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Yttrande över Utkast till beslut om fastställande av företag med 
betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde 
(marknad 4) 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av rapporten Utkast till beslut om fastställande av 
företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4), som 
tagits fram och remitterats av Post- och telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får härmed lämna 
följande yttrande.  
 

1. Inledning 
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  
500 Mbit/s-tjänster till över en miljon hushåll 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 TeliaSonera AB 
(”TeliaSonera”) och investerar årligen omkring 20 procent av företagets omsättning 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.  
 

2. Com Hems synpunkter 
 

 Com Hem tillstyrker PTS:s förslag på relevant slutkundsmarknad, som enligt 
PTS:s bedömning omfattar fasta bredbandstjänster till slutkunder med följande 
egenskaper: 

 Överföringshastigheter mellan 2 Mbit/s och 1 000 Mbit/s;  
 Symmetrisk eller asymmetrisk överföring;  
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 Kan levereras över kopparbaserade accessnät, fiberbaserade accessnät, 
kabel-tv-nät eller radiobaserade accessnät;  

 Kan tillhandahållas som en separat tjänst eller sampaketerade med fast 
telefoni och tv; 

 Kan tillhandahållas med eller utan garantier beträffande överföringshastighet 
eller tillgänglighet.
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 Com Hem tillstyrker PTS:s förslag på relevant grossistproduktmarknad, som 

enligt PTS:s bedömning omfattar fysiskt (fullt och delat) tillträde till kopparbaserade 
accessnät samt fysiskt tillträde till fiberbaserade accessnät, mellan slutkundens fasta 
anslutningspunkt, eller motsvarande nätanslutningspunkt, och den nätägande 
operatörens anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, 
eller motsvarande anslutningspunkt.
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 Com Hem tillstyrker PTS:s förslag på geografisk marknadsavgränsning, som 

enligt PTS:s bedömning är nationell.
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 Com Hem tillstyrker PTS:s förslag på fastställande av företag med betydande 

inflytande, som innebär att TeliaSonera bedöms ha ett sådant betydande inflytande 
som avses i 8 kap. 7 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation på grossist-
marknaden för nätinfrastrukturtillträde i Sverige så som den avgränsats av PTS enligt 
ovanstående punkter.
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Kontaktperson på Com Hem: 
Carl-Johan Rydén 
Head of Public & Regulatory Affairs 
Avdelningen för strategisk utveckling och public affairs 
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