
1 Prisreglering av i detta beslut reglerat tillträde 
och andra tjänster 

 

1.1 SMP-operatörens prissättning kan leda till konkurrensproblem 

PTS har i avsnitt 4 i utkastet till skyldighetsbeslut fastställt att TeliaSonera har ett betydande 

inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde såsom den avgränsats i detta beslut. PTS har 

därför ålagt TeliaSonera skyldigheter om att tillhandahålla tillträde till koppar- och fiberbaserad 

nätinfrastruktur, tillträde till backhaul-förbindelser, tillträde till kanalisation, samlokalisering, 

migrering, virtuellt tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur samt information och 

stödsystem. Hur effektiva dessa skyldigheter blir för att komma till rätta med 

konkurrensproblemen på marknaden beror dock på om tjänsterna tillhandahålls till ett pris som 

närmast motsvaras av det som skulle ha rått på en konkurrensutsatt marknad. 

Ett företag med betydande inflytande på en marknad har incitament att utnyttja sitt 

marknadsinflytande för att ta ut ett högt pris och därmed maximera vinsten. En sådan 

överprissättning leder till fördelningsmässiga ineffektiviteter och påverkar såväl slutkunderna som 

den allmänna välfärden negativt.  

Ett vertikalt integrerat företag har dessutom incitament att förhindra konkurrensen på en 

underliggande marknad, för att därigenom förstärka den egna marknadspositionen även på den 

underliggande marknaden. Detta benämns som vertikal överföring av marknadsinflytande och 

kan åstadkommas på tre olika sätt: 

 Prisdiskriminering som innebär att ett företag gynnar den egna slutkundsverksamheten och 
fakturerar ett högre pris till externa grossistkunder än till den egna slutkundsverksamheten, 

 Korssubventionering som innebär att ett företag tar ut ett för högt grossistpris och i sin tur 
kan subventionera slutkundsverksamheten som går med förlust, vilket kan likställas med 
marginalklämning,  

 Underprissättning som innebär att ett företag tar ut ett pris som är lägre än 
produktionskostnaden och därmed underminerar verksamheten för konkurrenter och 
förhindrar marknadsinträde, vilket försämrar konkurrensen.  

Korssubventionering kan också utnyttjas av ett företag med verksamhet på flera horisontellt 

näraliggande marknader. Företaget kan underprissätta produkter på en konkurrensutsatt marknad 

och sedan täcka förlusterna med hjälp av vinsterna från den marknad där företaget har ett 

betydande inflytande, vilket därmed medför överprissättning av produkterna. 

TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde och är 

dessutom ett vertikalt integrerat företag. Det kan ge företaget möjlighet att genom prissättningen 

av tillträde till företagets nätinfrastruktur allvarligt snedvrida konkurrensen på 

slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster. Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som 

avses i 4 kap. 4 § samma lag förpliktas att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa 

kostnadsorienterad prissättning eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och 

andra former av tillträde, 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. 

PTS har på grund av TeliaSoneras marknadsinflytande funnit det nödvändigt att ålägga företaget 

skyldigheter om tillträde till företagets nätinfrastruktur, dvs. en skyldighet att sälja vissa tjänster till 

andra operatörer. Samtidigt är TeliaSonera är ett vinstdrivande företag. Det innebär att det logiska 

för TeliaSonera därför är att tillhandahålla de reglerade tjänsterna på villkor som generar så stor 

vinst som möjligt för företaget som helhet. 

TeliaSonera använder sin egen nätinfrastruktur för produktion av egna bredbandstjänster till 

slutkunder. TeliaSonera konkurrerar således i efterföljande led med sina grossistkunder, vilket ger 

företaget incitament att överprissätta tillhandahållandet av tillträde till nätinfrastrukturtillträde och 

därtill hörande tjänster. TeliaSonera kan på så sätt både vinstmaximera försäljningsintäkterna för 

grossisttjänsterna och stärka sin ställning på slutkundsmarknaden. Den vertikala integrationen ger 

också TeliaSonera möjlighet att korssubventionera mellan grossist- och slutkundsled, vilket kan 

ge marginalklämningseffekter. 

Utan tydliga regler om hur prissättningen ska ske finns det därför risk att TeliaSonera genom en 

samhällsekonomiskt ineffektiv prissättning skadar grossistkunderna och orsakar en snedvridning 

av konkurrensförhållandena på slutkundsmarknaden, vilket i slutändan drabbar slutanvändarna 

genom högre priser. 

Risken för överprissättning gäller främst de produkter som ingår på den relevanta 

produktmarknaden men är inte begränsad dit. PTS har också ålagt TeliaSonera att tillhandahålla 

olika former att tillhörande tjänster som också behövs för att tillträdet till nätinfrastrukturen ska 

kunna utnyttjas, nämligen samlokalisering, information och stödsystem, migrering, tillträde till 

backhaul-förbindelser, tillgång till kanalisation samt icke-fysiskt tillträde till nätinfrastruktur. 

Eftersom dessa tjänster inte kan tillhandahållas av någon annan aktör än TeliaSonera och 

eftersom skyldigheten om tillträde till nätinfrastruktur i avsaknad av dessa riskerar att bli 

verkningslös, måste prisskyldigheten även omfatta försäljningen av dessa tjänster. 

1.2 Målet med regleringen 

Målsättningen med PTS reglering enligt LEK är att den ska sträva efter att skapa förhållanden 

som liknar de som skulle ha gällt om det funnits en fungerande konkurrens på marknaden med 

förutsättningar för ett brett urval av leverantörer och sunda konkurrensförhållanden. Enligt LEK 

är utgångspunkten att reglering endast ska användas när det är absolut nödvändigt och om det är 

möjligt fasas ut.  

Prisreglering enligt 4 kap. 11 § LEK är ett av de mest ingripande verktyg PTS förfogar över för 

att förhindra att en SMP-operatör agerar på ett sätt som missgynnar konkurrensen. Hur effektiva 

andra skyldigheter blir, exempelvis en tillträdesskyldighet, beror till stor del på om tillträdet 

tillhandahålls till ett pris som motsvarar det som skulle ha gällt på en marknad med effektiv 

konkurrens. Ett alltför högt pris innebär att tillträdesskyldigheten blir oanvändbar, vilket leder till 

effekter som liknar leveransvägran. 

Det är å andra sidan centralt att PTS inte ålägger en prisreglering som leder till att priset på 

tillträdesprodukter blir så lågt att incitamenten att göra ekonomiskt effektiva investeringar 



minskar. Det är särskilt viktigt eftersom SMP-operatören har skalfördelar. Om priset baseras på 

SMP-operatörens kostnader finns det risk att andra operatörer, som saknar skalfördelar, inte 

kommer att ha incitament att investera själva, eftersom de kan köpa tillträde av SMP-operatören 

till ett lägre pris än vad de själva kommer att kunna producera tjänsten för. En sådan situation 

riskerar att långsiktigt förstärka negativa styrkeförhållanden på grossistmarknaden.  

En långsiktigt hållbar konkurrens förutsätter sålunda att en reglering av priset leder till en sådan 

prisnivå att operatörerna har möjlighet att agera ekonomiskt effektivt, så att slutkunderna på kort 

och lång sikt får en så förmånlig situation som möjligt vad gäller urval av tjänster samt pris på 

dessa tjänster. 

1.3 Möjliga prisregleringsmetoder 

PTS har enligt 4 kap. 11 § LEK möjlighet att välja den prisregleringsmetod som passar bäst i det 

enskilda fallet för att komma tillrätta med de konkurrensproblem som härrör från SMP-

operatörens dominerande ställning på marknaden. De metoder som framhålls i LEK är 

kostnadsorienterad ersättning och icke-diskriminerande prissättning. 

1.3.1 Icke-diskriminerande prissättning 

En icke-diskrimineringsskyldighet innebär att SMP-operatören i sin prissättning inte får 

diskriminera mellan olika köpare där det inte är motiverat av objektivt godtagbara skäl, som 

faktiska kostnadsskillnader. En sådan skyldighet kan vara tillräcklig för att garantera en 

prissättning som motsvarar den som skulle ha gällt på en konkurrensutsatt marknad, om det finns 

återhållande effekter på SMP-operatörens prissättning. 

1.3.2 Kostnadsorienterad prissättning 

En kostnadsorienterad prisreglering innebär att grossistpriset fastställs utifrån kostnaden för att 

producera den aktuella tjänsten. Det finns två huvudsakliga principer för att beräkna 

kostnadsbasen: 1) återanskaffningskostnader och 2) historiska kostnader. Kostnadsbasen ligger 

sedan till grund för att beräkna kostnadsresultat genom en kostnadsberäkningsmetod som ger 

underlag för en kostnadsorienterad prissättning. De två mest förekommande metoderna är FDC 

(Fully Distributed Cost)1 och långsiktig särkostnad LRIC (Long Run Incremental Cost). FDC 

innebär vanligtvis att kostnadsresultatet beräknas på historiska kostnader och LRIC innebär att 

kostnadsresultatet baseras på återanskaffningskostnader.2 

En beräkning enligt FDC-metoden innebär att priset beräknas utifrån fullt fördelade kostnader. 

Metoden är en efterkalkyl, eftersom den utgår från historiska kostnader. Utgångspunkten är SMP-

operatörens bokförda värden för näten, vilket innebär att anskaffningskostnader justeras med 

gjorda avskrivningar. De historiska kostnaderna gör det möjligt att verifiera operatörens 

prissättning utifrån den bokförda kostnadsbasen men däremot är möjligheterna till insyn för 

grossistköparna av det aktuella tillträdet begränsade i och med att det rör sig om företagskänslig 

information. FDC-metoden ger täckning för faktiska kostnader enligt självkostnadsmetoden. Det 

medför att operatören har svaga incitament att minska kostnaderna genom effektivisering 

eftersom det medför en motsvarande minskning av tillträdespriserna.  

                                                 
1 FDC benämns också som Fully Allocated Cost 
2 Det finns andra metoder marginalkostnad, prissättning med beaktande av priselasticiteten (Ramsey-prissättning) och 

alternativkostnadsprissättning (Efficient Component Pricing Rule, ECPR).  



LRIC innebär en metod för beräkning av kostnadsorienterad ersättning som baseras på en 

långsiktig särkostnad för en effektiv operatör som använder sig av en modern teknik. LRIC-

metoden har ett framåtblickande perspektiv och ger SMP-operatören ersättning för effektiva 

kostnader, inklusive avkastning på investerat kapital med utgångspunkt från vad det kostar att 

bygga ett nytt nät med modern teknik i dag. En strikt tillämpning av LRIC-metoden innebär att 

en operatör inte får ersättning för kostnader som delas med andra produkter eller tjänster, s.k. 

samkostnader. En annan variant är att den reglerade operatören även får rätt till ersättning för 

samkostnader genom ett extra påslag baserat på de samkostnader som en effektiv operatör skulle 

ha under konkurrensmässiga förhållanden. 

1.4 PTS val av prisregleringsmetod 

När PTS ska ta ställning till vilken form av prisreglering som ska åläggas beträffande tillträde till 

nätinfrastruktur och övriga tjänster som TeliaSonera har ålagts att tillhandahålla enligt detta beslut 

måste PTS överväga vilka effekter prisregleringen kan få på kort och lång sikt. Vid detta 

övervägande ska PTS ta hänsyn till bl.a. slutkundernas intresse av låga priser samt behovet av en 

ökad tjänste- och infrastrukturkonkurrens. 

1.4.1 Kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden 

TeliaSonera har sedan 2004 haft en skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt 

LRIC-metoden för tillträde till konventionella abonnentledningar och sedan 2010 för tillträde till 

svart fiber i accessnätet för beräkning av kostnadsorienterad prissättning. 

Användandet av LRIC-metoden stöds av regeringens uttalanden i förarbetena till LEK där det 

konstateras att kostnadsorientering baserat på LRIC-metoden ger mer rättvisande 

investeringssignaler till marknaden än andra beräkningsmodeller och leder till en effektiv 

konkurrens på lång sikt.3 Även EU-kommissionen understryker att användningen av 

återanskaffningskostnaden som bas för beräkning av kostnadsresultatet ger bäst förutsättningar 

för effektiva investeringar.4 

På marknaden för nätinfrastrukturtillträde pågår ett teknikskifte och den fiberbaserade 

infrastrukturen rullas ut till allt fler hushåll och arbetsställen. I en situation där gammal 

infrastruktur uppgraderas och investeringar görs i parallella infrastrukturer är det viktigt att 

prisregleringen ger samhällsekonomiskt effektiva signaler när det gäller nyttjandet av existerande 

infrastruktur och investeringar i ny infrastruktur. En reglering baserad på historiska kostnader 

skulle exempelvis riskera att minska alternativa operatörers möjligheter att etablera sig som 

grossistleverantörer av svart fiber och generellt ha en negativ påverkan på utvecklingen mot 

infrastrukturbaserad konkurrens. 

PTS anser därför att kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden är den form av 

kostnadsorienterad prissättning som bäst tar hänsyn till de kortsiktiga och långsiktiga 

överväganden som ska göras för att ge slutkunderna en så förmånlig situation som möjligt i 

termer av urval av tjänster samt pris på dessa tjänster. LRIC ger förutsättningar till neutrala 

investeringsincitament och ligger i linje med målen med regleringen som innebär 

                                                 
3 Se prop. 2002/03:110 s. 198. 
4 European Commission, MEMO, Enhancing the broadband investment environment – policy statement by Vice President 
Kroes, 12 July 2012 



kostnadstäckning för en effektiv operatör, teknikneutralitet, och förutsättningar för 

infrastrukturbaserad konkurrens.  

Mot bakgrund av TeliaSoneras ställning på marknaden och de konkurrensproblem som finns 

anser PTS att TeliaSonera ska åläggas att tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-

metoden när företaget enligt skyldigheterna i detta beslut tillhandahåller tillträde till 

kopparbaserad nätinfrastruktur, tillträde till backhaul-förbindelser, tillträde till kanalisation, 

samlokalisering, virtuellt tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur samt information 

och stödsystem. 

Även tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur bör tillhandahållas mot ett kostnadsorienterat pris 

så länge likabehandlingsprincipen EoI (Equality of Input) enligt skyldighet 11 i utkastet till 

skyldighetsbeslut inte fullt ut implementerats av TeliaSonera och så länge PTS inte har tagit fram 

ett ekonomiskt replikerbarhetstest. Ett sådant test ska bedöma om marginalen mellan priset för 

grossisttjänsten och priset för slutkundstjänsten är tillräcklig för att en grossistkund på 

marknaden på nätinfrastrukturtillträde ska ha möjlighet att tillhandahålla fast bredband till 

slutkunder med lönsamhet. 

1.4.2 Icke-diskriminerande prissättning för fiberbaserat nätinfrastrukturtillträde 

Enligt kommissionens rekommendation om enhetliga krav på icke-diskriminering och 

kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och främja klimatet för 

bredbandsinvesteringar från den 11 september 2013 bör priserna på tillträde till passiva NGA-

resurser i grossistledet inte regleras under vissa angivna förutsättningar. En sådan förutsättning är 

att SMP-operatören åläggs att efterleva ett krav på effektiv icke-diskriminering genom att tillämpa 

metoden med lika insatsvaror, EoI, och teknisk replikerbarhet, i kombination med en garanterad 

ekonomisk replikerbarhet av produkter i efterföljande slutkundsled. 

Därutöver anger kommissionen att en ytterligare förutsättning för att prisrelaterade 

konkurrensproblem ska anses ha hanterats tillfredsställande, och prisreglering av tillträde till 

fiberbaserad nätinfrastruktur sålunda inte är proportionerlig, är att det finns en påvisbar 

återhållande effekt på detaljistpriset. En sådan återhållande effekt kan antingen bestå av ett 

prisankare till följd av kostnadsorienterade grossistpriser för tillträde till kopparbaserad 

nätinfrastruktur, eller av infrastrukturkonkurrens från alternativa infrastrukturer som inte 

kontrolleras av SMP-operatören. 

PTS har i utkastet till skyldighetsbeslut ålagt TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad 

nätinfrastruktur enligt likabehandlingsprincipen om EoI, vilket inkluderar ett krav på att 

TeliaSonera ska ge grossistkunderna möjlighet att tekniskt replikera nya erbjudanden i 

detaljistledet från TeliaSoneras egen detaljiströrelse i efterföljande led och ta fram ett test för att 

mäta detta. PTS kommer också att ta fram ett ex ante-test av ekonomisk replikerbarhet enligt 

avsnitt 6.9.5.  

PTS bedömer också att det finns ett sådant konkurrenstryck på slutkundsmarknaden för fasta 

bredbandstjänster, att det i kombination med icke-diskrimineringsskyldigheten och tillämpningen 

av det ekonomiska replikerbarhetstestet, leder till att TeliaSonera när det gäller tillträde till 

fiberbaserad nätinfrastruktur saknar möjlighet att ta ut överpriser eller använda prispress på ett 

sätt som missgynnar slutanvändarna. Konkurrenstrycket består huvudsakligen av det s.k. 



kopparankaret, som innebär att det kostnadsorienterade grossistpriset för tillträde till 

kopparbaserad nätinfrastruktur ger en återhållande effekt på priset på fast bredband i 

slutkundsledet. 

PTS har i definitionen av den relevanta marknaden i detta beslut slagit fast att koppar- och 

fiberbaserade slutkundstjänster utgör substitut och således ska ingå på samma marknad. Det 

pågår en övergång från låg- till höghastighetsabonnemang och följaktligen en övergång från 

koppar- till fiberbaserade tjänster. En stor kundbas finns dock fortfarande över den 

kopparbaserade nätinfrastrukturen, vilket torde leda till återhållande effekter på fiberpriserna, på 

såväl grossist- som slutkundsnivå. Från nätägarnas sida finns incitament att migrera slutkunderna 

från den kopparbaserade infrastrukturen till den fiberbaserade. Så länge en betydande kundbas 

ännu inte migrerat till fiberbaserat bredband kommer det att finnas ett konkurrenstryck från 

försäljningen av kopparbaserade tjänster, som påverkar prissättningen på fiberbaserade tjänster. 

PTS gör bedömningen att detta konkurrenstryck kommer att finnas under den kommande 

regleringsperioden. 

PTS bedömer att det kostnadsorienterade kopparpriset enligt nuvarande LRIC-modell är 

tillräckligt lågt och stabilt för att verka återhållande på TeliaSoneras prissättning av fiberbaserat 

tillträde under en övergångsperiod.  

Konkurrenstryck mot TeliaSonera finns också från annan alternativ infrastruktur i form av de 

lokala stadsnäten. Detta konkurrenstryck kommer att tillta i styrka i takt med utbyggnaden av de 

alternativa näten, och slutkundernas successiva övergång till fiberbaserade tjänster. I takt med att 

kopparankarets betydelse avtar över tid kommer således konkurrenstrycket från alternativa nät 

och den följande återhållande effekten på detaljistpriset att tillta i betydelse. 

Det bör även nämnas att även om mobilt bredband i form av LTE inte i dagsläget utgör ett 

fullgott substitut på slutkundsmarknaden kan det dock i vissa områden i landet ha en återhållande 

effekt på TeliaSoneras prissättning. 

PTS anser därför att från och med den tidpunkt när TeliaSonera uppfyller de krav på 

likabehandling som uppställs i avsnitt 6.9 och har tagit fram ett test för att säkerställa möjligheten 

för externa grossistkunder att tekniskt replikera nya erbjudanden i detaljistledet, samt PTS har ett 

ex ante-test för att mäta den ekonomiska replikerbarheten enligt kapitel 6.9.5, är det inte längre 

proportionerligt att ålägga TeliaSonera att tillämpa kostnadsorienterad prissättning för tillträde till 

fiberbaserad nätinfrastruktur. Denna tidpunkt kan komma att skilja sig åt för olika fiberbaserade 

tillträdesprodukter, exempelvis för fiberbaserat tillträde till villa och för fiberbaserat tillträde till 

flerfamiljshus. 

Fram till den tidpunkt då förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda ska TeliaSonera tillämpa 

kostnadsorienterad prissättning för tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur enligt principerna 

nedan. 

 



1.5 PTS utformning av kalkylmodell för beräkning av 

kostnadsresultat enligt LRIC-metoden 

PTS beräknar de för prissättningen relevanta kostnadsresultaten enligt LRIC-metoden i en 

kalkylmodell. Hur beräkningen går till och myndighetens syn på LRIC-metoden beskrivs i 

dagsläget i föreskrifter som meddelas av PTS. Enligt nu gällande föreskrifter avses med LRIC-

metoden en metod för beräkning av kostnadsorienterad ersättning som baserar sig på en 

långsiktig särkostnad för en effektiv operatör som använder sig av modern teknik, och ett påslag 

för fördelade samkostnader som en effektiv operatör har under konkurrensmässiga förhållanden.5 

Enligt ett lagförslag från näringsdepartementet ska föreskrifterna om kostnadsorienterad 

prissättning och bemyndigandet i 28 § förordningen om elektronisk kommunikation (2003:396) 

upphävas. Det innebär att PTS, om denna lag antas, inte längre kommer att ha bemyndigande att 

meddela föreskrifter om LRIC-metoden.  

Den av PTS i dag tillämpade LRIC-metoden modellerar ett nytt nät med modern teknik som 

drivs av en teoretisk operatör som verkar på en fullt konkurrenspräglad marknad i Sverige, men 

med samma omfattning på verksamheten och efterfrågan som den befintliga SMP-operatören. 

Det säkerställer att såväl stordrifts- som täthetsfördelar fördelas lika mellan SMP-operatören och 

tillträdande operatörer, vilket möjliggör för operatörer att konkurrera med SMP-operatören på 

lika villkor.6 De beräknade kostnadsresultaten ska tillämpas för både koppar- och fiberbaserad 

infrastruktur eftersom de ingår på samma marknad. 

Kostnadsresultaten från PTS kalkylmodell tas fram utifrån en sammanvägning av kostnader för 

att återanskaffa ett nät som utgår ifrån TeliaSoneras nät och av kostnader som utgår ifrån ett 

effektivt nät med modern teknik. Kalkylmodellens kostnadsresultat svarar därigenom mot de krav 

på neutrala investeringsincitament och de mål som PTS har med regleringen för denna marknad 

som teknikneutralitet, vilket innebär att regleringen inte tar ställning för någon specifik teknik, 

samt att främja en infrastrukturbaserad konkurrens.  

De övergripande principerna för kalkylmodellen fastställs i modellreferensdokumentet MRP 

(Model Reference Paper), som samråds med marknaden. MRP är ett dokument som ger vägledning i 

utformningen av hybridmodellen för vilka principer som ska användas och de principer som ska 

ligga till grund för den av SMP-operatören framtagna top-down modellen. 

Efter att MRP fastställts bygger PTS en s.k. Bottom Up-modell (BU-modellen), som innebär att PTS 

utformar en teoretisk modell av ett nät ”nedifrån och upp”. PTS efterfrågar sedan en s.k. Top 

Down-modell (TD-modell) från TeliaSonera, vilket är en ”uppifrån och ned” modell som innebär 

att företaget utifrån sitt befintliga nät omvärderar det till återanskaffningsvärdet (gross 

replacement cost), vilket ska motsvara kostnaden för att bygga upp nätet på nytt. PTS 

sammanväger därefter de två modellerna till en hybridmodell, vilket innebär att PTS stämmer av 

nyckeltal och kostnadsdata för att kunna bedöma vilka värden som är representativa för en 

                                                 
5 PTS föreskrifter om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterade priser PTSFS 2004:5 senast ändrad genom PTSFS 
xxxxx.  
6Utkast till modellreferendokument (MRD rev d). Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom up- och top down-modeller. 
http://www.pts.se/upload/Remisser/2012/Telefoni/Utkast_MRD_20120417.pdf 



effektiv operatör. Denna kalkylmodell ger grunden till att kostnadsberäkna access- och 

samtrafiktjänster utifrån de grundantaganden som följer av MRP.7  

Nedan beskrivs utgångspunkterna för den LRIC-modell som tagits fram av PTS i enlighet med 

nu gällande föreskrifter. 

1.5.1 Sam- och särkostnader 

Vid tillämpning av kostnadsorienterade priser enligt LRIC-metoden för det aktuella tillträdet 

anser PTS att priset utöver den långsiktiga särkostnaden även ska inkludera samkostnader. För att 

inte TeliaSonera ska erhålla kompensation för kostnader orsakade av t.ex. ineffektivitet ska detta 

påslag baseras på samkostnader som en effektiv operatör har under konkurrensmässiga 

förhållanden.  

1.5.2 Kostnader för koppar och fiber beräknas i samma modell 

PTS har avgränsat den relevanta produktmarknaden till att omfatta både koppar- och 

fiberbaserad nätinfrastruktur. Detta innebär att PTS måste finna ett sätt att kostnadsberäkna såväl 

koppar som fiber.  

I den nu gällande kalkylmodellen använder PTS en helt fiberbaserad modell, dvs. fiber används 

som den moderna likvärdiga tillgången (MEA)8 men med radio i vissa områden. Fiber är 

nämligen den typ av nätinfrastruktur som i första hand skulle väljas vid nyutbyggnad idag och 

som ger bäst förutsättningar för ekonomiskt effektiva investeringar. Eftersom 

kostnadsberäkningen ska göras med hjälp av en framåtblickande modell saknas anledning att 

behandla koppar och fiber olika. Kostnadsresultaten för fiberbaserad nätinfrastruktur ska därför 

användas som underlag även för att beräkna kostnadsresultaten för kopparbaserad 

nätinfrastruktur. 

1.5.3 Modellen beaktar TeliaSoneras verkliga nät 

PTS har i framtagandet av gällande LRIC-modell tagit hänsyn till hur TeliaSoneras nät faktiskt är 

uppbyggt vid beräkningen av kostnaderna för att anlägga ett nytt nät. Detta hänsynstagande gäller 

dock endast kostnader som en effektiv operatör skulle ha. Ett exempel på hur detta påverkar 

modellen är antagandet om s.k. scorched node, vilket innebär att man utgår ifrån de befintliga noder 

som finns i TeliaSoneras nät vid modelleringen av ett nyanlagt nät. Vidare utgår PTS från den 

verkliga utbredningen, omfattningen och volymen av TeliaSoneras nät. 

1.5.4 Principer för fördelningen av kostnader 

Kostnadsberäkningen enligt kalkylmodellen ger en samlad kostnadsmassa, som sedan måste 

fördelas på ett sätt som gör det möjligt att räkna ut kostnaderna för att tillhandahålla just de 

produkter som omfattas av PTS reglering. 

En avgörande fråga i samband med detta är vilken fördelningsnyckel man använder, dvs. vilken 

enhet som kostnaderna för accessnätet ytterst ska fördelas på. PTS fördelar i kalkylmodellen 

kostnaderna utifrån TeliaSoneras aktiva anslutningar, dvs. befintliga abonnemangskunder i nätet, 

eftersom det ligger i linje med vad en effektiv operatör skulle göra. Modellen är således uppbyggd 

av fiberbaserad infrastruktur ända fram till slutanvändaren (FttH). I de fall när SMP-operatören i 

                                                 
7 Beskrivet i utkast till modellreferensdokument  (MRD rev d). Riktlinjer för framtagandet av LRIC-bottom up och top down-
modeller http://www.pts.se/upload/Remisser/2012/Telefoni/Utkast_MRD_20120417.pdf 
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stället har byggt FttB-nät, dvs. fiber fram till en byggnad, där fibern ansluter till mer än en 

slutkund, får kostnadsresultatet beräknas genom att kostnadsresultatet för FttH multipliceras med 

genomsnittlig beläggningsgrad i fastigheter i den aktuella geotypen (se nedan). Koppar, FttH och 

FttB kan därför behandlas lika i modellen; en ”aktiv anslutning” är således en aktiv anslutning i 

kostnadssammanhang oavsett om den i verkligheten motsvaras av en kopparledning, en FttH 

eller en slutkund ansluten via FttB. På så sätt kostar i modellen alla slutkunder i princip lika. 

1.5.5 Kalkylmodellen avspeglar väsentliga geografiska kostnadsskillnader 

Kostnaden för anläggning av accessnät kan variera geografiskt beroende på befolkningstäthet, 

terrängtyp och grävunderlag. Kostnaden för exempelvis markavtal och grävning per meter är 

oftast betydligt högre i tätorter än i glesbyggd men detta motverkas av att kostnaden fördelas på 

fler anslutningar. I glesare bebodda områden blir därför ändå kostnaderna ofta betydligt högre 

per slutanvändare.  

I PTS modell används fem olika geotyper med olika kostnader: 1) stad, 2) tätort, 3) landsbygd A, 

4) landsbygd B och 5) glesbygd. Geotyperna delas in efter abonnenttäthet per km2, dvs. antalet 

accessförbindelser i området dividerat med ytan för området. Användningen av geotyper innebär 

att kalkylmodellen representerar geografiska olikheter i Sverige och undanröjer behovet av 

detaljerad analys av samtliga accessnätsområden. Fem geotyper är enligt PTS mening tillräckligt 

för att avspegla de olika förhållanden för anläggning av nät som finns i Sverige. 

1.5.6 Rimlig avkastning ingår i kostnadsunderlaget 

För att TeliaSonera ska få en rimlig avkastning på investeringar inkluderar den 

kostnadsorienterade prissättningen en avkastning på investerat kapital, vilket är den kapitalbas 

som hybridmodellen beräknar. Att beräkna en lämplig avkastningsnivå är av central betydelse för 

att ge korrekta incitament till nya investeringar.  

En utbredd metod som används både av regulatoriska myndigheter9 och inom branschen för att 

beräkna ett avkastningskrav är WACC-metoden10 baserat på CAPM11, som är en modell som 

beskriver sambandet mellan risk och avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj. 

Metoden används idag av PTS för att beräkna den kalkylränta som används för att beräkna ett 

kostnadsorienterat pris enligt LRIC-metoden.  

Enligt PTS bedömning ger WACC-metoden en kalkylränta som återspeglar en adekvat 

riskkompensation för SMP-operatören. I beräkningen av kalkylräntan används ett antal 

parametrar som på olika sätt representerar risken och som ytterst säkerställer en rimlig 

avkastning. 

1.5.7 Kostnadsberäkning vid tillhandahållande av migrering och reglerade tillträden 
som inte kostnadsberäknas i PTS kalkylmodell 

TeliaSonera ska vid tillhandahållande av migrering i enlighet med tillträdesskyldigheten tillämpa 

kostnadsorienterade priser utifrån beräkningsprinciper som i så stor utsträckning som möjligt 

överensstämmer med dem som tillämpas enligt LRIC-metoden, med beaktande av migrerade 

volymer och tidpunkten för migreringen. 

                                                 
9 Principles of Implementation and Best Practice, PIB, framtaget av Independent Regulators Group (IRG). 
10 WACC är en förkortning för Weighted Average Cost of Capital. 
11 CAPM är en förkortning för Capital Asset Pricing Model. CAPM är en modell som beskriver sambandet mellan risk och 
avkastning i ett finansiellt instrument eller en portfölj.  



Reglerade tillträden som vid en given tidpunkt inte är kostnadsberäknade i PTS kalkylmodell för 

beräkning av kostnadsorienterad prissättning ska kostnadsberäknas av TeliaSonera i enlighet med 

principer som i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med LRIC-metoden. 

1.6 Revidering av LRIC-modellen och BULRIC+ 

PTS prisreglering är uppbyggd enligt följande. LRIC är den metod som enligt PTS föreskrifter 

ska användas för att beräkna kostnadsresultaten i en kalkylmodell. I den LRIC-modell som PTS 

tar fram och till modellen hörande dokument anges vilka antaganden som ligger bakom 

kostnadsresultaten samt kostnadsresultaten i sig. I SMP-besluten anges slutligen principerna för 

hur kostnadsresultaten ska omvandlas till kostnadsorienterade priser.  

PTS prövar enligt LRIC-föreskrifterna varje år behovet av att uppdatera modellen med bl.a. 

priser för utrustning, kostnader för personal samt utfall och prognoser för volymer för de tjänster 

som ingår i modellen. Behovet av att revidera modellen prövas av PTS minst vart tredje år. En 

revidering innebär en grundlig genomgång av modellen och de grundprinciper och uppgifter som 

finns där. En sådan översyn av modellen kräver normalt underlag motsvarande den 

marknadsanalys som görs i SMP-beslut, varför utgångspunkten är att PTS enbart bör revidera 

modellen vart tredje år. 

En revidering av PTS kalkylmodell kommer att inledas under år 2014. Kommissionen har i sin 

rekommendation om enhetliga krav på icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder 

rekommenderat en kostnadsberäkningsmetod för kostnadsorienterade priser, som baseras på ett 

modernt effektivt nät och som bl.a. motverkar stora prisväxlingar och prischocker, för att erbjuda 

tydliga investeringsramar och gör det möjligt att hantera effekterna av minskade volymer till följd 

av övergången från kopparnät till NGA-nät på ett lämpligt och enhetligt sätt. Den 

kostnadsberäkningsmetod som enligt kommissionen bäst uppfyller dessa krav är en nedifrån-och-

upp-modell för beräkning av den långsiktiga marginalkostnaden, vilken modellerar de 

tillkommande kapital- och driftskostnader som en hypotetisk effektiv operatör ska täcka vid 

tillhandahållandet av alla tillträdestjänster plus ett påslag för strikt täckning av gemensamma 

kostnader (BULRIC+).12  

Kommissionen rekommenderar att BULRIC+-modellen utformas med hänsyn till eventuella 

befintliga tillgångar i anläggningsinfrastruktur som i allmänhet också kan inhysa ett NGA-nät 

samt de tillgångar i anläggningsinfrastruktur som kommer att behöva nyuppföras för att inhysa 

ett NGA-nät. Alla tillgångar som ingår i den reglerade tillgångsbasen för det modellerade nätet 

ska därför värderas på grundval av återanskaffningskostnaderna, utom återanvändbara tillgångar i 

anläggningsinfrastruktur, som ska värderas på grundval av indexeringsmetoden.13 

Kommissionen rekommenderar också att de nationella regleringsmyndigheterna tar hänsyn till 

skillnader i kostnader mellan NGA-baserade tjänster och helt kopparbaserade tjänster. 

PTS har för avsikt att i den kommande revideringen anpassa LRIC-modellen till kommissionens 

rekommendation. Som framgår ovan innebär detta vissa förändringar i förhållande till dagens 

hybridmodell. Till skillnad från den modell som kommissionen rekommenderar använder sig PTS 

även av en top down-modell från TeliaSonera. Kommissionen rekommenderar en renodlad 
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13 Rekommendation 32-34. 



bottom up-modell, vilket innebär en helt ”teoretisk” modell som enbart tar hänsyn till 

förhållanden som skulle gälla för en helt effektiv operatör på en marknad med fungerande 

konkurrens.  

Revideringen av PTS kalkylmodell beräknas vara genomförd under år 2015. PTS kommer därför 

inledningsvis att tillämpa de kostnadsresultat som genererats i den under 2013 genomförda 

uppdateringen och som kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2014. 

Under den övergångsperiod som följer från antagandet av detta SMP-beslut fram till det att PTS 

har genomfört revideringen av kalkylmodellen, kommer PTS enligt avsnitt 6.9 i utkastet till 

skyldighetsbeslut att successivt upphäva regleringen om kostnadsorienterad prissättning på 

fiberbaserade tillträdestjänster. Enligt PTS ger även kostnadsresultaten enligt nuvarande 

kalkylmodell upphov till kopparpriser som fungerar som ett prisankare på fiberpriser, under en 

sådan övergångsperiod. 

1.7 Kostnadsresultaten från kalkylmodellen omvandlas till 
kostnadsorienterade priser 

En skyldighet för TeliaSonera att tillämpa kostnadsorienterad prissättning innebär att priserna ska 

beräknas på grundval av de kostnadsresultat som beräknats enligt PTS kalkylmodell.  

PTS har i 2010 års skyldighetsbeslut avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde ålagt 

TeliaSonera att ta ut ersättning som motsvarar relevanta kostnader enligt PTS modell. Det är 

således TeliaSonera som beräknar priset på de produkter som tillhandahålls i enlighet med 

skyldighetsbeslutet.  

I en lagrådsremiss, ”Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation”, har ett 

förslag framlagts om att den som ålagts en skyldighet om att tillämpa kostnadsorienterad 

prissättning ska kunna förpliktas att tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och 

andra former av tillträde som omfattas av skyldigheten. Dessutom föreslås ett upphävande av 

PTS bemyndigande att meddela föreskrifter om den metod som ska tillämpas för beräkning av 

kostnadsorienterade priser. En proposition ska lämnas till regeringen i vår och förslaget beräknas 

träda i kraft den 1 juli 2014. 

En sådan lag skulle kunna innebära att det i stället är PTS som fastställer det kostnadsorienterade 

priset för en viss produkt. Detta kan komma att påverka hur prisskyldigheten i beslutet får sin 

slutliga utformning.  

Oavsett om PTS eller TeliaSonera beräknar priset anser PTS att vissa principer bör gälla för den 

kostnadsorienterade ersättningen. Dessa principer gås igenom nedan. 

1.7.1 Priset ska enbart beräknas utifrån relevanta kostnader i LRIC-modellen 

LRIC-modellen beräknar kostnader för hela det modellerade nätet. Frågan uppstår därför vilka av 

kostnaderna i modellen som får läggas till grund för prissättningen av en specifik reglerad 

produkt. Prissättningen ska enbart bygga på kostnader som är att betrakta som är effektiva och 

nödvändiga för tillhandahållandet av produkten i fråga. PTS kostnadsresultat från den senast 

framtagna kalkylmodellen anger de kostnader som är relevanta för tillhandahållandet. 



1.7.2 Prissättningsstrukturen får inte snedvrida konkurrensen 

När TeliaSonera har att beräkna priser kan företaget välja en produktutformning och prisstruktur 

som delvis skiljer sig från PTS modell. Så länge prissättningen endast bygger på de kostnader som 

är att betrakta som relevanta, och som alltså ingår i kostnadsresultaten, kan 

prissättningsstrukturen komma att avvika från den som använts för att få fram 

kostnadsresultaten. Till exempel kan TeliaSonera basera sin prissättning på avstånd om detta är 

lämpligare, utan att för den skull bryta mot prisregleringsskyldigheten. Däremot får det inte ingå 

andra kostnader än som är effektiva och nödvändiga för tillhandahållandet. 

Samtidigt gäller den allmänna principen att TeliaSonera inte får gynna den egna 

slutkundsorganisationen eller missgynna vissa köpare eller på annat sätt agera så att konkurrensen 

snedvrids. Detta följer dels av den skyldighet om icke-diskriminering som åligger TeliaSonera (se 

avsnitt 6.9) dels av syftet med prisregleringsskyldigheten. Om TeliaSonera genom att utforma sin 

prissättning på visst sätt i praktiken kunde kringgå regleringen, skulle detta leda till att 

konkurrensproblemen på grund av företagets ställning bestod eller kanske till och med 

förvärrades. För att PTS ska fullgöra det som åligger myndigheten krävs därför att det 

uttryckligen stadgas att TeliaSoneras prissättning inte får utformas på ett sådant sätt. 

1.7.3 Genomsnittliga priser ska reflektera genomsnittskostnaden 

TeliaSonera har i vissa fall valt att ta ut ett genomsnittspris baserat på de relevanta kostnaderna, 

exempelvis beträffande tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur. Ett genomsnittspris måste 

enligt den princip som beskrivits ovan vara baserat på genomsnittskostnaderna för de relevanta 

kostnaderna enligt PTS modell. 

1.7.4 Geografiska kostnadsskillnader ska avspeglas i fiberpriserna 

I den mån det är lämpligt och proportionerligt att prisreglera tillträde till fiberbaserad 

nätinfrastruktur, för att det ännu saknas återhållande effekter på prissättningen till följd av en 

strikt likabehandlingsprincip och ett ex ante-test av ekonomisk replikerbarhet, bör prissättningen 

återspegla geografiska kostnadsskillnader. En prissättning baserad på nationell 

genomsnittskostnad ger inte neutrala investeringssignaler i de anslutningsområden där 

anläggningskostnaden för optisk fiber avviker väsentligt från den genomsnittliga kostnaden. 

TeliaSoneras priser ska i genomsnitt vara förenliga med kalkylmodellens kostnadsresultat för 

respektive geotyp (se ovan) och avspegla de kostnadsskillnader som finns i PTS modell. Priset för 

tillträde till en access i en av TeliaSoneras upptagningsområden ska således baseras på kostnaden 

för tillträde till en sådan access i detta område enligt PTS modell, dvs. med tillämpning av PTS 

geotyper. 

1.7.5 Fördelning av kostnaderna för delad ledning 

Med delad ledning menas delat tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur, som förutsätter att det 

undre frekvensutrymmet i parkabeln nyttjas för att tillhandahålla PSTN-abonnemang. 

Skyldigheten att erbjuda delad ledning ger upphov till merkostnader i förhållande till de kostnader 

som en effektiv operatör skulle behöva täcka för enbart produktion av PSTN-abonnemang.  

En beräkning av priset för delad ledning som baseras på merkostnaden för att tillhandahålla delad 

ledning kommer endast att täcka merkostnaderna som tjänsten genererar, vilket resulterar i ett 

relativt lågt pris för delad ledning. En sådan prissättning riskerar dock att inte ge några incitament 



för grossistkunder att övergå till fullt tillträde, s.k. hel ledning, och därmed klättra på 

investeringsstegen. 

Prissättningen av delad ledning bör balansera nyttan av låga konsumentpriser idag med vinsterna 

av en utveckling mot långsiktigt hållbar konkurrens. PTS anser därför att priset för delad ledning, 

liksom i 2010 års skyldighetsbeslut, högst ska uppgå till merkostnaden för delad ledning plus en 

tredjedel av den gemensamma kostnaden för hel ledning.  

1.7.6 Fiber till flerfamiljshus ska prissättas utifrån kostnaderna enligt PTS modell 

Det från hybridmodellen beräknade kostnadsresultatet för fiberbaserad nätinfrastruktur till 

flerfamiljshus (FttB) är som framgått ovan ett genomsnitt för varje geotyp. Fastigheterna kan 

dock i praktiken vara både större och mindre än detta genomsnitt. Det är därför rimligt att en 

SMP-operatör har möjlighet att prissätta FttB-tillträde utifrån kostnadsvariationer, såsom antalet 

lägenheter anslutningen avser. Detta bör göras utifrån en klassning av fastigheter med hänsyn till 

antalet anslutna kunder så att prissättningen hålls enkel och tydlig. 

En differentiering av FttB-priserna som bättre avspeglar förhållandena i det enskilda fallet bör 

således tillåtas. Genomsnittspriset får dock inte överstiga den genomsnittliga FttB-kostnaden i 

varje geotyp. Prissättningen får inte heller till sin struktur vara sådan att den i praktiken är avsedd 

att ge fördelar för TeliaSonera eller nackdelar för konkurrenter eller annars få snedvridande 

effekter på marknaden.  

1.7.7 För villaområden får prissättningen avspegla en lägre initial beläggningsgrad 

Investeringskostnaderna skiljer sig avsevärt mellan enfamiljshus och flerfamiljshus. Detta 

avspeglas i det faktum att en betydligt större andel av flerfamiljshusen än av enfamiljshusen är 

anslutna till fiberbaserade nät. Fiber till villor får därför fortfarande anses vara en relativt 

outvecklad marknad, som är förknippad med stora risker i och med den höga 

utbyggnadskostnaden per villa och den osäkra förväntade anslutningsgraden. 

Den genomsnittliga kostnaden i kalkylmodellen, som räknar på ett befintligt nät med en hög 

andel av fiberanslutna hus, kan därför hamna långt från de kostnader som verkligen finns i ett 

enskilt fall. Prissättningen bör därför kunna avspegla kostnadsförhållandena i dessa specifika fall. 

PTS anser därför att det under en övergångsperiod kan finnas stöd för en justering av priset till 

villor, utifrån den initialt lägre beläggningsgraden eftersom detta bättre återspeglar kostnaderna 

vid denna typ av utbyggnad. 

Vid prissättningen av den periodiska avgiften för fibertillträde till villa bör därför 

kostnadsresultatet från LRIC-modellen för geotyp 3 få användas, oavsett i vilken geotyp villan 

faktiskt är belägen. Genom att denna kostnad används vid prissättningen får TeliaSonera 

ersättning för sina kostnader, inklusive riskkompensation för den högre risken genom att den 

initialt lägre beläggningsgraden får genomslag på priset. Något egentligt riskpåslag uppstår inte, 

utan principen om kostnadsorientering vidhålls fullt ut. 

Ovanstående bör dock endast gälla då TeliaSonera nyanlägger fiber i ett helt område. För 

utbyggnad till enskilda villor saknas de ovan givna motiven och priset ska då motsvara resultatet i 

respektive geotyp. Detsamma gäller äldre fiber, dvs. sådan fiber som anlades före PTS beslut 



varigenom fiber reglerades den 24 maj 2010. Det finns endast skäl för en riskjustering av priset 

när fråga är om just nyanläggning till hela villaområden. 

1.7.8 Virtuellt tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur 

Priset för virtuellt tillträde till koppar- och fiberbaserad nätinfrastruktur ska vara 

kostnadsorienterat och baseras på kostnadsresultatet från PTS kalkylmodell. Det saknas vid 

prissättningen av virtuellt tillträde till såväl koppar- som fiberbaserad nätinfrastruktur anledning 

att beakta geografiska kostnadsvariationer.  

Vid tillhandahållande av virtuellt tillträde över delad ledning bör prissättningen ske enligt samma 

principer som fastslagits i avsnitt 1.7.5 ovan. 

1.7.9 Prissättning av installation kopparaccess hel ledning 

Beställningen av kopparaccess hel ledning kan realiseras genom enbart kopplingsarbete i 

telestation eller kopplingsskåp, s.k. enkel installation, eller genom komplex installation. 

Prisskillnaden mellan enkla och komplexa installationer är väsentlig. 

PTS kan konstatera att TeliaSoneras egen andel av enkla installationer är betydligt lägre än 

andelen enkla installationer till övriga operatörer. De externa grossistkunderna betalar därför 

betydligt högre priser för installationer än TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. 

PTS anser att prissättningen realiseringen av operatörs beställning av kopparbaserad 

nätinfrastruktur hel ledning till privatpersoner bör ske genom tillämpning av en 

genomsnittskostnad för nödvändigt kopplingsarbete eller motsvarande. Vid beräkningen av 

genomsnittskostnaden förutsätts att majoriteten av beställningarna kan realiseras genom enbart 

kopplingsarbete i telestation eller kopplingsskåp. TeliaSonera har att visa i vilken omfattning 

ytterligare arbete bedöms som nödvändiga för att realisera ett tillträde. 

Vid beställning av kopparaccess hel ledning till företag rekommenderar TeliaSonera att 

beställningen kompletteras med produkten Arbifas (Arbete i fastighetsnät). PTS bedömer inte att 

det är sannolikt att även installationer till företag i majoriteten av fallen skulle kunna realiseras 

enbart genom arbete i telestation eller kopplingsskåp. Installationer till företag ska därför inte ingå 

i beräkningen av ett genomsnittspris till privatpersoner. 

1.7.10 Genomsnittlig prissättning för övriga reglerade tjänster enligt detta beslut 

För tillträde till backhaul-förbindelser, tillträde till kanalisation, samlokalisering samt information 

och stödsystem får TeliaSonera tillämpa ett nationellt genomsnittspris. 

1.7.11 Rabatter ska motsvara verkliga kostnadsreduktioner 

Vissa faktorer kan minska kostnaderna för att tillhandahålla en tjänst i ett enskilt fall. Dessa 

faktorer kan under vissa förhållanden tillåtas påverka prissättningen genom en rabattkonstruktion 

under förutsättning att särskilda kriterier är uppfyllda. Rabatter måste därför vara sakligt 

motiverade och utformade så att de inte diskriminerar någon part eller innebär snedvridande 

effekter i övrigt och därigenom begränsar konkurrensen. TeliaSoneras användning av rabatter får 

därför inte vara godtycklig eller gynna en särskild part, utan ska avspegla en verklig 

kostnadsreduktion och till sin utformning vara proportionerlig mot nivån på de sänkta 

kostnaderna. 



2 Ekonomisk replikerbarhetstest – ex ante 
marginalklämningstest  

I linje med EU-kommissionens rekommendation14 om enhetliga krav på icke-diskriminering och 

kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrensen och förbättra klimatet för 

bredbandsinvesteringar avser PTS att utarbeta ett ekonomiskt replikerbarhetstest, vilket i princip 

motsvarar ett ex ante marginalklämningstest.  

Marginalklämning uppstår när en vertikalt integrerad operatör, som tillhandahåller insatsvaror till 

grossistkunder som vill konkurrera på slutkundsmarknaden, sätter slutkundspriser och priset på 

insatsvaran på en nivå som inte lämnar något ekonomiskt utrymme för ett effektivt företag på 

slutkundsmarknaden att göra vinst.  

Med ekonomiskt replikerbarhetstest avser EU-kommissionen att regleringsmyndigheten ska 

bedöma om det uppstår en tillräckligt stor marginal mellan priset för den reglerade 

grossistprodukten i form av tillträde till fiberbaserade accessnät och slutkundsprodukten fast 

bredband för att grossistkunder ska kunna tillhandahålla fast bredband till slutkunder med 

lönsamhet. Detta innebär att testet är fokuserat på ledet från grossist- till slutkundstjänst, och ska 

därför inte definiera priset på grossistpriser, utan fokusera på skillnaden mellan slutkundspriser 

och grossistpriser och marginalen där emellan. 

Testet är avsett som en skyddsåtgärd för att kontrollera så att inte SMP-operatören genom sin 

prissättning av tillträden till fiberinfrastruktur underminerar möjligheten för grossistköpare att på 

affärsmässiga grunder tillhandahålla likvärdiga produkter som SMP-operatören. Syftet med det 

ekonomiska replikerbarhetstestet är att stimulera konkurrens, och ska i första hand göras på de 

mest betydande produkterna på slutkundsmarknaden.  

För att kunna göra en bedömning om det är möjligt att ekonomiskt replikera SMP-operatörens 

tjänster kommer PTS att utarbeta en metod för hur det ekonomiska replikerbarhetstestet ska 

struktureras och genomföras. Metoden ska sedan implementeras i en databaserad modell, som 

vilket avser en separat modell i förhållande till den modell som beräknar kostnadsresultat för 

grossisttillträde, som gör det möjligt att genomföra det ekonomiska replikerbarhetstestet. Indata i 

modellen, som gör det möjligt att utföra det ekonomiska replikerbarhetstestet, ska bygga på SMP-

operatörens kostnader för att utifrån en grossisprodukt på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 

förädla detta till en slutkundtjänst. Det innebär att det omfattar såväl fasta som rörliga kostnader 

för t.ex. nät, transmission, tjänster, IT-system, och marknadsföring. Fasta kostnader ska fördelas 

genom fördelningsnycklar, vilka ska vara transparanta, relevanta och spårbara. Det ekonomiska 

replikerbarhetstestet ska vara tillräckligt detaljerat för att garantera förutsägbarhet och öppenhet.  

PTS avser att utifrån de modellerade kostnaderna göra justeringar så att modellen på ett rimligt 

sätt återspeglar vad det kostar för en alternativ operatör att tillhandahålla motsvarande tjänster 

som SMP-operatören tillhandahåller. Det rör sig främst att justera för lägre volymer och att 

identifiera kostnader för delar eller funktioner som SMP-operatören utnyttjar genom interna 

resurser (en form av self supply) och som inte ingår i rapporterade kostnader. Sammantaget ska 

                                                 
14 Kommissionens rekommendation av den 11 september 2013 om enhetliga krav på icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att 

främja konkurrensen och förbättra klimatet för bredbandsinvesteringar (2013/466/EU) 



modellen återspegla kostnader för en operatör som agerar på en marknad vilken präglas av 

effektiv konkurrens. 

Avsikten är att PTS ska genomföra ekonomiska replikerbarhetstester på betydande tjänster på 

slutkundsmarknaden. I fall PTS kommer att konstatera att det inte är möjligt för en alternativ 

operatör att ekonomiskt replikera en tjänst, att det med andra ord föreligger marginalklämning, 

avser PTS att ingripa. Det kan innebära att PTS förelägger SMP-operatören att skapa 

förutsättningar för alternativa operatörer att replikera den aktuella slutkundstjänsten förutsatt att 

principen EOI har varit uppfyllt. Det innebär i praktiken att antingen grossist- eller 

slutkundspriser behöver justeras, eller någon annan åtgärd så att det finns förutsättningar för 

ekonomisk replikerbarhet. En annan åtgärd kan vara att PTS begär att SMP-operatören upphör 

med ett erbjudande tills kravet på ekonomisk replikerbarhet är uppnått.  

PTS ska ha möjlighet att genomföra testet på eget initiativ eller efter begäran från tredje part. PTS 

ska ha möjlighet att besluta om en skyldighet att SMP-operatören ska genomföra testet vid 

lansering av nya tjänster. 


