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Varför ändrar vi modell?

• Ny rekommendation från EU ställer förändrade krav på hur 
kostnadsberäkning ska gå till. Det innebär att PTS måste ta 
fram en ny kalkylmodell, som ska implementeras senast den 
31 december 2016. 

• Den senaste revideringen av kalkylmodellen genomfördes 
2011. Det är alltså dags nu!

• En snabb marknadsutveckling ställer nya krav på alla våra 
regleringsverktyg.



Marknadsutvecklingen 

1. Fler fiber- än kopparabonnemang – skillnaden ökar.

2. Efterfrågan på hög kapacitet stiger och stiger.

3. Koppar och fiber växer ifrån varandra.

4. Konkurrenssituationen för fiberanslutningar skiljer sig över 
landet – mot lokala marknader?

5. Fast samtrafik är allt mindre relevant.



Kapacitet blir allt viktigare



Nationell fibermarknad?



Fast samtrafik mindre relevant



Aktuella SMP-beslut om 
bredbandsmarknaderna

• Den 19 februari beslutades om avreglering av marknad 3b –
för närvarande alltså inget behov av reglerade tillträdespriser på denna marknad.

• Samma dag beslutades att den kostnadsorienterade 
prisregleringen på marknad 3a ska lyftas den 1 december 
2016 –
givet att SMP-operatören vidtar ett antal åtgärder så att s.k. EOI (eng. Equivalence of Input) 

kan införas. Liksom att det finns ett s.k. ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT) på plats. 



Ökad förutsägbarhet och transparens

Nuvarande modell

• Hybridmodell

• Sammanvägning av 
TD- och BU-modellering

• Komplex

• Hög detaljeringsgrad

Ny modell (fr.o.m. 31 dec 2016)

• Översiktlig, transparent och 
förutsägbar 

• Fastställer pris på koppar

• Fiberpris används om EOI/ERT 
inte fungerar

• Principer som i framtiden skulle 
kunna tillämpas för olika 
geografiska områden



 Grävschakt & kanalisation 
i accessnätet

Kabel i accessnätet

Aktiv utrustning 
accessnätet

Lokalkostnader

Nätövergripande 
utrustning

Personalkostnader 
etc

Icke-nätrelaterade 
kostnader

Sålda 
fiberförbindelser

LLUB

FTR

Bitström

PTS hämtar data
från SMP-
operatören 

(TD)

BU-
modellering

Konceptuell kalkylmodell

Tjänstespecifik 
utrustning

Grossisttjänstrelater
ade kostnader

52 %

27 %

21 %

Grävschakt & 
kanalisation i corenätet

Kabel i corenätet

Aktiv utrustning 
corenätet

80 %

20 %



Sammanfattning

• Marknaderna förändras; koppar och fiber växer ifrån 
varandra, fast samtrafik spelar mindre roll

• Regleringen förändras; KOM rekommenderar allt färre 
marknader, PTS har avreglerat marknad 3b 

• Rekommendationen stipulerar regulatorisk stabilitet

 Detta summerar i en enklare modell som innebär ett ökat 
fokus på förutsägbarhet och transparens

• Modellen ska vara anpassningsbar och hållbar över tid



Vad händer härnäst?

• Vi får in era synpunkter på detta underlag

• Vi arbetar på mer konkret förslag av modell 

• Ett första formellt samråd med marknaden planeras ske 
under första halvan av 2016



Synpunkter

• Vi vill gärna få in era synpunkter skriftligt senast 30 oktober 
till prisreglering@pts.se

• Detta underlag finns att läsa på pts.se/kalkylarbetefasta 
under rubriken Pågående arbete



Frågor?


