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1 Inledning 

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS 
arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn 
spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud 
och valmöjligheter för konsumenterna. Som ett led i detta arbete har PTS beslutat 
att TeliaSonera AB ska sälja och hyra ut ett antal produkter och tjänster i det fasta 
nätet till ett kostnadsorienterat pris. För att räkna ut kostnadsorienterade priser 
använder PTS en kalkylmodell, även kallad hybridmodell. Priserna som beräknas 
utifrån hybridmodellen ska återspegla en effektiv operatörs kostnader att driva ett 
nät byggt med modern teknik. Kalkylräntan är en parameter i hybridmodellen och 
avgör vilken skälig avkastning som ska ingå i de kostnadsorienterade priserna, där 
detta är tillämpligt. Kalkylräntan multipliceras med kapitalbasen, vilken beräknas 
utifrån vad det skulle kosta att återskapa nätet, och återspeglar kostnaderna för att 
ha kapital bundet i de fasta tillgångarna som därmed inte kan användas för 
alternativa ändamål. 

PTS publicerade den 3 juni 2013 ett förslag till uppdaterad kalkylränta för det fasta 
nätet och samrådet löpte fram till den 2 september 2013. Den föreslagna 
kalkylräntan användes i den uppdaterade hybridmodellen v.10.0 som publicerades 
den 19 juni 2013. Den föreslagna kalkylräntan användes även i hybridmodellen 
v.10.06 som notifierades till EU-kommissionen den 24 oktober 2013. Avsikten är 
att den uppdaterade kalkylräntan ska tillämpas i den uppdaterade modellen 
(v.10.1) som ska gälla från och med den 1 januari 2014.  

Det finns tre huvudsakliga skäl till varför PTS uppdaterar kalkylräntan. För det 
första har det gått tre år sedan PTS tog fram den nu gällande kalkylräntan varför 
det nu finns ett behov av att uppdatera med aktuell data, så att kalkylräntan 
återspeglar nuvarande marknadsförhållanden. Analysarbetet för den nu gällande 
kalkylräntan gjordes under 2010, och efter två samråd under 2010 fattades beslut i 
början av 2011. I samråden som genomfördes 2010 aviserade PTS att kalkylräntan 
skulle ses över efter tre år (alltså 2013). För det andra har det varit stora 
svängningar på de finansiella marknaderna sedan 2010. Under år 2010 förväntade 
sig de ekonomiska experterna att räntorna skulle stiga, men i själva verket föll 
räntorna fram till våren 2013. Vidare kräver investerare högre avkastning för att 
investera i aktier och det har varit stora svängningar på marknaden på 
företagsobligationer. För det tredje sänktes bolagsskatten den 1 januari 2013 från 
26,3 procent till 22,0 procent 2013.  

 

1.1 Om att beräkna kalkylränta och förslaget 

I det följande redovisas principerna för att beräkna kalkylräntan och 
huvudpunkterna i PTS förslag som gick ut på samråd den 3 juni 2013. Metoden 
som används för att beräkna kalkylräntan är WACC (Weighted Average Cost of 
Capital) eller på svenska vägd genomsnittlig kapitalkostnad, vilket PTS benämner 
som kalkylränta. WACC-formeln använder följande sex faktorer för att beräkna 
kalkylräntan:  

 riskfri ränta: ränta på 10-åriga statsobligationer  
 skuldsättningsgrad: nettoskulder i förhållande till bolagsvärde 
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 kreditriskpremie: skillnad mellan riskfri ränta och avkastning på 
företagsobligationer  

 skatt  
 aktiemarknadsriskpremie: avkastning på aktier utöver riskfri ränta  
 beta: en akties risk i förhållande till hela aktiemarknaden 

 

PTS använder räntan på 10-åriga statsobligationer utgivna av den svenska staten 
för att fastställa den riskfria räntan, och den beräknas på ett 7-års genomsnitt, 
vilket gör att kalkylräntan kan vara stabil över längre tid och överbrygga 
konjunkturcykler. Räntan har sjunkit sedan 2010 och det leder till att den riskfria 
räntan sänks till 3,07 procent från nuvarande 3,71 procent. 

Skuldsättningsgraden bland de europeiska operatörerna ligger i genomsnitt på 
40 procent. PTS avser därför att använda en skuldsättningsnivå som baseras på ett 
genomsnitt för jämförelsegruppen, vilken består av 13 integrerade operatörer1, i 
stället för den nuvarande tillämpningen med två nivåer på 30 procent för låg 
skuldsättning och 50 procent för hög skuldsättning. Detta innebär en förenkling 
snarare än någon förändring eftersom den nuvarande beräkningen baseras på två 
skuldsättningsnivåer (som har ett genomsnitt på 40 procent) och kalkylräntan är 
ett genomsnitt av de två beräkningarna. Det innebär att PTS tillämpar en 
skuldsättningsnivå på 40 procent. 

En konsekvens av finanskrisen är att kreditriskpremien ökat. Detta leder till att 
PTS höjer kreditriskpremien, men som en konsekvens av att endast tillämpa en 
skuldsättningsnivå, till 200 baspunkter, jämfört med nuvarande nivå på 125 
respektive 175 baspunkter för låg respektive hög skuldsättning.  

Den fortsatta osäkerheten på finansmarknaden har lett till att investerare kräver 
högre avkastning för att investera i aktier. PTS höjer därför 
aktiemarknadsriskpremien från den nuvarande nivån på 5,00 till 5,50 procent. 

Baserat på ett genomsnitt för utvecklingen av jämförelsebolagens aktier i relation 
till ett internationell index under de senaste fem åren fastställer PTS tillgångsbeta 
till 0,44, vilket med en skuldsättningsgrad på 40 procent ger ett beta på 0,73, 
jämfört med nuvarande beta som är 0,77 och 1,08 för låg respektive hög 
skuldskuldsättning.  

Sammantaget innebär detta att PTS sänker kalkylräntan till 7,5 procent från 
nuvarande 8,8 procent.  

I en internationell jämförelse hamnar PTS något under genomsnittet i Europa 
men över Danmark som har en kalkylränta på 5,4 procent, Nederländerna 7,0 
procent och Tyskland 7,1 procent, vilka samtliga har publicerat sina respektive 
nivåer under 2012. Samtidigt finns det länder som ligger högre än Sverige, som 
Storbritannien 8,8 procent, Frankrike 8,9 procent samt Norge 10,2 procent 
(publicerad i början av 2010) samt Spanien som har en kalkylränta på 10,5 
procent.  

                                                 

1 Belgacom, British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom, KPN, Portugal Telecom, 
Swisscom, TDC, Telecom Italia, Telefonica, Telekom Austria, TeliaSonera och Telenor 
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Den följande tabellen summerar de värden och förändringar som PTS föreslår för 
att beräkna kalkylräntan. 

Tabell 1 Sammanställning av faktorerna i kalkylräntan 

 

 

PTS kommentarer på operatörernas synpunkter visas inom ram.  

 

2 Synpunkter från marknaden 

Tre företag har lämnat synpunkter på förslaget till uppdaterad kalkylränta för det 
fasta nätet och det är TeliaSonera, Tele2 och Telenor.2 Sammantaget pekar 
synpunkterna i olika riktningar, vilket enkelt kan utryckas som att företagen anser 
att den föreslagna kalkylräntan är för låg, acceptabel eller för hög. 

TeliaSonera anser att den föreslagna kalkylräntan är för låg och därmed inte 
återspeglar en investerares avkastningskrav för att investera i infrastruktur för 
telekommunikationer. Tele2 anser att några av faktorerna borde justeras ned för 
att PTS föreslagna nivåer är för höga. Telenor anser att PTS förslag på ett rimligt 
sätt återspeglar avkastningen för en operatör. I det följande redovisas 
samrådssvaren per företag. 

 

PTS utgångspunkt är att kalkylräntan ska ge en skälig avkastning på investerat 
kapital och återspegla kapitalkostnaden för en rationell operatör. Vidare har PTS 
beräkning av kalkylräntan vägletts av att det ska baseras på etablerad praxis, ha 
stöd i akademisk forskning och vara faktabaserad. Ytterst är det dock PTS 

                                                 

2 Telenor: Telenors synpunkter på PTS förslag till uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet, 2 
september 2013; TeliaSonera: Konsultation av utkast till uppdaterad hybridmodell v.10.0 samt 
förslag till uppdaterad kalkylränta, 2 september 2013; Tele 2: PTS förslag till uppdaterad 
kalkylränta fasta nätet, 27 augusti 2013. Se 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2013/Samrad-om-forslag-till-uppdaterad-
kalkylranta-for-det-fasta-natet/ 

Riskfri ränta Skuldsättningsgrad Kreditriskpremium Skatt Aktiemarknadsrisk-

premium

Beta rensat för 

skulder

Beta 

inklusive 

skulder

Trend

Nuvarande 
3,71% 30%/50% 125/175 26,3% 5,00% 0,54 0,77/1,08

Kommentar

Stark svensk 

va luta  och 

ekonomi

Operatörernas   

skuldsättning har 

ökat något, nu ett 

rakt genomsnitt 

Stora  variationer, 

finans iel l  osäkerhet 

och ökad landrisk

Lägre 

bolagsskatt 

2013

Ökade krav på 

avkastning, ökad 

osäkerhet

Nu en genomsnitt 

utan justering i  

förhål lande ti l l  

Tel iaSoneras  beta

Metod 2011
7-års  genomsnitt 5-års  genomsnitt Nuläge PWC och andra  

kä l lor

5-års  genomsnitt

Metod 2013

7-års  genomsnitt 5-års  genomsnitt Nuläge, his torisk 

jämförelse 

PWC och andra  

kä l lor. Viktat 

medelta l .

5-års  genomsnitt + 

Blume justering

Uppdatering 2013 3,07% 40% 200 22% 5,50% 0,44 0,73

Käns l ighetsanalys

Förklarar mer än 

häl ften av 

sänkningen, 75  av 

130 baspunkter 

Ingen påverkan på 

förändringen

Utan en höjning 

skul le ka lkylräntan 

vara  20 baspunkter 

lägre

Förklarar 1/4 

av sänkningen

Utan en höjning 

skul le 

ka lkylräntan vara  

28 baspunkter 

lägre

Utan en sänkning 

skul le 

ka lkylräntan bl i  

8,2%
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bedömning som fäller avgörandet, men ambitionen är att tillväggångssättet ska 
vara tydligt och beräkningarna transparanta och baseras på öppna datakällor.3 

 

2.1 Synpunkter från TeliaSonera 

TeliaSonera framhåller i sitt samrådssvar, daterat den 2 september 2013, att 
förslaget innebär en kraftig sänkning av kalkylräntan, och att det är den lägsta nivå 
som använts av PTS någonsin. 

Företaget anser att den föreslagna kalkylräntan är för låg, och inte motsvarar en 
investerares avkastningskrav på telekommunikationsinfrastruktur i Sverige. Enligt 
TeliaSonera är förslaget oförenligt med målet att stimulera investeringar i 
bredbandsinfrastruktur. 

TeliaSonera fokuserar sina kommentarer på två av faktorerna i beräkningen av 
kalkylräntan, den riskfria räntan och beta. När det gäller övriga faktorer hänvisar 
TeliaSonera till principiella ställningstaganden i företagets konsultationssvar av 
den 28 maj 2010 från samrådet som genomfördes under 2010-2011. 

 

PTS anser att den föreslagna kalkylräntan ger en skälig avkastning på investerat 
kapital och återspeglar kapitalkostnaden för en rationell operatör. 

 

2.1.1 Riskfri ränta 

TeliaSonera anser att en riskfri ränta på 3,07 procent är för lågt eftersom räntorna 
kommer att stiga under de närmsta åren. Det finns därför, enligt TeliaSonera, en 
betydande risk för att den historiska nivån kommer att avvika relativt kraftigt från 
den framtida räntenivån. TeliaSonera anser därför att PTS bör justera upp nivån 
på räntan så att den ligger i linje med Konjunkturinstitutets syn på utvecklingen av 
räntan. TeliaSonera framhåller att Konjunkturinstitutet räknar med att räntan på 
10-åriga statsobligationer kommer att ligga på 3,2 procent 2014 och 4,5 procent 
2017. Sammantaget innebär det att den riskfria räntan, enligt TeliaSonera, bör 
ligga på 4,0 procent. 

 

PTS noterar att det finns olika uppfattningar på finsansmarknaden om hur räntan 
på 10-åriga statsobligationer kommer att utvecklas under de närmsta 24-36 
månaderna. Data visar att räntan på 10-åriga statsobligationer steg från 1,69 
procent den 3 maj till 2,49 procent den 1 oktober, för att sedan falla tillbaka till 
2,31 procent den 2 december 2013, vilket understryker svårigheten att förutsäga 
ränteutvecklingen.  

En konsekvens av samrådet om kalkylräntan som PTS genomförde under 2010-
2011 var att PTS ändrade beräkningsmetod för den riskfria räntan från att tidigare 

                                                 

3 PTS har till stor del använt det finansiella systemet Bloomberg, se 
http://www.bloomberg.com/professional/ 
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ha använt ett genomsnitt för sex månader till att beräkna den riskfria räntan på ett 
genomsnitt under sju år. En starkt bidragande orsak till varför PTS ändrade 
beräkningsmetod var att TeliaSonera i sitt samrådssvar argumenterade för att ”det 
är viktigt att snitträntan över en hel konjunkturcykel beaktas i WACC kalkylen”, 
och det skulle därför, enligt TeliaSonera, vara bättre att basera ”den framtida 
räntan på ett genomsnitt under en längre historisk period, förslagsvis en 
konjunkturcykel. Bakgrunden till argumentet är att även räntenivåerna är cykliska 
och att en genomsnittlig nivå under en konjunkturcykel borde vara det mest 
tillförlitliga estimatet för vad som kan förväntas framöver”.4 

Därför ägnade PTS stort utrymme i samrådsdokumentet från den 10 november 
2010 att redovisa underliggande statistik om hur lång en konjunkturcykel är och 
gjorde bedömningen att det är rimligt att räkna den riskfria räntan på 10-åriga 
statsobligationer för ett genomsnitt under en period av sju år.  

I det första samrådet som genomfördes under 2010, och som publicerades den 19 
april 2010, föreslog PTS att beräkningen av den riskfria räntan skulle baseras på en 
kombination av ett historiskt genomsnitt under tre år samt ett genomsnitt för två 
år framåt baserat på ett genomsnitt av de stora bankernas prognoser för att 
därmed på ett bättre sätt återspegla förväntade räntehöjningar. Men förslaget 
möttes av kritik eftersom det skulle innebära osäkerhet och godtycklighet, samt att 
det inte heller fanns något stöd från den akademiska litteraturen eller tillämpning 
av andra regleringsmyndigheter.  

År 2010 förväntade sig de ekonomiska experterna att räntorna skulle stiga kraftigt 
under kommande åren, men utvecklingen blev den motsatta. I en genomgång av 
de stora bankernas samt konjunkturinstitutets prognoser5 för hur räntan på 10-
åriga statsobligationer kommer att utvecklas de närmsta två till tre åren finns det 
en stor spridning. För år 2014 är intervallet 2,43-3,40 procent, för år 2015 ligger 
det på 2,85-3,80 procent och för år 2016 ligger det på 3,00-3,90 procent. 

Sammantaget visar prognoserna att marknaden förväntar sig att räntorna kommer 
att stiga, och i det avseendet har TeliaSonera rätt, och det ifrågasätter inte PTS. 
Men frågan är hur myndigheten på ett transparent och rättsäkert sätt ska fastställa 
räntan. PTS ser därför inga skäl till ändra tillvägagångssättet för att beräkna den 
riskfria räntan eftersom metoden är baserad på faktisk data, är transparent och har 
stöd i praxis.  

 

2.1.2 Beta 

TeliaSonera framhåller att beräkningen av beta skiljer sig från förra samrådet, och 
att beta är för lågt. Företaget anser att det är fel att sänka beta vid en uppdatering. 

                                                 

4 TeliaSonera, Samråd avseende förslag till reviderad kalkylränta för det fasta nätet, 2010-05-28, 

dnr 10-420/2.1.2 

5 Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget, Augusti 2013, Svenska Handelsbanken 
Konjunkturprognos 20130829, Nordea Economic Outlook, September 2013,  SEB  Nordic 
Outlook, August 2013,  Swedbank Economic Outlook, 27 augusti 2013 
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PTS bör därför, enligt TeliaSonera, återgå till att använda den nu gällande 
metoden och utifrån aktuell data uppdatera betavärdet. 

 

PTS vill påminna om att innan myndigheten fastställde den nu gällande 
kalkylräntan i början av år 2011, efter avslutad samrådsprocess, upptäckte PTS ett 
räknefel i återskuldsättningen av beta och korrigerade därför detta, vilket 
publicerades den 2 februari 2011. Detta resulterade i att beta (inklusive skulder) 
ökade från 0,70 till 0,81 för låg skuldsättning och från 0,77 till 1,08 för hög 
skuldsättning. I sin tur medförde detta att kalkylräntan ökade från 8,2 till 8,8 
procent.  

I samrådsdokumentet, som publicerades den 19 april 2010, gjorde PTS en 
bedömning (s 51) att beta (inklusive skulder) borde ligga i mitten av intervallet 
0,52-0,72 för låg skuldsättningsgrad och 0,73-1,03 för en hög skuldsättningsgrad. 
PTS föreslog därför att beta skulle fastställas till 0,70 och 0,81 för låg respektive 
hög skuldsättning. Men på grund av korrigeringen som redovisas ovan blev det 
slutgiltiga beta högre. Grunden för beräkningen var att genomsnittligt 
tillgångsbeta, rensat för skulder var 0,37 samtidigt som TeliaSonera hade ett 
tillgångsbeta på 0,50. 

Det nu föreslagna beta (inklusive skulder) är 0,73, vilket ligger i mitten av det 
intervall som PTS ansåg som rimligt i förra samrådet alltså 0,52-0,72 för låg 
skuldsättning och 0,73-1,03 för hög skuldsättning med ett genomsnitt på 0,75.  

Vidare har PTS korrigerat beta för historisk utveckling, i linje med Blumes teori, 
vilket TeliaSonera argumenterade för i samrådssvaret av den 28 maj 2010 (sid 10), 
”att det historiska aktiebetat bör justeras för att bättre motsvara ett förväntat 
framtida beta”. Effekten av justeringen av beta, vilket är beräknat på 
jämförelsegruppen, ökar från 0,62 till 0,74, vilket görs innan beta rensas för 
skulder. Det justerade beta, vilket är ett genomsnitt för jämförelsegruppen, rensas 
sedan för skulder vilket leder till att beta hamnar på 0,44. Det används sedan för 
att beräkna beta inklusive skulder, en s.k. återskuldsättning av beta.  

Sammantaget har PTS i framtagandet av kalkylräntan i allmänhet och särskilt när 
det gäller beta strävat efter att öka transparensen. En effekt av detta är att PTS 
inte gör ytterligare någon justering av beta, utöver justeringen enligt Blumes teori, 
vilket TeliaSonera framhöll i samrådssvaret från 2010, som skulle lägga den 
använda beta närmare TeliaSoneras beta. Skälet till detta är att PTS strävat efter 
att öka tydligheten och minska godtyckligheten i beräkningen av kalkylräntan för 
att därmed öka rättssäkerheten.  

 

2.1.3 Övriga parametrar 

När det gäller övriga faktorer som ingår i beräkningen av kalkylräntan som 
skuldsättningsgrad, kreditriskpremie, och aktiemarknadsriskpremie har 
TeliaSonera inga kommentarer utan hänvisar till principiella ställningstaganden 
som företaget utvecklade i samrådssvaret från den 28 maj 2010.  
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Vid en genomgång av TeliaSoneras samrådssvar från den 28 maj 2010 
framkommer följande angående skuldsättningsgrad: TeliaSonera framhöll att ett 
genomsnitt för skuldsättningen under en längre tidsperiod som 5 år bör användas.  

Sammantaget innebär det att PTS inte ser några skäl att göra några justeringar av 
dessa faktorer.  

 

2.2 Synpunkter från Tele2 

Tele2 har kommenterat några av faktorerna i beräkningen av kalkylräntan, men 
inte lämnat någon övergripande syn på PTS förslag till uppdaterad kalkylränta.  

 

2.2.1 Skuldsättningsgrad 

Tele2 framhåller att modellen ska spegla en effektiv operatör, vilken alltid söker 
minimera sina kostnader per producerad enhet. Tele2 för ett resonemang om 
kapitalstruktur och framhåller att vid en rimlig skuldsättning och solid 
balansräkning är i allmänhet lånat kapital billigare än eget kapital, men i takt med 
ökad skuldsättningsgrad ökar också risken för långivarna, vilket leder till att vid en 
viss given skuldsättningsgrad börjar det bli dyrare med lånat kapital än med eget 
kapital. Tele2 framhåller att skuldsättningsgraden i beräkningen av WACC i 
modellen ska reflektera en effektiv operatörs kapitalkostnader, varför 
skuldsättningsgraden ska antas vara i närheten av den optimala, dvs. där den totala 
kapitalkostnaden är så låg som möjligt. Enligt Tele2 uppfyller en 
skuldsättningsgrad på 40 procent dessa krav och känns därför rimlig.  

 

PTS noterar att Tele2 anser att en skuldsättningsgrad på 40 procent är en rimlig 
nivå och ger stöd till förslaget. 

 

2.2.2 Kreditriskpremie 

Tele2 anser att 200 baspunkter är väl högt, och framhåller att kreditvärderingen 
(A-) motiverar en premie på 120 punkter, och att TeliaSoneras egen räntedifferens 
(kreditspread) därför motiverar en nivå på 120 punkter. Genomsnittet för 
perioden 2006-2013 motiverar, enligt Tele2, en nivå på 173 punkter förutsatt att 
Telecom Italia och Portugal Telekom exkluderas. Räntedifferens på obligationer 
motiverar en nivå på 142 punkter med exkluderande av samma bolag. 
Sammantaget anser Tele2 att en kreditriskpremie på 155 baspunkter är motiverad, 
baserad på ett genomsnitt där Telecom Italia och Portugal Telekom exkluderas 
och med inräknade av ett påslag på 15 punkter för finansieringskostnader. Tele2 
föreslår att kreditriskpremien fastställs till 155 baspunkter. 

 

PTS utgångspunkt har varit att beräkna kalkylräntan med ett internationellt 
perspektiv och där data för hela jämförelsegruppen ligger till grund för 
beräkningarna. Även om det finns en påverkan på operatörnas kreditriskpremie 
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utifrån respektive hemlands skuldsättning och makroekonomiska situation finns 
det inga skäl att exkludera vissa bolag från beräkningen. Det talar för att hålla 
jämförelsegruppen intakt. Vidare har PTS strävat efter att den beräknade 
kreditriskpremien ska återspegla nivån över en hel konjunkturcykel. 

 

2.2.3 Aktiemarknadsriskpremie 

Tele2 anser att PTS tar för stor hänsyn till PWC:s värde, och att det inte gjordes 
samma värdering år 2011 vid fastställande av den mobila 
aktiemarknadsriskpremien som för närvarande används. Tele2 argumenterar för 
att PTS bör använda ett rakt medelvärde av de 11 refererade siffrorna vilket ger en 
riskpremie på 5,2 procent, och föreslår därför att aktiemarknadsriskpremien 
fastställs till 5,2 procent.  

 

PTS framhåller i samrådsrapporten att det inte finns en given metod för att 
fastställa aktiemarknadsriskpremien utan att det ytterst är nödvändigt att göra en 
bedömning. Fördelningen av det viktade medelvärdet återspeglar 
avkastningskravet på såväl den svenska som den internationella marknaden varför 
PTS anser att bedömningen myndigheten gjort är rimlig.  PTS ser därför inga skäl 
till att förändra metoden.   

 

2.2.4 Övriga faktorer 

När det gäller övriga faktorer som riskfri ränta, skatt och beta har Tele2 inga 
synpunkter på förslaget. 

 

PTS noterar att Tele2 därmed ger stöd för förslaget i dessa delar. 

 

2.3 Synpunkter från Telenor 

Telenor delar PTS bedömning att det är motiverat att se över kalkylräntan 
eftersom den senaste uppdateringen skedde för tre år sedan och att den 
ekonomiska och finansiella utvecklingen inte har stått still sedan dess.  

Telenor framhåller att PTS har arbetat med förslaget i linje med etablerad praxis, 
att det har stöd i akademisk forskning och är faktabaserad. Vidare har PTS 
tillämpat principen om att tillvägagångssättet ska vara tydligt och beräkningarna 
transparanta och baseras på öppna datakällor. 

Telenor understryker att delar av den föreslagna WACC-beräkningen är mer 
transparanta jämfört med beräkningen från år 2010. Det framgår, enligt Telenor, 
tydligare hur PTS har kommit fram till beta och marknadsriskpremie än tidigare, 
vilket är en klar förbättring. Telenor stödjer PTS tillvägagångssätt och preliminära 
slutsatser.  
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PTS noterar att Telenor ger stöd till beräkningarna och den föreslagna 
kalkylräntan. 

 

2.4 Sammanfattning 

Baserat på genomgången av samrådssvaren och de kommentarer som 
myndigheten redovisat ovan ser inte PTS några avgörande skäl till att modifiera 
förslaget. PTS anser det därför motiverat att fastställa kalkylräntan till 7,50 procent 
i och med denna uppdatering.  

Det innebär att PTS för de olika parametrarna i beräkningen av kalkylräntan 
fastställer att: 

Riskfri ränta: beräknas på 10-åriga statsobligationer utgivna av den svenska 
staten med ett genomsnitt under sju år. PTS sänker räntan till 3,07 procent från 
3,71 procent. 

Skuldsättningsgraden: beräknas som ett genomsnitt för jämförelsegruppen 
under fem år. Det innebär att PTS föreslår att skuldsättningsnivån sätts till 40 
procent, vilket i princip innebär en oförändrad nivå. 

Kreditriskpremien: Baserat på ett genomsnitt av observerade räntedifferens för 
jämförelsegrupp är det enligt PTS motiverat att fastställa kreditriskpremien till 200 
baspunkter. Det innebär en höjning från nuvarande nivå på 125 respektive 175 
baspunkter för låg respektive hög skuldsättning.  

Aktiemarknadsriskpremien: Baserat på ett antal olika källor och med störst vikt 
på PWC:s studie om den svenska finansmarknaden anser PTS det motiverat att 
fastställa aktiemarknadsriskpremien till 5,50 procent, vilket innebär en höjning 
från nuvarande nivå på 5,00 procent.   

Beta: Baserat på ett genomsnitt för jämförelsebolagens aktier i relation till det 
internationella indexet MSCI World Index under de senaste fem åren fastställer 
PTS tillgångsbeta till 0,44 vilket med en skuldsättningsgrad på 40 procent ger ett 
beta på 0,73, jämfört med nuvarande beta som är 0,77 och 1,08 för låg respektive 
hög skuldskuldsättning.  

Kalkylränta: Sammantaget innebär detta att PTS fasställer kalkylräntan till 7,5 
procent, vilket innebär en sänkning från nuvarande 8,8 procent.  

 


