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Teracom lämnar i det följande svar på PTS samråd med marknadens aktörer vad gäller 

”Grossistmarknaden för fri-tv via marknät”. 

Teracom anser att PTS beslutsförslag är väl genomarbetat och ger en god bild av tv-marknadens 

funktion. Teracom vill dock understryka att marknaden för distribution av tv sedan förra 

regleringsbeslutet 2009 har utvecklats mot ett bredare utbud, fler nya tjänster och större konkurrens 

mellan distributionsplattformar där iptv nu är den snabbast växande plattformen. Allt fler hushåll 

abonnerar dessutom på betal-tv. 

Vad gäller reglering av fri-tv i marknätet menar Teracom att det framförallt finns argument för fortsatt 

reglering av utsändningstjänster för public service kanalerna. Teracom anser emellertid att argumenten 

för en marknadsavgränsning där kommersiella fri-tv kanaler ingår kan ifrågasättas och att argumenten 

för detta över tid kommer att bli allt svagare. 

Teracom har inga principiella invändningar mot de skyldigheter som PTS föreslår som berör tillträde 

för fri-tv till marknätet, priser och särredovisning. Teracom lämnar dock antal kommentarer och förslag 

med avsikt dels att spegla tekniska förhållanden i marknätets funktion och dels att förenkla och 

förtydliga tillämpningen av prisregleringsmodellen. 

Teracom menar att den föreslagna tillämpningen av prismodellen ryms under det föreslagna 

skyldighetsbeslutet med några mindre kompletteringar av detta. I det fall PTS är av annan mening vill 

Teracom återkomma med ytterligare kommentarer beträffande tillämpning av skyldighetsbeslutet. 

Dispositionen i Teracoms inlaga ansluter till kapitelnumreringen i PTS beslutsförslag. Text hämtad 

ur PTS beslutsförslag är angiven i kursiv stil. Samrådssvaret innehåller information om 

kommersiella förhållanden mellan Teracom och Teracoms kunder. Teracom begär sekretess för 

sådan information. Denna har markerats med {S}  i detta samrådssvar. 

Teracom står givetvis till förfogande med ytterligare information och underlag om PTS så önskar. 

Kontaktperson hos Teracom för detta ärende är Lars Backlund. 

 

Med vänlig hälsning 
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för Teracom AB 
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2. Beskrivning av marknaden 

2.2 TV-marknadens struktur 

 

Teracom anser att både den tekniska beskrivningen av tv-marknaden och huvuddragen i tv-

marknadens struktur är väl genomarbetade och korrekta. 

Som framgår av PTS beskrivning har tv-marknaden sedan den marknadsanalys som PTS 

gjorde 2009 genomgått stora förändringar. PTS konstaterar att digital distribution av tv har 

ökat, där iptv står för den största ökningen. Ett bredare programutbud och högupplöst tv 

(HDTV) har introducerats på alla digitala plattformar samtidigt som nya sätt att 

tillgodogöra sig tv innehåll har tillkommit genom olika typer av tjänster tillgängliga via 

internet. Marknätet möter konkurrens både vad gäller fri-tv och betal-tv främst från iptv 

och satellit men även från kabel-tv, web-tv och tv i mobilnäten. 

Med tanke på den mycket snabba utvecklingen av bredbandsuppkopplingar i hela Europa 

kommer konkurrensen de olika distributionsplattformar att skärpas ytterligare samtidigt 

som traditionella begrepp att beskriva marknaden förlorar sin relevans. 

Mer diffusa gränser mellan fri-tv, betal-tv, linjär tv, beställnings-tv och nya tekniska 

möjligheter till distribution, inspelning och tidsförskjutning av tv-innehåll kommer även på 

kort sikt att påverka marknaden och styrkeförhållandena mellan marknadens aktörer. 

PTS analys och faktainsamling är i all huvudsak bakåtblickande. En mer framåtriktad 

analys skulle med all sannolikhet ge en mer mångfacetterad bild av marknadens aktörer 

vad gäller säljarmakt och köparmakt, marknadsdynamik, tekniskt och regulatoriskt drivna 

förändringar och de olika distributionsplattformarnas ställning på marknaden. 

Teracoms menar att en den marknadsanalys som PTS nu redovisar inom en snar framtid 

kommer att behöva omprövas. Distributionsplattformarna kommer då inte att så tydligt 

kunna placeras i från varandra skilda marknader på det sätt som görs idag. 

3. Avgränsning av den relevanta grossistmarknaden 

3.1 Slutkundsmarknaden 

PTS skriver att fri-tv endast förekommer i marknätet 

Teracom uppfattning är att det inte finns någon sådan skarp gräns. 

På satellit finns fri-tv som tjänst även om utbudet är något mindre än i marknätet. 

Konsumenten betalar endast en depositionsavgift för ett programkort men inte någon 

abonnemangsavgift. Moderna tv-mottagarna kommer dessutom inom kort och i allt större 

utsträckning ha en inbyggd satellit-mottagare vilket gör att någon extern box inte behövs. 

Nio av tio svenska använder internet. De allra flesta hushåll har således tillgång till en 

bredbandsanslutning som i blir allt snabbare med tiden. Nio av tio hushåll i Sverige har en 

bredbandsanslutning för att i första hand få åtkomst till Internet. Hälften av hushållen kan 

redan idag få en bredbandsanslutning om minst 100 Mbit/s enligt den statistik som PTS 

presenterat. Att även använda bredbandsanslutningen för tv blir allt vanligare. Förutom 

betal-tv paket med en tydlig abonnemangsavgift erbjuds också paket med fri-tv där endast 
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en mindre teknisk kostnad för kryptering utgår. En konsument måste rimligen uppfatta 

detta som en fri-tv tjänst även om denna levereras på en plattform man redan har av andra 

skäl. 

För kabel-tv skriver PTS att användarna måste ha en avtalsrelation med ett SMS bolag. För 

analog kabel-tv torde det vara svårt att hitta en enda slutanvändare som har en relation med 

ett SMS bolag. Tjänsten levereras i huvudsak genom kollektiva avtal som vare sig är 

synliga eller valbara för slutanvändaren. Dessutom finns en skyldighet för kabel-tv 

operatörerna att distribuera de kanaler som omfattas av vidaresändningplikten utan kostnad 

för själva mottagningen. För de hushåll som även har möjlighet att ta emot digitala kabel-

tv signaler finns också ett digitalt fri-tv utbud tillgängligt utan särskild kostnad. I de flesta 

nyare tv mottagare finns dessutom möjlighet att ta emot både analog och digital kabel-tv 

utan någon extern box. 

Teracom menar att fri-tv finns tillgängligt på alla plattformar ur slutanvändarnas synvinkel. 

Även om PTS nu för fram argument för att definiera fri-tv i marknätet som en separat 

marknad anser Teracom dock att PTS analys inte reflekterar slutkundsmarknaden korrekt 

och att marknätet inte kan separeras från övriga distributionsplattformar på det sätt PTS 

gör. 

4. Trekriterietestet 

4.1 Etableringshinder – Det första kriteriet 

Att etablera en med marknätet konkurrerande infrastruktur vore naturligtvis inte enkelt 

men Teracom ifrågasätter om objektiva tekniska hinder i form av brist på master, 

svårigheter att ordna transmission, inköp av sändarutrustning, omriktning av 

mottagarantenner m.m. verkligen föreligger i den utsträckning PTS menar. 

I Finland har företaget DNA nyligen etablerat ett parallellt marknät baserat på mobilmaster 

och mobilnätens infrastruktur. Därvid har uppenbarligen de hinder som PTS pekar på 

övervunnits. Det är också klart att det finns leverantörer inom telekomsektorn som tydligt 

marknadsför både systemdrift och teknisk utrustning som är lämplig att användas på mobil 

infrastruktur för utsändning av tv. Teracom vill också påminna om att det har varit möjligt 

att erhålla bygglov för uppskattningsvis 20 000 mobil-siter i Sverige under senare år, 

många av dessa med relativt höga master. 

Det finns således konkreta och verkliga exempel i Sveriges närområde på det skeende som 

PTS bedömer som osannolikt. I den diskussion som relaterar till framtida användning av 

radiospektrum i Europa förekommer ofta argument att marknäten skulle kunna ersättas av 

mobilbaserad infrastruktur. Teracom menar att etableringshindren inte alls är så höga som 

PTS beslutsförslag indikerar. 

4.2 Dynamik – Det andra kriteriet 

För trettio år sedan fanns bara fri-tv och bara marknätet. Om man vid den tiden hade gjort 

en marknadsanalys på motsvarande sätt som idag hade marknätet haft 100% 

marknadsandel och ingen konkurrens från andra distributionsplattformar. Idag konstaterar 

PTS att andelen hushåll som bara tar emot fri-tv från marknätet uppgår till ca 7,5 %. Om 

man även räknar in de hushåll som också är betal-tv abonnenter eller använder marknätet 

till en andra tv eller i sitt fritidsboende är andelen hushåll som använder marknätet större. 
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Trots att PTS i analysen kommer fram till att marknätet är en separat marknad för fri-tv 

upplever marknätet inte desto mindre ett högst påtagligt konkurrenstryck både vad gäller 

fri-tv och betal-tv från andra distributionsplattformar främst iptv och satellit, men även 

kabel-tv, web-tv och tv i mobilnäten. Teracom menar att det finns en betydande 

marknadsdynamik och att marknätet vare sig vad gäller fri-tv eller betal-tv kan isoleras 

från andra distributionsplattformar. 

5. Teracom har ett betydande inflytande på 
grossistmarknaden för fri-tv via marknät 

Om public service 

Teracom instämmer i PTS konstaterande att public service företagen Sveriges Television 

och Utbildningsradion inte har något alternativ till att använda Teracoms 

utsändningstjänster i marknätet för fri-tv till följd av de tillståndsvillkor som gäller för 

dessa företag. Public service företagen kan ej heller byta affärsmodell från fri-tv till betal-

tv. Därmed kan PTS åsätta Teracom en SMP status gentemot dessa företag utan någon 

omfattande analys och även meddela de skyldigheter som myndigheten kan motivera för 

att säkerställa en balans mellan köpare och säljare. Teracom kan dock inte sälja 

utsändningstjänsten till annan och public service företagen kan heller inte köpa tjänsten av 

annan. Ur Teracoms synvinkel råder monopsoni (bara en köpare) och ur public service 

företagens synpunkt har Teracom en ensamställning som leverantör. 

Även om det på detta sätt finns en balans mellan köpare och säljare invänder inte Teracom 

mot en reglering av utsändningstjänsten för public service företagen av fri-tv i det digitala 

marknätet mot bakgrund av de tillståndsvillkor som gäller för dessa företag. 

Om motverkande köparmakt för övriga fri-tv företag 

Merparten av Sveriges hushåll har tillgång till ett brett tv utbud antingen genom att 

abonnera på någon betal-tv tjänst eller genom kollektivanslutning till kabel-tv. Endast en 

mindre andel av hushållen har valt att endast titta på fri-tv i marknätet medan övriga 

hushåll knappast upplever någon skillnad mellan betal-tv och fri-tv eftersom fri-tv alltid 

finns med ”på köpet”. Skälen för ett programbolag att välja fri-tv som affärsmodell kan 

därmed försvagas.  

{S}  Att marknätets fri-tv ofta finns i sommarstugor, husvagnar mm bidrar inte i betydande 

omfattning till att stärka marknätets position i förhållande till programbolagen då den totala 

tittartiden över året är begränsad i detta segment och därmed inte av primärt intresse för 

köparna av tv-reklam.  

 

 

 

Ur ett samhällsperspektiv kan det däremot vara av betydligt större vikt att marknätet finns 

tillgängligt både för fastboende och fritidsboende och för alla hushållets tv-mottagare på ett 

enkelt sätt. 

Marknätet har ett behov av ett bra fri-tv utbud för att framstå som en attraktiv plattform 

vilket gör att Teracom inte kan agera på annat sätt än att attrahera och behålla ett antal fri-

tv kanaler. Varje form av exkluderande beteende vore kontraproduktivt för 

marknätsplattformen. 
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{S}  Utbudet i marknätet är vidare helt knutet till de tillstånd som meddelas av 

Myndigheten för radio och tv (MRTV). I praktiken har ett fåtal mediekoncerner kontroll 

över en stor del av marknätets kanaler. De kommersiella programbolagen kan själva välja 

vilka kanaler som skall vara fri-tv och vilka som skall vara betal-tv.  

 

 

Vad gäller reglering av fri-tv i marknätet menar Teracom att det framförallt finns argument 

för fortsatt reglering av utsändningstjänster för public service kanalerna. Teracom anser att 

argumenten för en marknadsavgränsning där kommersiella fri-tv kanaler ingår kan 

ifrågasättas och att argumenten för detta över tid kommer att bli allt svagare. 

Teracoms priser 

PTS skriver att Teracom har tagit ut priser som överstiger kostnaderna och ger i skrivningen 

intryck av att detta varit systematiskt och uppsåtligt och menar att detta beror av avsaknaden 

av motverkande köparmakt. I själva verket har Teracom haft en konsekvent tillämpning av 

skyldighetsbesluten och ändrat priser så snart PTS har avslutat sin granskning av Teracoms 

årliga kostnadsredovisning. Efter inlämning av kostnadsuppgifter har därvid både för låga och 

för höga priser tillämpats under viss tid i väntan på myndighetens granskningsbeslut. Detta 

förhållande kan vare sig kopplas till säljarmakt eller köparmakt utan snarare en otydlighet i 

regleringsbesluten. 

Teracom lämnar dock i detta samrådssvar förslag till tillämpning av skyldighetsbesluten som 

frikopplar kostnadsredovisning och prissättning från PTS tillsyn och dessutom kopplar priser 

till de tjänster som faktiskt levereras. Därmed hoppas Teracom att diskussionen om 

tillämpning av skyldighetsbesluten i denna del kommer att kunna avslutas. 

Stordrifts och samproduktionsfördelar 

PTS återkommer vid upprepade tillfällen till att Teracom kan utnyttja sin ställning på fri-tv 

marknaden för att skaffa sig fördelar på andra marknader. 

PTS är naturligtvis medvetet om att kommersiell radio i flera fall valt att bygga egna 

sändarnät i konkurrens med Teracom. Teracoms har vidare avyttrat den största delen av 

tidigare telekomverksamhet vilket gör att Teracom jämförelsevis dels har mycket begränsad 

förmåga att agera på marknaden för telekomrelaterade tjänster och dels knappast kan anses 

påverka denna marknad i någon nämnvärd utsträckning. Teracom anser att PTS starkt 

överdriver betydelsen av Teracoms stordriftsfördelar i detta sammanhang. 

6. Konkurrensproblem 

6.4 Behov av regleringsingripanden 

PTS återkommer till att Teracom i avsaknad av reglering skulle kunna  missgynna fri-tv för 

att fler programbolag och därmed slutkunder på sikt ska övergå till betal-tv och att detta 

drabbar de konsumenter som tittar på fri-tv genom ett sämre utbud. Teracom kan inte 

instämma i denna analys och ser inte heller att PTS slutsats bygger på någon emperi. 

Teracom har som förklarats i föregående avsnitt ett intresse av att få ett fri-tv utbud i 

marknätet och har inte incitament att agera i motsats till detta. 
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{S}   

 

 

 

7. Skyldigheter i syfte att komma tillrätta med 
konkurrensproblemen 

7.1 Tillträdesskyldighet 

Den tillträdesskyldighet PTS föreslår är i all huvudsak en beskrivning av Teracoms 

grundläggande verksamhet vilken är att tillhandahålla en grossistprodukt för utsändning av 

tillståndsgiven tv i det digitala marknätet. Principiellt välkomnar Teracom 

tillträdesskyldigheten och att PTS klargör att en tillträdesbegäran skall vara sådan att 

marknätets integritet och driftsäkerhet inte äventyras. 

Teracom har dock följande kommenterar vad gäller tillträdesskyldigheterna. 

Multiplexering av tillträdande part 

Multiplexering liksom regionalisering (se nedan) av allt programinnehåll i marknätet görs 

idag på en central plats i Kaknäs. SVTs kanaler är genom tillståndsvillkor placerade i 

MUX1. SVT använder dock inte hela kapaciteten i MUX 1. Övriga programkanaler i 

marknätet har ingen fast inplacering i någon MUX. Över tid har programkanaler vid 

upprepade tillfällen flyttats mellan MUX:ar dels för att kanaler har upphört eller tillkommit 

i marknätet och dels för att medge introduktion av nya tjänster och ny teknik som HDTV 

och MPEG4. Vidare görs s.k. statistisk multiplexering av alla programkanaler i respektive 

MUX för att för att maximera det antal kanaler som varje MUX förmår bära. 

Multiplexeringen kan av tekniska skäl bara göras sammanhållet och på en plats. 

Skyldigheterna att lämna tillträde till marknätet via en central punkt och att tillhandahålla 

multiplexering är nödvändiga för att kunna driva marknätet med hög kapacitet och att över 

tid kunna migrera marknätets tjänster till ny teknik. Någon teknisk möjlighet för 

tillträdande part att själv utföra multiplexering finns inte utan att det skulle innebära 

allvarliga begränsningar i marknätets tekniska funktion, kapacitet och förmåga att 

utvecklas. Teracom finner därför följdriktigt att tillträdesskyldigheten omfattar 

multiplexering men Teracom skall däremot inte vara skyldigt att acceptera att annan utför 

multiplexeringen. 

Regional nedbrytning av tjänsterna 

I beslutsförslaget finns en skyldighet att tillhandahålla regional nedbrytning av tjänsterna 

om den tillträdande parten begär detta. PTS skriver vidare att en begäran om tillträde till 

enskilda stationer skulle kunna anses rimlig men måste prövas i det enskilda fallet. 

Marknätet sänder idag 38 versioner av SVT:s program i MUX 1, 58 regionala tjänster i 

MUX 2 och 38 regionala tjänster i MUX3 samt ett antal lokala kanaler i MUX5. Till detta 

kommer 94 versioner av HD-kanalerna i MUX 6. 

Att tillhandahålla regionala tjänster i marknätet är mycket komplext. Samtliga bitströmmar 

för regionala varianter av marknätets programkanaler kommer inom kort distribueras från 

en central punkt i Kaknäs, bland annat för att kunna göra statistisk multiplexering. 
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Teracom har ingen annan önskan än att tillgodose önskemål om regional nedbrytning på 

det mest effektiva sättet både ur ett kund- och nätperspektiv. Någon teknisk möjlighet att 

skapa tillträde vid enskilda stationer finns dock inte. Teracom anser således att 

skyldigheten att tillhandahålla regional nedbrytning till de kunder som begär detta är helt 

tillräcklig utan ytterligare detaljering. 

Slutsats och proportionalitetsbedömning 

Teracom delar inte PTS slutsats som framkommer i beslutsförslaget Teracom i avsaknad 

av reglering skulle ha intresse av att överprissätta, leveransvägra, försvåra, missgynna eller 

ha möjlighet att vägra utsändning av utsändning av fri-tv. 

Marknätet är på många sätt beroende av ett fri-tv utbud för att vara en attraktiv plattform. 

Det finns heller ingen empiri att Teracom har försvårat för fri-tv. 

{S}  Även vad gäller PTS farhåga att Teracom skulle vilja ”tvinga över” fri-tv kanaler till 

betal-tv finns ytterligare en balanserande kraft. Priset för och innehållet i ett betal-tv paket 

är exponerat för hård konkurrens från andra plattformar.  

 

. 

Orimliga villkor eller en leveransvägran från Teracoms sida skulle dessutom innebära att 

Teracom riskerar att stå med kapacitet som inte utnyttjas och som därmed blir en 

ekonomisk belastning för företaget. Marginalkostnaden för Teracom att sända eller inte 

sända ut ett program är liten och Teracom har därför endast incitament till ”full 

beläggning” av sina produktionsresurser. Också avseende skyldigheterna har PTS inte tagit 

hänsyn till konsekvenserna av att marknaden är flersidig, nämligen den att det inte bara är 

programbolagen och konsumenterna som skulle drabbas utan även i lika stor utsträckning 

Teracom. 

PTS skriver att Teracom har full beläggning i nätet även om t.ex.en kanal byter från fri-tv 

till betal-tv. I verkligheten har marknätet vid upprepade tillfällen haft outnyttjade 

programplatser på grund av att tillståndsgivna kanaler helt enkelt avstått från att påbörja 

sändningar. 

7.2 Generella villkor för tillhandahållandet 

Teracom har ingen invändning mot skyldigheten att lämna erforderliga uppgifter om 

tekniska parametrar, nätegenskaper, pris mm till sina fri-tv kunder. Teracom har dock 

följande kommentarer till de föreslagna skyldigheterna. 

Beskrivning av grossistprodukten 

Teracom vill framhålla att Teracoms kunder normalt upphandlar utsändningstjänster mot 

en kravspecifikation. Genom detta är det inte Teracom ensamt som definierar 

”grossistprodukten”. Det kommer således att finnas en viss variation beroende på den 

enskilde kundens krav på täckning, tillförlitlighet, regional nedbrytning mm. 

Trots en viss variation måste grossistprodukten för utsändning av fri-tv betraktas som en 

sammanhållen och tämligen standardiserad tjänst där de flesta parametrar är givna av 

teknisk standardisering och programkanalernas sändningstillstånd. 

Utsändningstjänsterna för fri-tv är idag nedbrutna och kostnadsredovisade i följande delar 

som också speglar sändningstillståndens innehåll: 
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 Digital fri-tv (SD, HD) med utsändning i hela landet med 98% befolkningstäckning 

 Tillkommande befolkningstäckning upp till 99,8% för SVT MUX1 

 Utökad tillförlitlighet MUX1 

 Regionala tjänster 

Marknätet är i övrigt uppbyggt som en sammanhållen enhet där ytterligare funktionalitet 

inte kan brytas ut i valbara delar. 

Teracom utgår från att denna grad av nedbrytning är tillräcklig för att tillgodose det 

föreslagna skyldighetsbeslutet. 

Priser och tid för kostnadsredovisning 

Rent praktiskt så pågår arbetet med bokslut och revision inom Teracom (liksom på de 

flesta företag) under årets hela första kvartal. Det slutliga arbetet med att fastställa bokslut 

sedan ta fram alla uppgifter för kostnadsredovisning till PTS görs av ett begränsat antal 

personer inom Teracomgruppen ekonomiavdelning. Erfarenheten visar att det är 

tidsmässigt svårt att få fram reviderade siffror och övriga uppdaterade ingångsdata till den 

kostnadsredovisning som Teracom åläggs att göra till PTS den 31 mars varje år. 

Att tillföra ytterligare resurser exklusivt för att göra kostnadsredovisning parallellt med 

bokslutsarbetet är möjligt men skulle då belasta Teracoms reglerade produkter och 

innebära en icke oväsentlig kostnadsökning för dessa. 

Teracom vill därför föreslå att datum för kostnadsredovisningen flyttas från den 31 mars 

till den 30 april varje år. 

Detta förslag skall även ses i ljuset av den tillämpning av skyldigheten att tillämpa 

kostnadsorienterade priser som föreslås i avsnitt 7.3.4. En senareläggning av 

redovisningsdatum skulle då inte vara till någon nackdel för Teracoms fri-tv kunder. 

7.3 Prisreglering av grossistprodukt för fri-tv via marknät 

7.3.3 Val av prisregleringsmetod 

PTS har i beslutsförlaget konstaterat att det inte finns, eller kan förväntas uppstå någon 

konkurrens. Regleringens avsikt är uttryckligen att ge de grossistkunder som köper 

utsändning av fri-tv från Teracom för en så förmånlig situation som möjligt och undvika 

”överprissättning” från Teracom. 

Som PTS också konstaterar, både i beslutsförslaget och i andra dokument, kan val av 

prisregleringsmodell ge mycket olika utfall för det reglerade priset. En reglerings-

myndighet har ett mycket brett spektrum av prisregleringsmodeller till sitt förfogande, som 

exempel kan nämnas LRIC, bench-mark, retail minus, cost plus, best practice, olika former 

av bottom-up, reasonable price och FDC. Ingen av dessa modeller är entydigt definierad 

och det finns en spridning mellan olika regleringsmyndigheter hur modellerna tillämpas i 

praktiken. 

PTS skriver vidare att det i vissa situationer kan finnas motiv till att utforma 

prisregleringen så att det skapas incitament till utveckling och parallelletablering av 

infrastruktur och att då använda en framåtblickande prisreglering baserad på 

återanskaffningskostnader för utrustning och system. PTS bedömer dock att någon 

parallelletablering inte är realistisk och väljer att ålägga Teracom en skyldighet att tillämpa 

en FDC modell baserad på avskrivna värden för utrustning och system. 
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En slutsats är att regleringsmyndigheten förväntar sig och skulle acceptera högre reglerade 

priser i en konkurrensutsatt situation jämfört med icke konkurrensutsatt situation. 

Teracom frågar sig varför det vore acceptabelt med en framåtblickande regleringsmodell, 

som leder till högre priser och ger utrymme för utveckling och nyinvesteringar i det fall en 

konkurrerande och parallell infrastruktur existerar och varför Teracom berövas denna 

möjlighet i det fall en parallell infrastruktur inte existerar. Behovet av utveckling och 

nyinvesteringar är detsamma i båda fallen men förutsättningarna blir helt olika. 

7.3.4 Tillämpning av skyldigheten – FDC modellen 

FDC modellen har nu tillämpats för Teracoms redovisning av kostnader för reglerade 

tjänster sedan 2007. Teracom har lagt ner betydande resurser för att utveckla en 

kostnadsredovisningsmodell som svarar mot skyldighetsbeslutet. Redovisnings-modellen 

har under åren också successivt utvecklats för att bli tydligare och ge en så rättvisande bild 

som möjligt av kostnader för de olika tjänster som Teracom producerar. 

Teracom har vid flera tillfällen pekat på ett antal situationer där ett strikt historiskt 

perspektiv ger effekter på kostnadsutfall och prisbildning som inte kan anses skäliga och 

rimliga. Teracom har därvid föreslagit ett antal lösningar för att komma tillrätta med dessa 

utan att frångå grundtanken med FDC modellen. 

I kostnadsredovisningsmodellen redovisas fördelade kostnader för Teracoms produkter 

enligt följande: 

 Kapitalkostnader (kapitalbas x WACC) 

 Avskrivningar 

 Lönekostnader 

 Övriga kostnader 

PTS för ett mycket begränsat resonemang om hur skyldigheten att tillämpa FDC modellen 

skall implementeras. PTS fokuserar i sitt resonemang helt på kapitalkostnaderna och 

bortser från löne- och övriga kostnader. 

Teracom har vid tidigare samrådssvar 2009 anlitat KPMG för att belysa de effekter som 

man måste ta hänsyn till för att en kostnadsorienterad prissättning skall ha avsedd funktion. 

Analysen upprepas inte i detta samrådssvar men finns tillgänglig i de samrådssvar som 

Teracom lämnat tidigare år. 

Grunddefinitionen av kostnadsorienterad prissättning är att nettonuvärdet av de 

kassaflöden en tjänst genererar över tid skall vara noll. Om en kostnadsorienterad 

prissättning enligt FDC skall uppfylla kravet på att nettonuvärdet skall kunna bli noll krävs 

att följande villkor är uppfyllda 

• Kapitalkostnader och övriga kostnader inträffar samma år som intäkterna inträffar  

• Intäkterna täcker, varje givet år, kapitalkostnader och övriga kostnader 

• Regleringen börjar tillämpas vid samma tidpunkt som investeringarna görs 

Genom en strikt tillämpning priser baserade på historiska kostnader uppfylls inte 

ovanstående villkor. 

Teracom har vidare vid upprepade tillfällen framfört att de priser som Teracom sätter och 

fakturerar rimligen måste reflektera den tjänst som Teracom faktiskt levererar och inte de 

förhållanden som rådde i näten tidigare år. 



  

 

 

9  2012-04-17_Samrådssvar 1_TV F Sekretessgranskad.docx 

 

PTS för ett resonemang om att det historiska perspektivet vad gäller kapitalkostnader inte 

spelar någon roll eftersom Teracom antas investera ungefär lika mycket varje år och att 

kapitalkostnader och avskrivningar därigenom blir desamma oavsett om man utgår från ett 

historiskt värde eller det aktuella årets värde på den kapitalbas som ligger till grund för 

kapitalkostnadsberäkningen. Detta kan vara giltigt i sådant fall att regleringen avser en 

enda tjänst som inte förändras över tid. I ett fall med stora förändringar från tid till annan 

och dessutom med investeringar som avser olika reglerade och icke reglerade tjänster blir 

situationen mer komplex. 

Om Teracom växelvis något år huvudsakligen investerar i underhåll av näten för 

landstäckande analog radio och kommande år huvudsakligen investerar i näten för digital 

tv blir kapitalkostnaden varje år visserligen densamma men kostnadsutfallen för radio 

respektive tv kommer växelvis med ett års fördröjning att pendla kraftigt omkring ett 

medelvärde. Detta leder i sin tur till fördelningseffekter som ytterligare förstärker 

pendlingen av kostnadsutfall utan att det speglar någon märkbar förändring i levererade 

tjänster. 

I ett annat tänkt fall där Teracom under något kalenderår år genomför utbyggnad av en ny 

tjänst eller produkt (som exempel en helt ny MUX) eller genomför en större 

underhållsåtgärd och tjänsten/utbytt utrustning tas i bruk följande kalenderår så aktiveras 

investeringen i samband med detta vilket i sin tur leder till att kapitalkostnaden för den nya 

tjänsten med ett strikt historiskt perspektiv inte kommer att synas i kostnadsredovisningen 

förrän året efter att den nya tjänsten/utrustningen tagits i bruk. Det kan således då ta upp 

till två år efter att Teracom haft en större investeringskostnad innan regleringsmodellen 

visar något kostnadsutfall för denna. 

PTS har tagit viss hänsyn till denna situation genom att när Teracom haft extra stora 

investeringar för att exempelvis introducera en ny tjänst under något år också inkludera 

kapitalkostnaden för dessa i ett kostnadsorienterat pris från den tid då produkten tas i bruk. 

Teracom antar att PTS med kapitalkostnader avser både räntekostnad (WACC * 

kapitalbas) plus avskrivningar på aktuell investering. 

Detta kan lösa en del av problemet men kommer att skapa en osäkerhet kring vad som är 

extra stora investeringar och hur dessa kan hanteras i Teracoms bokföring. En ytterligare 

osäkerhet uppkommer hur övergången mellan en nyintroducerad tjänst och en tjänst som 

skall prissättas med historiskt kostnadsutfall skall hanteras. PTS vill vidare undanta 

underhållskostnader och utbyte av utrustning även om dessa kostnader ofta är starkt 

kopplade till en ny tjänst eller produkt. 

Om principen skulle tillämpas på exemplet ovan skulle Teracom kunna få ersättning för 

kapitalkostnader från det att en ny tjänst tas i bruk. Däremot finns första året inget 

historiskt utfall på lönekostnader eller övriga kostnader. Teracom befinner sig då i en 

situation där en tjänst faktiskt levereras utan att Teracom kan begära ersättning för 

kapitalkostnader men inte för tillhörande lönekostnader och driftskostnader. 

Det historiska perspektivet får även oacceptabla konsekvenser kommande år när det finns 

ett historiskt utfall av löne- och driftskostnader. 

I beräkningen av WACC ingår som en del i ränteberäkningen en kompensation för 

inflation. Däremot tas ingen sådan hänsyn när historiska data för lönekostnader och övriga 

kostnader används som kostnadsunderlag för att fastställa reglerade priser. 
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Om man för att tydliggöra problematiken antar att inflationen vore mycket hög och en 

tjänst levererades med helt oförändrad resursförbrukning år från år skulle det reglerade 

priset systematiskt underskatta de lönekostnader och övriga kostnader som Teracom 

faktiskt betalar med en faktor motsvarande inflationen varje år. 

Förhållandet att marknätet i betydande omfattning förändras år från år där nya tjänster 

ersätter gamla och där kunder tillkommer eller lämnar marknätet bidrar också till 

komplexiteten att tillämpa den prisreglering som PTS föreslår. Det är inte Teracom som 

avgör om en tv-kanal skall vara fri-tv eller betal-tv om en kanal skall sändas med normal 

eller hög upplösning, om MPEG2- eller MPEG4-komprimering skall användas eller vilka 

kanaler som skall förekomma i marknätet. 

Det historiska perspektivet kan då leda till situationer som är mycket svår att hantera när 

det finns ett kostnadsutfall på tjänster som inte längre levereras eller har förändrats. En 

kund som ett år övergår från fri-tv till betal-tv lär heller inte acceptera en faktura för 

föregående års fri-tv tjänst för att det finns ett sådant kostnadsutfall. Ej heller har Teracom 

någonstans att skicka en faktura baserad på förra årets kostnader till en kund som upphört 

med sin verksamhet eller inte alls finns kvar i marknätet. 

Ovanstående exempel är avsedda att belysa effekter som kan uppkomma vid en strikt 

teoretisk tillämpning av en FDC modell till faktiska historiska kostnader. 

FDC metoden används i viss utsträckning inom telekommarknaden för att prissätta olika 

typer accesstjänster. Ovanstående svårigheten uppstår inte på dessa marknader beroende 

dels på att marknaderna är stabila över tid och dels på att kostnader slås ut på ett stort antal 

förbindelser eller enheter. Om en förbindelse (=kund) kommer till eller faller bort ger 

ingen märkbar förändring av kostnadsutfallet och priser till andra kunder. Ej heller 

förväntas några betydande nyinvesteringar eller någon betydande teknisk utveckling på 

dessa marknader. Det historiska perspektivet blir då relevant även i ”nutid” för att fastställa 

priser baserat på historiskt kostnadsutfall. 

Förhållandet på utsändningsmarknaden för fri-tv i marknätet är helt motsatta. Det finns ett 

mycket litet antal kunder och tekniska förändringar och utbyggnad av näten sker 

kontinuerligt. Konsekvenserna av ändrade kundförhållanden och investeringskostnader blir 

då mycket betydande. Det historiska perspektivet kommer då också sakna relevans för 

kostnader och priser i en dagsaktuell situation. 

Teracom invänder inte mot principen att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för de 

utsändningstjänster där en prisreglering kan motiveras. Däremot vill Teracom i det följande 

föreslå en förtydligad tillämpning av FDC-modellen som gör att kostnadsorienteringen och 

det historiska perspektivet bibehålles samtidigt som modellen blir tidsriktig och 

kostnadsriktig. 

Tillämpning av FDC modellen 

PTS skriver att: 

”PTS föreslår därvid en fortsatt användning av FDC-modellen och fastslår att den kund 

som köper den prisreglerade produkten kommer att betala vare sig mer eller mindre än de 

historiska kostnaderna att ta fram produkten och att detta avser att ge Teracom full 

täckning för de investeringar som företaget gjort.” 

Sedan mer än ett år tillbaka har Teracom fört diskussioner med PTS och kunder om hur en 

tillämpning av regleringsbeslutet skulle kunna utformas för att få en tydligare mer 
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rättvisande och lättbegriplig process för prisbildning och kostnadsredovisning. Flera 

förslag har diskuterats och i Figur 1 nedan illustreras ett nytt och vidare utvecklat förslag 

till en tydligare tillämpning av FDC modellen som utarbetats av Teracom efter de 

diskussioner som förts och de synpunkter som Teracom erhållit. Förslaget uppfyller ett 

antal krav och önskemål från PTS, Teracoms kunder och Teracom. I huvudsak ser 

Teracom att förslaget har följande viktiga egenskaper: 

 Teracom kommer att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning som säkerställer 

att den kund som köper den prisreglerade produkten kommer att betala varken mer 

eller mindre än de historiska kostnaderna för produkten. 

 Priset kommer att avse de tjänster som faktiskt levereras under respektive 

kalenderår 

 Teracom kunderna kommer att få rätt pris för levererade produkter så tidigt som 

möjligt för att på bästa sätt kunna planera sina verksamheter. En stor fördel är att 

Teracoms kunder att få rätt pris för de produkter de köper betydligt tidigare än i 

dagens situation. 

 Priser kommer som huvudregel justeras en gång per kalenderår i samband med 

normala budgetprocesser. I de fall att redovisat kostnadsutfall eller granskning 

föranleder ytterligare prisjusteringar gör dessa retroaktivt och ränteneutralt. 

 PTS tillsyn av priset är inte sammankopplad med den tidpunkt då Teracom skall 

lämna pris till sina kunder 

 Teracom kommer att lämna kostnadsunderlag baserat på föregående års utfall 

 Teracom kommer att få full täckning för de reglerade tjänster företaget levererar, 

varken mer eller mindre. 

 Förslaget är i samklang med de skyldigheter PTS föreslår med undantag av att 

prisjusteringar och räntekompensation är symmetriska och inte ensidigt 

missgynnande för Teracom. 

 Vidare föreslår Teracom att redovisningstidpunkten flyttas från den 31 mars till den 

30 april varje år. Detta kommer dock inte att ha någon negativ påverkan för 

Teracoms kunder med den föreslagna modellen. 
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Figur 1. Tillämpningsmodell 

 

Teracom menar att den föreslagna tillämpningen av prismodellen ryms under det 

föreslagna skyldighetsbeslutet med några mindre kompletteringar av detta. I det fall PTS är 

av annan mening vill Teracom återkomma med ytterligare kommentarer beträffande 

tillämpning av skyldighetsbeslutet. 

Utjämning av pris över tid (Deferred income accounting) 

Vid vare teknikskifte eller vid varje introduktion av ny teknik tar det tid innan det finns en 

marknad och betalningsvilja för den nya tekniken. En stor initial investering kan således 

inte förväntas generera intäkter motsvarande ett ”reglerat pris” på kort sikt. Med en FDC 

reglering kommer då initiala ”förluster” inte att kunna återvinnas. 

PTS anser att en alternativ avskrivningsmodell, där Teracom istället för linjär avskrivning, 

över tid kan tillämpa en annuitetsmodell i syfte att jämna ut kapitalkostnaderna över tid är 

förenlig med det föreslagna skyldighetsbeslutet. Detta löser en del av Teracoms problem 

men adresserar inte situationen att Teracom vid introduktion av en ny tjänst av 

marknadsskäl måste acceptera initialt låga betalningar från Teracoms kunder och initiala 

förluster innan tjänsten har nått någon penetration på marknaden. Även med en 

annuitetsmodell erhåller Teracom ingen kompensation för tidiga förluster även om det 

ackumulerade resultatet med en annuitetsmodell blir mindre negativt än med en linjär 

modell. Förutom detta finns också fulla lönekostnader och övriga kostnader även under en 

introduktionstid som Teracom inte kan få betalt för och ej heller återvinna i ett senare 

skede. 

Teracom föreslår därför att en möjlighet införs att utjämna priser över tid. Detta kan också 

jämställas med en möjlighet att införa en betalningsplan vid introduktion av nya tjänster. 
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Ett villkor kan vara att den ackumulerade betalningen inte överstiger vad som varit fallet 

om ett reglerat pris tillämpats från det att tjänsten introducerades. Teracom kan inte se 

några betydande problem att skapa en korrekt uppföljning av betalningsprofilen i det fall 

att en möjlighet till fördröjda betalningar införs. Den kommer heller inte bryta mot det 

föreslagna skyldighetsbeslutet och principen om ett kostnadsorienterat pris. Betalningarna 

kommer bara att ha en annan fördelning över tid. 

”The use of a deferred payment model is considered one of the more common sales and marketing tools used 

by many companies. Essentially, the underlying concept is to buy now and pay later. When a consumer is 

unable to pay for the purchase today, but has a reasonable expectation of being able to provide payment in 

full by an agreed upon date in the future, the process of assuming deferred debt simply makes sense.”
1
 

7.4 Särredovisningsskyldighet 

I den kostnadsredovisning som lämnas till PTS varje år och som ligger till grund för att 

fastsälla att Teracom efterlever skyldigheten att ha kostnadsorienterade priser kan 

kostnaderna för samtliga verksamheter inom Teracom AB särskiljas. 

Teracom AB har ingen slutkundsverksamhet som konkurrerar med eller kan kopplas till 

grossistverksamheten. Teracom AB har heller inget s.k. ”self supply” som ger upphov till 

interna priser och transaktioner. Transaktioner mellan Teracom AB och övriga 

koncernbolag är vidare helt transparenta. 

Teracom invänder inte mot särredovisningsskyldigheten men utgår från att den 

kostnadsredovisningsmodell som används idag kommer att vara tillfyllest för att tillgodose 

kravet på särredovisning. 
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