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Kostnadsresultat för fast samtrafik i 
samband med nya skyldighetsbeslut 

Från och med att de nya skyldighetsbesluten1 för fast samtrafik träder i kraft 
kommer kostnadsresultaten för samtalsterminering att baseras på långsiktiga 
trafikrelaterade särkostnader för en effektiv operatör som använder sig av 
modern teknik. Därmed får inte samkostnader ingå i kostnadsunderlaget för 
terminering. Vid beräkning av kostnadsresultat för samtalsoriginering får 
kostnadsunderlaget för originering inte inkludera sådana samkostnader som 
annars hade varit hänförliga till samtalstermineringstjänster. 
Detta är i linje med den prisreglering som anges i de nya skyldighetsbesluten. 
De samkostnader i hybridmodellen som tidigare fördelats till terminering 
omfördelas inte. 
 
Detta dokument visar kostnadsresultat för fast samtrafik från hybridmodell 
version 9.2. Hybridmodell version 9.2 är en justering av hybridmodellen från 
version 9.12. I version 9.2 har kostnadsresultat för fast samtalsoriginering och 
fast samtalsterminering ändrats3, vilket är de enda ändringarna jämfört med 
version 9.1.  

Det bör understrykas att dessa resultat inte är priser. Kostnadsresultaten är 
angivna i svenska kronor om inte annat anges (se tabell 1,1). 

I tabellen nedan framgår kostnadsresultat för fast samtrafik avseende 2013. 
Kostnadsresultaten kommer att börja gälla då PTS skyldighetsbeslut med dnr 

                                                 

1 Fast samtalsoriginering (marknad 2), dnr: 11-6823 och fast samtalsterminering (marknad 3), dnr: 11-6827 
2 Kostnadsresultat från hybridmodell v.9.1 notifierades till EU-kommissionen 2012-10-25. 
3 Se tabell 1.1 ”Nätsegment (öre per minut)” 
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11-6823 samt 11-6827 träder i kraft och till och med den 31 december 2013.  
 

 
 
 
 

1 Samtrafik 

1,1 Nätsegement (öre per minut) 2013 
Originering enkelsegment 2,08 
Originering dubbelsegment 2,60 
Terminering enkelsegment 1,24 
Terminering dubbelsegment 1,68 

1,2 Andra tjänster Engångsavgift Årlig avgift 
Regional anslutningspunkt 54 799 16 552 
Anslutningskapacitet 5 202 513 


