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Post- och telestyrelsens avgörande  

Post- och telestyrelsen (PTS) skriver av ärendet från vidare handläggning.  

Bakgrund 

PTS har sedan maj 2014 bedrivit tillsynsarbete gentemot TeliaSonera Sverige 
AB (TeliaSonera) avseende prissättningen av produkten Fiber Småföretag (dnr 
14-6027). Ärendet inleddes på PTS eget initiativ i samband med att TeliaSonera 
lanserade produkten.  

Då tillsynen inleddes gällde PTS skyldighetsbeslut av den 24 maj 2010 (dnr 07-
11757/23). PTS fattade den 19 februari 2015 ett nytt beslut på marknaden för 
lokalt tillträde till nätinfrastruktur i ärende 11-9306 (skyldighetsbeslutet), vilket 
delvis förändrade förutsättningarna för tillsynen. PTS har under ärendets gång, 
såväl före som efter den 19 februari 2015, såväl skriftligen som vid möten med 
TeliaSonera inhämtat information gällande produktens utformning och dess 
prissättning. PTS har vid flera tillfällen begärt in information om TeliaSoneras 
kostnadsberäkningskalkyl för Fiber Småföretag. 

Skyldighetsbeslutet av den 19 februari 2015 

Enligt skyldighet 11 punkten 1 i skyldighetsbeslutet ska TeliaSonera vid 
tillhandahållandet av lokalt fysiskt tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur 
tillämpa högst de priser som framgår av PTS prisbilaga v.1.0. Priserna är 
beräknade enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC och är baserade på PTS 
hybridmodell version 10.1 i det fasta allmänna kommunikationsnätet. 
Hybridmodellen är utformad enligt Modellreferensdokument (MRP rev c) 
Riktlinjer för framtagandet av LRIC bottom-up och top-down modellerna. Av 
detta följer att TeliaSonera ska tillämpa geografisk prissättning för fiberbaserad 
nätinfrastruktur. 

För sådana tillträden och därtill hörande tjänster som inte finns angivna i PTS 
prisbilaga v.1.0, ska TeliaSonera tillämpa en prissättning baserad på kostnader 
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framtagna enligt de principer som överensstämmer med PTS tillämpning av 
LRIC-metoden och som framgår av modellreferensdokumentet MRP rev c 
(skyldighet 11 punkten 3 i skyldighetsbeslutet).  

I kalkylmodellen fördelar PTS 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 SMP-
operatören istället har byggt FTTB-nät, dvs. fiber fram till en byggnad, där 
fibern ansluter mer än en slutkund, beräknas kostnaderna för denna 
anslutningsform genom att kostnaderna för FTTH multipliceras med 
genomsnittlig beläggningsgrad i den aktuella geotypen. Koppar, FTTH och 
FTTB behandlas därför lika i modellen (se skyldighetsbeslutet, s. 238). 

TeliaSoneras inställning 

TeliaSonera har uppgivit följande. Produkten Fiber Småföretag är en produkt 
baserad på FTTH-teknik (Fibre to the Home). Produkten erbjuds i princip 
uteslutande till företag i s.k. företagsbyar, dvs perifera industriområden. Många 
av de företag som är aktuella för Fiber Småföretag har idag flera parallella 
kopparpar för sitt telekombehov. Kvartalsavgiften uppgår till 1 350 kr. 

TeliaSonera har framfört att Fiber Småföretag är en tjänst som vare sig finns 
angiven i PTS prisbilaga eller kostnadsberäknas i PTS LRIC-modell. 
TeliaSonera har därför i enlighet med skyldighetsbeslutet (skyldighet 11 
punkten 3) tagit fram en kalkyl som, enligt TeliaSonera, överensstämmer med 
PTS tillämpning av LRIC-metoden. Produkten skiljer sig åt kostnadsmässigt 
från övriga FTTH-produkter på bl a så sätt att en väsentlig andel av 
företagsfastigheterna ligger i perifera industriområden där stomnät ibland 
saknas och att höga anläggningskostnader föreligger som en följd av mer 
komplicerade tomter och installationer i själva fastigheten. Även kostnader för 
fastighetsnät och en högre servicenivå har tagits med vid prissättningen av 
produkten. Affärsmodellen är således annorlunda än övriga FTTH-produkter 
som TeliaSonera tillhandahåller.  

PTS bedömning 

PTS har i skyldighetsbeslut med dnr 11-9306 ålagt TeliaSonera en skyldighet att 
vid tillhandahållandet av lokalt fysiskt tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur 
tillämpa högst de priser som framgår av PTS prisbilaga v.1.0. För det fall att ett 
tillträde inte finns angivet i PTS prisbilaga ska TeliaSonera tillämpa en 
prissättning baserad på kostnader som överensstämmer med PTS tillämpning 
av LRIC-metoden.  
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Eftersom fibertillträde till företag inte framgår av PTS prisbilaga v.1.0 ska 
TeliaSonera för denna produkt tillämpa en prissättning baserad på kostnader 
som överensstämmer med PTS tillämpning av LRIC-metoden. Mot bakgrund 
av att TeliaSonera har uppgivit att produkten Fiber Småföretag i princip 
uteslutande tillhandahålls i perifera industriområden, dvs PTS geotyp 3 eller 4, 
är det kostnaderna för sådana områden som närmast är relevanta för 
prissättningen. 

TeliaSonera har tagit fram en kostnadsberäkningskalkyl för Fiber Småföretag 
vilken PTS granskat. Eftersom TeliaSonera inte sålt någon faktisk förbindelse är 
de beräkningar TeliaSonera gjort baserade på kostnader från några pilot-
områden. I kalkylen har TeliaSonera räknat på antalet kopparaccesser som här 
skulle komma att betjänas av en fiber, dvs på det sätt som PTS 
kostnadsberäknar fiber till flerfamiljshus som ansluts med FTTB enligt LRIC-
metoden. TeliaSonera har inkommit med underlag som visar hur TeliaSonera 
applicerat denna LRIC-princip på de företag som är aktuella för Fiber 
Småföretag.  

Eftersom kostnaderna delvis påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet 
kan dessa variera från ett fall till ett annat. Utifrån vad som har framkommit vid 
granskningen av pilotområdena kan dock PTS inte finna att det framgår att 
TeliaSonera genom sin prissättning av produkten Fiber Småföretag bryter mot 
gällande skyldighet. PTS finner därför att det nu aktuella tillsynsärendet kan 
skrivas av från vidare handläggning.  

PTS kan dock komma att granska prissättningen av aktuell produkt inom ramen 
för ett nytt tillsynsärende om nya omständigheter framkommer, såsom att 
uppgifter som TeliaSonera lämnat inte visar sig vara korrekta. PTS kan också 
komma att granska prissättningen utifrån omständigheterna i ett enskilt fall för 
det fall att myndigheten finner det påkallat.  

 

Jennie Ljungkvist  

 


