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Bilaga – Alternativa prisregleringsmetoder 
på marknaden för Fast tillträde  

Rättslig utgångspunkt – 4 kap. 11 och 12 §§ LEK 

Enligt 4 kap. 11 § LEK får en operatör som avses i 4 § samma lag förpliktas att 
iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad prissättning för 
specificerade typer av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om 
en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § LEK visar att en brist på effektiv 
konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress 
på ett sätt som missgynnar slutanvändarna. 

I 4 kap. 12 § LEK anges att vid tillämpningen av 11 § ska hänsyn tas till den in-
vestering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 11 § ska 
utformas så att operatören får en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.  

Val av prisregleringsmetod 

På marknaden för fast tillträde har PTS sedan 2005 tillämpat marginalbaserad 
prisreglering (Retail minus). PTS har i tidigare beslut bedömt att en 
marginalbaserad prissättning är bättre lämpad än en kostnadsorienterad 
prissättning bl.a. då ett kostnadsorienterat pris inte skulle säkerställa att det 
fanns tillräckliga incitament för operatörer att investera i nätinfrastruktur. 
Marginalbaserad prissättning har också bedömts begränsa risken för 
klämeffekter och skapa förutsättningar för konkurrens på slutkundsmarknaden. 

Denna metod har under åren varit ifrågasatt, främst på grund av svårigheterna 
att få stabilitet och transparens i prissättningen. PTS har i olika omgångar 
diskuterat alternativa prisregleringsmetoder med marknadens aktörer. Detta har 
hittills inte resulterat i något alternativt förslag som PTS bedömt vara mer 
ändamålsenligt än nuvarande reglering.  
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Mot bakgrund av detta har PTS åter funnit skäl att utvärdera vilken 
prisregleringsmetod som är lämpligast i kommande beslut. I denna analys finns 
det även skäl att beakta utvecklingen av marknaden för Fast tillträde och 
påverkan från närliggande marknad för mobil telefoni. Såsom PTS har 
konstaterat i sin marknadsanalys så är marknaden för Fast tillträde vikande med 
begränsad dynamik. Förutsatt att denna utveckling fortsätter bedömer PTS i 
nuläget att marknaden för fast tillträde i sin nuvarande form sannolikt inte 
kommer att vara föremål för mer ingripande reglering i ett längre perspektiv. 

Inför första samrådet av förslag till beslut på marknaden för Fast tillträde har 
PTS därför valt att bereda operatörer och andra berörda tillfälle att kommentera 
de två alternativa prisregleringsmetoder som PTS för närvarande överväger. 

FDC-modellen till faktiska historiska kostnader 

Med Fully Distributed Cost (FDC eller fullt fördelade kostnader) avses att alla 
relevanta kostnader, inklusive direkta kostnader, delade och gemensamma 
kostnader är fördelade till företagets slutprodukter. Kostnaderna ifråga ska 
fördelas utifrån respektive produkts nyttjande av resurser, med innebörd att 
kostnaderna i så stor utsträckning som möjligt ska fördelas till respektive 
produkt utifrån objektiva orsakssamband mellan produkten och dess nyttjande 
av den aktuella resursen.  

Med historiska kostnader avses kostnader som operatören faktiskt har haft med 
beaktande av redan gjorda avskrivningar. Utgångspunkten vid värdering av 
kapitalbasen ska sålunda vara den ursprungliga anskaffningskostnaden minus 
gjorda avskrivningar, dvs. tillgångarnas bokförda värde. Eftersom FDC-
modellen utgår från bokförda värden är det möjligt för PTS att verifiera 
kalkylmodellen mot fastställd bokföring. 

Genom att använda en FDC-modell till historiska bokförda värden får den som 
ålagts en skyldighet att kostnadsorientera sin prissättning en ersättning för 
samtliga relevanta kostnader för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. En kund 
som köper den prisreglerade produkten kommer att betala vare sig mer eller 
mindre än de historiska kostnaderna. Vid en sådan reglering tar därför 
värderingen av kapitalbasen hänsyn till att tillgångarna i bolaget helt eller delvis 
är avskrivna. En prisreglering baserad på de historiska kostnaderna ger den 
reglerade operatören full täckning för de investeringar bolaget gjort med hänsyn 
till behovet av en rimlig avkastning.  
 
I likhet med andra till buds stående metoder finns dock nackdelar. Inte minst 
ger FDC svaga incitament till effektivisering. Vidare medges köparna endast en 
begränsad insyn. Eftersom kapitalkostnaden i FDC beräknas på historiska 
anskaffningsvärden kan följden bli att resurserna utnyttjas ineffektivt  
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Marginalbaserad prissättning, priset på slutkundsmarknaden är utgångspunkten 

Marginalbaserad prissättning, retail minus, innebär att grossistpriset motsvarar 
slutkundspriset minus en fastställd procentuell marginal. Marginalen utgår från 
kostnader i detaljistledet hos den reglerade operatören eller från kostnader hos 
den tillträdande operatören. Kostnader i detaljistledet utgör de kostnader som 
reglerad operatör kan undvika (avoidable costs) när bolaget erbjuder tjänsten på 
grossistmarknaden i stället för på slutkundsmarknaden. När marginalen 
beräknas skall det också beaktas om det finns tillkommande eller avgående 
kostnader i fall då tjänsten som erbjuds på slutkundsmarknaden innehåller 
komponenter som inte ingår i tjänsten som erbjuds på grossistmarknaden, eller 
tvärtom. Det är således möjligt att vid en beräkning av priset för 
grossisttjänsten utgå från priset på en slutkundstjänst som innehåller de 
nödvändiga komponenterna för en grossisttjänst och därefter från priset 
exkludera kostnader för detaljistledet samt exkludera eller inkludera kostnader 
för de nät- och systemkomponenter som inte behövs eller som tillkommer för 
grossisttjänsten. 

Fördelar med en marginalbaserad prissättning är att den stimulerar 
konkurrensen på slutkundsmarknaden, eftersom risken för klämeffekter i 
detaljistledet minskar, och ger tillträdande operatörer förutsägbarhet genom att 
de i förväg får kännedom om marginalens storlek. Vidare är det, när marginalen 
väl har beräknats, relativt okomplicerat att fastställa grossistpriserna. När 
marginalen väl är fastställd skapar således prissättningsmetoden transparens för 
tillträdande operatörer.  
 
En marginalbaserad prissättning begränsar inte risken för att en operatör med 
betydande inflytande tar ut ett överpris för en begränsad resurs på 
slutkundsmarknaden, vilket i sin tur leder till högre grossistpriser.  
 
Det kan också vara svårt att med rimlig precision tillämpa marginalbaserad 
prissättning på marknaden för fast tillträde då denna produkt i slutkundsledet 
ofta säljs i paket tillsammans med andra produkter.  
 

Faktorer av betydelse för valet av prisregleringsmetod 

PTS har identifierat ett antal faktorer av betydelse för valet av vilken 
prisregleringsmetod som är lämpligast. Enligt PTS bör bl.a. följande faktorer 
(angivna utan rangordning) beaktas vid valet av metod: 

• Slutkundsnytta i närtid och på lång sikt 

• Förutsättningarna för att uppnå målet om en hållbar konkurrens 

• Största möjliga teknik- och konkurrensneutrala reglering 
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• Minst ingripande åtgärd för att komma tillrätta med identifierade 
konkurrensproblem 

• Minimering av svårigheter vid implementering och tillämpning 
 

Enligt PTS bedömning måste vissa av dessa faktorer bedömas i relation till det 
utvecklingsskede som den relevanta marknaden befinner sig i. Exempelvis kan 
en faktor som svårigheter vid implementeringen av en ny prisregleringsmetod 
tillmätas olika vikt, beroende på om det är fråga om en marknad som kan 
förväntas vara reglerad under en längre tid, jämfört med en vikande marknad 
där en avreglering kan tänkas bli aktuell inom en kortare tidsperiod. 

När det gäller slutkundsnytta i närtid och på lång sikt har PTS gjort 
bedömningen att i närtid torde en övergång till FDC leda till sänkta 
grossistpriser. Därmed finns förutsättningar för lägre priser i slutkundsledet till 
nytta för konsumenterna. På lång sikt ser dock PTS inte någon avgörande 
skillnad mellan de båda prisregleringsmetoderna, eftersom en marginalbaserad 
prissättning ger större incitament för alternativa operatörer att investera i egen 
infrastruktur. Detta möjliggör i sin tur ett ökat urval av prisvärda tjänster på 
slutkundsmarknaden. 

Inte heller kan PTS finna någon avgörande skillnad mellan metoderna när det 
gäller det övergripande målet att uppnå en hållbar konkurrens. 
Marginalbaserad prissättning kan dock som ovan angetts generellt anses ge 
större incitament för köpande operatörer att göra egna investeringar för att på 
längre sikt minska beroendet av ett reglerat tillträde. PTS gör samma 
bedömning när det gäller faktorn största möjliga teknik- och 
konkurrensneutral reglering. 

Faktorn minst ingripande åtgärd för att komma tillrätta med identifierade 
konkurrensproblem pekar enligt PTS ut marginalbaserad prissättning, som den 
som bäst uppfyller denna. FDC får anses vara en mer ingripande reglering 
eftersom metoden bl.a. sannolikt innebär ett lägre grossistpris. För den 
reglerade operatörer innebär det också ett ökat intrång i verksamheten samt en 
ökad börda för att tillhandahålla PTS underlag för att verifiera kostnaderna. 

När det gäller den faktorn svårigheter vid implementering och tillämpning 
bedömer PTS i nuläget att marknaden för fast tillträde i sin nuvarande form 
sannolikt inte kommer att vara föremål för mer ingripande reglering i ett längre 
perspektiv. Mot bakgrund härav ser PTS en risk för att en övergång från 
nuvarande reglering till FDC kan innebära en osäkerhet för marknaden, bl.a. för 
att det krävs nya rutiner för den reglerade operatören för framtagande av 
underlag m.m. När det gäller frågan om tillämpning (och tillsyn) av en ny 
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prisregleringsmetod är skillnaderna mellan metoderna inte lika stora, men även 
här bör perspektivet av en vikande marknad beaktas. Effekterna av tillsyn av en 
ny prisregleringsmetod kommer inte heller att vara omedelbara. 

Inbjudan att lämna synpunkter 

Som PTS inledningsvis beskrivit har det funnits tillämpningsproblem med den 
marginalbaserade prissättningen. Det alternativ som PTS bedömer som mest 
lämpligt vid ett eventuellt byte av prisregleringsmetod är FDC, baserat på 
faktiska historiska kostnader. 

PTS välkomnar nu marknadens synpunkter på de två alternativen och de 
faktorer som PTS bedömt ha störst betydelse för valet av metod. 


