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Känslighetsanalys - kostnadstäckning vid 
tillämpning av kostnadsresultat från HY 
10.1  

I arbetet med det kommande skyldighetsbeslutet för samtrafik har frågan om 
kostnadstäckning aktualiserats i och med att PTS har för avsikt att använda 
kostnadsresultat från hybridmodell (HY) version 10.1, som priser för den 
kommande regleringsperioden 2016-2019. 

Detta innebär att PTS inte har för avsikt att uppdatera modellen med 
förändrade volymer eller accesser utan att även fortsättningsvis använda 
kostnadsresultaten från HY 10.1 för den kommande regleringsperioden.  

För att kunna bedöma om hybridmodellen kommer att ge kostnadstäckning är 
det därför motiverat att undersöka hybridmodellen (HY 10.1) för att kunna 
identifiera vilka delkostnader som kostnadsresultaten för originering och 
terminering huvudsakligen består av. Något förenklat består den av två delar, 
dels kostnader för kärnnätet (core services) vilka står för 69 % av 
kostnadsresultatet, dels ett påslag för kommersiella kostnader som inte är 
nätrelaterade. Dessa är nödvändiga för att kunna realisera skyldigheterna och 
står för 31 % av kostnadsresultatet samt 1 % som är ett påslag för eventuella 
kundförluster.  

Pristrenden för hårdvarukostnader sjunker med 5 % per år enligt HY 10.1 och 
när det gäller utvecklingen av de kommersiella kostnaderna antar PTS att de 
utvecklas i linje med KPI, vilket för 2014 och 2015 visar på en minskning med  
-0,2 % respektive en ökning på 0,1 %.  

Baserat på en analys av HY 10.1 är det möjligt att klarlägga fördelningen av 
kostnadsposterna vilket gör det möjligt att göra en sammanlagd viktning av den 
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förväntade kostnadsutvecklingen. I och med att teknikkostnaderna enligt HY 
10.1 minskar med 5 % per år samtidigt som de uppskattningsvis står för två 
tredjedelar av kostnaderna (och de kommersiella kostnaderna som står för en 
tredjedel minskat med 0,1 %) innebär det att för perioden 2014-2015 blir den 
sammanlagda kostnadsförändringen -5.8 %.  

Detta innebär att de modellerade kostnaderna har minskat med 5,8 % och att 
kostnadsresultaten därmed ger kostnadstäckning. Detta påstående är baserat på 
att inga justeringar av volymer har gjorts i modellen. 

Beräknat för hela regleringsperioden fram till och med 2019 och med 
antaganden om prisutveckling enligt Riksbankens inflationsmål på 2 % för 
marknadskostnaderna, samtidigt som teknikkostnaderna minskar med 5 % per 
år och med en oförändrad OPEX (Operational Expenses)blir den totala 
pristrenden för perioden 2014-2019 -15 %, se tabell i bilaga. 

För den kommande regleringsperioden innebär det att så länge inte KPI ökar 
med mer än 5 % per år kommer HY 10.1 kunna ge kostnadstäckning. Med 
hänsyn till att teknikkostnaderna står för två tredjedelar av kostnaderna skulle 
dock ökningen även kunna vara större och ändå ge kostnadstäckning. 

När det gäller avkastning på investerat kapital anger kalkylräntan nivån på 
avkastningen. Avseende kostnadsresultaten för terminering och originering i 
HY 10.1 är det investeringen i hårdvara för kärnnätet (core) som generar 
avkastning. Av kostnadsresultatet är två tredjedelar hårdvarukostnader, 
motsvarande 0,45 öre per minut för terminering i enkelsegment och av det 
beloppet är en avkastning på 0,06 öre inkluderat.  

För att illustrera hur kostnadsresultaten skulle påverkas av en förändrad 
kalkylränta (och alla andra parametrar oförändrade) till 7,0 % skulle det ge en 
sänkning av kostnadsresultatet med 0,6 % medan en höjning av kalkylräntan till 
8,0 % skulle leda till en ökning av kostnadsresultatet med 0,5 %. Med hänsyn 
till att PTS använder två decimaler för öre ger dock den mindre justeringen av 
kalkylräntan ingen förändring av kostnadsresultatet. Den nuvarande 
kalkylräntan återspeglar marknadsförhållandena väl och säkerställer en rimlig 
avkastning på investerat kapital.  

Slutsats 

Sammantaget visar analysen ovan följande. Det grundläggande resonemanget är 
baserat på antagandet att modellen hålls oförändrad för den kommande 
regleringsperioden. Utifrån detta antagande ger HY 10.1 kostnadstäckning. 
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Utvecklingen av trafikvolymerna på marknaden1 visar dock på en nedåtgående 
trend och i det fall kostnaderna skulle vara oförändrade borde därmed 
kostnadsresultaten stiga. Samtidigt är det då möjligt att anpassa utrustningen 
och även minska utrustningen, vilket leder till sänkta kostnader som kan 
kompensera för fallande volymer av fasta samtalstjänster.  

Sammantaget gör det att PTS bedömer att resultaten från hybridmodell version 
10.1 även fortsatt är kostnadsorienterade. PTS bedömer även att HY 10.1 
fortsatt ger kostnadstäckning för reglerade priser för fast samtalsterminering 
och fast samtalsoriginering för den kommande regleringsperioden. 

 

Bilaga – beräkningar 

 

 

Källa: HY 10.1 

                                                 

1 Det totala antalet utgående trafikminuter för fasta samtalstjänster minskade med 9,6 % 2014 jämfört med 
2013 och under första halvåret 2015 minskade antalet utgående trafikminuter med 12,5 %. Källa, Svensk 
telemarknad halvår 2015. 

Samtrafik Kostnader 

Kostnadsfördelning fördelning Pristrend 

Teknikkostnader HY 10.1 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e

2014-

2019e

Viktad 

pristrend

Core TDM media gateway 27% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -30% -0,08

Mediagate way Opex 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00

Core IMS 31% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -30% -0,09

Core IMS Opex 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00

Andel teknikkostnader 69%

Marknadskostnader

Grossistkostnader 15% -0,2% 0,1% 2% 2% 2% 2% 8% 0,01

Fakturering och billing 7% -0,2% 0,1% 2% 2% 2% 2% 8% 0,01

Stödsystem 5% -0,2% 0,1% 2% 2% 2% 2% 8% 0,00

Anmälningsavgift 2% -0,2% 0,1% 2% 2% 2% 2% 8% 0,00

Beredskapsavgift 2% -0,2% 0,1% 2% 2% 2% 2% 8% 0,00

Kreditförsluster 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00

Andel marknadskostnader 31%

Total 

pristrend -15%


