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Prisreglering och införande av särkostnad 
på marknad 3; Fast samtalsterminering 

Övergångstrappan 

Bakgrund 

PTS har 2008 i LRIC prismetod rev. d1 bedömt att en övergång till en 
kalkylmodell baserad på enbart NGN-baserade priser för samtrafik (Next 
Generation Network) får alltför stora effekter på samtrafikpriserna. PTS har 
därför ansett det vara nödvändigt med en sexårig övergångstrappa som från 
2008 till 1 januari 2014 stegvis fasar in kostnader baserade på enbart ett NGN-
nät. PTS gjorde 2011 bedömningen i LRIC prismetod rev. g2 att det, trots EU-
kommissionens då nyligen antagna rekommendation om termineringstaxor3, av 
förutsägbarhetsskäl var mest lämpligt att bibehålla övergångstrappan intakt 
fram till och med 2014. Däremot har PTS ansett det vara motiverat att i 
enlighet med nämnda rekommendation införa en modell baserad på 
särkostnader för samtalsterminering i övergångstrappan från och med 1 juli 
2013.  

PTS har 2013 i notifierat beslutsutkast4 till EU-kommissionen bedömt att 
skälen för införandet av övergångstrappan är oförändrade och att ett avsteg 
från övergångstrappan skulle försämra förutsägbarheten på marknaden. PTS 
anser att det är av vikt att bibehålla övergångstrappan fram till och med den 1 
januari 2014, bl.a. med hänsyn till gjorda och planerade investeringar. 
Myndigheten har därför bedömt att övergångstrappan ska bibehållas. 

                                                 

1 LRIC prismetod för grossistprodukter – rev d, 24 april 2008, dnr 07-3652/23. 
2 LRIC prismetod för grossistprodukter – rev g, 26 maj 2011, dnr 10-420. 
3 EU-kommisionens rekommendation av den 7 maj 2009 om regleringen av termineringstaxor i fasta och 
mobila nät inom EU (2009/396/EG). 
4 PTS förslag till beslut den 17 april 2013 med dnr 11-6823.  
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EU-kommissionens synpunkter 

EU-kommissionen har den 23 maj 2013 meddelat att den har synpunkter på det 
notifierade beslutsutkastet avseende marknaden Fast samtalsterminering.5 EU-
kommissionen anger att det notifierade beslutsutkastet som bibehåller 
övergångstrappan och således innehåller en kostnadsandel om 1/7 som i sin tur 
inkluderar samkostnader strider mot rekommendationen om termineringstaxor6 
och att den återstående andelen inte är obetydlig. Att bibehålla 
övergångstrappan fram till 2014 skulle, enligt EU-kommissionen, leda till 
betydande skillnader mellan svenska prisnivåer för fast samtalsterminering och 
övriga EU-medlemsstater som notifierat motsvarande beräkningar i enlighet 
med rekommendationen om termineringstaxor.7 Dessa skillnader skulle drabba 
operatörer och i slutändan slutkunderna i EU-medlemsstater där samtal 
originerar. 

Ekonomiska effekter av försenat SMP-beslut 

PTS kan konstatera att kommissionens invändningar på marknaden Fast 
samtalsterminering får ekonomiska konsekvenser. Först och främst kommer 
det att innebära en förlängd period med nuvarande prisnivåer som trädde i kraft 
1 januari 2013. Förslaget var att 1 juli 2013 övergå till en nivå baserad på 
särkostnad till 6/7 i enlighet med den övergångstrappa som infördes 2008. 
Övergången skulle ha inneburit en sänkning av det reglerade priset med 
omkring 40 % från dagens nivåer. 

Effekten för de enskilda operatörerna är olika och är beroende av vilka volymer 
och på vilken nivå i nätet (segment) operatören köper och säljer 
samtalsterminering. Beräkningarna som är gjorda nedan tar utgångspunkt i den 
totala marknaden för fast samtalsterminering och går således inte in och 
analyserar effekten för varje enskild operatör. 

Nuvarande nivå jämfört med föreslagen nivå 

Den kostnadsberäknade termineringstjänsten är uppdelad på enkel- och 
dubbelsegment. Tabellen nedan visar de nuvarande nivåerna som började gälla 
1 januari 2013, de nivåer som var föreslagna att träda i kraft 1 juli 2013 samt 
skillnaden dem emellan. Dessutom visar tabellen ett viktat snitt av de två 
segmenten som bygger på en fördelning av terminerad volym om 93 % på 
enkelsegment och 7 % på dubbelsegment. Fördelningen baserar sig på den 

                                                 

5 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/Prisreglering/2013/letter-pts-market-3.pdf 
6 EU-kommisionens rekommendation av den 7 maj 2009 om regleringen av termineringstaxor i fasta och 
mobila nät inom EU (2009/396/EG). 
7 EU-kommisionens rekommendation av den 7 maj 2009 om regleringen av termineringstaxor i fasta och 
mobila nät inom EU (2009/396/EG). 
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volymdata för fast samtalsterminering som framgår av den fasta LRIC-
modellen v.9.1. 

Tabell 1 

Segment Nuvarande nivå 1 
januari 

Föreslagen nivå 1 
juli 

Skillnad 

Enkel 2,15 öre per minut 1,24 öre per minut 0,91 öre per 
minut 

Dubbel 2,73 öre per minut 1,68 öre per minut 1,05 öre per 
minut 

Viktat snitt 2,19 öre per minut 1,27 öre per minut 0,92 öre per 
minut 

 
För att kunna bedöma de ekonomiska effekterna av en försening av föreslagna 
nivåer krävs en prognos (P) av terminerad volym för 2013. Tabellen nedan 
utgår ifrån terminerad volym för 2011 i Svensk telemarknad med ett antagande 
att volymen sjunker med 10 % per år, vilket ger en årlig volym för 2013 på strax 
under 10 miljarder minuter på årsbasis. Per månad innebär det en volym på 
cirka 820 miljoner minuter.  
 
Tabell 2 

Fast samtalsterminering 2011 P2012 P2013 

Miljoner minuter per år 12 149 10 934 9 841 

Miljoner minuter per månad 1 012 911    820 

 
Med beaktande av det viktade snittet i tabell 1 och volymen i tabell 2 framgår 
den ekonomiska effekten i tabell 3 nedan. Tabellen visar hur en bibehållen 
nuvarande nivå jämfört med föreslagen nivå påverkar intäkterna på den totala 
marknaden Fast samtalsterminering. Exempelvis så skulle införande av 
föreslagen nivå den 1 augusti (en månads försening) innebära 7,5 miljoner 
kronor mer i intäkter på total nivå. 
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Tabell 3 

Effekt 1 aug 1 sep 1 okt 1 nov 1 dec 1 jan 

Miljoner kronor 7,5 15,1 22,6 30,1 37,7 45,2 

 
Tabell 3 visar som ovan nämnts den aggregerade effekten. Effekten för de 
enskilda operatörerna blir således olika och är beroende av vilka volymer och på 
vilken nivå i nätet (segment) operatören köper och säljer fast 
samtalsterminering.  Uppskattningsvis härrör 27 % av den fasta 
samtalstermineringen från mobila nät och resterande 73 % från andra fasta nät8. 

Föreslagen nivå mot full särkostnad 

Den kostnadsberäknade termineringstjänsten är uppdelad på enkel- och 
dubbelsegment. Tabellen nedan visar de nivåer som var föreslagna att träda i 
kraft 1 juli 2013, de nivåer som för närvarande är beräknade enligt full 
särkostnad samt skillnaden dem emellan. Dessutom visar tabellen ett viktat snitt 
av de två segmenten som bygger på en fördelning av terminerad volym om 93 
% på enkelsegment och 7 % på dubbelsegment. Fördelningen baserar sig på 
den volymdata som framgår av den fasta LRIC-modellen v.9.1. 

Tabell 4 

Segment Föreslagen nivå 1 juli Full särkostnad Skillnad 

Enkel 1,24 öre per minut 0,66 öre per minut 0,58 öre per 
minut 

Dubbel 1,68 öre per minut 1,05 öre per minut 0,63 öre per 
minut 

Viktat snitt 1,27 öre per minut 0,69 öre per minut 0,58 öre per 
minut 

 
Med beaktande av det viktade snittet i tabell 4 och volymen i tabell 2 framgår 
den ekonomiska effekten i tabell 5. Tabellen visar hur full särkostnadsnivå 
jämfört med föreslagen nivå påverkar intäkterna på den totala marknaden Fast 
samtalsterminering. Exempelvis så skulle införandet av full särkostnad den 1 
december (en månads tidigareläggning) innebära 4,8 miljoner kronor mindre i 
intäkter på total nivå. 

                                                 

8 Baserat på data från Svensk telemarknad 
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Tabell 5 

Effekt 1 dec 1 nov 1 okt 1 sep 1 aug 1 jul 

Miljoner kronor -4,8 -9,6 -14,4 -19,1 -23,9 -28,7 

 
Nettoeffekten av en tidigareläggning av införandet av full särkostnad från 
nuvarande nivå framgår av tabell 6 nedan. Exempelvis skulle ett införande av 
full särkostnad den 1 november innebära en nettoeffekt på +20,6 miljoner 
kronor på den totala marknaden för fast samtalsterminering. Detta under 
förutsättning att nuvarande nivå bibehålls fram till det att full särkostnad införs. 

Tabell 6 

Månader med nuvarande nivå 
mot föreslagen nivå 0 1 2 3 4 5 6 

Månader med full särkostnad 
mot föreslagen nivå 6 5 4 3 2 1 0 

Nuvarande nivå mot föreslagen 
nivå 0,0 7,5 15,1 22,6 30,1 37,7 45,2 

Full särkostnad mot föreslagen 
nivå -28,7 -23,9 -19,1 -14,4 -9,6 -4,8 0,0 

Netto -28,7 -16,4 -4,1 8,3 20,6 32,9 45,2 

 
Sammantaget ser PTS att det finns ett antal alternativa lösningar för den 
kommande prisregleringen av fast samtalsterminering under perioden fram till 
och med 1 januari 2014 som är den bortre gränsen för införandet av full 
särkostnad. I nuläget bedömer PTS att det finns två huvudalternativ: 

1. Från nuvarande nivå införa den nivå som föreslogs i notifierat beslut, 
vid en försenad tidpunkt för att sedan införa full särkostnad den 1 
januari 2014 enligt plan 

2. Från nuvarande nivå införa full särkostnad vid en tidigare tidpunkt sett 
till förslaget i notifierat beslut för att sedan ligga kvar på den nivån med 
sedvanliga uppdateringar/revideringar 
 

Gemensamt för alternativen är att nuvarande nivå kommer att bibehållas en 
viss tid sett till det ursprungliga förslaget som skulle inneburit en sänkning från 
och med den 1 juli 2013. Detta främst mot bakgrund av att ett kommande 
beslut kräver en ny notifiering till kommissionen som föregåtts av det 
inhämtande av synpunkter som nu sker på nationellt plan. 
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Frågor till marknadsaktörerna 

Vilka handlingsalternativ bedömer ni att det finns i nuläget? 

Vilket alternativ förespråkar ni och varför? 

Vilka blir konsekvenserna av förseningen av prisregleringen på marknaden Fast 
samtalsterminering enligt er bedömning sett till de olika handlingsalternativen? 


