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    Datum: 2012-04-02 
 

Post- och telestyrelsen 
Att: Peter von Wowern 

    Box 5398 
102 49 Stockholm  
 
Inskickat via e-post: 
peter.vonwowern@pts.se 
 
 

 
 
 
 
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. 
 

 

Com Hem avser att inkomma med synpunkter på PTS förslag till beslut i samband med PTS 

andra samråd och kommer i detta svar endast återkoppla på PTS Begäran om uppgift enligt 

8 kap. 1 § LEK. 

 

 

 

 

Kontaktperson i detta ärende: 

Bosse Bredby 
Carrier Relation and Regulatory 
bosse.bredby@comhem.com 
+46 730 80 07 41 

http://www.comhem.se/�
mailto:peter.vonwowern@pts.se�
mailto:bosse.bredby@comhem.com�


 

 
Com Hem AB, Box 8093, SE-104 20 Stockholm, Sweden. Telephone + 46 8 553 630 00. www.comhem.se 

 

2 

 

1. PTS Begäran om uppgift enligt 8 kap. 1 § LEK. 
 

1. Ange namn och organisationsnummer för de juridiska personer som ingår i företaget 
och som bedriver verksamhet på sådan marknad omfattas av förslaget till beslut. 
 
Svar: Com Hem AB, organisationsnummer 556181-8724 
 

2. Ange vilken typ av verksamhet som respektive juridisk person enligt ert svar på fråga 
1 bedriver på sådan marknad (exempelvis produktion eller försäljning). 
 
Svar: Com Hem AB tillhandahåller IP-baserad telefoni. 
 

3. Ange namn och organisationsnummer för de juridiska personer som ingår i företaget 
och som bedriver verksamhet på marknader som är vertikalt integrerade i relation till 
sådan marknad som omfattas av förslagen till beslut. 
 
Svar: Com Hem AB, organisationsnummer 556181-8724 
 

4. Ange vilken typ av verksamhet (exempelvis produktion eller försäljning) som 
respektive juridisk person enligt ert svar på fråga 3 bedriver på marknader som är 
vertikalt integrerade i relation till sådan marknad som omfattas av förslagen till beslut.  
 
Svar: Com Hem AB tillhandahåller IP-baserad telefoni. 
 

5. Bifoga organisationsskiss över de juridiska personer som ingår i företaget. Den 
bifogade organisationsskissen ska innehålla uppgift om ägandeförhållandena samt, i 
del fall det inte redan framgår av svaren till ovanstående frågor, de juridiska 
personernas organisationsnummer 

 

 

 

 

 

 

 

Com Hem Holding AB 
(Orgnr: 556469-3017) 

100% 

Com Hem AB 
(Orgnr: 556181-8724) 
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