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 Datum Vår referens  

 2017-07-13 Dnr: 16-11314   

    

  

 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Beslut om avskrivning  

Part 

Teracom AB, Organisationsnummer: 556441-5098 
Box 30150, 104 25 Stockholm 

Saken 

Tillsynsärende angående huruvida Teracom AB (”Teracom”) följer ålagd 
prisskyldighet bl.a. med avseende på om Teracom fördelar kostnaderna korrekt 
mellan reglerade och icke reglerade produkter, nu fråga om avskrivning.  

______________________________ 

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund 

PTS har i Beslut om grossistmarknaden för fri-tv via marknät (dnr 11-9384) 
och Beslut om grossistmarknaden för nationell analog ljudradio via marknätet 
(dnr 12-170), ”Skyldighetsbesluten”. ålagt Teracom skyldighet att tillämpa pris 
baserat på kostnadstäckning.  

PTS har i sin tillsynsplan för år 2016 fastslagit att tillsyn av huruvida Teracom 
följer sina skyldigheter ska ske under året. Ärendet inleddes i slutet av oktober 
2016 som ett egeninitierat tillsynsärende i enlighet med vad som förutskickades 
i PTS tillsynsplan.  
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PTS utredning  

Inom ramen för detta tillsynsärende har utretts huruvida de priser Teracom 
tillämpar och den fördelning Teracom gör mellan reglerade och icke reglerade 
produkter följer Skyldighetsbesluten.  

I tillsynsärendet har dels en övergripande kontroll skett av 
kostnadsredovisningen dels har en ingående granskning av kostnadsslaget 
administration genomförts. Det har inte fullt ut varit möjligt att jämföra 
kostnadsslaget administration med tidigare år på grund av Teracoms 
omorganisation och den omfördelning mellan de organisatoriska enheterna som 
blev följden av omorganisationen. För att kunna följa kostnadernas utveckling 
och avgöra huruvida kostnadsredovisningen och kostnadsfördelningen följer 
ålagda skyldigheter bedömde PTS att detta kostnadsslag behövde granskas mer 
ingående. PTS har för denna ingående granskning anlitat revisionsbyrån EY. 
Varken vid den övergripande kontrollen eller den ingående granskningen har 
det framkommit någon omständighet som utgör skäl att erinra mot Teracoms 
kostnadsredovisning eller kostnadsfördelning. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS ska enligt 7 kap. 4 § LEK underrätta den som omfattas av lagen eller 
skyldighetsbeslutet om misstanke föreligger att denne inte efterlever lagen eller 
de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. Enligt 7 kap. 5 § får PTS meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske 
omedelbart eller inom skälig tid.  

Skyldighet 3 i Skyldighetsbesluten stadgar följande gällande prisregleringen:1 

 
1. Teracom ska tillämpa kostnadsorienterad prissättning för sitt 

tillhandahållande av grossistprodukt för distribution av fri-tv enligt 
skyldighet 1.  

2. Teracom ska beräkna det kostnadsorienterade priset enligt punkten 1 i 
enlighet med den så kallade FDC-metoden (FDC – Fully Distributed 
Cost, fullt fördelade kostnader), till faktiska (bokförda) historiska 
kostnader. Med historiska kostnader avses kostnader som Teracom 
faktiskt har haft efter avdrag för redan gjorda avskrivningar.  

3. Teracom får i det kostnadsorienterade priset inkludera en rimlig 
avkastning på kapitalinvesteringen med en procentsats som beräknas 

                                                 

1 Skyldighet 3 i båda Skyldighetsbesluten (fri-tv och analog ljudradio) är identiskt utformade och därför 
återges endast beslutstexten gällande fri-tv (dnr 11-9384) i detta avskrivningsbeslut. 

https://lagen.nu/2003:389#K7P4


 3(3) 

 

 

  

Post- och telestyrelsen 3 

 

av PTS baserat på den s.k. WACC-metoden (Weighted Average Cost 
of Capital) baserat på CAPM (Capital Asset Pricing Model).  

4. Teracom ska, enligt de principer som fastställs i detta beslut, senast 
den 30 april varje år inkomma till PTS med kostnadsunderlag som 
möjliggör för PTS att avgöra om priset för tillträdet är 
kostnadsorienterat. Kostnadsunderlaget ska vara baserat på 
föregående års utfall.  

5. Teracom ska göra en beskrivning av den i punkten 2 ålagda metoden 
tillgänglig för allmänheten. Av beskrivningen ska kostnadernas 
huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen framgå.  

 
PTS har ålagt Teracom dessa skyldigheter med stöd av 4 kap. 4, 11 och 12 §§ 
LEK.  
 

PTS bedömning 

Den utförda tillsynen visar att Teracom för bokföringsåret 2015 följer de i 
Skyldighetsbesluten ålagda skyldigheterna. 

Ytterligare tillsyn anses därför inte nödvändig och ärendet avskrivs från vidare 
handläggning. 

____________________________________________________________ 

Beslutet har fattats av enhetschef Marielle Sjögren. Föredragande har varit jurist 
Anna-Lena Alknert.  

 


