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Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest 
mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
 
PTS remiss avser huvudsakligen prisregleringen och ett ekonomiskt replikerbarhetstest 
på marknaden för infrastrukturtillträde, även om det remitterade dokumentet omfattar 
samtliga skyldigheter. TeliaSoneras svar är därför också begränsat till dessa i remissen 
huvudsakliga frågor och hänvisar i fråga om övriga skyldigheter till tidigare framförda 
synpunkter. TeliaSonera vill inför det kommande samrådet särskilt framhålla behovet av 
det förtydligande av bestämmelserna om information i p. 6.3 (enligt det nu remitterade 
utkastet) som TeliaSonera tog upp i sitt förra samrådssvar. 
 
För kommande samråd föreslår TeliaSonera att PTS även offentliggör en version av 
berörda samrådsdokument som innehåller markeringar av de ändringar som gjorts i 
förhållande till tidigare remitterade dokument, dvs. en ”mark-up”. 
 
 
Equivalence of Input (EOI) 
 
TeliaSonera anser att den förändring av dagens accessreglering som PTS föreslår är ett 
viktigt steg för att skapa en ökad regulatorisk stabilitet och förutsägbarhet för både 
nätägare och tjänsteleverantörer. Långsiktiga kopparpriser och flexibilitet i prissättningen 
av ny infrastruktur är avgörande faktorer för en fortsatt digitalisering av Sverige.  
 
Precis som PTS anger i utkastet innebär dock ett krav på EOI en väsentligt ökad börda 
på TeliaSonera. Den självklara utgångspunkten vid bedömningen av om det är 
proportionerligt att ålägga TeliaSonera denna skyldighet är därför att prisregleringen 
samtidigt hävs på det sätt som anges i kommissionens rekommendation. PTS följer 
emellertid i flera avseenden inte rekommendationen i sitt förslag, bl.a. hävs inte 
prisregleringen vid de tidpunker som EOI ska vara infört. I stället ska PTS vid dessa 
tidpunkter, baserat på ett antal faktorer, utvärdera om prisregleringen kan lyftas. Detta är 
inte i enlighet med kommissionens rekommendation och det ger inte den förutsägbarhet 
och regulatoriska stabilitet som eftersträvas. TeliaSonera utvecklar detta nedan. 
 
 

Tidtabellen för införandet 

Som PTS konstaterar innebär en övergång till EOI betydande förändringar avseende 
system och processer. För att hålla nere kostnaden för förändringen, men även för att 
inte riskera att kunder blir lidande genom uteblivna leveranser eller felavhjälpning, är det 



 

 

 

Sidnr 

2 (12) 
Datum 

2014-06-27 
Referens 

Hk JR 93-4/2011           

 

 

framförallt två aspekter som behöver beaktas vid utformingen av en tidplan. För det första 
behöver förändringarna i så stor utsträckning som möjligt kunna göras i samband med 
andra utvecklingsprojekt avseende relaterade system och processer. Merkostnaden för 
övergången till EOI kan därmed bli lägre än om helt separata utvecklingsprojekt måste 
genomföras för övergången till EOI. Den andra viktiga aspekten är att samtliga EOI-
projekt inte kan drivas parallellt. Genom att projekten genomförs efter varandra kan 
exempelvis lösningar för konsumentflödet återanvändas för företagsprodukter. Även detta 
har en betydande effekt på kostnaden för att införa EOI. Att driva EOI-projekten parallellt 
är inte heller möjligt utifrån ett resursperspektiv och risken för att kunderna påverkas 
negativt under övergången skulle öka väsentligt. Givet dessa förutsättningar har 
TeliaSonera följande kommentarer på tidplanen för övergången till EOI.  
 
Avseende FTTH-produkten för flerfamiljshus och mindre företag är den redan idag endast 
beställningsbar via NetBusiness. Detta gäller såväl Telia som övriga kunder till Skanova. I 
en situation då TeliaSonera redan infört EOI för en viss produkt är det inte proportionerligt 
att ålägga EOI som skyldighet först från den 1 januari 2016 och därmed försena 
möjligheten att lyfta prisregleringen av samma produkt. Införandet av EOI och 
borttagandet av prisregleringen för denna produkt bör därför genomföras vid 
ikraftträdandet av beslutet.  
 
Avseende övriga produkter anser TeliaSonera i likhet med den föreslagna tidplanen att 
det är lämpligt att börja med konsumentprodukter och bland dessa produkter särskilt fiber 
till villa. TeliaSonera anser att den 1 juli 2016 som PTS föreslår i beslutsutkastet är en 
realistisk tidpunkt för en övergång till EOI för denna produkt. Därefter kan den andra stora 
konsumentprodukten, som bygger på FTTB, anpassas till EOI före den 1 december vilket 
är i överensstämmelse med PTS tidplan. Till detta datum bedömer TeliaSonera även att 
det är möjligt att införa EOI för felavhjälpning för samtliga ovan nämnda produkter.  
 
Slutligen återstår en anpassning av företagsflödet till EOI. TeliaSonera anser att det inte 
är möjligt att göra denna övergång helt parallellt med konsumentprodukterna (FTTH och 
FTTB) utan det behöver finnas en förskjutning i tid, dels för att kunna återanvända 
lösningar, dels ur ett resursperspektiv. TeliaSonera anser därför att tidplanen behöver 
justeras så att EOI för företagsprodukter implementeras senast den 1 juli 2017. 
 
 
När och hur ska prisregleringen av fibertillträde upphävas? 
 
Enligt p. 9.1 i beslutet åläggs TeliaSonera att för tillträde till bl.a. fiberbaserad infrastruktur 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Denna skyldighet ska dock inte gälla i den 
omfattning, och under de förutsättningar, som anges i p. 9.5. Vid en läsning enbart av 
skyldighetstexten är det inte tydligt hur p. 9.5 närmare ska tillämpas. Av beslutsskälen 
förefaller emellertid framgå att avskaffandet av prisregleringen är beroende av att PTS 
meddelar särskilda beslut baserat på skyldighetsbeslutet.  
 
Som TeliaSonera framförde ovan är det bara proportionerligt att ålägga TeliaSonera en 
skyldighet att tillämpa EOI om prisregleringen för fibertillträde upphör senast när EOI ska 
vara infört. Utgångspunkten enligt kommissionens rekommendation är att prisregleringen 
ska upphöra redan när tidplanen för EOI fastställs, vilket sker i skyldighetsbeslutet. PTS 
upplägg är därför enligt TeliaSonera oproportionerligt och oförenligt med regleringen. 
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Det är vidare inte klart vilken rättslig karaktär ett sådant beslut har enligt LEK. Även om 
förutsättningarna för besluten anges i skyldighetsbeslutet är den fråga som PTS ska 
pröva huruvida skyldighetsbeslutet ska ändras i visst avseende. Det innebär att vart och 
ett av de minst tre beslut som är aktuella måste bli föremål för nationellt samråd och 
notifiering till kommissionen enligt art. 7-förfarandet. Om dessa beslut inte kräver sådant 
samråd innebär det också att beslut som innebär att PTS återinför prisregleringen inte 
heller kräver samråd.  
 
TeliaSonera är alltså enligt förslaget ålagt att lägga ned betydande tid, personalresurser 
och höga kostnader för att säkerställa att EOI införs, en skyldighet som inte baserad på 
något rimligt konstaterat konkurrensproblem1, samtidigt som TeliaSonera inte kan räkna 
med att prisregleringen kommer att avskaffas. Den senare frågan är beroende av hur 
PTS bedömer ett antal omständigheter som inte bara avser om EOI är infört. Till detta 
kommer osäkerheten om under vilka förutsättningar som prisregleringen kan återinföras. 
TeliaSonera anser att den föreslagna ordningen inte ger den förutsebarhet som med 
hänsyn till omständigheterna är rimlig.  
 
Förslaget är också på flera punkter oförenligt med kommissionens rekommendation, 
även bortsett från att prisregleringen inte hävs redan i samband med att tidtabellen för 
EOI fastställs. TeliaSonera behandlar dessa punkter nedan. 
 
TeliaSonera ska, enligt den första förutsättningen inte bara uppfylla kravet på EOI utan 
även ”övriga” skyldigheter i beslutet. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att 
TeliaSonera måste efterleva samtliga skyldigheter i beslutet. Om något enda 
tillsynsärende pågår om efterlevnaden av en bestämmelse i beslutet så saknas 
förutsättningar att häva prisregleringen. En sådan förutsättning finns inte i 
rekommendationen och framstår som svårförklarlig och den bidrar till bristande 
förutsebarhet och osäkerhet om tillämpningen.  

 
TeliaSonera måste, enligt den andra förutsättningen, säkerställa att det finns tekniska 
förutsättningar att replikera TeliaSoneras relevanta slutkundsprodukter. Enligt 
rekommendationen är förutsättningen för att häva prisregleringen i detta avseende att det 
finns skyldigheter införda som föreskriver krav på ett tekniskt replikerbarhetstest när EOI 
ännu inte är infört. Ett krav på ett tekniskt replikerbarhetstest, eller ett krav på ett godkänt 
test är inte en förutsättning för att prisregleringen ska hävas om EOI väl är infört enligt 
rekommendationen.  
 
Såsom PTS anger i utkastet kan i princip alla slutkundsprodukter tillhandahållas med 
svart fiber. Skyldigheten framstår därför rent allmänt som obehövlig och inte baserad på 
ett konstaterat konkurrensproblem. Den skapar bara ett onödigt administrativt krångel.  
 
I jämförelse med rekommendationen innebär PTS förslag således en trippelreglering. 
PTS föreslår att både EOI och tekniska test ska tillämpas parallellt med prisreglering för 
fibertillträde när kommissionen anser att endast EOI är tillräckligt. Proportionaliteten i 
skyldigheten att genomföra ett tekniskt replikerbarhetstest kan på goda grunder starkt 
ifrågasättas.  

                                                
1 PTS påstående i utkastet (s. 172) att TeliaSoneras interna system och processer för kopparbaserat tillträde 
under lång tid fungerat avsevärt bättre än motsvarande system och processer för externa grossistkunder är 
felaktigt. TeliaSonera noterar att PTS inte heller åberopar något stöd för sitt påstående. 
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En tredje förutsättning som PTS ställer upp för att prisregleringen ska kunna lyftas är att 
TeliaSonera säkerställer att det finns ekonomiska förutsättningar att replikera bolagets 
relevanta slutkundsprodukter. PTS anser att det är av ”avgörande betydelse” att testet 
genomförs innan prisregleringen lyfts för att säkerställa att det är möjligt att ekonomiskt 
replikera relevanta slutkundstjänster. Varför det är av avgörande betydelse att detta 
säkerställs innan prisregleringen lyfts förklarar inte PTS. Rekommendationen kräver inte 
att ett test är genomfört för att kunna lyfta prisregleringen utan endast att skyldigheten att 
genomföra ett test är införd i beslutet.  
 
TeliaSonera delar inte heller PTS uppfattning att rekommendationen i första hand tar 
sikte på en situation där en regleringsmyndighet överväger att införa en prisreglering av 
NGA-produkter. TeliaSonera kan inte se att detta på något sätt avspeglas i 
rekommendationen. PTS anger inte heller något stöd för sin uppfattning.  
 
Ett ytterligare skäl mot förslaget i denna del är komplexiteten att genomföra testet före det 
att prisregleringen lyfts, vilket även PTS framhåller. TeliaSonera förstår dock inte varför 
PTS måste genomföra ett test med så godtyckliga uppgifter som de ”eventuella 
planerade prisförändringar som frånvaron av en prisreglering kan komma att innebära.” 
TeliaSonera återkommer till denna fråga i avsnittet om ERT. 
 
TeliaSonera ifrågasätter också behovet av ett test när frågan t.ex. gäller om 
prisregleringen ska lyftas för de grossistprodukter som är aktuella den 1 januari 2016. Det 
ekonomiska testet ska avse flaggskeppsprodukter och slutkundsprodukter som baseras 
på dessa grossistprodukter kan knappast räknas till flaggskeppsprodukter.  

 
En sista och fjärde förutsättning för att lyfta prisregleringen är att det finns en påvisbar 
återhållande effekt på priset i detaljistledet genom ett s.k. kopparankare eller annan 
alternativ infrastruktur. Eftersom PTS redan konstaterat i beslutet att det reglerade 
kopparpriset under den kommande regleringsperioden kommer att verka återhållande på 
prissättningen av fibertillträde innebär denna, obehövliga, förutsättning bara en ytterligare 
osäkerhet om och när prisregleringen kan lyftas.  
 
För att få den föreslagna regleringen förenlig med rekommendationen och för att få en 
rimlig balans och förutsebarhet måste prisregleringen lyftas för respektive produkt senast 
vid samma tidpunkt som när EOI ska vara infört för samma produkt och detta måste 
fastställas i beslutet på förhand. I rekommendationen (p. 51) anges t.ex. att EOI ska 
införas i samma slutliga beslut som myndigheten ”decides” att lyfta regleringen.  
 
 
Ekonomiskt replikerbarhetstest 
 
TeliaSonera har beretts möjlighet att lämna synpunkter på PTS metod för ekonomiskt 
replikerbarhetstest (ERT). TeliaSonera är i många delar positivt till den av PTS 
föreslagna metoden. Det finns dock ett antal frågor där TeliaSonera har en något annan 
syn än PTS. TeliaSonera redogör för detta mer i detalj under respektive fråga nedan. 
Sammanfattningsvis anser TeliaSonera att det inte finns några skäl att avvika från 
kommissionens rekommendation, något som PTS i och med den föreslagna metoden i 
vissa delar gör. Det finns inte något skäl att ytterligare reglera jämfört med vad som 
förespråkas i rekommendationen. Detta då det är tveksamt om det i övriga Europa finns 
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något land med lika stor konkurrens på bredbandsmarknaden i allmänhet och på 
fiberinfrastruktur i synnerhet som det finns i Sverige. 
 
Som TeliaSonera framförde i det förra samrådet är väsentligt att testet utformas så att det 
på en övergripande nivå säkerställer att det finns utrymme för tjänsteleverantörer att 
konkurrera på slutkundsmarknaden. Det finns i annat fall en risk att testet får 
motsvarande komplexitet och detaljnivå som dagens prisreglering. Ett alltför komplext 
och svårtillämpat test riskerar också leda till ökade priser i slutkundsledet, och därigenom 
motverka de övergripande målen med regelverket. 
 
TeliaSonera ställer sig också mycket tveksamt och frågande till PTS diskussion kring 
komplexitet vid genomförande av testet innan regleringen lyfts. TeliaSonera har svårt att 
se att testet görs på något annat pris än det som råder vid tillfället för testet. Det är helt 
orimligt att PTS spekulerar i något eventuellt framtida pris. Förändras antingen 
slutkundspriset eller grossistpriset får testet helt enkelt göras igen, på samma sätt som 
kommer att vara fallet framöver när prisregleringen väl är borta. 
 
TeliaSonera svarar PTS frågor enligt nedan. I förekommande fall besvaras flera av 
frågorna i ett och samma svar. 
 
Fråga 1:  
Instämmer ni i beskrivningen av vad som karaktäriserar ett ekonomiskt 
replikerbarhetstest? 
 
TeliaSonera instämmer i stora drag i PTS beskrivning av vad som karaktäriserar ett 
ekonomiskt replikerbarhetstest. Det finns dock vissa delar där TeliaSonera har en annan 
uppfattning än PTS, vilket framkommer i svaren nedan. 
 
 
Fråga 2: 
Anser ni att en justerad EEO-modell skapar en jämn spelplan mellan SMP-
operatören och den alternativa operatören, eller bör en ”ren” EEO operatör 
modelleras? 
 

TeliaSonera anser att det framgår av kommissionens rekommendation att en ”ren” EEO-
modell ska användas när PTS genomför test av ekonomisk replikerbarhet. Enligt 
kommissionens rekommendation kan undantag från EEO-principen endast göras om det 
funnits hinder för att ta sig in/expandera på marknaden eller om alternativa operatörer 
inte uppnått volymer och täckning som är jämförbara med SMP-operatören vad avser 
NGA-nät. Givet förhållandena på den svenska marknaden finns det enligt TeliaSonera 
ingen grund för att använda en justerad EEO-modell. 
 
Enligt Svensk Telemarknad fanns det 2013 nästan 90 marknadsaktörer som erbjöd 
bredband över fiber. Den största aktören var TeliaSonera med en marknadsandel på 
26 procent, vilket är klart under den marknadsandel som PTS föreslår ska användas för 
att justera för skalfördelar. Det bör även påpekas att efter Telenors förvärv av Tele2s 
fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden torde Telenor ha den högsta 
marknadsandelen avseende bredband över fiber. Den aktör som hade klart flest 
bredbandskunder över NGA-nät var dock Com Hem med 558 000 bredbandskunder på 
privatmarknaden över NGA-nät (kabel och fiber). Detta kan jämföras med TeliaSonera 
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som hade 302 000 kunder över NGA-nät på privatmarknaden. Statistiken visar sålunda 
att möjligheterna till undantag från EEO-principen som finns i kommissionens 
rekommendation inte kan vara aktuella på den svenska marknaden. Det finns en mängd 
aktörer som har tagit sig in på marknaden och det finns två andra marknadsaktörer som 
har fler slutkunder än TeliaSonera över NGA-nät. 
 
Utifrån ett mer teoretiskt perspektiv kan det även konstateras att det finns närmare 
200 infrastrukturägare som säljer tillträde till fiber och/eller aktiva grossisttjänster över 
fiber. TeliaSoneras andel av accessfibermarknaden bedöms vara cirka en tredjedel. Den 
slutkundsaktör som eftersträvar att uppnå höga volymer och täckning med NGA-
produkter måste därför vända sig till en mängd olika grossistleverantörer. Detta gäller för 
såväl TeliaSonera som andra aktörer på slutkundsmarknaden. Ett undantag som baseras 
på att alternativa operatörer inte kunnat ta sig in på marknaden kan därför inte vara 
relevant på den svenska marknaden eftersom den större delen av 
fiberaccessinfrastrukturen inte ägs av TeliaSonera.  
 
 
Fråga 3: 
Anser ni att andra justeringar än skalfördelar behöver göras i definitionen av den 
alternativa operatören? 
 
Som framgår av svaret på fråga två anser inte TeliaSonera att det ska göras någon 
justering för skalfördelar eftersom det inte är i överensstämmelse med den 
rekommendation som är grunden för testet av ekonomisk replikerbarhet.  
 
Givet att PTS skulle göra en justering av testet baserat på en marknadsandel på 
33 procent är det viktigt att notera att många av de kostnadskomponenter som ingår i 
ERT är specifika för exempelvis fiberprodukter där TeliaSonera har en marknadsandel 
som är lägre än 33 procent. För dessa komponenter kan således inte en justering vara 
motiverad. Kommissionens rekommendation pekar även specifikt på att en eventuell 
justering avseende skalfördelar avser skillnader i volym/täckning för NGA-nät.2 
 

or where very low volumes of lines and their significantly limited geographic reach as 
compared to the SMP operator’s NGA network indicate that objective economic conditions 
do not favour the acquisition of scale by alternative operators (TeliaSoneras markering) 

 
Även om PTS analyserade totala marknadsandelar på bredband skulle en justering 
sannolikt ge marginell effekt. Generellt på bredbandsmarknaden (privatkund) har 
TeliaSonera en marknadsandel på 37,7 procent. En justering av ERT som är baserad på 
skillnaden i skalfördelar mellan 33 och 37,7 procent är en komplex övning som sannolikt 
skulle resultera i en marginell förändring. I detta sammanhang är det viktigt att notera att 
TeliaSoneras marknadsandel på 37,7 procent till en stor del är en effekt av att 
TeliaSonera är relativt starkt på xDSL i mindre tätbebyggda delar av landet där 
kostnaden för att producera bredbandstjänster är förhållandevis hög. ERT avser däremot 
tjänster över fiber som till allra största del avser tätort där kostnaden per kund är 
förhållandevis låg. Om kostnadskomponenterna i ERT ska justeras för skalfördelar måste 
därför samtidigt en justering i motsatt riktning göras för att ta hänsyn till att TeliaSoneras 
kostnadsbas inkluderar en stor andel kunder i mindre tätbebyggda områden. 

                                                
2 Annex II till rekommendationen. 
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TeliaSonera anser att det finns en risk att denna sorts justeringar skapar en betydande 
osäkerhet och inkonsekvens. Det kommer krävas ett omfattande arbete för att kunna 
bedöma och uppskatta skalfördelar samtidigt som effekten av testet med all säkerhet 
kommer att vara mycket begränsad. Genom att basera ERT på faktiska data (EEO) 
skapas en möjlighet till konsekvens och förutsägbarhet, vilket är viktigt för att skapa en 
stabil regulatorisk miljö.  
 
 
Fråga 4:  
Vad anser ni om att PTS tillämpar (vid exempelvis en modell med diskontering av 
kassaflöden) samma kalkylränta som används i hybridmodellen för det fasta nätet, 
för närvarande 7,5 procent? 
 
TeliaSonera anser att den kalkylränta som används i ERT bör vara lägre än den 
kalkylränta som används i hybridmodellen. Detta då nätkostnaderna i ERT i princip 
endast avser corenätet där risken är lägre än i accessnätet, vilket TeliaSonera har pekat 
på i tidigare samråd avseende WACC. Kalkylräntan i hybridmodellen speglar istället ett 
snitt för de båda nätdelarna. Att använda kalkylräntan för hybridmodellen innebär därför 
att man räknar med en alltför hög kostnad/krav på avkastning. Om PTS av praktiska skäl 
ändå väljer att använda samma kalkylränta som i hybridmodellen måste detta givetvis 
påverka den allmänna bedömningen av resultatet av testet. 
 
 
Fråga 5:  
PTS avser att använda den genomsnittliga abonnenttiden för SMP-operatören som 
relaterar till den relevanta tidsperioden, eftersom det är under denna tid som 
marginalen ska kunna replikeras ekonomiskt. Håller ni med om att detta alternativ 
är ändamålsenligt? Har ni någon uppfattning om den genomsnittliga 
abonnenttiden för en kund med ett fiberbaserat bredbandsabonnemang? 
 
Genomsnittlig abonnenttid kan vara relevant att använda när det gäller vissa av 
kostnadsposterna i modellen, men inte för andra. Många kostnader är inte kundspecifika 
utan avser utrustning etc. som kan användas för flera kunder. I sådana fall finns andra 
mått som är bättre lämpade än genomsnittlig abonnenttid, såsom exempelvis en tänkt 
livslängd för investeringen. Det är också viktigt att ha i åtanke att den genomsnittliga 
abonnenttiden varierar t.ex. mellan villa och lägenhet. Den genomsnittliga livslängden för 
ett 3-play-abonnemang är också betydligt längre än för ett mobilt abonnemang där 
kunderna byter leverantör oftare. 
 
 
Fråga 6:  
PTS kommer efter den fortsatta analysen av slutkundsmarknaden att bestämma sig 
för om ett period-för-period test eller en dynamisk flerperiodanalys ska göras. 
Håller ni med om att dessa två ansatser är relevanta? Är det, i så fall, någon av 
dessa ansatser som är att föredrar eller bör de tillämpas samtidigt?  
 
TeliaSonera anser att det centrala är att uppgifter från bokföringen används som grund 
och att kostnaderna sedan fördelas över ett antal år. Det är viktigt att det blir såväl enkelt 
som förutsägbart. 
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Fråga 7:  
PTS avser inte att prognostisera framtida kostnader, utan istället utgå från att de 
historiska kostnaderna utgör en approximation för kommande år. Håller ni med om 
att det är ett rimligt antagande? 
 
Det är rimligt att utgå från historiska kostnader men det är samtidigt nödvändigt med 
justeringar utifrån stigande volymer och effektiviseringar.  För att tjänster över fiber ska 
kunna konkurrera med etablerade bredbandsprodukter över koppar och kabel finns det 
en gräns för hur mycket prisnivån kan avvika. Det är därför viktigt att testet väger in att 
marginalen för nya produkter, varierar över tid i takt med att volymerna stiger och 
kostnaderna sjunker. Kopparkostnader kan därför i många fall utgöra en rimlig 
approximation avseende framtida fiberkostnader.  
 
 
Fråga 8:  
För det fall PTS bestämmer sig för en modell som innebär att analysera period-för-
period så avser myndigheten att fördela engångskostnader jämt över den relevanta 
tidsperioden. Håller ni med om att det är lämpligt? 
 
Fråga 9:  
Rabatter är vanligt förekommande vid slutkundserbjudanden. PTS avser därför att 
beakta sådana genom att under den tid rabatten påverkar lönsamheten även göra 
motsvarande justering i beräkningen. Anser ni att det är ett rimligt 
tillvägagångssätt? 
 
TeliaSonera anser att det är lämpligt att fördela engångskostnader över perioden. 
Rabatter räknas vanligen som kundanskaffningskostnad och ingår i den posten. Någon 
ytterligare justering av intäkterna är därför inte nödvändig. 
 
 
Fråga 10:  
PTS avser använda genomsnittliga intäkter som ARPU per tjänst. Anser ni detta 
utgör ett relevant mått för intäkten hos flaggskeppsprodukten?  
 
För att beräkna intäkten för flaggskeppsprodukten bör man räkna med priset för 
grundabonnemanget och till det lägga en genomsnittlig ARPU per tjänst för att få fram 
den totala intjäningen för t.ex. en 3-playtjänst. På så sätt får man även med de intäkter 
som betalas för t.ex. TV-paket, videouthyrning och telefonsamtal. 
 
 
Fråga 11: 
PTS avser att värdera tjänster och/eller produkter som inte utgör 
flaggskeppsprodukter såsom exempelvis musikstreamingtjänster och 
antivirusprogram, utifrån deras respektive marknadsvärde. Detta då de inte utgör 
ARPU. Har ni några synpunkter på detta val av värderingsgrund? 
 
TeliaSonera anser att intäkten för en musikstreamingtjänst mycket väl kan anses utgöra 
ARPU eftersom den säljs som en tilläggstjänst till en bredbandsprodukt eller 3-playtjänst 
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på samma sätt som ett kanalpaket för TV. Eventuell rabatt för produkten/tjänsten utgör en 
kundanskaffningskostnad och bör behandlas som en sådan. Att reducera intäkten för 
flaggskeppsprodukten med marknadsvärdet för exempelvis en TV-box är inte korrekt 
eftersom man då inte får en riktig bedömning om det är ekonomiskt möjligt att replikera 
erbjudandet. Ingen operatör betalar motsvarande marknadsvärdet för produkten. 
 
 
Fråga 12:  
Anser ni att PTS utgår från en lämplig uppställning av kostnadsposter?  
 
Fråga 13: 
Anser ni att PTS saknar vissa kostnadsposter i uppställningen? 
 
Fråga 14:  
PTS avser att använda genomsnittliga kostnader för en slutkund samt de 
kostnader som slutkunden genererar i genomsnitt för den eller de tjänster som 
ingår i flaggskeppsprodukten. Vad anser ni om denna metod för att identifiera 
kostnaden per slutkund?   
 
Fråga 15: 
Givet att återförsäljningskostnaden utgör en samkostnad, bör påslag göras för 
hela omkostnaden för återförsäljningskostnaden eller som ett påslag uppdelat på 
respektive delpost under omkostnaden? Hur anser ni att återförsäljningskostnaden 
bör beräknas? 
 
Fråga 16: 
Om påslaget bör vara uppdelat på återförsäljningskostnadernas delposter, är den 
ovanstående uppdelningen då lämplig? Om inte, i vilka delar bör 
återförsäljningskostnaderna delas upp? 
 
PTS utgår enligt TeliaSonera från en lämplig uppställning när det gäller kostnadsposter. 
Den är tillräckligt uppdelad för att ge en god bild av de olika kostnadernas tyngd samt för 
att det ska vara möjligt att på ett korrekt sätt hantera kostnadernas karaktär, dvs. skilja på 
vad som är en inkrementell kostnad respektive en samkostnad. Någon uppdelning av 
kostnaderna på grundabonnemang och på tilläggstjänster bör däremot inte göras. Vissa 
av kostnaderna är i det närmaste omöjliga att dela upp för att särskilja de olika 
tilläggstjänsterna och en sådan uppdelning riskerar därför att bli godtycklig och inte tillföra 
någon relevant information.  
 
Det är viktigt att inte göra ett ERT som är alltför detaljerat eller som har ett antal 
svårförståeliga eller godtyckliga antaganden. Risken finns då att hamna i den problematik 
som dagens hybridmodell innebär i form av bl.a. svårgenomtränglighet och krävande 
uppdateringar. För att undvika detta bör utgångspunkten vara TeliaSoneras bokförda 
kostnader vars riktighet kan verifieras av en revisor. Kostnaderna bör därför hämtas från 
TeliaSoneras kostnadsredovisningssystem och sedan delas upp i inkrementella 
kostnader respektive samkostnader. Det innebär att grunden bör utgöras av 
TeliaSoneras kostnader oavsett om återförsäljningskostnaderna presenteras som ett 
procentuellt påslag eller som belopp i kronor och ören.  
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Fråga 17:  
PTS avser att använda priset/kostnaden som den tillträdande operatören får betala 
för fiberaccessen som insatsvara i grossistledet. Vad anser ni om denna 
tillämpning?  
 
TeliaSonera anser att det är korrekt att använda priset för fiberaccessen i ERT. 
 
 
Fråga 18:  
Anser ni att LRIC+ metoden ger PTS de rätta förutsättningarna för att kunna 
bedöma ifall en alternativ operatör kan vara konkurrenskraftig på 
slutkundsmarknaden? 
 
Fråga 19: 
Anser ni att det är rimligt att de av SMP-operatörens kostnader, som går att 
särskilja och granska på ett trovärdigt sätt, kan anses som marginalkostnader, 
emedan de i annat fall ska anses utgöra samkostnader? 
 
Fråga 20: 
Anser ni att metoden för att beräkna ”en rimlig andel” av samkostnaden är att 
tillämpa en alternativ kostnadsdrivare eller annan proxy-metod? 
 
TeliaSonera anser generellt att LRIC+ är en riktig utgångspunkt för att göra ett test av 
ekonomisk replikerbarhet. Den exakta tillämpningen av LRIC+ är dock mycket viktig 
eftersom olika resultat kan uppnås inom samma metod. Fråga 18 i samrådet, som avser 
möjligheten för tjänsteleverantörer att kunna konkurrera, behöver därför kompletteras 
med den lika viktiga frågan som avser om metoden ger tillräcklig flexibilitet för operatörer 
att kunna differentiera slutkundstjänster i syfte att kunna nå ut med nya tjänster till 
slutkunder. Att kunna differentiera priset mellan olika tjänster och över tid är ett av 
huvudsyftena med kommissionens rekommendation3 och en nyckelfaktor för att kunna 
digitalisera Sverige.  
 
Det är därför viktigt att ERT inte hindrar denna flexibilitet i prissättningen. Av 
kommissionens rekommendation framgår att marginalen mellan slutkundspriset och 
priset på grossistprodukten ska täcka den inkrementella (tillkommande) kostnaden och 
en ”reasonable” andel av den gemensamma kostnaden. En produkt ska alltså kunna 
täcka de extra kostnader den ger upphov till samt en rimlig andel av gemensamma 
kostnader. Att använda en traditionell kostnadsdrivare för att beräkna en rimlig andel av 
gemensamma kostnader kommer per definition inte att ge den flexibilitet som är en av 
grundtankarna med den nya rekommendationen. Detta beror på att en kostnadsdrivare 
fördelar en gemensam kostnad till samtliga produkter enligt samma princip, dvs. den tar 
inte hänsyn till om produkten är ny eller gammal, om efterfrågan är låg eller hög, osv. 
 
Ett bra exempel är att jämföra prissättningen av röst- respektive datatjänster i mobilnäten 
över tid. Historiskt har rösttrafiken stått för den klart största andelen av intäkterna men 

                                                
3 I p. 49 i rekommendationen anges: In addition, pricing flexibility at wholesale level is necessary to allow 
both the access seeker and the SMP operator’s retail business to introduce price differentiation on the retail 
broadband market in order to better address consumer preferences and foster penetration of very high-speed 
broadband services. 
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bara förbrukat en liten andel av kapaciteten. För data har förhållandet varit det motsatta. 
Röst har sålunda burit en mycket stor andel av de gemensamma kostnaderna medan 
data sannolikt täckt en mycket begränsad andel av gemensamma kostnader. Detta har 
fungerat eftersom röst varit en etablerad tjänst med en stark efterfrågan medan data har 
varit en ny tjänst med en låg men tilltagande efterfrågan. Nu när efterfrågan på data 
stiger kraftigt samtidigt som efterfrågan på traditionella rösttjänster sjunker blir det allt mer 
tydligt att datatjänster måste bära en större andel av de gemensamma kostnaderna för 
nätet.  
 
Möjligheten för olika tjänster att täcka gemensamma kostnader varierar sålunda och 
förändras över tid. Om datatjänster redan från början hade burit en andel av 
gemensamma kostnader som motsvarade kapacitetsförbrukningen skulle säkerligen inte 
användningen tagit fart och vi hade inte sett den snabba utveckling av mobila tjänster 
som vi upplevt de senaste åren. 
 
För att uppnå syftet med regleringen är det därför viktigt att ERT inte använder 
traditionella kostnadsdrivare för att fördela gemensamma kostnader till produkter. Testet 
bör istället i första hand utvärdera om skillnaden mellan slutkundspriset och grossistpriset 
är tillräckligt stor för att täcka de tillkommande kostnaderna för den specifika produkten. 
Därutöver behöver marginalen kunna täcka en rimlig andel av gemensamma kostnader. 
Vad som är en rimlig andel måste bedömas för varje unik situation med hänsyn tagen till 
exempelvis var produkten befinner sig i produktlivscykeln. 
  
Vad gäller fråga 19 är marginalkostnader (tillkommande kostnader) grunden för ERT. 
Huvudprincipen måste därför vara att identifiera den tillkommande kostnaden för 
respektive kostnadskomponent.  
 
 
Fråga 21: 
Anser ni att tjänsteplattformen som används för en flaggskeppsprodukt är en 
marginalkostnad eller en samkostnad? Om den är en samkostnad, hur bör den 
beräknas? 
 
Fråga 22:   
Anser ni att aggregeringsnätet och corenätet är en marginalkostnad eller en 
samkostnad?  
Om den är en samkostnad, hur bör den beräknas?  
 
Fråga 23:   
Anser ni att återförsäljningskostnaden är en marginalkostnad eller en 
samkostnad?  
Om den är en samkostnad, hur bör den beräknas? 
 
ERT är tänkt att göras för en specifik produkt som i beräkningen utgör ett eget inkrement. 
För produkten beräknas den tillkommande kostnaden (marginalkostnad). Vad som är en 
marginalkostnad respektive samkostnad kan därför variera från produkt till produkt. Om 
exempelvis en tjänsteplattform endast används för att producera en specifik produkt är 
det en marginalkostnad medan om det är en tjänsteplattform som delas av flera produkter 
är det en samkostnad. En tjänsteplattform kan dock bestå av både marginalkostnader 
och samkostnader. Ett exempel är tjänsteplattformen för IP-telefoni. Plattformen är 
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gemensam för IP-telefoni över koppar och fiber men har en rörlig komponent som 
baseras på antalet abonnenter. Om ett test för ekonomisk replikerbarhet ska utföras för 
exempelvis en 3-playprodukt över fiber kommer sålunda den abonnentberoende delen att 
vara en marginalkostnad för 3-playprodukten medan den fasta kostnaden kommer att 
vara en samkostnad. Av samkostnaden för tjänsteplattformen ska 3-playprodukten bära 
en rimlig andel (se svar ovan). Bedömningen av marginalkostnad respektive samkostnad 
måste sålunda göras för den aktuella produkten (inkrementet) och per 
kostnadskomponent.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Per Hemrin 
 


