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Samråd om reviderad kalkylmodell och 
uppdaterad kalkylränta (WACC) för 
mobilnät 

PTS har i enlighet med myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-
metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning, senast ändrad 
genom PTSFS 2013:2, sett över behovet av en revidering av den mobila 
kalkylmodellen, och funnit att ett sådant behov föreligger. 

PTS samråder nu med marknaden ett förslag till reviderad kalkylmodell för 
mobilnät samt förslag till uppdaterad kalkylränta (WACC). Revideringen 
innefattar justering av trafikvolymer, införande av VoLTE, fördelningen av 
taltrafikvolymer på olika teknologier, aktualisering av spektrumanvändning, 
översyn av kostnadsdata för utrustning och dess kostnadstrender, aktuell 
befolkning i Sverige och dess fördelning på Sveriges kommuner. Kalkylräntan 
(WACC) aktualiseras utgående från senast tillgängliga marknadsdata.  

Då kommande SMP-beslut för marknaden för mobil samtalsterminering 
(marknad 2) innehåller pris som anges i beslutet (Pris i Beslut) och som ska 
gälla under minst tre år, beräknas termineringsnivåerna utgående från aktuell 
data och i vissa fall från prognoser som sträcker sig fram till år 2020. 

Modellens resultat uppräknas från 2010 till 2016 med statistik för inflation från 
SCB och därefter med medianprognosen för KPI från 24 banker hämtad från 
Bloomberg för åren 2016-2018. 

Utöver ovanstående förändringar i modellen har den också gjorts mer 
användarvänlig. 

Samrådet pågår fram till och med den 29 februari 2016. 
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Pris i beslut medför att trafikvolymer prognosticeras fram 
till år 2020 

För att termineringsnivåerna som ska anges för SMP-beslutets hela period ska 
följa marknadssituationens utveckling så väl som möjligt, inför PTS en 
prognosperiod till år 2020 för trafikvolymutvecklingen. 

VoLTE införs och påverkar taltrafikvolymfördelningen 

Från och med år 2016 kommer en växande andel av taltrafiken att hanteras med 
LTE-teknik då VoLTE (Voice over LTE) lanseras på marknaden. PTS 
prognosticerar att VoLTE kommer att bli den dominerande taltrafikteknologin 
till år 2020. Kalkylmodellen har därför anpassats till detta och en förändrad 
fördelning av taltrafikvolymer där framför allt andelen GSM fortsätter att 
minska. 

Ny datatrafikvolymfördelning mellan 2G, 3G och 4G 

Datatrafikvolymfördelningen mellan 2G, 3G och 4G har justerats utgående från 
information från operatörerna och prognosticeras fram till år 2020. 

Ny befolkningstäckning för 3G och 4G 

Befolkningstäckning för 3G och 4G har justerats utgående från information 
från operatörerna och prognosticeras fram till år 2020. 

Spektrumfördelningen justeras till aktuell användning 

Utgående från tillgänglig information justerar PTS fördelningen av spektrum på 
olika teknologier efter den förändring som har skett på marknaden och den 
förändring som förväntas ske allteftersom trafikvolymer för de olika 
teknologierna utvecklas. 

Kostnadsdata för utrustningen har setts över 

PTS har sett över att kostnaderna för nätutrustning är i harmoni med de nivåer 
och kostnadstrender som har gällt sedan år 2011. 

Befolkningsdata har aktualiserats 

Den senaste befolkningsstatistiken från SCB för kommunerna har införts i 
modellen. 

Mer användarvänlig modell 

PTS har infört en rad förändringar i modellen som gör den mer användarvänlig. 
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Kalkylränta 

PTS publicerar idag en separat rapport1 inom samrådet som presenterar en 
uppdaterad kalkylränta, vilken används i beräkningen av kostnadsorienterade 
priser för mobil samtalsterminering. Rapporten redovisar hur PTS beräknar 
kalkylräntan där sex faktorer ingår: riskfri ränta, skuldsättningsgrad, 
kreditriskpremie, skatt, aktiemarknadsriskpremie och beta. Den sammantagna 
beräkningen innebär att PTS föreslår att den nominella kalkylräntan sänks till 
7,3 % från 7,8 %. 

Kostnadsresultat för kommande SMP-perioden från den 1 
juli 2016  

Eftersom det kommande SMP-beslutet ska innehålla pris i beslut så kommer 
termineringsnivåerna att bestämmas av kalkylmodellen för perioderna enligt 
tabellen nedan där de preliminära resultaten är angivna. 

Period Preliminär nivå (öre) 

1 juli 2016 – 30 juni 2017 5,73 

1 juli 2017 – 30 juni 2018 5,18 

1 juli 2018 –  4,44 

Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnadsresultat för helåren 2016 – 
2017, 2017 – 2018 respektive 2018 – 2019.  

Eftersom kostnadsresultaten i kalkylmodellen är uttryckta i 2010 års 
penningvärde har en uppräkning gjorts för faktisk inflation för åren 2011 – 
2015 och prognosticerad inflation för åren 2016 - 2018.  

Förändringen i de preliminära kostnadsresultaten kommer huvudsakligen från 
införandet av VoLTE och de taltrafikvolymfördelningsförändringar som 
prognosticeras inträffa under perioden 2016 – 2020. 

  

                                                 

1 PTS-ER-2016:5 Samråd om kalkylräntan för mobila nät – en uppdatering 
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Samrådet 

Synpunkter kan fram till den 29 februari 2016 skickas till 
mattias.wellander@pts.se. 

Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. 

Om synpunkterna anses innehålla uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen 
markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om 
sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter 
som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats. 

Om du har några frågor med anledning av samrådet, vänligen kontakta  
Mattias Wellander, telefon 08 678 58 75, e-post: mattias.wellander@pts.se 
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