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Post- och telestyrelsens avgörande  

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

Bakgrund 

PTS har sedan maj 2014 bedrivit tillsynsarbete gentemot TeliaSonera Sverige 
AB (TeliaSonera) avseende prissättningen av produkten Fiber Lägenhet (dnr 
15-262). Ärendet inleddes på PTS eget initiativ i samband med att TeliaSonera 
lanserade produkten och har innefattat skriftväxling och möten med 
TeliaSonera gällande produktens utformning och dess prissättning.  

Produkten Fiber Lägenhet erbjuds till mindre flerfamiljsfastigheter i områden 
där TeliaSonera byggt singelfiber FTTH. Kvartalsavgiften uppgår till 384 kr. 

PTS har utifrån gällande prislista granskat TeliaSoneras prissättning av 
produkten i relation till skyldigheten för TeliaSonera att tillämpa en 
kostnadsorienterad prissättning för tillträde till svart fiber enligt gällande 
skyldighetsbeslut (dnr 07-11757/23). Vad som utgör en kostnadsorienterad 
prissättning framgår inte direkt av skyldighetsbeslutet utan vid PTS tillsyn, 
genom tillämpning av gällande prismetod, fastslås vilket pris TeliaSonera är 
skyldigt att tillämpa.  
  
Enligt gällande skyldighetsbeslut ska TeliaSonera vid sin prissättning av 
grossistprodukter tillämpa hybridmodellen v. 10.1, dess kostnadsresultat och 
vid var tid gällande prismetod. Aktuell prismetod är LRIC prismetod för 
grossistprodukter – rev g upplaga 2 (PTS prismetod). Produkten Fiber 
Lägenhet ska således prissättas i enlighet med hybridmodellen version 10.1 
genom tillämpning av PTS prismetod.  

I PTS prismetod finns ett kapitel som avser prissättning vid tillträde till fiber till 
villa. Där konstateras att en initialt låg beläggningsgrad medför en ökad risk för 
SMP-operatören vilket ger stöd för en justering av priset för att bättre 
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återspegla de faktiska kostnaderna. Den gällande prismetoden medger att 
TeliaSonera får tillämpa en prissättning som motsvarar kostnadsresultaten för 
geotyp 3 när det gäller kvartalsavgifter för villa. TeliaSonera framhåller att 
affärsrisken avseende produkten Fiber Lägenhet är betydande eftersom det är 
oklart hur stor del av fibern som kommer att användas. Produkten har därför 
samma kvartalsavgift som fiber till villa eftersom den levereras på samma sätt, 
dvs som en singelfiber FTTH, och i stort sett erbjuds i samma områden som 
fiber till villa. Förutsättningarna och kostnaderna, enligt TeliaSonera, blir 
därigenom detsamma som för fiber till villa.  

PTS bedömning 

PTS har utifrån gällande prislista granskat produkten Fiber Lägenhet.  

Fiber Lägenhet är en produkt som levereras som en singelfiber FTTH, vilken 
främst erbjuds i villaområden. PTS bedömer, baserat på TeliaSoneras uppgifter 
om potentiella försäljningsvolymer i respektive geotyp och produktens 
kärnegenskaper, att produkten uppvisar tillräckligt stora likheter med fiber till 
villa för att kunna motivera en nationell prissättning i enlighet med undantaget i 
prismetoden. PTS gör denna bedömning också mot bakgrund av att produkten 
inte tillhandahölls på marknaden vid tidpunkten för prismetodens framtagande. 
PTS bedömer att förutsättningarna och kostnaderna för produkten Fiber 
Lägenhet bäst motsvaras av PTS kostnadsresultat för geotyp 3, dvs. ett högsta 
pris om 411 kr per kvartal. TeliaSoneras kvartalsavgift om 384 kr måste således 
anses utgöra en kostnadsorienterad prissättning. 

PTS finner därför att TeliaSoneras redovisade kostnader inte förefaller orimliga 
och inte ger PTS anledning att misstänka att priset inte skulle vara 
kostnadsorienterat i enlighet med gällande skyldighetsbesluts krav.  
Tillsynsärendet ska därför skrivas av från vidare handläggning.  

PTS kan dock komma att granska prissättningen av aktuell produkt inom ramen 
för ett nytt tillsynsärende om nya omständigheter, såsom t.ex. att uppgifter som 
TeliaSonera lämnat inte är korrekta eller att TeliaSonera tillämpar aktuellt pris i 
områden där förutsättningarna och kostnaderna inte motsvaras av PTS 
kostnadsresultat för geotyp 3, framkommer.  
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