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Teracom lämnar i det följande svar på PTS första samråd med marknadens aktörer vad gäller 

”Grossistmarknaden för nationell analog ljudradio via marknät”. 

Teracom anser att PTS beskrivning av marknaden i allt väsentligt är korrekt. Teracom har heller ingen 

invändning mot avgränsningen av den relevanta marknaden. Teracom vill dock notera att även 

radiomarknaden utvecklas snabbt och att alternativa eller kompletterande distributionsformer över tid 

kommer att spela en allt större roll vid sidan av de nationella analoga FM näten vilket på sikt kan 

föranleda en förändrad marknadsanalys. 

Teracom har inga principiella invändningar mot de skyldigheter som PTS föreslår som berör tillträde 

för till marknätet för analog ljudradio, generella villkor för tillträde och särredovisning. Även om 

Teracom inte invänder mot skyldigheten att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning så har Teracom 

i tidigare samrådsyttranden i april och september 2012 angående en likalydande skyldighet avseende 

”Grossistmarknaden för fri-tv via marknät” lämnat omfattande kommentarer och förslag på 

utformningen och tillämpningen av denna. Avsnitten som behandlar prisregleringsskyldigheten i 

föreliggande samrådssvar har till stor del lika innebörd som i tidigare lämnade samrådssvar vad gäller 

fri-tv via marknät. 

Dispositionen i Teracoms inlaga ansluter till kapitelnumreringen i PTS beslutsförslag. Text hämtad 

ur PTS beslutsförslag är angiven i kursiv stil. 

Teracom begär ingen sekretess i detta samrådssvar. 

Teracom står givetvis till förfogande med ytterligare information och underlag om PTS så önskar. 
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5. Teracom har ett betydande inflytande på 
marknaden 

Om public service 

Teracom instämmer i PTS konstaterande att public service företagen Sveriges Radio och 

Utbildningsradion inte har något alternativ till att använda Teracoms utsändningstjänster i 

marknätet för nationell analog ljudradio till följd av de tillståndsvillkor som gäller för 

dessa företag och de krav som ställs på utsändningstjänsten. Sammantaget ger detta i 

praktiken Teracom en ensamställning som leverantör i dagsläget. Därigenom kan PTS 

åsätta Teracom en SMP ställning vad gäller tjänster till dessa företag utan någon 

omfattande analys och även meddela de skyldigheter som myndigheten kan motivera. 

Teracom kan dock inte sälja utsändningstjänsten till annan och public service företagen 

kan inte köpa tjänsten av annan. Även om det på detta sätt faktiskt finns en balans mellan 

köpare och säljare invänder inte Teracom mot en reglering av de utsändningstjänster som 

levereras till public service företagen av nationell analog ljudradio via marknätet. 

Låg grad av motverkande köparmakt – Teracoms priser 

PTS skriver i avsnitt 5.7 att Teracom har tagit ut priser som överstiger kostnaderna och ger i 

skrivningen intryck av att detta varit systematiskt och uppsåtligt och menar att detta beror av 

avsaknaden av motverkande köparmakt. Teracom invänder mot PTS ensidigt negativa 

beskrivning av sakförhållandet. I själva verket har Teracom haft en konsekvent tillämpning av 

skyldighetsbesluten och i enlighet med tecknade avtal ändrat priser så snart PTS har avslutat 

sin granskning av Teracoms årliga kostnadsredovisning. Efter inlämning av kostnadsuppgifter 

har empirin visat att i huvudsak för låga priser tillämpats på den aktuella marknaden under 

väntan på myndighetens granskningsbeslut. Detta förhållande kan vare sig kopplas till 

säljarmakt eller köparmakt utan har varit i enlighet med tecknade avtal men också en följd av 

otydligheter i regleringsbesluten. PTS har vidare varit fullt informerat om hur Teracom 

tillämpat skyldighetsbesluten och vid vilken tidpunkt Teracom gjort prisändringar. 

Skyldighetsbeslutet är dock på väg mot en klar definition av vid vilken tid priser skall ändras. 

Teracom välkomnar detta. Teracom lämnar också i detta samrådssvar ett utvecklat förslag till 

tillämpning av skyldighetsbesluten som frikopplar kostnadsredovisning och prissättning från 

PTS tillsyn och dessutom kopplar priser till de tjänster som faktiskt levereras. Därmed hoppas 

Teracom att diskussionen om tillämpning av skyldighetsbesluten i denna del kommer att 

kunna avslutas. 

6. Konkurrensproblem 

6.3 Erfarenheter från tillsyns- och tvistlösningsärenden 

Även i avsnitt 6.3 ger PTS intryck av att tillsynen systematiskt har lett till förelägganden att 

sänka Teracoms priser. Detta stämmer ej med rådande sakförhållanden (se även kommentar i 

föregående avsnitt). 

PTS återkommer till samma fråga i avsnitt 7.2.3 och ger intryck av att Teracoms kunder 

systematiskt missgynnats vilket inte överensstämmer med sakförhållandet. 



  

 

 

Sid 4 2012-10-10 Samrådssvar 1_Radio F.docx 

 

7. Skyldigheter i syfte att komma tillrätta med 
konkurrensproblemen 

7.1 Tillträdesskyldighet 

Den tillträdesskyldighet PTS föreslår är i all huvudsak en beskrivning av en av flera viktiga 

delar av Teracoms kärnverksamhet - att tillhandahålla en grossistprodukt för 

utsändningstjänster i marknätet för nationell analog ljudradio. Principiellt välkomnar 

Teracom tillträdesskyldigheten och att PTS klargör att en tillträdesbegäran skall vara sådan 

att marknätets integritet och driftsäkerhet inte äventyras samt att det tekniskt måste vara 

möjligt att genomföra tillträdet. 

Behov av tillträdesreglering 

Teracom delar inte PTS slutsats som framkommer i beslutsförslaget att Teracom i 

avsaknad av reglering skulle ha intresse av att överprissätta, leveransvägra, missgynna eller 

på annat sätt försvåra utsändning av nationell analog ljudradio i marknätet. Det finns ingen 

empiri för PTS resonemang. Teracoms har ingen annan ambition än att ha nöjda kunder 

och att leverera tillförlitliga och prisvärda tjänster. Orimliga villkor eller en leveransvägran 

från Teracoms sida skulle dessutom innebära att Teracom skulle stå med mycket stora 

resurser och kapacitet som inte kan utnyttjas vilket i sin tur skulle bli en oacceptabel 

ekonomisk belastning för företaget. 

7.2 Generella villkor för tillhandahållandet 

Tekniska specifikationer mm 

Teracom har ingen invändning mot skyldigheten att lämna erforderliga uppgifter om 

tekniska parametrar, nätegenskaper, pris mm avseende utsändningstjänsterna i marknätet 

för nationell analog ljudradio. 

Teracom vill dock framhålla att Teracoms kunder normalt upphandlar utsändningstjänster 

mot en kravspecifikation. Det är således det omvända förhållandet som gäller dvs. att det är 

Teracoms kunder som definierar de tekniska specifikationerna och ställer krav på täckning, 

tillförlitlighet, regional nedbrytning mm. 

Marknätet för nationell analog ljudradio är uppbyggt som en sammanhållen enhet i 

enlighet med vad Teracom efter upphandling avtalat med sina kunder och innehåller inga 

utbrytbara delar. Sedan prisregleringen infördes och sedan började tillämpas 2007 har 

också kostnadsredovisning till PTS skett på så sätt att marknätet för utsändning av analog 

ljudradio betraktats som en sammanhållen enhet. Teracom utgår från att någon ytterligare 

nedbrytning inte aktualiseras för att tillgodose det föreslagna skyldighetsbeslutet. 

Priser och tid för kostnadsredovisning 

Teracom välkomnar PTS förslag att Teracom skall lämna kostnadsredovisning för 

föregående år senast den 30 april och att Teracom skall ändra sina priser vid denna 

tidpunkt (om nuvarande beslutsförslag lämnas oförändrat). PTS skriver vidare att nytt pris 

skall gälla oförändrat till den 29 april följande år. 

Teracom har två kommentarer till förslaget. 

 Det är en stor bokföringsmässig olägenhet att med periodiseringar m.m. ändra 

priser en enda och udda dag före ett månadsskifte. Av rent praktiska skäl förordar 
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Teracom att om kostnadsredovisning lämnas den 30 april så skall nytt pris gälla 

från den 1maj. 

 Sedan regleringen började tillämpas år 2007 har Teracom vid upprepade tillfällen 

fört en diskussion med PTS om när och hur priser skall och kan ändras. PTS har 

därvid konsekvent meddelat att Teracom kan ändra priser vid var tid förutsatt att 

dessa uppfyller kravet på kostnadsorientering. Teracom har klart uppfattat att ett 

ändrat kostnadsorienterat pris då skulle baseras på det historiska utfallet föregående 

12 månader. PTS föreslår nu en betydande förändring utan någon vidare motivering 

eller konsekvensanalys. 

PTS skriver vidare att det är viktigt för kunderna att få ett korrekt pris för att kunna planera 

och budgetera för sin verksamhet. Med den tillämpning av den prisregleringsmetod som 

PTS föreslår ifrågasätter Teracom om regleringen kan uppfattas leverera ”ett korrekt pris”. 

Priset kommer att avspegla förhållanden i marknätet under föregående år och kommer inte 

att korrekt spegla nätutnyttjande, investeringar och de tjänster som faktiskt levereras 

innevarande år. Det flesta företag budgeterar kostnader för kalenderår. Priset kommer med 

den föreslagna regleringen att gälla från maj till april med en ändring av priser mitt under 

verksamhetsåret den 29 april (eller 1 maj) till en nivå som inte kan förutses och som inte 

speglar de tjänster som levereras. Teracom ifrågasätter om detta är en önskvärd situation. 

I följande avsnitt lämnar Teracom ett förslag till prisregleringens utformning. 

7.3 Prisreglering av grossistprodukt för nationell analog 
ljudradio via marknät 

Om val prisregleringsmodell 

Teracoms har i tidigare samrådssvar i april och september 2012 angående 

”Grossistmarknaden för fri-tv via marknät” presenterat förslag till prisbildningsmodell som 

skulle komma tillrätta med de nackdelar som den föreslagna tillämpningen av FDC-HCA 

modellen ger enligt Teracoms mening. PTS har menat att förslaget leder till svårigheter att 

korrekt och i enlighet med e-komlagen hantera en tvistlösningsbegäran i det fall Teracoms 

prisbildningsmodell modell skulle komma att tillämpas. PTS menar vidare att en retroaktiv 

justering av priser inte är möjlig inom ramen för e-komlagen. 

Teracom har arbetat vidare och inhämtat information om hur prisreglering och tillämpning 

är utformad i andra länder vilket redovisas i det följande. 

Prisregleringens utformning 

Ur litteraturen och ur rekommendationer
1
 från ERG (European Regulators Group) antas 

följande komponenter ingå i ett prisregleringsbeslut: 

- cost base;  
- accounting system;  
- price control method;  
- auditing process;  
- WACC calculation methodology; and  
- remedies imposed to SMP operators.  
 

                                                 

1
 ERG (06) 23 sid 3-4 samt ERG (09) 41 sid 6-7 
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Prisregleringen definieras sedan i prisregleringsbeslutet av ett urval ur följande 

komponenter: 

 
For the Cost base: (Kostnadsbasen) 
 
- HCA (Historical Cost Accounting) 
- CCA (Current Cost Accounting) 
- FL- HCA (Forward Looking - Historical Cost Accounting) 
- FL-CCA (Forward Looking - Current Cost Accounting) 
- Combinations 
- Other cost base methodologies that do not appear in the above definitions. 
 
For the Accounting System / Cost Model: (Redovisningsmodellen) 
 
- FDC (Fully Distributed Costs) 
- LRIC (Long Run Incremental costs) 
- LRAIC (Long Run Average Incremental costs) 
- SAC (Stand Alone Costs.) 
- EDC (Embedded Direct Costs) 
- Combination 
- Other 
- FL-LRIC 
- FL-LRAIC 
 
For the Price control method: (Priskontroll, Prissättning) 
 
- Price Cap  
- Retail Minus  
- Cost orientation/Cost accounting 
- Benchmarking  
- Other price methods that do not appear in the above definition  

 

ERG skiljer alltså på kostnadsbas, redovisningsmetod och priskontrollmodell. Deesutom 

sker en separat beräkning av WACC. 

Ur ERG:s sammanställning framgår således att man mycket väl kan tänka sig en 

framåtblickande kostnadsbas baserad på historiska kostnader, FL-HCA. 

I en rapport till Kommissionen från Andersen Business Consulting
2
 behandlas också 

frågan om historiska kostnader jämfört med framåtblickande kostnader. Konsulten pekar 

på problemet att historiskt kostnadsutfall inte speglar kostnaderna det år tjänsterna 

levereras och att FL-HCA är ett sätt att komma tillrätta med detta problem. I rapporten 

framgår också att FL-HCA (Forward-Looking costing based on Historical Cost 

Accounting) är en relativt vanlig metod för att fastställa kostnadsbas. Andersen noterar 

dock att en svaghet med prognostiserade kostnader är att dessa till stor del beror på vilka 

antagande som görs i en prognosmodell. Teracoms förslag till alternativ 

prisregleringsmodell tar dock hand om denna problematik. 

I en presentation från Anatel
3
 (Sydamerika) finns också stöd för FL-HCA för reglerade 

tjänster. 

                                                 

2
 Andersen Business Consulting. Study on the implementation of cost accounting methodologies and accounting 

separation by telecommunication operators with significant market power. Prepared for the European Commission, DG 
Information Society, Public Report, July 3, 2002. Se sid 15. 
3
 Anatel, Study Group 3 - Regional Group Latin America and Caribbean, March 14, 2012 
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I Storbritannien tillämpas en utformning av regleringen vad gäller utsändningstjänster för 

tv som nästan exakt replikerar principen i Teracoms förslag
4
. Kostnader prognostiseras för 

kommande år. Sedan görs en uppföljning så snart som möjligt, dock inte senare än 4 

månader efter årsskiftet, med en retroaktiv justering av debiterade priser (utan 

räntekompensation). Teracom har även talat med personer med bakgrund från OFCOM 

som inte kunnat se några legala hinder att införa modellen med beaktande av 

bakomliggande EU direktiv som också ligger till grund för e-komlagstiftningen i både 

Storbritannien och Sverige. 

“As soon as reasonably practical and no later than four (4) months after the end of the relevant 

Year, the Customer's share of actual Pass-Through Costs for the relevant Year ("Actual Pass-

Through Costs"), determined in accordance with Clause 9.13.(b) above, will be compared to the 

Forecast Pass-Through Costs for the relevant Year. Any overpayment or underpayment by the 

Customer shall be notified in writing by Arqiva. In the event of any overpayment by the Customer, 

Arqiva shall issue the Customer with a credit note to the value of any overpayment within thirty (30) 

days, save where no more Charges are due from the Customer to Arqiva, in which case Arqiva 

shall pay the amount within thirty (30) days. In the event of any underpayment, Arqiva shall issue 

an invoice to the Customer for this amount, such invoice being payable in accordance with the 

terms of this Agreement.” 

7.3.3 Val av prisregleringsmetod 

PTS har i beslutsförlaget konstaterat att det inte finns, eller kan förväntas uppstå någon 

konkurrens. PTS skriver att regleringens avsikt är uttryckligen att ge de grossistkunder som 

köper utsändning av nationell analog ljudradio från Teracom en så förmånlig situation som 

möjligt och undvika ”överprissättning” från Teracom. 

Som PTS också konstaterar, både i beslutsförslaget och i andra dokument, kan val av 

prisregleringsmodell ge mycket olika utfall för det reglerade priset. En reglerings-

myndighet har enligt ovan ett mycket brett spektrum av prisregleringsmodeller till sitt 

förfogande. Kombinationen av kostnadsbas, redovisningsmetod, priskontrollmodell och 

WACC beräkning, liksom den praktiska och detaljerade tillämpningen av varje 

delmoment, skiljer sig också mellan olika regleringsmyndigheter. 

PTS skriver vidare att det i vissa situationer kan finnas motiv till att utforma 

prisregleringen så att det skapas incitament till konkurrens, dvs. utveckling och 

parallelletablering av en konkurrerande infrastruktur och att då använda en 

framåtblickande prisreglering baserad på återanskaffningskostnader för utrustning och 

system. PTS bedömer dock att någon parallelletablering inte är realistisk och väljer att 

ålägga Teracom en skyldighet att tillämpa en FDC modell baserad på avskrivna värden för 

utrustning och system. 

En slutsats är att regleringsmyndigheten förväntar sig och skulle acceptera högre reglerade 

priser i en konkurrensutsatt situation jämfört med icke konkurrensutsatt situation. 

Teracom frågar sig varför det vore acceptabelt med en framåtblickande regleringsmodell, 

som leder till högre priser och ger utrymme för utveckling och nyinvesteringar i det fall en 

konkurrerande och parallell infrastruktur existerar och varför Teracom berövas denna 

                                                 

4
 Reference Offer for the provision of Transmission Services in respect of Ofcom's proposed award of a licence in the 600 

MHz frequency band. Arqiva. § 9.13.c 
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möjlighet i det fall en parallell infrastruktur inte existerar. Behovet av utveckling och 

nyinvesteringar är detsamma i båda fallen men förutsättningarna blir helt olika. 

Teracom frågar sig också hur detta harmonierar med e-komlagens inledande bestämmelser 

om internationell harmonisering och att åtgärder inte skall vara mer ingripande än vad som 

framstår som rimligt. 

PTS hänvisar till en rapport från Berec 2010 om hur broadcastingtjänster prisregleras i 14 

Europeiska länder. Av dessa använder 12 FDC som kostnadsmodell och 9 tillämpar en 

historisk kostnadsbas. Berecs rapport innehåller dock endast information på övergripande 

nivå och saknar mer detaljerade uppgifter. PTS noterar vidare att myndigheten skall beakta 

Europeisk harmonisering vid åläggande av skyldigheter. 

Teracom har låtit Cullen International göra en genomgång av gällande reglering av 

utsändningstjänster av TV i marknät inom EU27 plus Norge och Schweiz, 29 länder. Av 

denna framgår att 16 länder inte har någon reglering alls, 7 länder mindre ingripande 

prisreglering, i 5 länder används FDC-HCA men detaljerade uppgifter om tillämpning av 

kostnadsmodellen framgår ej av skyldighetsbesluten. PTS beslutsförslag med strikt 

tillämpning av FDC-HCA placerar således Sverige bland ett fåtal länder med mest 

ingripande prisreglering. 

I flera av de länder med mindre ingripande prisreglering av utsändningstjänster i marknät 

har regleringsmyndigheten visserligen ålagt det reglerade företaget att tillämpa en 

kostnadsorienterad prissättning baserad på FDC men använt återanskaffningsvärden (CCA) 

i en framåtblickande modell eller en kombination av HCA och CCA vid beräkning av 

kapitalbas. 

I Finland har FICORA föreslagit en ändring av nuvarande reglering av kopparaccess och 

utsändningstjänster av TV i marknätet till FDC-HCA från 2013 med ett förändrat 

prisregleringsbeslut som är mycket likt det som PTS föreslår för utsändning av nationell 

analog ljudradio i Sverige. Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland har dock avvisat 

regleringsförslaget för både kopparaccess och utsändning av TV i marknätet som oskäligt 

med motivering att hänsyn även måste tas till fullt avskrivna anläggningstillgångar som 

fortfarande är i bruk vid beräkning av skälig avkastning. I praktiken får man då en FDC-

CCA modell.  

En slutsats av ovanstående är att den svenska prisregleringen inte alls är harmoniserad med 

EU utan snarare hör till ett fåtal av de mest ingripande prisregleringsbesluten.  

7.3.4 Tillämpning av skyldigheten – FDC modellen 

FDC-HCA modellen har nu tillämpats för Teracoms redovisning av kostnader för 

reglerade tjänster sedan 2007. Teracom har lagt ner betydande resurser för att utveckla en 

kostnadsredovisningsmodell som svarar mot nuvarande skyldighetsbeslut. Redovisnings-

modellen har under åren också successivt utvecklats för att bli tydligare och ge en så 

rättvisande bild som möjligt av kostnader för de olika tjänster som Teracom producerar. 

Teracom har dock i tidigare samrådssvar pekat på de mycket stora olägenheter som 

nuvarande prisregleringsmodell leder till. Historiskt har Teracoms kunder betalat både för 

lite och för mycket för de tjänster som faktiskt levereras beroende på prisregleringens 

utformning med en prisbildning baserad på historiska kostnader och inte på vad som 

faktiskt levereras. Denna typ av felprissättning från tid till annan kommer att bestå om det 

nuvarande förslaget till skyldighetsbeslut skulle implementeras.  
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PTS skriver att: 

”Genom att använda en FDC-modell till faktiska historiska kostnader får den som ålagts en 

skyldighet att kostnadsorientera sin prissättning, ersättning för samtliga relevanta kostnader 

för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. En kund som köper den prisreglerade produkten 

kommer att betala vare sig mer eller mindre än de historiska kostnaderna för att ta fram 

produkten. Vid en förmögenhetsbevarande reglering tar därför värderingen av kapitalbasen 

hänsyn till att tillgångarna i företaget helt eller delvis är avskrivna. En prisreglering baserad 

på de historiska kostnaderna ger Teracom sålunda full täckning för de investeringar företaget 

gjort med hänsyn till behovet av en rimlig avkastning.” 

Teracom har upprepat påtalat att fakturering av en ny tjänst eller kostnader för 

investeringar och underhåll kommer att kunna göras först efter ett år efter det att leverans 

av tjänsten har påbörjats vid en strikt tillämpning PTS förslag. I praktiken påtvingar 

därmed PTS Teracom en fördröjd betalning för faktiskt levererade tjänster på mer än ett år 

genom regleringen. PTS har vidare menat att Teracom i avtal skall tillförsäkra sig 

betalningar även ett år efter det att en aktuell tjänst har upphört för att kompensera 

intäktsbortfall det första året. PTS har i detta sammanhang ingen grund för att dra 

slutsatsen eller att uttala sig om att det reglerade företaget alltid får full täckning för sina 

kostnader. Med strikt tillämpning av PTS förslag kommer dessutom betalningar ske i en ett 

år gammal prisnivå.  

Hela detta tänkesätt saknar verklighetsförankring och förutsätter en statisk och oföränderlig 

situation under lång tid. Det är ingen rimlig begäran att Teracom skall leverera och 

Teracoms kunder betala för fiktiva tjänster med ett års förskjutning i förhållande till 

verkligheten. Det är heller ingen rimlig begäran att Teracom skall tillhandahålla 

finansiering av tidsförskjutna betalningar eller ta betalt i föregående års prisnivå utan 

kompensation för detta i regleringsbeslutet. Det är vidare ingen rimlig begäran att Teracom 

skall ta risk i sin affärsverksamhet eftersom ett reglerat pris inte innehåller någon 

kompensation för denna. 

Även för Teracoms kunder finns en stor ekonomisk nackdel i en situation med minskande 

kostnader för Teracom. En kostnadsminskning kommer då inte att vidareföras förrän ett år 

senare än den verkliga och aktuella kostnadsminskningen med PTS modell (illustreras i 

figur 1 nedan). 

Teracom har vid flera tillfällen pekat på ett antal situationer där ett strikt historiskt 

perspektiv ger effekter på kostnadsutfall och prisbildning som Teracom inte anser vara 

skäliga och rimliga. Teracom har därvid föreslagit ett antal lösningar för att komma tillrätta 

med dessa utan att frångå grundtanken med FDC modellen. 

I kostnadsredovisningsmodellen redovisas fördelade kostnader för Teracoms produkter 

enligt följande: 

 Kapitalkostnader (kapitalbas x WACC) 

 Avskrivningar 

 Lönekostnader 

 Övriga kostnader 

PTS för ett mycket begränsat resonemang om hur skyldigheten att tillämpa FDC modellen 

skall implementeras. PTS fokuserar i sitt resonemang helt på kapitalkostnaderna och 

bortser från löne- och övriga kostnader. 
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Teracom har vid tidigare samrådssvar 2009 anlitat KPMG för att belysa de effekter som 

man måste ta hänsyn till för att en kostnadsorienterad prissättning skall ha avsedd funktion. 

Analysen upprepas inte i detta samrådssvar men finns tillgänglig i de samrådssvar som 

Teracom lämnat tidigare år. 

 

Figur 1 PTS Beslutsförslag 

 

Grunddefinitionen av kostnadsorienterad prissättning är att nettonuvärdet av de 

kassaflöden en tjänst genererar över tid skall vara noll. Om en kostnadsorienterad 

prissättning enligt FDC skall uppfylla kravet på att nettonuvärdet skall kunna bli noll krävs 

att följande villkor är uppfyllda 

• Kapitalkostnader och övriga kostnader inträffar samma år som intäkterna inträffar  

• Intäkterna täcker, varje givet år, kapitalkostnader och övriga kostnader 

• Regleringen börjar tillämpas vid samma tidpunkt som investeringarna görs 

Genom en strikt tillämpning priser baserade på historiska kostnader uppfylls inte 

ovanstående villkor. 

PTS för ett resonemang om att det historiska perspektivet vad gäller kapitalkostnader inte 

spelar någon roll eftersom Teracom antas investera ungefär lika mycket varje år och att 

kapitalkostnader och avskrivningar därigenom blir desamma oavsett om man utgår från ett 

historiskt värde eller det aktuella årets värde på den kapitalbas som ligger till grund för 

kapitalkostnadsberäkningen. Detta kan vara giltigt i sådant fall att regleringen avser en 

enda tjänst som inte förändras över tid. I ett fall med stora förändringar från tid till annan 

Samrådssvar 2 TV, Sept 2012, LB, fig 1

PTS beslutsförslag

Kalenderår

20162011 2012 2013 2014 2015

Kapitalkostnader

Avskrivningar

Lönekostnader

Övriga kostnader
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ning

Gransk-

ning

Pris =Utfall 2011 Pris =Utfall 2012 Pris =Utfall 2013

I förkommande fall korrektion efter granskning 

(endast för minskning av pris) 

Kapitalkostnader

Avskrivningar

Lönekostnader

Övriga kostnader

Redovis-

ning

Gransk-

ning

Pris =Utfall 2012 Pris =Utfall 2013 Pris =Utfall 2014

I förkommande fall korrektion efter granskning 

(endast för minskning av pris) 

För en ny tjänst som startas i början av 2012 har Teracom kostnader under hela 

2012 fram till redovisningsdatum 2013. Teracom börjar med beslutsförslaget få betalt 

först vid redovisningsdatum 2013 och har fått betalt för det första årets drift först vid 

redovisningsdatum 2014. Teracom betalar vidare kostnader i prisnivå 2013/2014 

med en kostnadsersättning som baserar sig på prisnivå 2012. Även det motsatt 

förhållandet råder. I det fall att Teracoms kostnader minskar får Teracoms kunder 

vänta på en sänkning av kostnaderna ett år. 
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och dessutom med investeringar som avser olika reglerade och icke reglerade tjänster blir 

situationen mer komplex. 

Om Teracom växelvis något år huvudsakligen investerar i underhåll av näten för 

landstäckande analog radio och kommande år huvudsakligen investerar i näten för digital 

tv blir kapitalkostnaden för Teracom AB varje år visserligen densamma men 

kostnadsutfallen för radio respektive tv kommer växelvis med ett års fördröjning att pendla 

kraftigt. Detta leder i sin tur till fördelningseffekter som ytterligare förstärker pendlingen 

av kostnadsutfall utan att det speglar någon märkbar förändring i levererade tjänster. 

I ett annat tänkt fall där Teracom under något kalenderår år genomför utbyggnad av en ny 

tjänst eller produkt eller genomför en större underhållsåtgärd och tjänsten/utbytt utrustning 

tas i bruk följande kalenderår så aktiveras investeringen i samband med detta vilket i sin 

tur leder till att kapitalkostnaden för den nya tjänsten med ett strikt historiskt perspektiv 

inte kommer att synas i kostnadsredovisningen förrän året efter att den nya 

tjänsten/utrustningen tagits i bruk. Det kan således då ta upp till två år efter att Teracom 

haft en större investeringskostnad innan regleringsmodellen visar något kostnadsutfall för 

denna. 

I beräkningen av WACC ingår som en del i ränteberäkningen en kompensation för 

förändrad prisnivå (inflation). Däremot tas ingen sådan hänsyn när historiska data för 

lönekostnader och övriga kostnader används som kostnadsunderlag för att fastställa 

reglerade priser. 

Om man för att tydliggöra problematiken antar att inflationen vore mycket hög och en 

tjänst levererades med helt oförändrad resursförbrukning år från år skulle det reglerade 

priset systematiskt underskatta de lönekostnader och övriga kostnader som Teracom 

faktiskt betalar med en faktor motsvarande prisnivåförändringar eller inflationen varje år. 

Ovanstående exempel är avsedda att belysa effekter som kan uppkomma vid en strikt 

teoretisk tillämpning av en FDC modell till faktiska historiska kostnader. 

FDC metoden används i viss utsträckning inom telekommarknaden för att prissätta olika 

typer accesstjänster. Ovanstående svårigheten uppstår inte på dessa marknader beroende 

dels på att marknaderna är tämligen oförändrade och stabila över tid och dels på att 

kostnader slås ut på ett stort antal förbindelser eller enheter. Om en förbindelse (=kund) 

kommer till eller faller bort ger ingen märkbar förändring av kostnadsutfallet och priser till 

andra kunder. Ej heller förväntas några betydande nyinvesteringar eller någon betydande 

teknisk utveckling på dessa marknader. Det historiska perspektivet blir då relevant även i 

”nutid” för att fastställa priser baserat på historiskt kostnadsutfall. 

Teracom invänder inte mot principen att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för de 

utsändningstjänster där en prisreglering kan motiveras. Däremot vill Teracom i det följande 

föreslå en förtydligad tillämpning av FDC-modellen som gör att kostnadsorienteringen och 

det historiska perspektivet bibehålles samtidigt som modellen blir tidsriktig och 

kostnadsriktig. 

Teracoms förslag till utvecklad modell 

Teracom har lagt ner betydande arbete på att ta fram en modell som avser att åstadkomma 

följande: 

 Teracom kommer att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning som säkerställer 

att den kund som köper prisreglerade produkter kommer att betala varken mer eller 
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mindre än de historiska och faktiska kostnaderna för dessa (vilket är en av 

utgångspunkterna i PTS regleringsbeslut). 

 Priset reflekterar de verkliga kostnader som Teracom faktiskt har för att leverera 

aktuell tjänst och baseras på historiskt utfall med tillägg av kända förändringar av 

tjänster och nät med tillägg av kompensation för prisnivåförändringar. 

 Ett pris kan lämnas till Teracoms kunder varje höst för kommande år vilket gör att 

både Teracoms kunder och Teracom kan utgå från rätt pris för levererade produkter 

för att på bästa sätt kunna planera och budgetera sina verksamheter. 

 Priset hålls som utgångspunkt konstant under löpande kalenderår men kan komma 

att ändras som resultat av tvistlösning, annan granskning eller som resultat av en 

överenskommelse mellan Teracom och kund. 

 Teracom lämnar kostnadsredovisning på samma sätt
5
 som i nuvarande 

skyldighetsbeslut till PTS för tillsyn. 

 I samband med inlämning av kostnadsredovisning görs också en avstämning av pris 

mot kostnadsutfall. 

 PTS tillsyn av priset är inte sammankopplad med den tidpunkt då Teracom skall 

lämna pris till sina kunder 

 Efter PTS tillsyn eller besked att PTS inte avser att genomföra sådan på inlämnad 

kostnadsredovisning görs en kreditering/debitering mot Teracoms kunder vilket då 

leder till att de kunder som köper reglerade tjänster av Teracom kommer att ha 

betalat rätt pris för de tjänster som har levererats. Prissättningen blir därmed både 

kostnadsbaserad, kostnadsriktig och tidsriktig. 

Teracoms modellförslag i förhållande till PTS förslag 

Teracom föreslår som utgångspunkt för en vidare diskussion följande alternativa 

utformning av skyldighetsbeslutet vad gäller prisreglering. Modellen skulle kunna 

karaktäriseras som FDC FL-HCA 

1. Teracom ska tillämpa kostnadsorienterad prissättning för sitt tillhandahållande av 

grossistprodukt för distribution av nationell analog ljudradio . 

2. Teracom ska årligen beräkna det kostnadsorienterade priset enligt följande: 

a. Kostnadsbasen ska beräknas enligt principer som används inom HCA familjen 

(Historical Cost Accounting and Forward Looking - Historical Cost Accounting)
6
. 

Kostnadsbasen ska därvid utgöras av faktiska (bokförda) historiska kostnader med 

en korrektion för förändringar i Teracoms utsändningsnät och tjänster samt en 

korrektion för ändrad prisnivå. Med historiska kostnader avses kostnader som 

operatören faktiskt har haft med beaktande av redan gjorda avskrivningar. 

b. Redovisning av kostnader ska göras enligt FDC-modellen (FDC – Fully 

Distributed Costs, fullt fördelade kostnader) 

c. Teracom ska i sin prissättning tillämpa ett kostnadsorienterat pris baserat på a) 

och b). 

3. Det kostnadsorienterade priset ska inkludera en rimlig avkastning på 

kapitalinvesteringen. Beräkningen av en rimlig avkastning på investerat kapital som 

                                                 

5
 Teracom har föreslagit att kostnadsredovisningen skall jämnas 30 april istället för 31 mars. 

6
 European Regulators Group, ERG Report, Regulatory Accounting in Practice, ERG (09) 41 sid 6-7 
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PTS tar fram ska baseras på den s.k. WACC-metoden (Weighted Average Cost of 

Capital) baserat på CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

4. Teracom ska, enligt de principer som fastställs i detta beslut, senast den 30 april varje 

år inkomma till PTS med kostnadsunderlag som visar att priset för tillträdet är 

kostnadsorienterat. Kostnadsunderlaget ska vara baserat på föregående års utfall. 

5. Senast den 30 april varje år ska Teracom stämma av det debiterade 

kostnadsorienterade priset föregående år mot det faktiska utfallet vid redovisning av 

kostnadsutfall den 30 april. Teracom ska därvid utan dröjsmål göra en retroaktiv 

justering av debiterade priser föregående år.  

6. Teracom ska på begäran göra en beskrivning av den i p.2 ålagda metoden tillgänglig 

för allmänheten. Av beskrivningen ska kostnadernas huvudkategorier och reglerna för 

kostnadsfördelningen framgå. 

Teracoms förslag till alternativ utformning ligger mycket nära PTS beslutsförslag. 

Skillnaden är att kunderna kommer att betala för de tjänster som faktiskt levereras och i en 

fortfarighet få ett korrekt kostnadsorienterat pris på reglerade tjänster ett år tidigare än de 

eljest skulle fått. 

 

Figur2. Förslag tillämpningsmodell 

 

Tvistlösning prognospris 

PTS har pekat på de svårigheter som skulle kunna uppstå i ett tvistlösningsärende när 

Teracoms priser är baserade på historiskt utfall plus en prognos. PTS befarar att man i en 

sådan situation inte skulle kunna förelägga Teracom att justera sina priser. 

Samrådssvar 2 TV, Sept 2012, LB, fig 2
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Om ett alternativt skyldighetsbeslut enligt Teracoms förslag implementeras skulle ett 

tvistlösningsbeslut vid var tid kunna baseras på ett av Teracom redovisat kostnadsutfall för 

senaste tolv månader plus en redovisning av de förändringar som Teracom planerar eller 

kan påvisa i tjänster och nät. Det finns således ingen bindning till just ett årligt tillfälle när 

Teracom lämnar ordinarie kostnadsredovisning. Ett tvistlösningsbeslut skulle därvid kunna 

fastställa att PTS granskning ger vid handen att Teracoms prognospris är korrekt. I det fall 

en avvikelse kan konstateras kan PTS förelägga Teracom att justera prognospriset genom 

ett föreläggande. 

Teracom vill också framhålla att ”kända förändringar” i näten huvudsakligen kan förväntas 

avse introduktion av nya tjänster eller förändringar av näten t.ex. vid migrering till 

modernare teknik eller vid regulatoriskt tvingande förändringar under enstaka år. 

Efter kalenderårets slut och i samband med att Teracom lämnar sin normala 

kostnadsredovisning den 30 april sker sedan en slutlig avstämning av faktiskt 

kostnadsutfall mot debiterade priser med en retroaktiv justering i det fall avvikelser kan 

konstateras. 

Kombination av Kostnadsbas, Redovisningsmetod samt Prisreglering 

Av ovanstående och referat material kan man konstatera att det finns ett flertal möjligheter 

för en regleringsmyndighet att kombinera kostnadsbas, redovisningsmetod samt 

prisregleringsmetod och att flera kombinationer är allmänt använda. 

Teracom anser att den modell som beskrivits i detta och mer utförligt i tidigare ingivna 

samrådssvar skulle få en starkt klargörande effekt på hur det skyldighetsbeslut som PTS 

riktar mot Teracom skall tillämpas i praktiken. Den grundläggande principen i PTS 

beslutsförslag kvarstår men ett tydligare skyldighetsbeslut skulle bli både 

kostnadsorienterat, kostnadsriktigt och tidsriktigt med avseende på de tjänster Teracom 

levererar och de priser Teracom tillämpar för reglerade produkter. I en tillbakablick skulle 

den föreslagna modellen inte varit till nackdel för Teracoms kunder, snarare tvärtom. 

Slutsats 

PTS har i sitt andra och reviderade beslutsförslag för ”Grossistmarknaden för fri-tv via 

marknät” invänt att Teracoms modell skulle vara otydlig och oförutsägbar. Teracom vill 

hävda motsatsen. Det går att förklara och förstå vilken tjänst som levereras och att priset 

motsvarar Teracoms kostnader för att leverera denna. Principen används bland annat i 

Storbritannien och anses där vara rimlig, skälig, lätt att förstå och dessutom ha stöd i 

lagstiftningen. Teracom kan heller inte se de befarade svårigheterna att utöva tillsyn. Såvitt 

Teracom kan förstå borde det snarare bli lättare att utöva tillsyn. 

Under avsnitt 7.3 ovan beskrivs ett brett spektrum av prisregleringsmetoder direkt hämtat 

från ERG:s rekommendationer. Det vore märkligt om regleringsmyndigheternas egna 

samarbetsorgan i sina rekommendationer och sammanställningar skulle ge exempel på 

komponenter i skyldighetsbeslut som inte skulle vara förenliga med praxis och gällande 

EU direktiv.  

Utjämning av pris över tid (Deferred income accounting) 

Teracom vill också på samma sätt som för ”Grossistmarknaden för fri-tv” föreslå att 

regleringsbeslutet kompletteras med en möjlighet att kunna utjämna pris över tid genom att 

tillämpa s.k. ”Deferred Income Accounting”. 
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Vid vare teknikskifte eller vid varje introduktion av ny teknik tar det tid innan det finns en 

marknad och betalningsvilja för den nya tekniken. En stor initial investering kan således 

inte förväntas generera intäkter motsvarande ett ”reglerat pris” på kort sikt. Med en FDC 

reglering kommer då initiala ”förluster” inte att kunna återvinnas. 

PTS anser att en alternativ avskrivningsmodell, där Teracom istället för linjär avskrivning, 

över tid kan tillämpa en annuitetsmodell i syfte att jämna ut kapitalkostnaderna över tid är 

förenlig med det föreslagna skyldighetsbeslutet. Detta löser en del av Teracoms problem 

men adresserar inte situationen att Teracom vid introduktion av en ny tjänst av 

marknadsskäl måste acceptera initialt låga betalningar från Teracoms kunder och initiala 

förluster innan tjänsten har nått någon penetration på marknaden. Även med en 

annuitetsmodell erhåller Teracom inte kompensation för tidiga förluster även om det 

ackumulerade resultatet med en annuitetsmodell blir mindre negativt än med en linjär 

modell. Förutom detta finns också fulla lönekostnader och övriga kostnader även under en 

introduktionstid som Teracom inte kan få betalt för och ej heller återvinna i ett senare 

skede. 

Teracom föreslår därför att en möjlighet införs att utjämna priser över tid. Detta kan också 

jämställas med en möjlighet att införa en betalningsplan vid introduktion av nya tjänster. 

Ett villkor kan vara att den ackumulerade betalningen inte överstiger vad som varit fallet 

om ett reglerat pris tillämpats från det att tjänsten introducerades. Teracom kan inte se 

några betydande problem att skapa en korrekt uppföljning av betalningsprofilen i det fall 

att en möjlighet till fördröjda betalningar införs. Den kommer heller inte bryta mot det 

föreslagna skyldighetsbeslutet och principen om ett kostnadsorienterat pris. Betalningarna 

kommer bara att ha en annan fördelning över tid. 

”The use of a deferred payment model is considered one of the more common sales and marketing tools used 

by many companies. Essentially, the underlying concept is to buy now and pay later. When a consumer is 

unable to pay for the purchase today, but has a reasonable expectation of being able to provide payment in 

full by an agreed upon date in the future, the process of assuming deferred debt simply makes sense.”
7
 

7.4 Särredovisningsskyldighet 

Teracom invänder inte mot särredovisningsskyldigheten men utgår från att den nivån på 

den kostnadsredovisningsmodell som används idag och som redovisar hela Teracoms 

verksamhet kommer att vara tillfyllest för att tillgodose särredovisningsskyldigheten. 

                                                 

7
 Källa: wiseGEEK 


