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Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet – förslag 

till principer för modellens utformning, 

modellreferensdokument 

Att ha möjlighet att fastställa en kostnad för tillträde till infrastruktur är viktigt 
för PTS i arbetet med att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens på 
marknaden för elektronisk kommunikation. PTS behöver därför ha tillgång till 
effektiva verktyg för denna uppgift.  

När marknaden utvecklas och de regulatoriska förutsättningarna förändras ställs 
nya krav som behöver mötas. Ett exempel är nya rekommendationer från EU 
som innebär vissa förändringar kring hur kostnadsberäkning ska gå till. En av 
dessa förändringar gäller hur kostnader för återanvändbara tillgångar i 
anläggningsinfrastruktur ska kostnadsberäknas. 

Mot denna bakgrund har PTS påbörjat arbetet med att ta fram en ny 
kalkylmodell för det fasta nätet. Denna ska ersätta nuvarande hybridmodell 
(10.1). 

För stöd i framtagande av den nya modellen har PTS upphandlat extern 
kompetens från TERA Consultants.  

Samrådets syfte och omfattning 

Det första steget i processen med att ta fram en kalkylmodell är att utforma de 
grundläggande principerna för modellen, vilka beskrivs i 
modellreferensdokumentet (MRD), riktlinjer för framtagande av kalkylmodell – 
BULRIC. 

Utifrån dessa principer konstrueras sedan kalkylmodellen som beräknar 
kostnaden för de grossistprodukter som ska tillhandahållas i enlighet med en 
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kostnadsorienterad prissättning. I MRD beskrivs exempelvis nätets utbredning, 
vilka produkter som kostnadsberäknas i kalkylmodellen, vad som är modern 
teknik i olika delar av nätet, principer för fördelning av kostnader, etc. 

PTS publicerar idag ett förslag till MRD för den nya kalkylmodellen. Syftet med 
samrådet är att inhämta synpunkter från marknadens aktörer och andra berörda 
parter angående PTS förslag till MRD. PTS kommer därefter att göra en samlad 
bedömning av inkomna synpunkter och överväga eventuella förändringar av 
dokumentet innan en slutlig MRD fastställs.  

För tydlighetens skull vill PTS poängtera att samrådet inte omfattar 
prisregleringen som sådan, dvs. valet att använda en LRIC-metod för att 
fastställa en kostnadsorienterad prissättning eller inte. Samrådet handlar heller 
inte om vilka produkter som i så fall ska omfattas av sådan prisreglering. Vägval 
av sådan karaktär fastställs av PTS i skyldighetsbeslut i särskild ordning. 

Till samrådet fogas också en sammanställning av hur principerna som nu gäller 
för hybridmodellen förhåller sig gentemot de principer som föreslås i den i 
detta samråd aktuella MRD.  

Konsekvenser för marknad 3 a 

PTS fattade den 19 februari 2015 beslut om att lätta prisregleringen på fiber den 
1 december 2016 under förutsättning att Telia Company AB vid samma 
tidpunkt tillämpar en icke-diskriminering enligt principen om EoI.   

Det finns i dagsläget inget som talar för att Telia Company AB inte kommer att 
ha infört EoI vid denna tidpunkt och PTS bedömning i denna fråga står 
därmed fast. Av beslutet framgick även att PTS senast den 31 december 2016 
ska ha implementerat en nedifrån-och-uppkalkylmodell (BULRIC+) i enlighet 
med EU-kommissionens rekommendation från 2013.  

PTS kommer dock inte att ha någon sådan modell på plats den 31 december, 
vilket innebär att PTS inte kommer att fatta några nya skyldighetsbeslut 
(innefattande nya priser) under 2016. Priserna i gällande beslut kommer således 
att gälla fram till dess att den nya kalkylmodellen med nya kostnadsresultat har 
tagits fram.  

Frågor som kan vara utgångspunkt för samrådssvaren 

PTS välkomnar alla synpunkter på föreslagen MRD. Det som är särskilt 
relevant att få synpunkter på är de föreslagna principer som utgör 
grundantagandena i uppbyggnaden av en ny kalkylmodell.  
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PTS har tagit fram ett dokument med en redovisning av hur kriterierna i MRP 
rev C reflekteras i nu föreslagen MRD. Detta dokument är inte föremål för 
samråd utan enbart till för att underlätta förståelsen av den föreslagna MRD:n. 

Inbjudan till att lämna skriftliga synpunkter 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till reviderad MRD kan göra det 
skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast onsdagen den 31 
augusti 2016.  

Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida. Om ni anser att era synpunkter 
innehåller 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 hemsida. 

Om du har några frågor med anledning av samrådet, vänligen maila 
prisreglering@pts.se eller kontakta Louise Steengrafe 08-678 57 93 
louise.steengrafe@pts.se med undantag för veckorna 26, 28-31 då kontakt kan 
tas med Christian Blomberg 08-678 57 53 christian.blomberg@pts.se     
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