopar att motparten har 
en sådan bristande kreditvärdighet eller betalningsförmåga att TeliaSonera 
kräver att ekonomisk säkerhet ställs före leverans. Om en sådan situation 
uppkommer ska TeliaSonera utan dröjsmål beskriva för motparten de 
omständigheter som enligt TeliaSonera motiverar krav på ekonomisk säkerhet 
och det underlag som TeliaSonera har lagt till grund för bedömningen.   

8.2 Ingen skyldighet att ingå avtal om direktavräkning 
när direktförbindelse saknas  

De operatörer som har direktförbindelser för samtrafik mellan sig, har i regel 
också samtrafikavtal som omfattar metod för avräkning av ersättningar mellan 
parterna, dvs. ersättningen regleras vanligtvis direkt mellan operatörerna.  

För operatörer som köper transiteringstjänster via en tredje operatör avtalas 
ersättningen för samtalstermineringen i princip på två olika sätt, antingen 
genom direktavräkning eller genom kaskadavräkning. Med kaskadavräkning 
avses att den operatör som terminerar samtalet begär betalt av den 
transiterande operatören för termineringen och att den transiterande 
operatören begär betalt av den originerande operatören.191 Med andra ord, 
ersättningarna avtalas vid kaskadavräkning mellan respektive samtrafikerande 
operatörer (operatörer som har både fysisk och logisk sammankopping av sina 
nät). 

De företag vars verksamhet på en individuell marknad för samtalsterminering 
reglerades genom PTS beslut den 6 juni 2004, ålades en skyldighet att tillhanda-
hålla direktavräkning.192 Skyldigheten att tillgodose varje rimlig begäran om 
direktavräkning gällde enligt PTS beslut oavsett om trafiken överfördes direkt 
från den operatör som önskade köpa terminering eller gick via en transiterande 
operatör. Fråga har uppkommit om det även fortsättningsvis finns behov av en 
                                                 
191 Prop. 2002/03:110 s. 198 
192 PTS beslut den 6 juni 2004 i ärenden med dnr 04-6947/23, b och d, 04-7288/23, a och b samt 04-
7290/23, a och b 
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skyldighet att ingå direktavräkningsavtal på respektive marknad Fast samtals-
terminering.  

PTS ålägger i detta beslut (skyldighet 7.2.e) TeliaSonera en skyldighet att ingå 
avtal om hur avräkning ska ske när TeliaSonera har eller ska etablera direktför-
bindelser med en annan operatör, dvs. när TeliaSonera samtrafikerar med en 
annan operatör. Den operatör som har eller etablerar en direktförbindelse med 
TeliaSonera har således rätt till ett avtal om avräkningsmetod. Dessutom bör 
utgångspunkten vara att den operatör som har direktförbindelser med 
TeliaSonera ska betala ersättning för den trafik som utbyts över direktför-
bindelsen.193  

Mot bakgrund av att PTS i detta beslut ålägger skyldigheten 7.2.e och att 
marknaden Samtalstransitering inte längre ska vara föremål för reglering, finner 
PTS inte skäl att förhandsreglera hur avräkning ska ske i sådana avtalsför-
hållanden som inte är samtrafikförhållanden. Frågan om avräkningsmetod i 
avtal mellan två operatörer som saknar direktförbindelser för samtrafik mellan 
varandra ska följaktligen inte regleras genom en skyldighet i detta beslut.  

8.3 Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning för samtrafik 

 
8. Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för 

samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning när företaget tillhandahåller 
direktförbindelse, operatörsaccess, samtalsoriginering och samtals-
terminering.  

a. TeliaSonera ska beräkna det kostnadsorienterade priset för 
direktförbindelse, samtalsoriginering och samtalsterminering 
enligt kostnadsredovisningsmetoden Long Run Incremental Cost 
(LRIC), såsom den beskrivs i PTS vid var tid gällande föreskrifter 
för beräkning enligt LRIC-modellen. 

b. TeliaSonera ska beräkna det kostnadsorienterade priset för 
operatörsaccess enligt kostnadsredovisningsmetoden Fully 
Distributed Cost (FDC-kalkyl), med de faktiska och historiska 
kostnaderna för tillhandahållandet som grund. 

 

 

 

                                                 
193 Se avsnitt 8.1.13 och prop. 2002/03:110 s. 198. 
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8.3.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 och 12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 § samma lag förpliktas att 
iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad prissättning eller 
annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av 
tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 5 § LEK visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller 
använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

En skyldighet enligt första stycket kan även avse en skyldighet för operatören 
att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse ska för-
enas med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmän-
heten. Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen 
ska framgå av beskrivningen. 

En operatör som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning ska enligt 
tredje stycket samma bestämmelse visa att priserna är rättvisa och skäliga med 
hänsyn till kostnaderna och får åläggas att justera sina priser.  

I 4 kap. 12 § LEK anges att vid tillämpningen av 11 § ska hänsyn tas till den in-
vestering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 11 § ska 
utformas så att operatören får en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

8.3.2 Prisreglering för tillträde krävs för att samtrafikskyldigheterna 
ska få avsedd verkan 

Tillgången till direktförbindelse, operatörsaccess, samtalsoriginering och 
samtalsterminering i grossistledet till ett pris som möjliggör konkurrens i 
efterföljande led är avgörande för att en operatör ska kunna tillhandahålla 
telefonitjänster till slutanvändare. Generellt sett finns det incitament, och 
således en potentiell risk, för att ett företag med ett betydande inflytande 
tillämpar överprissättning, eller prisklämning i ett marknadsled för att försvåra 
för sina konkurrenter i nästkommande marknadsled och/eller genom att 
korssubventionera.  

TeliaSoneras betydande inflytande på marknaderna Fast samtalsoriginering och 
Fast samtalsterminering medför en risk för att företaget tillämpar överprissätt-
ning eller prisklämning, vilket missgynnar andra operatörer på marknaderna 
och även, i sista hand, slutanvändarna. Dessutom är incitamentet för 
TeliaSonera att sänka priserna för samtrafiktjänster, i synnerhet priserna för 
samtalsterminering, begränsat eftersom höga priser på samtrafik inte i första 
hand drabbar de egna slutanvändarna, utan i stället höjer konkurrenternas kost-
nader och gör dessa mindre konkurrenskraftiga.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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8.3.3 Vid val av beräkningsmetod finns ett antal faktorer att väga in 
i bedömningen 

När PTS har att ta ställning till vilken form av prisreglering som ska åläggas för 
tillträde till samtrafiktjänster ingår det i myndighetens övervägande att beakta 
de effekter som prisregleringen kan ha på både kort och lång sikt. PTS måste å 
ena sidan ta hänsyn till bland annat att slutanvändarna har ett intresse av låga 
priser samt att det finns ett behov av en ökad tjänstekonkurrens och 
infrastrukturkonkurrens. Å andra sidan måste PTS beakta att en skyldighet för 
TeliaSonera att tillhandahålla samtrafik till ett för högt, eller för lågt pris, kan 
såväl påverka företagets incitament att investera i infrastruktur som snedvrida 
konkurrensen.  

En skyldighet för TeliaSonera att tillhandahålla samtrafik till ett för högt eller 
för lågt pris kan påverka TeliaSoneras eller andra operatörers incitament att 
investera i allmänna telefonnät och kan snedvrida konkurrensen. En felaktig 
prissättning kan således leda till ett över- eller underutnyttjande av TeliaSoneras 
nät och det är därför viktigt att prisregleringen av samtrafik är neutral i 
förhållande till investering i annan infrastruktur. TeliaSonera måste också få en 
rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

Avsikten med en kostnadsorienterad prissättning är att neutralisera en opera-
törs möjligheter att ta ut för höga priser eller utöva prispress, eller på annat sätt 
motverka att en effektiv konkurrens utvecklas. En prisreglering i form av kost-
nadsorientering innebär att grossistpriset fastställs på basis av en effektiv 
operatörs kostnader, samtidigt som rimlig avkastning medges på investerat 
kapital.  

8.3.4 LRIC-metoden lämplig för direktförbindelse, 
samtalsoriginering och samtalsterminering 

TeliaSonera har sedan den 6 juli 2004 varit ålagd att tillämpa kostnadsorien-
terad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC194 för tillträde till 
samtrafik inklusive terminering, originering, förmedling och direktförbindelser 
samt kaskadavräkning.195   

I förarbetena till LEK uttalas att LRIC-metoden ger mer rättvisande investe-
ringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och därför bidrar till 
en effektiv konkurrens på lång sikt.196  

På en marknad som kännetecknas av effektiv konkurrens kan en operatör inte 
belasta köparna med de faktiska kostnaderna om operatören har gjort felinves-
                                                 
194 Long Run Incremental Cost 
195 PTS beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, d 
196 Se prop. 2002/03:110 s. 198. 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

teringar eller bedriver verksamhet ineffektivt. LRIC-metoden avser att eli-
minera möjligheten att påföra kostnader som har sin grund i ineffektiviteter i 
verksamheten. Enligt LRIC-metoden får den operatör som ålagts 
kostnadsorienterad prissättning för en viss tjänst täckning för sina relevanta 
kostnader under förutsättning att verksamheten bedrivs effektivt.  

Vid en beräkning enligt LRIC-metoden är utgångspunkten nukostnaden/åter-
anskaffningsvärdet. Detta beror på att en operatör som är verksam på en 
marknad med effektiv konkurrens inte prissätter sina tjänster baserat på 
historiska kostnader, utan anpassar sina priser efter den prisnivå som 
konkurrerande operatörer med modern och effektiv utrustning sätter.  

Kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att använda LRIC-meto-
den för beräkning av kostnadsorienterat pris för bland annat samtrafik.197 
Dessutom har kommissionen i maj 2009 antagit en rekommendation om en 
LRIC-metod för regleringen av termineringsavgifter i fasta och mobila nät 
inom EU.198 

PTS finner inte skäl att göra en annan bedömning än att kostnadsorienterad 
prissättning enligt LRIC-metoden för samtrafik inklusive direktförbindelse, 
originering och terminering är den form av prisreglering som bäst tar hänsyn 
till de kortsiktiga och långsiktiga överväganden som ska göras för att ge slut-
användarna en så förmånlig situation som möjligt när det gäller urval, pris och 
kvalitet för telefonitjänster. PTS finner vidare att en tillämpning av kost-
nadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden på samtrafikmarknaderna 
leder till att priset är neutralt i förhållande till investeringar i alternativ infra-
struktur, vilket är viktigt för att främja konkurrensen. TeliaSonera ska följakt-
ligen åläggas att tillämpa en LRIC-metod vid sin prissättning.  

Vid prissättningen av direktförbindelse, samtalsoriginering och samtalster-
minering ska TeliaSonera så långt möjligt ta hänsyn till den av vid var tid gäl-
lande prismetod som PTS har tagit fram i sina föreskrifter. Vid tiden för detta 
beslut och fram till dess att ny föreskrift ges ut ska TeliaSoneras beräkning 
göras enligt PTS föreskrift (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning 
av kostnadsorienterad prissättning och PTS handbok Model Reference Paper 
(rev B) Guidelines for the LRIC bottom-up and top-down models daterad den 
12 september 2007. 

                                                 
197 Se ”Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associated 
services”, COM (1999) 539. 
198  Se kommissionens rekommendation av den 7 maj 2009 om regleringen av termineringstaxor i fasta 
och mobila nät inom EU (2009/396/EG). 
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PTS har i beslut denna dag i ärenden med dnr 09-9039—9063 ålagt övriga 
operatörer som tillhandahåller samtalsterminering och direktförbindelse i 
Sverige att tillämpa en rättvis och skälig prissättning. Dessa operatörers 
prissättning får maximalt uppgå till den nivå som har beräknats enligt den av 
PTS fastställa LRIC-metoden för kostnader i TeliaSoneras fasta telefonnät, 
men när den köpande operatören levererar motsvarande tjänster till den 
säljande operatören ska prissättningen även vara reciprok mellan dem.  

TeliaSonera har under beredningen av detta ärende begärt att PTS klargör om 
det är så att TeliaSonera på en annan terminerande operatörs begäran är 
skyldigt att ingå avtal om ett lägre pris för samtalsterminering än det som följer 
av en beräkning enligt den av PTS fastställda LRIC-metoden.  

PTS anser att när TeliaSonera köper samtalsterminering av en annan 
terminerande operatör har TeliaSonera rätt att kräva det (kostnadsorienterade) 
pris som följer av en beräkning enligt vid var tid av PTS fastställd LRIC-metod, 
i vart fall så länge det inte står i strid mot någon annan av de skyldigheter som 
PTS ålagt företaget, exempelvis skyldigheten att inte diskriminera. 

8.3.5 FDC-modellen lämplig för operatörsaccess 

Skyldigheten för TeliaSonera att tillhandahålla operatörsaccess är främst avsedd 
att säkerställa att operatörsaccess kan etableras vid avsaknad av en alternativ 
infrastruktur.  

Det finns inte någon hybridmodell framtagen enligt LRIC-metoden för pris-
sättning av operatörsaccess mellan TeliaSoneras nät och annan operatörs nät. 
Prissättning av nätkapacitet i form av terminerande avsnitt av hyrda 
förbindelser samt operatörsaccess har, till följd av att operatörernas behov av 
överföringshastigheter i operatörsaccessen varierar, beräknats enligt ett kost-
nadsorienterat pris med utgångspunkt i en kalkylmodell baserad på fullt för-
delade kostnader (så kallade Fully Distributed Costs (FDC-kalkylen)) med de 
historiska kostnaderna som grund. PTS finner inte skäl att frångå den redan 
tillämpade modellen för prissättning av operatörsaccess.  

8.3.6 Prisreglering är proportionellt 

PTS finner att det, för att skapa förutsättning för konkurrens på slutkunds-
marknaden för telefonitjänster, inte är tillräckligt att det finns tillgång till sam-
trafik utan tillgången måste även tillgodoses till konkurrenskraftiga villkor i 
grossistledet. För att skyldigheten att tillhandahålla samtrafik ska bli ändamåls-
enlig är det därför nödvändigt att kombinera samtrafikskyldigheterna med en 
prisreglering. Den försämrade konkurrens som riskerar att bli följden av en 
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avsaknad av förhandsreglering uppväger det intrång i TeliaSoneras verksamhet 
som en prisreglering medför.  

8.4 Skyldighet att inte diskriminera vid 
tillhandahållande av samtrafik  

 
9. Skyldighet att inte diskriminera vid tillhandahållande av samtrafik 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska på 
icke-diskriminerande villkor tillhandahålla de tjänster och produkter 
som omfattas av skyldighet 7 vilket innebär att TeliaSonera ska 

a. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot 
andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

b. tillhandahålla de tjänster och den information som TeliaSonera 
erbjuder andra med samma villkor och med samma kvalitet som 
gäller för dess egna tjänster eller för dotterbolags eller 
samarbetspartners tjänster. 

 

 

8.4.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 6 § LEK 

Enligt 4 kap. 6 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att tillämpa 
icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet ska särskilt 
säkerställa att 

1. operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor 
mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt 

2. de tjänster och den information som operatören erbjuder andra till-
handahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för 
operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners 
tjänster. 

 
Genom bestämmelsen ges en möjlighet att ställa krav på ett företag med ett 
betydande inflytande på en bestämd marknad att inte snedvrida konkurrensen 
genom att särbehandla vissa konkurrenter. Det kan vara befogat att införa en 
skyldighet om icke-diskriminering bland annat för vertikalt integrerade 
operatörer som tillhandahåller tjänster till operatörer som de konkurrerar med 
på marknader i efterföljande led.199 

                                                 
199 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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8.4.2 Särbehandling kan leda till snedvridna konkurrensförhållanden 

PTS finner att de konkurrensproblem som kan uppstå genom en särbehandling 
mellan olika grossistkunder kan få allvarliga snedvridande effekter på konkur-
rensen.  

Konkurrensneutralitet mellan operatörer är nödvändig för att skapa goda för-
utsättningar för en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaden för tele-
fonitjänster. Genom att särbehandla vissa operatörer, dvs. tillämpa olika villkor 
vad gäller exempelvis pris, tillgänglighet och kvalitet, för operatörer under lik-
värdiga förhållanden, kan TeliaSonera snedvrida konkurrensen. PTS finner 
därför att TeliaSonera ska åläggas att, under likvärdiga omständigheter, tillämpa 
likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster.  

TeliaSonera är ett vertikalt integrerat företag som tillhandahåller egna slutan-
vändarprodukter baserat på tillträde. Därigenom har TeliaSonera incitament att 
särbehandla den egna slutkundsorganisationen, dotterbolag eller samarbetspart-
ners jämfört med andra operatörer. En särbehandling kan bli följden om Telia-
Sonera väljer att differentiera tjänster för samtrafik och andra till samtrafik re-
laterade tjänster via prissättning, funktionalitet eller andra avtalsvillkor.  

En särbehandling mellan den egna slutkundsorganisationen, dotterbolag eller 
samarbetspartners och andra operatörer kan bestå av att priset på grossist-
tjänster och slutkundstjänster sätts så att det uppstår konkurrenshämmande 
prisrelaterade klämeffekter, dvs. det saknas utrymme för andra operatörer att 
konkurrera med TeliaSonera på slutkundsmarknaden. Genom bland annat en 
sådan särbehandling finns risk för att TeliaSonera överför sitt marknadsin-
flytande från en grossistmarknad till en slutkundsmarknad på ett sätt som 
objektivt sett inte kan godtas.  

Särbehandling kan även ske genom att TeliaSonera ställer krav på en operatör 
att uppfylla villkor om köp av produkter som operatören inte efterfrågar eller 
har behov av, eller att TeliaSonera ställer oskäliga krav på kostsamma tekniska 
tillbehör eller teknologi. Ytterligare exempel på särbehandling kan vara att väg-
ra eller försvåra implementering av telefonnummer eller öppna nummer-
kapacitet för sådana nummer som en annan operatör kontrollerar. PTS finner 
därför att TeliaSonera ska åläggas att tillhandahålla de tjänster och den 
information som TeliaSonera erbjuder andra med samma villkor och med 
samma kvalitet som gäller för dess egna tjänster eller för dotterbolags eller 
samarbetspartners tjänster. 
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8.4.3 Icke-diskrimineringsskyldighet är proportionellt 

De skyldigheter som ovan har ålagts TeliaSonera med stöd av 4 kap. 8 § LEK 
tillförsäkrar inte operatörerna konkurrensneutrala villkor på grossistnivå. Det 
finns således därutöver ett behov av att påföra TeliaSonera en icke-diskrimine-
ringsskyldighet med stöd av 4 kap. 6 § LEK för de tjänster och produkter som 
omfattas av skyldighet 7. Behovet av skyldigheten uppväger det intrång i 
TeliaSoneras affärsverksamhet som skyldigheten medför. Det finns inte någon 
mindre långtgående skyldighet som kan undanröja risken för att konkurrensen 
snedvrids genom ett diskriminerande agerande från TeliaSoneras sida. PTS 
finner således att en icke-diskrimineringsskyldighet ska åläggas TeliaSonera.  
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9 Skyldigheter för att möjliggöra insyn  

9.1 Insyn behövs för att se till att regleringen följs 
Det krävs ett visst mått av insyn och transparens i TeliaSoneras verksamhet 
och agerande för att PTS och operatörer, ska kunna ingripa och bedöma om 
TeliaSonera följer de skyldigheter som ålagts i detta beslut. Dessutom finns det 
behov av transparens för att minska operatörernas transaktionskostnader vid 
ingående av avtal. Detta avsnitt avser att tillgodose de behov av insyn och 
transparens som krävs för att säkerställa att de i detta beslut övrigt ålagda 
skyldigheterna är verkningsfulla och att transaktionskostnaderna för tecknande 
av avtal kan hållas nere. 

9.2 Skyldighet att särredovisa  

 
10. Skyldighet att särredovisa 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska skilt 
från annan verksamhet redovisa kvantitet, intäkter respektive 
kostnader för telefoniabonnemang till grossistkunder, 
direktförbindelser, samtalsoriginering, samtalsterminering respektive 
operatörsaccess. Av särredovisningen för respektive tjänst och produkt 
ska även framgå:   

a. interna priser och köp mellan olika verksamheter inom företaget, 
och 

b. vilka marginaler som företaget har i grossist- respektive 
slutkundsledet. 

2. TeliaSonera ska även särredovisa andra verksamheter där så är 
nödvändigt för att åstadkomma transparens och möjliggöra en 
bedömning av om skyldigheter om icke-diskriminering efterlevs och 
om korssubventionering sker.  

3. TeliaSonera ska vid utformningen av särredovisningen beakta de 
riktlinjer som framgår av Europeiska gemenskapernas kommissions vid 
var tid gällande rekommendation om särredovisnings- och 
kostnadsredovisningssystem.  

 

 

9.2.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 7 § LEK  

Enligt 4 kap. 7 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att särredovisa 
och rapportera specificerad verksamhet med anknytning till samtrafik och an-
dra former av tillträde. En sådan skyldighet kan avse att operatören ska till-
lämpa en öppen prissättning för andra operatörer och för intern överföring 
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eller tillhandahålla en myndighet sin redovisning, inbegripet uppgifter om in-
täkter från annan. 

Behovet av särredovisning är särskilt stort när det gäller företag som är ålagda 
en skyldighet att inte diskriminera. En skyldighet att särredovisa möjliggör kon-
troll av huruvida icke-diskriminerande villkor tillämpas och underlättar kontroll 
i fråga om otillåten korssubventionering sker genom överföring från en verk-
samhet till en annan konkurrensutsatt verksamhet inom företaget.200  

9.2.2 Särredovisning behövs för insynens skull 

Eftersom TeliaSonera har ålagts skyldigheter att inte diskriminera och är ver-
tikalt integrerat finner PTS att det finns ett behov av att ålägga TeliaSonera att 
särredovisa verksamhet på de i detta beslut relevanta marknaderna. Genom 
särredovisningsskyldigheten blir det möjligt att granska om TeliaSonera 
efterlever övriga skyldigheter i detta beslut, bland annat om TeliaSonera 
tillämpar en marginalbaserad prissättning för telefoniabonnemang till 
grossistkunder. 

PTS finner därför att TeliaSonera ska åläggas att skilt från annan verksamhet 
särredovisa antal, intäkter och kostnader gällande telefoniabonnemang till 
grossistkunder, direktförbindelser, operatörsaccess, samtalsoriginering 
respektive samtalsterminering. Särredovisningen ska ske på sådant sätt att 
interna priser och köp mellan olika verksamheter inom företaget framgår. Av 
särredovisningen ska även framgå vilka marginaler som företaget har i grossist- 
respektive slutkundsledet. TeliaSonera ska också särredovisa andra 
verksamheter där så är nödvändigt för att åstadkomma transparens och 
möjliggöra en bedömning av om TeliaSonera korssubventionerar sker och 
efterlever skyldigheter om att inte diskriminera.  

Syftet med en skyldighet om särredovisning är att möjliggöra en analys av in-
formation som hämtas från redovisningen. Redovisningen ska så nära som 
möjligt spegla olika verksamheter som om de hade varit skilda från varandra 
och ge en möjlighet att synliggöra företagsinterna överföringar. 

PTS bedömer att en skyldighet att tillämpa särredovisning är nödvändig för att 
främja konkurrensen och därigenom uppnå målen med lagstiftningen. PTS 
finner att de möjligheter till sådan insyn som möjliggörs genom särredovisning 
och det behov som finns av sådan insyn för att tillse att TeliaSonera efterlever 
andra skyldigheter i detta beslut överväger det intrång i TeliaSoneras 
verksamhet som en särredovisningsskyldighet medför. Det finns inte någon 
annan mindre ingripande skyldighet som på ett motsvarande sätt tillförsäkrar 
                                                 
200 Se prop. 2002/03:110 s. 377. 
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PTS nödvändig insyn i TeliaSoneras verksamhet. PTS anser följaktligen att en 
särredovisningsskyldighet ska påföras företaget.  

Som en anvisning för hur särredovisningen ska utformas anser PTS att 
TeliaSonera ska beakta de riktlinjer som framgår av kommissionens vid var tid 
gällande rekommendation om särredovisnings- och kostnadsredovisnings-
system. Vid dagen för detta beslut är det kommissionens rekommendation av 
den 19 september 2005 om särredovisnings- och kostnadsredovisningssystem 
enligt regelverket för elektronisk kommunikation (2005/698/EG) som ska 
beaktas.  

9.3 Skyldighet om nyckeltal för hanteringen av 
telefoniabonnemang till grossistkunder 

 
11. Skyldighet om nyckeltal för hanteringen av telefoniabonnemang 

till grossistkunder 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska 
offentliggöra nyckeltal enligt a) - d) nedan. Av respektive nyckeltal ska 
framgå det sammanlagda utfallet av TeliaSoneras hantering av 
telefoniabonnemang till samtliga grossistkunder. Av nyckeltalen b) - d) 
ska även framgå utfallet av TeliaSoneras interna hantering av mot-
svarande tjänst. Nyckeltalen ska utan att ytterligare stödinformation 
behövs tydligt och begripligt visa utfallet per kalendermånad. 

a. Genomsnittlig beställningsprecision för respektive kategori av 
hanteringsfallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av 
abonnemang till annan adress. Nyckeltalen för genomsnittlig 
beställningsprecision ska visa, dels andelen beställningar av 
respektive hanteringsfall som nekas, dels andelen beställningar 
av respektive hanteringsfall som nekas trots att TeliaSonera 
mottagit en komplett och korrekt begäran om tillhandahållande. 

b. Genomsnittlig leveranstid för respektive kategori av hanterings-
fallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av abonne-
mang till annan adress, dvs. från den tidpunkt som vid vilken 
grossistkunden har uppfyllt villkoren för en beställning och fram 
till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från 
TeliaSonera om att det som beställts har levererats felfritt. När 
det som har beställts inte fungerar i enlighet med vad som 
utfästs av TeliaSonera, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då 
det beställda fungerar på avsett sätt. 

c. Genomsnittlig leveransprecision för respektive kategori av 
hanteringsfallen beställning av telefoniabonnemang och flytt av 
abonnemang till annan adress, dvs. andelen korrekta leveranser 
inom överenskommen leveranstid. När klarrapport om slut-
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leverans har skickats men tjänsten inte fungerar på avsett sätt, 
ska leveransen ifråga inte ingå i andelen korrekta leveranser.  

d. Genomsnittlig felavhjälpningstid för åtgärdande av avbrott i 
slutanvändares möjlighet att använda abonnemang, dvs. från 
den tidpunkt då grossistkunden har uppfyllt villkoren för en 
begäran om felavhjälpning och fram till den tidpunkt då 
grossistkunden har mottagit klarrapport från TeliaSonera och 
felet har avhjälpts. När grossistkunden reklamerar felavhjälp-
ningen, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då grossistkunden 
har mottagit en ny klarrapport.  

2. TeliaSonera ska offentliggöra nyckeltalen på en hemsida som PTS 
anvisar, och som är tillgänglig kostnadsfritt för alla. Offentliggörandet 
ska göras kvartalsvis senast den 15:e i månaden efter att närmast 
föregående kvartal har löpt ut.   

3. TeliaSoneras mätning och sammanställning av de månatliga 
nyckeltalen enligt punkten 1 ska första gången ske senast inom nio 
månader från dagen för detta beslut. Offentliggörandet av de 
sammanställda nyckeltalen ska därefter ske senast den 15:e i 
månaden efter att närmaste kvartal har löpt ut och i övrigt enligt 
punkten 2.  

4. TeliaSonera ska inom tre månader från dagen för detta beslut offent-
liggöra nyckeltalens mätpunkter på processkartor som visar alla rele-
vanta ingående aktiviteter för dels TeliaSoneras hantering av telefoni-
abonnemang till grossistkunderna, dels TeliaSoneras interna hantering 
av motsvarande tjänst. Mätpunkterna och processkartorna ska vara 
sådana att de nyckeltal som offentliggörs är relevanta och jämförbara. 
Offentliggörandet ska ske på samma ställe som nyckeltalen ska 
offentliggöras enligt punkten 2.  

 

9.3.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 5 § LEK 

En operatör får enligt 4 kap. 5 § LEK åläggas att offentliggöra specificerade 
uppgifter om förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och 
andra former av tillträde. Om operatören åläggs att offentliggöra specificerade 
uppgifter ska det framgå vilka uppgifter som ska tillhandahållas, hur detaljerade 
dessa ska vara samt på vilket sätt de ska offentliggöras.  
 
Bestämmelsen syftar till att skapa ökad insyn genom öppnare förfaranden, 
vilket i sin tur ska leda till att operatörerna får förtroende för att 
tjänster/produkter inte erbjuds eller tillhandahålls dem på diskriminerande 
villkor.201  
 
                                                 
201 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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9.3.2 Behov av insyn för att säkerställa konkurrenskraftig 
återförsäljning av abonnemang och icke-diskriminering 

Genom skyldigheten 1 i detta beslut åläggs TeliaSonera att vid varje rimlig 
begäran från annan operatör tillhandahålla telefoniabonnemang till 
grossistkunder. PTS har i motiveringen till skyldigheten konstaterat att för att 
syftet att främja en effektiv konkurrens ska uppnås måste abonnemang via 
återförsålt telefoniabonnemang vara ett reellt och konkurrenskraftigt alternativ 
för slutanvändare. För att vara ett fullgott alternativ för slutanvändarna måste 
det vara fullt ut jämförbart med de abonnemang TeliaSonera erbjuder på 
slutkundsmarknaden. Telefoniabonnemangen måste även i övrigt säljas till 
sådana villkor att tjänsterna blir konkurrenskraftiga efter återförsäljning på 
slutkundsmarknaden.  
 
Operatörernas möjlighet att konkurrera på slutkundsmarknaden Fast tillträde 
genom återförsäljning av telefoniabonnemang är således beroende av att 
abonnemangen är ett alternativ för slutanvändarna, vilket förutsätter att de i 
omfattning, kvalitet och tillförlitlighet motsvarar TeliaSoneras slutkunds-
abonnemang. För att säkerställa att skyldigheten 1 i detta beslut är ändamåls-
enlig omfattar den dels villkor som syftar till att säkerställa att telefoniabonne-
mangen till grossistkunder till sin omfattning ger sådana förutsättningar att 
grossistkunderna kan ge slutanvändarna samma funktioner som de kan få 
genom abonnemang direkt med TeliaSonera och dels villkor som reglerar 
avtalsrelationen mellan TeliaSonera och respektive begärande operatör. 
TeliaSonera har även ålagts en skyldighet att inte diskriminera vare sig mellan 
operatörer eller mellan operatörer och sin egen verksamhet, se skyldighet 4 
som motiveras i avsnitt 7.3. PTS har vidare identifierat fyra områden i 
hanteringsprocessen för telefonabonnemang där icke-diskriminering har 
särskilt stor betydelse för de begärande operatörernas konkurrenskraft.  
 
PTS bedömer att det finns ett lågt incitament för TeliaSonera att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga abonnemang, vilket beror på att återförsålda abonnemang 
står i direkt konkurrens med TeliaSoneras egna slutkundsabonnemang. Därför 
anser PTS att det finns ett särskilt stort behov av en sådan insyn i TeliaSoneras 
verksamhet som möjliggör en bedömning av om villkoren för 
telefoniabonnemang till grossistkunder möjliggör konkurrenskraft. Denna 
slutsats stöds vidare av PTS erfarenheter från tillsyn och tvistlösning sedan år 
2005.202  
 

                                                 
202 PTS underrättelse den 4 maj 2006 i ärende med dnr 06-8298. TeliaSonera anlitade olika 
underentreprenörer för felavhjälpshantering beroende på om det var felavhjälpning för de egna 
slutanvändarna eller för de begärande operatörernas slutanvändare. De slutanvändare som hade 
abonnemang via återförsålt abonnemang fick längre felavhjälpningstider. 
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Det finns särskilda svårigheter att bedriva tillsyn över skyldigheten att inte 
diskriminera till följd av att TeliaSoneras egna slutkundsverksamhet i praktiken 
alltid har en annan affärsmässig relation till företaget än vad grossistkunderna 
har. Skillnaden medför en påtaglig risk för att grossistkunderna ges olika hand-
läggningstid från TeliaSoneras sida eller att de får andra handläggningstider i 
sin interna verksamhet på grund av hur TeliaSonera genomför tillhanda-
hållandet. Sådana skillnader i behandling har även framkommit vid PTS tillsyn, 
vilken ofta initierats av grossistkunder.  
 
Att exempelvis grossistkunderna har en annan intern hantering av telefoni-
abonnemangen jämfört med TeliaSoneras egen interna hantering av abonne-
mang och tillhörande tjänster, beror bland annat på att de stödsystem och 
gränssnitt som TeliaSonera erbjuder grossistkunderna inte är lika välintegrerade 
i dessa företags interna verksamhet som de system som TeliaSonera självt och 
den egna slutkundsverksamheten nyttjar. Som exempel kan nämnas det 
programsystem som grossistkunderna använder vid beställning m.m. av 
telefoniabonnemang. Detta system, NBTAB, används inte av TeliaSoneras 
egna slutkundsverksamhet, vilket följaktligen gör det svårare att mäta ledtider 
och resultatutfall i olika processteg i parternas köp- och säljrelation, jämfört 
med om de ingick i samma system.  
 
En av de viktigaste förutsättningarna för att grossistkunderna, med konkur-
renskraft, ska kunna återförsälja telefoniabonnemang på slutkundsmarknaden 
är att TeliaSonera tillhandahåller abonnemangen på samma villkor och med 
samma kvalitet som gäller för TeliaSoneras egna motsvarande tjänster till den 
egna slutkundsverksamheten. PTS har därför i skyldigheten 4 i detta beslut 
ålagt TeliaSonera att ge grossistkunderna samma effektivitet i sina mellan-
havanden med TeliaSonera som företagets egen slutkundsverksamhet har. 
Eftersom detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att skyldigheten att 
inte diskriminera ska kunna få avsedd verkan finns ett synnerligen stort behov 
av att möjliggöra sådan insyn i TeliaSoneras verksamhet att PTS och grossist-
kunderna kan bedöma om skyldigheten efterlevs.  
 
För att kunna bedöma om TeliaSonera efterlever skyldigheten att inte 
diskriminera vid tillhandhållande av telefoniabonnemang till grossistkunder 
krävs det ett antal mätbara resultatutfall och jämförbara parametrar för de olika 
processteg och ledtider som affärsrelationen för telefoniabonnemangen till 
grossistkunder omfattar, från beställning till slutleverans. De mätpunkter som 
ska användas kan endast uppfylla syftet om de ger relevanta resultatutfall för 
dels TeliaSonera, dels grossistkunderna. Detta är en följd av att den vertikalt 
integrerade verksamheten ofta erbjuds andra programsystem och att affärs-
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relationen styrs av andra processer än vad som är fallet i förhållande till 
grossistkunderna.   
 
9.3.3 Behövlig insyn möjliggörs genom nyckeltal  

PTS anser att ökad insyn behövs för särskilt fyra områden i hanteringspro-
cessen för att säkerställa att TeliaSonera efterlever skyldigheten om icke-
diskriminering för telefoniabonnemang till grossistkunder. Behovet av ökad 
insyn avser en jämförelse mellan TeliaSoneras hantering av telefoniabonne-
mangen till grossistkunder och den egna slutkundsverksamheten. De fyra 
områdena är:  
 

I. beställningsprecision, 
II. leveranstid, 

III. leveransprecision, och 
IV. felavhjälpningstid 

 
 
PTS anser dock att behovet av insyn i TeliaSoneras verksamhet vad gäller 
telefoniabonnemangen till grossistkunder inte är sådant att det krävs att 
TeliaSonera offentliggör nyckeltal uppdelade per grossistkund. TeliaSonera ska 
därför åläggas att offentliggöra nyckeltalen för den totala hanteringen av 
telefoniabonnemangen till grossistkunder uppdelade på den egna organisa-
tionen och grossistkunderna. Om det visar sig behövligt kan dock PTS i ett 
enskilt fall med stöd av 7 kap. 3 § LEK komma att begära in utfallen av 
nyckeltalen för vissa grossistkunder.   
 
Genom att utfallet av nyckeltalen för hanteringen av telefoniabonnemang till 
grossistkunder redovisas separat från motsvarande tjänster till det egna före-
taget förstärks transparensen och insynen kring hanteringen av abonnemangen. 
En sådan redovisning av nyckeltalen möjliggör för såväl grossistkunderna som 
PTS att jämföra det tillhandahållande och den servicenivå som grossist-
kunderna erbjuds, med det som TeliaSoneras egna slutkundsverksamhet får. 
Grossistkunderna kan då även uppmärksamma PTS på om TeliaSonera inte 
uppfyller villkoren för tillhandahållande av telefoniabonnemang till grossist-
kunder. En skyldighet att offentliggöra utfall av nyckeltal bidrar därmed till en 
förbättrad tillsyn över att TeliaSonera efterlever skyldigheten att tillhandahålla 
telefoniabonnemang till grossistkunder till konkurrenskraftiga villkor och 
skyldigheten om att inte diskriminera vid sådant tillhandahållande. Den ökade 
insynen för både faktiska och potentiella grossistkunder och PTS skapar ett 
öppnare förfarande kring telefoniabonnemangen, vilket i sin tur kan leda till att 
grossistkunderna får ökat förtroende för att abonnemangen inte erbjuds eller 
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tillhandahålls dem på diskriminerande villkor. Ett ökat förtroende ökar i sin tur 
förutsättningarna för konkurrens och ett ökat utbud för slutanvändarna.  
 
En fråga som uppkommer är för vilka perioder som resultat av nyckeltalen ska 
tas fram. PTS finner det lämpligt att varje sammanställning av nyckeltalen avser 
utfallet per kalendermånad.  
 
Nyckeltal för beställningsprecision  

Den hantering som PTS för närvarande framförallt ser behov av att kunna 
mäta och jämföra är TeliaSoneras hantering av beställning av abonnemang och 
flytt av abonnemang för telefoniabonnemang till grossistkunder jämfört med 
närmast motsvarande tjänster till den egna verksamheten. Om det visar sig att 
andelen nekade beställningar är hög eller andelen i något avseende avviker 
mellan grossistkunder kan det vara ett tecken på att beställningssystemet är 
utformat på olika sätt för olika grossistkunder, vilket potentiellt kan utgöra 
diskriminering. Sådana olikheter kan även uppstå till följd av att grossistkunden 
inte har eller inte får tillgång till den information som behövs för att kunna 
lägga en komplett beställning. PTS ser därför behov av att förstärka sin 
möjlighet att kunna kontrollera hur skyldigheten att inte diskriminera efterlevs 
vid dessa hanteringsfall. 
 
TeliaSonera har under beredningen av detta ärende uppgett att företagets 
kostnader för att utveckla system för inhämtning av data om beställnings-
precision för den egna slutkundsorganisationen blir oproportionerligt stora. 
Företaget har även uppgett att det under maj 2009203 vidtagit väsentliga 
förbättringsåtgärder som företaget bedömer bör öka beställningsprecisionen 
eftersom det underlättar för grossistkunderna att få igenom beställningar. 
 
PTS bedömer med hänsyn till det som TeliaSonera uppgett att det får anses 
vara tillräckligt att nyckeltalen för beställningsprecision omfattar grossist-
verksamheten, och inte också TeliaSoneras egen slutkundsorganisation. Om 
det skulle visa sig dels att den beställningsprecision som grossistkunderna får 
inte ökat i förväntad utsträckning till följd av de förbättringsåtgärder som 
TeliaSonera har vidtagit dels att det finns anledning att misstänka att 
beställningsprecisionen för TeliaSoneras egna slutkundsverksamhet är högre, 
kan PTS med stöd av 7 kap. 3 § LEK komma att begära in utfallet av sådant 
nyckeltal för TeliaSoneras egen slutkundsorganisation. 
 
TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig beställnings-
precision för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder. Nyckel-
                                                 
203 Jfr nyhetsbrev från TeliaSonera International Carrier, Nummer 5/2009, T-11297-09, 2009-04-27 
”Nyhetsbrev Voice, Nyhetsbrev om nya funktioner - gäller från och med 30 maj 2009”.  
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talen ska för att vara ändamålsenliga visa dels andelen beställningar av respek-
tive hanteringsfall beställning av telefoniabonnemang dels andelen beställningar 
av flytt av abonnemang till annan adress som nekas, dels andelen beställningar 
som nekas trots att TeliaSonera mottagit en komplett och korrekt begäran om 
tillhandahållande.  
 
Nyckeltal för leveranstid 

För att slutanvändare ska kunna få samma service och kvalitet – oberoende av 
om de har abonnemanget via återförsålt abonnemang eller direkt via 
TeliaSonera – är samma förutsättningar för leveranstider en av de mest väsentliga 
konkurrensfaktorerna. PTS tillgång till uppgifter för jämförbara leveranstider är 
därför synnerligen viktig. När det gäller leveranstid ser PTS ett behov av ökad 
insyn vad gäller TeliaSoneras hantering av telefoniabonnemang till grossist-
kunder jämfört med motsvarande tjänster till den egna verksamheten. Behovet 
av uppgifter gäller tidsåtgången från den tidpunkt vid vilken grossistkunden har 
uppfyllt villkoren för en beställning och fram till den tidpunkt då grossist-
kunden har mottagit klarrapport från TeliaSonera om att det som beställts har 
levererats felfritt. När det som har beställts inte fungerar i enlighet med vad 
som utfästs av TeliaSonera, ska tiden räknas fram till den tidpunkt då det 
beställda fungerar på avsett sätt. PTS ser för närvarande endast behov av att få 
tillgång till leveranstider för följande hantering: beställning av abonnemang och 
flytt av abonnemang.  
 
Genom ökad insyn för hanteringen av leveranstider ökar förutsättningarna att 
kontrollera om TeliaSonera efterlever skyldigheten att erbjuda grossistkunderna 
minst samma leveranstider som företaget ger den egna verksamheten. En icke-
diskriminering i fråga om leveranstider är en av de mest väsentliga förutsätt-
ningarna för att slutanvändare ska kunna få samma service och kvalitet 
oberoende av om de har sitt abonnemang med TeliaSonera eller med en 
grossistkund. PTS anser därför att en insyn i form av offentliggjorda nyckeltal i 
detta avseende är synnerligen viktig. 
 
TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig leveranstid 
dels för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder, dels för 
hanteringen till den egna slutkundsverksamheten. 
 
Nyckeltal för leveransprecision 

Med leveransprecision avses i detta beslut andelen korrekta leveranser som sker 
inom överenskommen leveranstid. Redovisning som innehåller uppgifter om 
leveransprecision ger PTS underlag för att kunna bedöma hur stor andel av 
leveranserna som håller sig inom de utfästa leveranstiderna. Om en klarrapport 
om slutleverans skickats, men det senare visar sig att tjänsten inte fungerar, ska 
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leveransen ifråga inte ingå i andelen korrekta leveranser. Om TeliaSonera och 
en grossistkund har ingått avtal om att tolerera viss avvikelsenivå för 
leveranstiden, ska de försenade leveranserna inom denna avvikelsenivå ingå i 
redovisningen.  
 
PTS har behov av tillgång till uppgifter för leveransprecision som ett komple-
ment till nyckeltalen för leveranstid. Ett nyckeltal om leveransprecision möjlig-
gör för PTS att skapa sig en uppfattning om hur stor andel leveranser inom 
leveranstiden som var korrekta. Även nyckeltalen för leveransprecision ska 
således avse hanteringsfallen beställning av abonnemang och flytt av 
abonnemang.  
 
TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig leverans-
precision dels för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder, dels 
för hanteringen till den egna slutkundsverksamheten. 
 
Nyckeltal för felavhjälpningstid 

PTS har vid sin tillsyn kunnat konstatera att TeliaSonera anlitat olika 
underentreprenörer för felavhjälpning för egna slutanvändare respektive för 
felavhjälpning för de slutanvändare som är anslutna via återförsålt 
abonnemang. 204 TeliaSoneras slutanvändare fick därför snabbare felavhjälp-
ning, vilket skulle kunna påverka slutanvändarnas incitament att ha sitt 
abonnemang via återförsålt abonnemang. För att förstärka myndighetens 
möjligheter att identifiera sådan diskriminering måste PTS få tillgång till 
uppgifter om de faktiska tiderna för felavhjälpning som TeliaSonera tillämpar 
för telefoniabonnemang till grossistkunder respektive för den egna 
verksamheten.  
 
Med felavhjälpningstid avses i detta beslut tidåtgången från den tidpunkt då 
grossistkunden har uppfyllt villkoren för en begäran om felavhjälpning och 
fram till den tidpunkt då grossistkunden har mottagit klarrapport från 
TeliaSonera och felet har avhjälpts. När grossistkunden reklamerar felavhjälp-
ningen, ska tiden räknas fram till dess att grossistkunden har mottagit en ny 
klarrapport.  
 
TeliaSonera ska följaktligen åläggas att offentliggöra genomsnittlig felavhjälp-
ningstid dels för hanteringen av telefoniabonnemang till grossistkunder, dels 
för hanteringen till den egna slutkundsverksamheten. 
 

                                                 
204 PTS underrättelse den 4 maj 2006 i ärende med dnr 06-8298 
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9.3.4 Offentliggörandet av nyckeltalen ska ske varje kvartal 

För att säkerställa att de offentliggjorda nyckeltalen är aktuella och 
representativa ska de hållas tillgängliga i en så uppdaterad form som möjligt. 
Resultatet för respektive nyckeltal ska därför sammanställas för det månatliga 
utfallet per kalendermånad, uppdelat på dels utfallet för TeliaSoneras egen 
slutkundsverksamhet, dels det aggregerade utfallet för samtliga grossistkunder. 
Offentliggörandet av resultaten ska ske kvartalsvis på en hemsida som PTS 
anvisar.  
 
Eventuellt kommer skyldigheten initialt att medföra ökade kostnader för 
TeliaSoneras verksamhet när TeliaSonera utarbetar rutiner och system för att få 
fram relevanta uppgifter för nyckeltalen. De återkommande kostnaderna för att 
sammanställa och offentliggöra nyckeltalen bör dock bli betydligt lägre. 
TeliaSonera har under beredningen av detta ärende anfört att mätning med 
nyckeltalen kan påbörjas under andra kvartalet 2010, men för nyckeltalet 
genomsnittlig beställningsprecision gäller det bara för grossistledet. Dessutom 
har TeliaSonera anfört att vissa av de ändringar som behövs inte kan 
genomföras utan mycket omfattande förändringar av stödsystemen för och 
organisationen av TeliaSoneras slutkundsverksamhet, varför en skyldighet om 
nyckeltal för beställningsprecision för den egna slutkundsorganisationen inte 
skulle vara proportionell.  
 
PTS bedömer att en skyldighet att offentliggöra nyckeltal är nödvändig för den 
insyn och tillsyn som behövs för att kunna bedöma om TeliaSonera efterlever 
skyldigheten om icke-diskriminering mellan grossistkunder och den egna 
slutkundsorganisationen. Vidare kan ett offentliggörande av nyckeltalen bidra 
till ett öppnare förfarande kring hanteringen av telefoniabonnemangen, vilket i 
sin tur kan leda till ökat förtroende och förbättrade förutsättningar för 
konkurrens och ett ökat utbud för slutanvändarna. En skyldighet om nyckeltal 
är därför nödvändig för att uppnå målen med lagstiftningen.  
 
Vid en avvägning mellan de kostnader som uppkommer för TeliaSonera till 
följd av denna publiceringsskyldighet och nyttan av ökad insyn och transparens 
anser PTS att en skyldighet är proportionell. Det finns inte någon mindre 
långtgående skyldighet som på ett motsvarande sätt tillgodoser behovet av att 
ge såväl faktiska och potentiella grossistkunder som PTS ökade förutsättningar 
att kunna kontrollera om TeliaSonera följer skyldigheterna vad avser tillhanda-
hållande av telefoniabonnemang till grossistkunder. 
 
Mot bakgrund av vad TeliaSonera har anfört om den tid som krävs innan 
företaget kan sammanställa nyckeltalen, finner PTS dock att det är rimligt att 
TeliaSonera får viss tid på sig för att vidta de åtgärder som krävs för att 

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 



209(222) Skyldigheter för TeliaSonera på marknaderna Fast tillträde, Fast samtals-
originering, Fast samtalsterminering och Samtalstransitering   
 

sammanställningen av nyckeltalen ska kunna ske. PTS finner det vidare 
lämpligt att, i likhet med det som gäller för skyldighet 5, bestämma denna tid 
till nio månader från dagen för detta beslut. Senast inom nio månader ska 
TeliaSonera följaktligen ha sammanställt de första nyckeltalen enligt 
skyldigheten i detta beslut. TeliaSoneras offentliggörande av de sammanställda 
nyckeltalen ska därefter första gången ske senast den 15:e i månaden efter att 
närmaste kvartal har löpt ut, och i övrigt på det sätt som anvisas i punkten 2 i 
skyldigheten. Det första offentliggörandet omfattar således inte nödvändigtvis 
ett helt kvartal.  
 
9.3.5 Nyckeltalens jämförbarhet måste säkerställas 

För att syftet med skyldigheten att offentliggöra nyckeltalen ska uppnås, är det 
nödvändigt dels att offentliggjorda nyckeltal i sig är är jämförbara, dels att 
mätpunkterna för nyckeltalen för grossist- och slutkundsverksamheterna är 
relevanta och jämförbara. För att säkerställa detta bedömer PTS det som 
nödvändigt att TeliaSonera även offentliggör nyckeltalens mätpunkter på 
processkartor. Ett sådant offentliggörande ökar insynen för såväl faktiska och 
potentiella grossistkunder som PTS. En ökad insyn kan i sin tur leda till att 
grossistkunderna får ökat förtroende för att offentliggjorda nyckeltal är 
relevanta och representativa.  
 
PTS ska därför ålägga TeliaSonera en skyldighet att senast inom tre månader 
från dagen för detta beslut offentliggöra nyckeltalens mätpunkter på 
processkartor som visar alla relevanta ingående aktiviteter för dels TeliaSoneras 
hantering av telefoniabonnemang till grossistkunderna, dels TeliaSoneras 
interna hantering av motsvarande tjänst. Mätpunkterna och processkartorna 
ska vara utformade så att det klart och tydligt framgår att de nyckeltal som 
offentliggörs är relevanta och jämförbara. Offentliggörandet ska ske på samma 
ställe som nyckeltalen ska offentliggöras. 
 
 
9.4 Skyldighet att tillämpa viss kostnads-

redovisningsmetod 

 
12. Skyldighet att tillämpa viss kostnadsredovisningsmetod  

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska vad 
avser telefoniabonnemang för grossistkunder tillämpa en metod för 
kostnadsredovisning av vilken det framgår vilka kostnader TeliaSonera 
kan undvika när företaget erbjuder abonnemanget på grossistnivå i 
stället för på slutkundsmarknaden (dvs. så kallade avoidable costs) 
uppdelat på respektive slutanvändarerbjudande. Av kostnadsredo-
visningen för respektive slutanvändarerbjudande ska framgå 
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TeliaSoneras totala intäkter respektive kostnader i detaljistledet för att 
tillhandahålla abonnemang och TeliaSoneras tillkommande kostnader 
för att tillhandahålla telefoniabonnemangen till grossister samt, i 
förekommande fall, hur kostnader har fördelats mellan slutanvändar- 
och grossistledet.  

2. TeliaSonera ska ha en beskrivning av kostnadsredovisningsmetoden 
för telefoniabonnemang till grossistkunder och LRIC-metoden för 
tjänster och produkter som omfattas av skyldighet 8.1.a tillgänglig för 
allmänheten på sin webbplats och, vad avser LRIC, kostnadsredo-
visningsmetoden med en länk till PTS webbplats för LRIC-modellen. 

3. TeliaSonera ska vad avser operatörsaccess redovisa kostnader utifrån 
en beräkning av självkostnader för den reglerade produkten på en 
kalkyl av huvudsakligen nedlagda bokförda kostnader (Fully 
Distributed Cost-modellen). 

 

9.4.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 § LEK 

En förpliktelse enligt 4 kap 11 § att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa 
kostnadsorienterad eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik 
och andra former av tillträde kan även avse skyldighet för operatören att 
tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod (se bestämmelsens andra stycke). 
En förpliktelse att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod ska förenas 
med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmänheten. 
Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen ska 
framgå av beskrivningen.  

TeliaSonera har i detta beslut ålagts skyldighet att tillämpa dels marginalbaserad 
prissättning för telefoniabonnemang till grossistkunder, dels kostnadsorien-
terad prissättning för direktförbindelse, operatörsaccess, samtalsoriginering och 
samtalsterminering.  

9.4.2 Metoden för telefoniabonnemang till grossistkunder ska avse 
avoidable costs 

PTS har i skyldighet 3 ålagt TeliaSonera att tillämpa marginalbaserad pris-
sättning för telefoniabonnemang för grossistkunder. Av motiveringen till skyldigheten 
(avsnitt 7.2.28) framgår att marginalen mellan prissättningen för abonne-
mangen och prissättningen för det närmast jämförbara slutanvändar-
erbjudandet ska bestämmas utifrån de kostnader som naturligen förknippas 
med slutanvändarerbjudandet men som TeliaSonera kan undvika när företaget 
erbjuder produkten på grossistnivå i stället för på slutkundsmarknaden (dvs. så 
kallade avoidable costs).  
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För att PTS ska kunna utöva tillsyn över att TeliaSonera efterlever skyldigheten 
om marginalbaserad prissättning vid tillhandahållandet av telefoniabonnemang 
till grossistkunder, krävs att företaget redovisar sina kostnader på ett sådant sätt 
att det framgår vilka kostnader som är att hänföra till sådana avoidable costs 
som ska läggas till grund för bestämmandet av marginalen mellan telefoni-
abonnemangen och närmast jämförbara slutanvändarerbjudande för varje 
abonnemangsvariant.  
 
För tillämpningen av prisregleringen krävs vidare att TeliaSonera för respektive 
slutanvändarerbjudande redovisar sina totala intäkter respektive kostnader i 
detaljistledet för att tillhandahålla abonnemang och TeliaSoneras tillkommande 
kostnader för att tillhandahålla telefoniabonnemang till grossister samt, i 
förekommande fall, hur kostnader har fördelats mellan slutanvändar- och 
grossistledet, exempelvis kostnaderna och fördelningen av hantering av 
faktureringsunderlag. En sådan kostnadsredovisning är även en förutsättning 
för att PTS ska kunna utöva tillsyn över om skyldigheten efterlevs.  
 
Det slags redovisning som behövs följer inte direkt av allmänna krav på bok-
föring och principer för bokföring. PTS finner således att skyldighet 3, dvs. att 
tillämpa en marginalbaserad prissättning vid tillhandahållandet av telefoni-
abonnemang till grossistkunder ska kompletteras med en skyldighet för 
TeliaSonera att tillämpa en kostnadsredovisningsmetod som stödjer detta.  
 
9.4.3 Offentliggörande av metoden för marginalbaserat pris och 

tjänster/produkter som LRIC gäller för 

De angivna kostnadsredovisningsmetoderna för telefoniabonnemang till 
grossistkunder, respektive för direktförbindelse, samtalsoriginering och 
samtalsterminering ska åtföljas av en beskrivning av kostnadernas huvud-
kategorier och hur kostnaderna fördelats mellan olika tjänster/produkter. 
Dessa beskrivningar ska hållas tillgängliga för allmänheten på TeliaSoneras 
webbplats. När det gäller de tjänster och produkter som omfattas av skyldighet 
8.1.a ska TeliaSonera även göra en hänvisning till PTS webbplats för LRIC-
modellen. 
 
I och med att TeliaSonera kostnadsredovisar enligt angiven metod får PTS 
möjlighet med stöd av 7 kap. 3 § LEK att i sin tillsyn begära in redovisningen 
enligt den i skyldigheten påförda metoden. Med ett sådant underlag kan PTS 
granska om TeliaSonera efterlever skyldigheten att inte diskriminera och 
skyldigheterna om prissättning. 
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TeliaSonera ska således åläggas att offentliggöra en beskrivning av respektive 
kostnadsredovisningsmetod för telefoniabonnemang till grossistkunder, direkt-
förbindelse, samtalsoriginering och samtalsterminering. 

PTS bedömer att en skyldighet att offentliggöra metoderna för kostnadsredo-
visning som ligger till grund för prissättningen är nödvändig för att främja 
konkurrensen och därigenom uppnå målen med lagstiftningen. PTS anser att 
det inte finns någon mindre långtgående skyldighet som på ett motsvarande 
sätt tillgodoser det konstaterade behovet av insyn i TeliaSoneras verksamhet.  
 
9.4.4 FDC för operatörsaccess 

För att PTS ska kunna utöva tillsyn över att TeliaSonera efterlever skyldigheten 
att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning enligt FDC när företaget 
tillhandahåller operatörsaccess till andra operatörer, krävs att TeliaSonera 
redovisar sina självkostnader för tillhandahållande av operatörsaccesser utifrån en 
kalkyl av huvudsakligen nedlagda bokförda kostnader (så kallade Fully 
Distributed Costs (FDC-kalkyl)). TeliaSonera ska följaktligen åläggas en sådan 
redovisning. 

PTS har möjlighet att, med stöd av 7 kap. 3 § LEK, i sin tillsyn begära in 
redovisningen av TeliaSoneras kostnader. Med redovisningen som grund kan 
PTS granska om TeliaSonera uppfyller skyldigheterna att inte diskriminera och 
prisregleringsskyldigheten. Det slags redovisning som behövs följer inte direkt 
av allmänna krav på bokföring och principer för bokföring. PTS anser att det 
därför inte finns någon mindre långtgående skyldighet som på ett motsvarande 
sätt tillgodoser det konstaterade behovet.   
 
9.5 Skyldighet att offentliggöra referenserbjudande 

 
13. Skyldighet att offentliggöra referenserbjudande 

 

 

1. TeliaSonera AB och dess berörda dotterbolag (TeliaSonera) ska i 
referenserbjudande offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhanda-
hållande av de tjänster och produkter som omfattas av skyldigheterna 
1, 2, 5 och 7. Referenserbjudandena ska innehålla alla uppgifter om 
och villkor för tillhandahållandet av dessa tjänster och produkter och 
omfatta åtminstone följande: 

a. fullständig beskrivning av vad tjänsterna respektive produkterna 
består av, 

b. beskrivning av kvaliteten för respektive tjänst och produkt,  

c. beskrivning av tjänsternas och produkternas tekniska 
specifikationer och nätegenskaper, 
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d. villkoren för tillhandahållande och användning, dvs. beskrivning 
av orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran 
om leverans, beskrivning av serviceåtaganden och rutiner för 
åtgärdande av fel, samt vad avser telefoniabonnemang till 
grossistkunder, även villkoren för tillhandahållande av stöd-
system, all dokumentation för stödsystem, information om 
administrativa rutiner samt övrig information som behövs för att 
grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemangen 
enligt skyldighet 1,  

e. villkoren för avtalsviten enligt skyldigheten 1.2.d, 

f. priser, uppdelade på de olika komponenter som ingår i respektive 
tjänst och produkt, inklusive förekommande rabatter och 
rabattens beräkningsgrund, och ersättningar som kan komma att 
debiteras 

g. villkoren för fakturering och betalning samt i förekommande fall 
faktureringsunderlag och avräkning,  

h. villkoren för krav på ekonomisk säkerhet,  

i. villkoren om avtalets giltighetstid samt villkoren för förändring av 
tillhandahållandet, omförhandling och uppsägning av avtalet. 

 
2. TeliaSonera ska hålla referenserbjudandena enligt punkten 1 offentliga 

på sin webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt 
sätt utan kostnad.  

3. TeliaSonera ska på sin webbplats i nära anslutning till respektive 
referenserbjudande offentliggöra förändringar av referenserbjudandets 
villkor senast 90 dagar före det att förändringen är avsedd att gälla. 
Förändringar av referenserbjudande får inte gälla förrän 90 dagar från 
det att förändringen har offentliggjorts. Fristen om 90 dagar gäller inte 
sänkningar av pris. Fristen om 90 dagar gäller inte heller när 
TeliaSonera ändrar sitt referenserbjudande till följd av PTS tillsyn eller 
beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen 
eller till följd av domstols avgörande. 

 

9.5.1 Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 5 § LEK 

Enligt 4 kap. 5 § LEK får en operatör som avses i 4 § förpliktas att i ett refe-
renserbjudande offentliggöra specificerade uppgifter om  

• redovisning 
• tekniska specifikationer 
• nätegenskaper 
• villkor för tillhandahållande och användning 
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Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  

 

• prissättning, eller 
• andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och 

andra former av tillträde. 
 
Ett beslut om sådan skyldighet ska innehålla besked om vilka uppgifter som 
ska tillhandahållas, hur detaljerade dessa ska vara samt på vilket sätt de ska 
offentliggöras. Operatören får förpliktas att ändra en uppgift, om det är nöd-
vändigt för att den ska stämma överens med en skyldighet som har beslutats 
enligt 4 kap. LEK. 

Genom bestämmelsen är det möjligt att säkerställa insyn i villkor och krav för 
telefoniabonnemang till grossistkunder, samtrafik och andra former av tillträde, 
inbegripet prissättning. Den ökade insynen syftar till att skapa ett öppnare 
förfarande, vilket i sin tur ska leda till att operatörerna får förtroende för att en 
tjänst inte erbjuds eller tillhandahålls dem på diskriminerande villkor. En på 
detta sätt ökad kännedom om tillämpade villkor och krav syftar till att bidra till 
snabbare förhandlingar och till undvikande av tvister. Det är särskilt viktigt när 
det gäller tekniska gränssnitt. Uppgifterna kan offentliggöras genom ett 
referenserbjudande, dvs. ett så kallat typerbjudande där vissa angivna uppgifter 
ska ingå och som en potentiell avtalspart kan utgå från.205  

9.5.2 Referenserbjudanden underlättar förhandlingar och ger insyn 

Förhandlingar i syfte att uppnå överenskommelser om såväl telefoniabonne-
mang till grossistkunder som samtrafik och övriga i detta beslut reglerade 
tjänster och produkter kan i många fall vara både tidskrävande och komp-
licerade, vilket leder till höga transaktionskostnader på marknaden. Höga 
transaktionskostnader höjer inträdeshindren på marknaden och försvårar en 
effektiv konkurrens. Genom ett offentliggjort referenserbjudande finns ett 
underlag som kan läggas till grund för förhandlingar och avtal mellan opera-
törerna. 

Utöver konkurrensproblemet som höga transaktionskostnader kan ge upphov 
till, kan PTS konstatera att TeliaSonera genom sitt informationsövertag vad av-
ser de tjänster och produkter för telefoniabonnemang och samtrafik som 
TeliaSonera tillhandahåller andra operatörer kan förhindra eller försvåra deras 
verksamhet. Genom att inte ge fullständig eller tillräcklig information om 
villkoren för tillhandahållandet av tjänsterna/produkterna till operatörerna kan 
TeliaSonera skaffa sig ett övertag i förhandlingar med andra operatörer och 
försvåra för dessa att sluta konkurrenskraftiga avtal. Dessa operatörer har ett 
informationsunderskott och riskerar att ingå avtal med TeliaSonera om 

                                                 
205 Se prop. 2002/03:110 s. 376. 
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leverans av tjänster/produkter till villkor som inte möjliggör konkurrenskraft i 
slutkundsledet.  

PTS anser att sådan insyn som operatörer och andra får genom en skyldighet 
för TeliaSonera att hålla ett referenserbjudande offentligt är särskilt lämplig och 
ändamålsenlig eftersom de grossistkunder som köper telefoniabonnemang för 
återförsäljning till slutanvändare och de operatörer som köper samtrafik i stor 
utsträckning efterfrågar standardiserade tjänster/produkter. Genom ett refe-
renserbjudande underlättas köparnas möjlighet att få tillgång till tjänsterna och 
produkterna avsevärt, bland annat genom möjlighet till kortare för-
handlingstider och större förutsägbarhet.  

En redovisning av specificerade uppgifter ger även operatörerna ökad insyn i 
fråga om att TeliaSonera tillhandahåller tjänsterna och produkterna på icke-
diskriminerande villkor och att TeliaSonera i övrigt efterlever de skyldigheter 
som ålagts företaget. För PTS del medför tillgång till en sådan redovisning att 
myndigheten får ökade möjligheter att se till att TeliaSoneras förhandlings-
skyldighet enligt 4 kap. 1 § LEK och skyldigheter att tillgodose rimlig begäran 
efterlevs.  

9.5.3 Referenserbjudandet ska avspegla ett avtal som reglerar 
operatörernas villkor 

För att få avsedd verkan vad gäller att förenkla förhandlingarna och minska 
risken för tvister mellan parterna ska referenserbjudandet i största möjliga 
utsträckning utgöra underlag för förhandlingar om ett komplett avtal, dvs. ett 
avtal som i allt väsentligt reglerar parternas mellanhavanden med anledning av 
de tjänster och produkter som omfattas av skyldigheterna 1, 2, 5 och 7. 
Referenserbjudandet ska därför innehålla specificeringar av tjänstens/produk-
tens innehåll och omfattning, exempelvis tjänstens/produktens tekniska speci-
fikationer och nätegenskaper samt kvalitetsnivåer, leveransvillkor och 
servicenivåer.  
 
Även andra villkor för tillhandahållandet och användningen av tjänsten/pro-
dukten måste framgå av referenserbjudandet, exempelvis en beskrivning av 
orderförfarande och leveranstider, frister för svar på begäran om leverans, 
beskrivning av serviceåtaganden och rutiner för åtgärdande av fel samt villkor 
för tillhandahållande av och dokumentation för stödsystem. För referens-
erbjudanden för telefoniabonnemang till grossistkund behövs likaså 
information om administrativa rutiner, och annan övrig information för att 
grossistkunden ska kunna tillgodogöra sig telefoniabonnemangen.  
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För de tjänster och produkter som regleras i detta beslut, men i synnerhet vad 
gäller telefoniabonnemang till grossistkunder, är det viktigt för grossistkunden 
att kunna avgöra om det återförsäljarabonnemang som tillhandahålls ger 
kunden samma förutsättningar att konkurrera på slutkundsmarknaden som 
TeliaSoneras egen slutkundsorganisation har. Brister i beskrivningar av 
exempelvis TeliaSoneras serviceåtaganden och rutiner för åtgärdande av fel kan 
leda till oklarheter i fråga om tjänsterna/produkterna tillgodoser grossist-
kundens behov. Därför ska det finnas en tydlig beskrivning av sådana 
åtaganden och rutiner i referenserbjudandet. Beskrivningen ska innehålla 
uppgifter om TeliaSoneras leveranskapacitet och kvalitetsnivå för tjän-
sterna/produkterna.  
 
När det gäller prissättningen ska av referenserbjudandet framgå priset uppdelat 
på de olika komponenter som ingår i respektive tjänst/produkt. Samtliga priser 
och ersättningar som TeliaSonera avser att tillämpa, och som därmed utgör 
utgångspunkten för avtalsförhandlingar, i förhållande till sin motpart ska 
framgå av referenserbjudandet. Dessutom ska av referenserbjudandet framgå 
de belopp som utgör utgångspunkten för förhandlingar om de avtalsviten som 
vid rimlig begäran ska utgå till grossistkunden när avtalade tidsfrister eller 
kvalitetskrav inte hållits.  
 
Utöver villkor för tillhandahållande och användning behövs ytterligare ett antal 
uppgifter i referenserbjudandet för att detta ska uppfylla kravet på att så långt 
möjligt ge underlag för en fullständig avtalsrelation. Sådana uppgifter utgörs av 
villkor för fakturering och betalning samt i förekommande fall 
faktureringsunderlag och avräkning. 
 
När det gäller TeliaSoneras krav på ekonomisk säkerhet ska av referenserbju-
dandet framgå vilka krav som TeliaSonera ställer, dels vid avtalets ingående, 
dels under pågående avtalsperiod. TeliaSonera ska vidare redogöra för hur 
prövningen av motpartens kreditvärdighet går till och vilka steg som ingår i 
bedömningen.  

Referenserbjudandet ska även innehålla uppgifter om den giltighetstid och 
uppsägningstid som från TeliaSoneras sida läggs till grund för förhandlingarna. 
Dessutom ska ingå ett erbjudande vad gäller omförhandlingsklausul som 
reglerar på vilket sätt parterna ska inleda förhandlingar för att avtala om 
produkter/tjänster som inte omfattas av avtal eller när förhandlingar ska 
inledas inför det att avtalets giltighetstid löper ut eller vad som ska gälla vid 
omförhandling av ett ingånget avtal.  

Kommunikationsmyndigheten PTS  

Post- och telestyrelsen  
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9.5.4 Offentliggörandet av referenserbjudandet och ändringar i det 

De konkurrensproblem som en skyldighet om referenserbjudande avser att 
åtgärda och som redovisats i det föregående, uppnås enligt PTS endast om det 
finns tillgängligt för myndigheten och andra operatörer. PTS finner därför att 
referenserbjudandet ska hållas offentligt för åtminstone andra operatörer och 
PTS på TeliaSoneras webbplats. Referenserbjudandet ska hållas offentligt på 
webbplatsen på ett tydligt och lättillgängligt sätt och utan kostnad för andra 
operatörer och PTS.  

Ändringar i offentliggjorda referenserbjudanden kan medföra ett behov för 
TeliaSoneras motparter att inleda förhandlingar med TeliaSonera om att ingå 
avtal eller om villkor i befintliga avtal eller att vidta andra åtgärder. För att 
TeliaSoneras motparter ska få tillfälle att vidta åtgärder med anledning av 
sådana ändringar finns ett behov av att ålägga TeliaSonera en skyldighet att 
offentliggöra förändringar i villkor i (offentliggjort) referenserbjudande senast 
90 dagar före det att ändringen är avsedd att träda i kraft. Förändringen får inte 
träda i kraft förrän 90 dagar har förflutit från offentliggörandet av 
förändringen. Fristen om 90 dagar ska dock inte gälla prissänkningar206. 

TeliaSonera har ansett sig förhindrad att omedelbart ändra sitt pris med 
anledning av PTS tillsyn på grund av att TeliaSonera är skyldigt att viss tid före 
en prisändring offentliggöra ändringen. PTS anser det vara orimligt att 
TeliaSonera inte ska kunna anpassa referenserbjudanden för att följa PTS 
tillsyn eller beslut eller efter uppdateringar eller revideringar av LRIC-modellen 
eller till följd av domstols avgörande på grund av en sådan tidsfrist i en 
skyldighet. PTS anser därför att fristen om 90 dagar för ändringar i referens-
erbjudanden inte ska gälla vid sådana PTS åtgärder eller efter avgörande i 
domstol.  

PTS finner sammanfattningsvis att TeliaSonera ska åläggas att offentliggöra 
refererenserbjudanden som ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om och 
villkor för tillhandahållet av de tjänster och produkter som omfattas av 
skyldigheterna 1, 2, 5 och 7. 

PTS anser att det är proportionellt att ålägga TeliaSonera en skyldighet att 
offentliggöra referenserbjudanden. De ökade förutsättningar för insyn som 
skyldigheten ger andra operatörer leder till att operatörerna får ökat förtroende 
för TeliaSoneras hantering och tillhandahållande, och bidrar även till snabbare 
förhandlingar och mindre risk för tvister om villkoren för tillhandahållet ifråga. 
Detta uppväger det intrång som skyldigheten medför i TeliaSoneras 
verksamhet.  
                                                 
206 PTS beslut den 24 september 2009 i ärende med dnr 09-7748 
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10 Hur beslutet ska gälla 

 
Förordnande om hur beslutet ska gälla m.m. 

 

 

1. Detta beslut gäller omedelbart. När det gäller TeliaSonera AB:s och 
dess berörda dotterbolags (TeliaSonera) tillhandahållande av de 
tjänster och produkter som omfattas av skyldighet i detta beslut gäller 
skyldigheten från och med dagen för detta beslut, oavsett när de avtal 
om som ligger till grund för tillhandahållandet av tjänsterna eller 
produkterna har ingåtts. 

2. PTS upphäver sina beslut den 18 februari 2005 i ärenden med dnr 04-
6943/23, a och b, 04-6944/23, a och  b samt sina beslut den 6 juli 
2004 i ärenden med dnr 04-6947/23, a och  b. PTS upphäver sitt 
beslut den 6 juli 2004 i ärende med dnr 04-6947/23, d i den del 
beslutet inte avser skyldigheter på förmedlingsmarknaden. PTS 
förordnar att besluten ska gälla för TeliaSoneras tillhandahållande av 
telefoniabonnemang till grossistkund och samtrafik för tid från 
respektive beslutsdag och fram till dagen för detta beslut.  

3. PTS upphäver sina beslut den 6 juli 2004 i ärenden med dnr 04-
6947/23, c och d i den del det rör förmedlingsmarknaden med verkan 
ett år efter dagen för detta beslut. PTS förordnar att besluten ska gälla 
för TeliaSoneras tillhandahållande av förmedling för tid från den 6 juli 
2004 och fram till dagen för detta beslut. PTS förordnar att besluten 
från och med dagen för detta beslut och fram till dagen de upphävs 
endast omfattar sådan samtalsförmedling som inte omfattas av 
marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering 
enligt detta beslut. 

 

  

10.1 Detta beslut ska gälla omedelbart  
Av 8 kap. 22 § LEK framgår att ett beslut enligt LEK ska gälla omedelbart, om 
inte annat har bestämts. 
 
PTS finner inte skäl att bestämma annat än att detta beslut ska gälla omedel-
bart. TeliaSoneras tillhandahållande av de tjänster och produkter som regleras i 
detta beslut omfattas således i sin helhet av här beslutade skyldigheter, oavsett 
när TeliaSonera ingick avtal om tillhandahållande med motparten.207 
                                                 
207 Jfr domstolspraxis, Kammarrättens i Stockholm dom den 8 oktober 2007 i mål nr 5852-06. Domen 
avsåg ett överklagande av Länsrättens i Stockholms läns dom den 18 augusti 2006 i mål nr 7212-06 i fråga 
om PTS beslut den 8 mars 2006 i ärende med dnr 05-13040 i vilket PTS bland annat fastställde att 
skyldigheterna om grossistprodukt för telefoniabonnemang även gäller avtalsrelationer som ingåtts i tid 
före det att skyldigheterna trädde i kraft. 
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För att skapa tydlighet för operatörerna om hur detta beslut ska förhålla sig till 
PTS beslut den 18 februari 2005 och den 6 juli 2004, anser PTS att det finns 
skäl att förordna om hur dessa beslut ska gälla.  
 
När det gäller skyldigheter som åläggs TeliaSonera till följd av företagets 
inflytande på marknaden Fast tillträde ska PTS förordna att myndighetens 
beslut från den 18 februari 2005208 ska gälla för TeliaSoneras tillhandahållande 
av telefoniabonnemang till grossistkund från dagen för beslutet 2005 fram till 
dagen för detta beslut.  
 
Vid sin tillsyn och tvistlösning av TeliaSoneras tillhandahållande som sker från 
dagen för detta beslut kommer PTS således att från och med dagen för detta 
beslut att tillämpa skyldigheterna i detta beslut, oavsett när avtalet om telefoni-
abonnemang till grossistkund eller andra reglerade tjänster ingicks mellan 
TeliaSonera och den begärande operatören och oavsett om telefoni-
abonnemanget eller tjänsten har tagits i bruk före dagen för detta beslut.  
 
När det gäller skyldigheter som åläggs TeliaSonera till följd av företagets 
betydande inflytande på marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering, ska PTS förordna att myndighetens beslut från den 6 juli 
2004209 ska gälla för TeliaSoneras tillhandahållande av samtrafik som skett från 
respektive beslutsdag och fram till dagen för detta beslut.  
 
Vid sin tillsyn och tvistlösning av TeliaSoneras tillhandahållande av samtrafik 
som sker från dagen för detta beslut, kommer PTS således att från och med 
dagen för detta beslut att tillämpa skyldigheterna i detta beslut, oavsett när 
avtalet mellan TeliaSonera och den begärande operatören ingicks. 
 
10.2 Skyldigheterna på förmedlingsmarknaden gäller i 

vissa delar ett år framöver 
Av 8 kap. 6 § tredje stycket LEK framgår att skyldigheter som har beslutats 
med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 och 14 §§ ska upphävas om PTS bedömer 
att det råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad. Tidpunkten för 
upphävande av en skyldighet ska bestämmas med hänsyn till berörda parters 
intressen. 

                                                 
208 PTS beslut i ärenden med dnr 04-6943/23, a och b samt 04-6944/23, a och b  
209 Se PTS beslut i ärenden med dnr 04-6947/23, a och 04-6947/23, b samt 04-6947/23, d i den i den del 
det senare beslutet inte avser skyldigheter på förmedlingsmarknaden. 
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PTS fastställde i beslut den 6 juli 2004210 att den nationella marknaden för 
förmedlingstjänster via det fasta allmänna telefonnätet skulle vara föremål för 
förhandsreglering. I samma beslut identifierades TeliaSonera som ett företag 
med ett betydande inflytande på marknaden. Genom beslut samma dag211 ålade 
PTS TeliaSonera skyldigheter på marknaden. 

I detta beslut fastställer PTS marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast 
samtalsterminering på ett sådant sätt att de nättopologiskt är vidare än de 
avgränsningar som gjordes i PTS beslut 2004. De avgränsningar som görs i 
detta beslut medför därför att dessa marknader härefter omfattar delar av den i 
myndighetens beslut 2004 fastställda marknaden för förmedlingstjänster. PTS 
finner vidare i detta beslut att det som återstår av förmedlingsmarknaden såsom den 
avgränsats i myndighetens beslut 2004 inte ska bli föremål för förhandsreglering. 
Därför ska de skyldigheter som avser det som återstår av förmedlings-
marknaden upphävas enligt 8 kap. 6 § tredje stycket LEK. 

Eftersom andra operatörer än TeliaSonera påverkas av PTS beslut att inte för-
handsreglera en förmedlings- eller transiteringsmarknad, ska dock tidpunkten 
för PTS upphävande av skyldigheterna bestämmas med hänsyn till de andra 
operatörernas intressen. Dessa ska ges en rimlig tid att anpassa sin verk-
samhet.212 Ett års övergångstid ger enligt PTS bedömning tillräcklig tid för att 
uppfylla kravet på förutsägbarhet och för att operatörerna ska kunna genom-
föra de förhandlingar om förmedlings- eller transiteringstjänster med 
TeliaSonera eller andra operatörer som behövs inför en marknadssituation där 
transitering av samtal inte är reglerat med stöd av LEK.  

PTS beslut den 6 juli 2004 för förmedlingsmarknaden213 ska därför fortsätta 
gälla för sådan samtrafik som inte omfattas av marknaderna Fast samtals-
originering och Fast samtalsterminering och som tillhandahålls inom ett år från 
och med dagen för detta beslut. Men PTS beslut från 2004 ska dock även 
fortsättningsvis gälla för TeliaSoneras tillhandahållande av förmedlingstjänster 
från den 6 juli 2004 och fram till dagen för detta beslut.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
210 PTS beslut i ärende med dnr 04-6947/23, c 
211 PTS beslut i ärende med dnr 04-6947/23, d 
212 Se prop. 2002/03:110 s. 404. 
213 PTS beslut den 2 juni 2004 i ärenden med dnr 04-6947/23, c och d 
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Beslut i detta ärende har fattats av PTS styrelse.  
 
På styrelsens vägnar 
 
 
Marianne Treschow  
Generaldirektör 
 
Föredragande har varit avdelningschefen David Troëng. 
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11 Hur man överklagar 

Detta beslut får överklagas av dels den som är part i ärendet, om beslutet har 
gått parten emot, dels av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet 
(se 8 kap. 19 a § LEK).  

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni rikta ert överklagande till Länsrätten i 
Stockholms län. Överklagandet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, 
Box 5398, 102 49 Stockholm. 

Ange i ert överklagande vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets 
diarienummer. Ange även era yrkanden och skälen för ert överklagande. 
Överklagandet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. 

PTS måste ha tagit emot ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.  

Detta beslut delges genom så kallad kungörelsedelgivning enligt 16 § 
delgivningslagen (1970:428). Ni anses ha fått del av detta beslut den tionde dagen efter 
dagen för detta beslut (19 § delgivningslagen).  

PTS håller under överklagandetiden beslutet tillgängligt på adressen Birger 
jarlsgatan 16 i Stockholm och på webbplatsen www.pts.se/smp. Meddelande 
om beslutet införs av PTS i Post- och Inrikes Tidningar. 

Om överklagandet har skett inom rätt tid, skickar PTS det vidare till länsrätten 
för prövning. Detta gäller dock inte om PTS själv ändrar beslutet på det sätt ni 
begärt. 

Om ni har några frågor kan ni vända er till PTS. Kontaktuppgifter till PTS 
finns på detta besluts första sida.   
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