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Yttrande över Post- och telestyrelsens utkast till beslut avseende
skyldigheter på marknaden Fast terminering
Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till
beslut avseende skyldigheter för Com Hem på marknaden för Fast terminering (dnr 11-6823)
och lämnar härmed följande yttrande.

1. Bakgrund
Com Hem är en av Sveriges ledande tillhandahållare av prisvärda, högkvalitativa och
kompletta konsumenttjänster för tv, telefoni och höghastighetsbredband. Med cirka 1,76
miljoner anslutna hushåll är Com Hem idag en av Sveriges främsta tv-distributörer. Genom
att tillhandahålla 200 Mbit/s-tjänster till omkring 1,6 miljoner hushåll – motsvarande över 35
procent av hushållen i Sverige – lämnar Com Hem också ett betydelsefullt bidrag till
uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål om att 40 procent av de svenska hushållen och
företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.
Com Hem är därtill en av de största infrastrukturbaserade utmanarna till Telia Sonera AB och
investerar årligen omkring 800 miljoner kronor i utvecklingen av nät och tjänster. Därmed
bidrar Com Hem till den infrastrukturbaserade konkurrensen, som långsiktigt skapar
förutsättning för hård prispress och snabb tjänsteutveckling på både tv-, telefoni- och
bredbandsmarknaderna till förmån för såväl konsumenter som samhälle.
Com Hems IP telefoninät har idag ca 380,000 kunder.
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2. Com Hems synpunkter
2.1 Skyldighet att bedriva samtrafik
På sid 7 i PTS förslag på beslut framgår Skyldighet 1 – Skyldighet att bedriva samtrafik (se
nedan). I punkt 1a i denna skyldighet framgår att operatör XX, vid varje rimlig begäran, ska
vidta de åtgärder som behövs för att samtrafik ska fungera, till exempel ska företaget
(1) tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs kommunikationsnät för
utbyte av samtrafik (direktförbindelse).
(2) att ovan tillhandahållande av direktförbindelse innebär att operatör XX ska
tillhandahålla utrymme för inplacering av utrustning
1. Skyldighet att bedriva samtrafik
1. XX AB ska vid varje rimlig begäran bedriva samtrafik med den som tillhandahåller eller
avser att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (den begärande
operatören), dvs. XX ska vidta de åtgärder som behövs för att samtrafiken ska fungera,
exempelvis ska Företaget
a

tillhandahålla sammankoppling av sitt och annan operatörs kommunikationsnät för utbyte
av samtrafik (direktförbindelse), vilket bland annat medför att XX ska ge den begärande
operatören tillträde till utrymmen för inplacering av utrustning samt i övrigt vidta de
åtgärder som krävs för att samtrafik ska kunna utbytas över hopkopplingspunkten,

b tillhandah ålla samtalsterminering från den hopkopplingspunkt vid vilken den
överlämnande operatören överlämnar samtalet för terminering till XX:s fasta allmänna
kommunikationsnät, fram till den fasta nätanslutningspunkt vid vilken slutanvändaren är
ansluten alternativt fram till den punkt där slutanvändaren, oavsett teknisk lösning för
anslutning, kan nås för samtal med geografiskt telefonnummer, telefonnummer avsedda
för geografiskt oberoende tjänster eller telefonnummer avsedda för personliga
nummertjänster ur svensk telefoninummerplan enligt XX:s individuella marknad Fast
samtalsterminering,
c vidta de åtgärder som behövs för att slutanvändare ska kunna nå varandra på avsedda
telefonnummer eller för att slutanvändare ska kunna få tillgång till tjänster i de allmänna
kommunikationsnäten, exempelvis ska XX utan dröjsmål implementera de
telefonnummer ur svensk telefoninummerplan som den begärande operatören tilldelats
och öppna telefonnumren för trafik.

I avsnitt 7.1.4, där bakgrunden till dessa skyldigheter beskrivs närmare, framgår det att en
begäran från annan operatör om etablering av direktförbindelse ska vara tekniskt och
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ekonomiskt rimlig mot bakgrund av XX existerande infrastruktur, de kostnader som
etablering av direktförbindelse medför och de trafikvolymer som kan komma att utbytas.
Com Hems utrustning för IP-telefoni är idag placerade i så kallade co-locations där Com
Hem själva hyr inplacering. Com Hem har därför ingen möjlighet att ge något tillträde till
utrymme för inplacering enligt (2) ovan.
Som nämns inledningsvis planerar Com Hem att avveckla gammal C7 teknik till förmån för
IP-interface
vilket innebär att anslutning av
direktförbindelse enligt (1) ovan med gammal C7 teknik skulle hämma den utvecklingen.
Com Hem föreslår därför att PTS i detta förslag till beslut om skyldigheter förtydligar att:



tillhandahållande av utrymme inte är rimligt om operatör XX i sin tur har etablerat
sin utrustning genom en inplacering hos tredje part
begäran om direktförbindelser inte är rimligt om operatör XX har etablerat ett IPbaserat telefoninät som endast har IP gränssnitt tillgängliga eller i närtid planerar
att införa endast IP gränssnitt

3.1 Skyldighet att offentliggöra uppgift om överlåtelse av verksamhet
På sid 10 i PTS förslag på beslut framgår Skyldighet 5 – Skyldighet att offentliggöra uppgift
om överlåtelse av verksamhet (se nedan).
5. Skyldighet att offentliggöra uppgift om överlåtelse av verksamhet
1. XX ska för sådan verksamhet som omfattas av skyldighet 1.1, vid överlåtelse av denna
verksamhet till annan juridisk person inom samma företag hålla uppgifterna offentliga på sin
webbplats på ett för övriga operatörer och PTS lättillgängligt sätt utan kostnad.
2. Uppgifterna ska innehålla information om vilka delar av verksamheten som ska överlåtas,
namn och organisationsnummer på den juridiska person som ska överta verksamheten samt
datum för beslut om överlåtelsen och datum för överlåtelsen.
3. Uppgifterna ska omgående, dock senast inom en (1) vecka efter att beslut om överlåtelse
fattats, publiceras på XX webbplats. Uppgifterna ska även i samband med publiceringen
skickas till pts@pts.se.

I punkt 1 hänvisas till ”överlåtelse till annan juridisk person inom samma företag”. Com Hem
ställer sig frågande till om det är PTS mening att det ska vara ”företag” eller om det istället
ska vara ”koncern”?
I punkt 3 i denna skyldighet framgår att uppgifter om överlåtelse, enligt punkt 1 och 2 i
samma skyldighet, ska publiceras senast en (1) vecka efter beslut om sådan överlåtelse.
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I avsnitt 8.4.2, där bakgrunden till dessa skyldigheter beskrivs närmare, framgår det att PTS
anser att det är viktigt att de skyldigheter PTS ålagt operatör XX får avsedd verkan och att
det därför är viktigt att övriga operatörer och PTS får kännedom om interna överlåtelser till
andra juridiska personer inom samma företag (”koncern”? – se kommentar ovan.
Com Hem har förståelse för motiven för PTS förslag på skyldighet 5, men ställer sig frågande
till om dessa motiv fullt ut är applicerbara en vecka efter beslut. Ett beslut om en
koncernintern överlåtelse kan fattas lång tid innan själva överlåtelsen genomförs, och ett
sådant beslut kan komma att ändras, varför det kan ifrågasättas om behovet av information
alltid föreligger kort efter det att ett beslut har fattats.
Com Hem föreslår mot bakgrund av ovan att PTS i detta förslag till beslut om skyldigheter
förtydligar:



om man avser överlåtelser inom samma företag eller inom samma koncern
att publicering av uppgift om överlåtelse av verksamhet ska ske inom rimlig tid
innan överlåtelsen genomförs

3. Begäran om sekretess
Com Hem hemställer att detta yttrande beläggs med sekretess i sin helhet då det innehåller
uppgifter av känslig karaktär som skulle kunna skada Com Hem i händelse av
offentliggörande. Com Hem hemställer vidare att PTS på förhand underrättar Com Hem för
det fall PTS överväger att röja någon del av informationen till tredje man, så att Com Hem
ges möjlighet att närmare utveckla skälen till varför informationen i fråga skall
sekretessbeläggas.

***
Kontaktperson på Com Hem:

Bosse Bredby
Manager Carrier Relations & Regulatory Affairs
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs
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