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Post- och telestyrelsen  
Konkurrensavdelningen 
Att: Peter von Wowern  
Box 5398 
102 49 Stockholm 
 
Insänt via e-post till:  
smp@pts.se 

 
 
Yttrande över Remiss angående prisreglering, ekonomiskt 
replikerbarhetstest mm avseende marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde 
 
Com Hem AB (”Com Hem”) har tagit del av Remiss angående prisreglering, ekonomiskt 
replikerbarhetstest mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde, som tagits fram och 
remitterats av Post- och telestyrelsen (”PTS”). Com Hem får med anledning av denna remiss 
härmed lämna följande yttrande.  
 
 

1. Inledning och sammanfattning 
 
Som framgår av PTS missiv Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm 
avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde (nedan ”Missiv”) har PTS i sitt nya Utkast till 
beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för 
nätinfrastrukturtillträde - marknad 4 (nedan Utkast), presenterat en ny utformning av skyldigheter 
på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, i första hand vad gäller de delar som behandlar icke-
diskriminering enligt principen om EoI samt prisskyldighet och förutsättningarna för att inte längre 
upprätthålla reglerade priser avseende fibertillträde. Vidare presenterar PTS även sitt förslag på 
metod för ett ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT) som syftar till att säkerställa att TeliaSonera 
inte diskriminerar prismässigt och utgör en skyddsåtgärd som ska användas för att analysera 
marginalen mellan slutkundstjänster och grossisttillträde till nätinfrastruktur. 
 
Com Hem kan alltså konstatera att PTS, trots massiv konstruktiv kritik i föregående två 
remissrundor från en större del av branschen, vidhåller sitt förslag på beslut om att införa en 
skärpt icke-diskrimineringsskyldighet (EOI) vad gäller tillträde till fiberbaserad nätinfrastruktur och 
därtill hörande tjänster samt att prisregleringen på fiberbaserade tjänster ska lyftas när den 
skärpta icke-diskrimineringsprincipen har implementerats av TeliaSonera. 
 
Utöver vad som anges i detta remissvar hänvisar Com Hem till sina två tidigare inlämnade 
remissvar avseende nätinfrastrukturtillträde. 
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Com Hem sammanfattar här sina synpunkter på PTS förslag. 
 

 PTS har presenterat ett ofullständigt underlag som är mycket svårt att ta ställning till 
 

 Avskaffandet av prisregleringen är fortfarande inte motiverat och innebär dessutom att 
SMP-operatörens handlingsfrihet och därmed marknadsdominans ökar 
 

 Kopparankaret existerar inte. Tvärtom leder den accelererande fiberutbyggnaden till en 
snabb nedmontering av xDSL från alternativa operatörer. I avsaknad av ett i praktiken 
fungerande nätinfrastrukturtillträde över fiber, som möjliggör för alternativa operatörer att 
migrera kunder från xDSL till fiber, finns därmed en påtaglig risk för en 
återmonopolisering av accessnätet. 
 

 Borttagande av prisregleringen strider mot LEK. Ett borttagande av prisregleringen av 
TeliaSoneras nätinfrastrukturtillträde över fiber kan dels förväntas leda till ökade priser i 
grossist- och konsumentled, dels förväntas leda till att TeliaSoneras möjligheter att 
missbruka sin dominerande ställning ökar. Com Hem anser därför att PTS:s föreslagna 
regleringsändring står i direkt strid med 1 Kap.§1 samt med 4 Kap.§4 i lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation. 

 
 
 
 

2. Ofullständigt underlag 
 
Com Hem konstaterar att PTS i denna remiss endast presenterar ett utkast på kapitel 6 - 
Skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde, vilket är mycket märkligt då det är mycket 
svårt att ge samlade kommentarer då man endast har delar av underlaget för utkast till beslut på 
NIT tillgängligt. 
 
Vi ser vidare, vilket också påpekats vid föregående remisser, att det är mycket svårt eller i det 
närmaste omöjligt att få en fullständig överblick av PTS:s förslag på NIT utan att ha PTS:s 
motsvarande förslag på BIT tillgängligt vid samma tillfälle. PTS arbete med dessa två beslut syns 
helt osynkroniserade vilket skapar en mycket stor osäkerhet i regleringen. 
 
 

3. Prisreglering 
 
3.1 Avskaffandet inte motiverat 
 
Com Hem anser inte att PTS angivit något tydligt skäl till varför myndigheten överväger att 

avskaffa prisregleringen av TeliaSoneras nätinfrastrukturtillträde över fiber. PTS har inte redovisat 

hur ett avskaffande av prisregleringen skulle främja investeringsklimatet och framväxten av sund 

konkurrens. PTS har heller inte visat på något trovärdigt samband mellan ett borttagande av 

prisregleringen och lägre priser i konsumentledet.   

Sedan det förra beslutet om prisreglering 2010 har utbyggnaden av fiberbaserade accessnät 

tilltagit i styrka. Detta fastslås också av PTS vid ett flertal tillfällen i Utkastet. Exempelvis 
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konstatera myndigheten på s.234 i Utkastet att ”det görs för närvarande omfattande 

fiberinvesteringar i Sverige både av TeliaSonera och av andra, främst kommunalt ägda stadsnät”.    

Tillgänglig marknadsstatistik visar på samma utveckling. Enligt PTS:s egen rapport, Svensk 

Telemarknad 2013, har antalet internetabonnemang över fiber-LAN de senaste fyra åren ökat 

med 77 procentenheter, från 687 tusen 2009 till 1,218 miljoner 2013. Enligt TeliaSoneras 

årsredovisning 2013 har bolaget enbart under det gångna året anslutit drygt 60 000 villor med 

fiber. TeliaSonera konstaterar vidare i samma dokument att ”Kundefterfrågan på fiber är högre i 

Sverige än möjligheten att leverera, vilket utgör 56 procent av Bredbandstjänsters 

nettoomsättning…”. Det är således enligt Com Hems bedömning främst kapacitet i 

anläggningsresurser som begränsar TeliaSoneras fiberutbyggnad, inte kundefterfrågan eller 

kapitaltillgång.  

Den marknadsinformation som finns att tillgå ger en sammantaget en bild av ett relativt gott 

investeringsklimat där fiberutbyggnaden eskalerar och antalet slutkundsabonnemang växer 

kraftigt. På vilket sätt investeringsklimatet behöver främjas ytterligare framgår inte av PTS:s 

Utkast. 

Beträffande TeliaSoneras marknadsdominans gör PTS fortfarande, i likhet med 

skyldighetsbeslutet 2010, bedömningen att TeliaSonera kan agera oberoende av sina 

konkurrenter och kunder, samt att konkurrensen inte är tillräcklig för att begränsa TeliaSoneras 

marknadsinflytande. Inte heller när det gäller möjliga skyldighetsåtgärder för SMP-operatören har 

PTS ändrat principiell inställning. Myndigheten framhåller fortsatt att ”på marknaden för 

nätinfrastruktur är prisreglering den enda skyldighet som fullt ut motverkar en överprissättning i 

grossistledet”(s.219). Således planerar PTS nu att inte fullt ut motverka en överprissättning i 

grossistledet, trots TeliaSoneras fortsatta marknadsdominans. Av vilken anledning PTS driver 

denna linje framgår inte fullt ut av Utkastet.  

En antydan till motivering till att avskaffa prisregleringen återfinns emellertid i efterföljande stycke 

på s.219. Formuleringen är såvitt Com Hem kan se ny i denna tredje remiss från PTS: 

Det är dock centralt att PTS inte ålägger en prisreglering som leder till att priset på 

tillträdesprodukter blir så lågt att incitamenten att göra ekonomiskt effektiva investeringar 

minskar. Detta är särskilt viktigt eftersom SMP-operatören har skalfördelar. Om priset 

baseras på SMP-operatörens kostnader finns det risk att andra operatörer, som saknar 

skalfördelar, inte kommer att ha incitament att investera själva, eftersom de kan köpa 

tillträde av SMP-operatören till ett lägre pris än vad de själva kommer att kunna 

producera tjänsten för. En sådan situation riskerar att långsiktigt förstärka negativa 

styrkeförhållanden på grossistmarknaden. 

Com Hem finner denna argumentation från PTS högst anmärkningsvärd. 

Dels eftersom det förefaller som om PTS i detta avsnitt argumenterar mot en 

kostnadsbaserad prissättning enligt LRIC som sådan. LRIC modellerar som bekant en operatör 

med samma omfattning på verksamheten och efterfrågan som den befintliga SMP-operatören. 

PTS:s resonemang enligt ovan går i vart fall stick i stäv med myndighetens skrivningar under 

avsnitt 6.10.5.1 i Utkastet. 
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Dels eftersom PTS tydligen ser en risk att andra operatörer kan avstå att investera om ett 

reglerat pris sätts med utgångspunkt från SMP-operatörens kostnader, eftersom SMP-operatören 

har (föga förvånande) skalfördelar. Därmed antyds att investeringar skulle kunna öka om det 

reglerade priset höjdes eller avskaffades helt. 

Detta är enligt Com Hem en orimlig slutsats. Ett borttagande av prisregleringen kan endast 

resultera i någon av följande möjliga utvecklingar:  

a) SMP-operatören beslutar att ligga kvar på en grossistprisnivå som fortsatt avskräcker 

alternativa operatörer från att investera.  

b) SMP-operatören höjer grossistpriset, vilket leder till prisklämeffekter för grossistkunder 

och/eller höjda slutkundspriser. Därmed kan regleringsåtgärden anses stå i direkt strid 

med LEK    

c) En kombination av ovan. SMP-operatören tillåter viss konkurrens från ett fåtal mindre 

effektiva och ekonomisk ansatta operatörer. Ett slags oligopol med en dominerande aktör 

utvecklas - inte en marknad med sund konkurrens. 

Ett borttagande av prisregleringen ändrar inte det faktum att SMP-operatören har skalfördelar, 

geografisk täckning, ekonomisk styrka och uthållighet som ingen annan marknadsaktör kan svara 

upp mot. Ett borttagande av prisregleringen medför endast att SMP-operatören självständigt och 

egenmäktigt kan besluta prisnivå och därmed i vilken utsträckning konkurrenter, både 

infrastrukturägare och grossistkunder, ska tillåtas få marknadsandelar. Ett borttagande av 

prisregleringen innebär att SMP-operatörens handlingsfrihet och därmed marknadsdominans 

ökar.  

Som konstaterats ovan görs för närvarande stora investeringar i fiberbaserad infrastruktur på den 

svenska marknaden. Samtidigt tyder enligt Com Hem såväl PTS:s egen analys som annan 

marknadsinformation på att TeliaSoneras marknadsdominans har ökat sedan PTS:s 

skyldighetsbeslut 2010. Särskilt markant är detta inom villasegmentet. Hur ett borttagande av 

prisregleringen av TeliaSonera i detta skede skulle främja konkurrensutvecklingen framgår inte av 

PTS underlag. Tillträdesskyldigheterna för TeliaSonera borde rimligen utökas snarare än 

minskas.  

3.2. Det finns inget kopparankare 

PTS framhärdar i uppfattningen att konkurrenstryck från kopparbaserade bredbandstjänster 

kommer att ha en prisåterhållande effekt på fiberbaserade tjänster, d.v.s. teorin om ett 

kopparankare. En övergång från kostnadsbaserad prisreglering till EoI kan få mycket stora 

konsekvenser på marknaden i både grossist- och slutkundsled. Kopparankaret är centralt för 

införande av EoI och borttagande av prisreglering. EU kommissionen anger att en förutsättning 

för att inte prisreglera nätinfrastrukturtillträde över fiber är en påvisbar återhållande effekt på 

detaljistpriset från ett kopparankare eller annan alternativ infrastruktur (jmf s.240). Mot denna 

bakgrund är det underlag som PTS presenterar som stöd för teorin om ett kopparankare 

undermåligt och i vissa delar motstridigt.  
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Enligt PTS är ett införande av EoI för nätinfrastrukturtillträde över koppar inte proportionerligt på 

grund av kopparnätets avtagande betydelse på marknaden. På s.169 i Utkastet anges 

exempelvis följande: 

Det skulle sannolikt bli kostsamt för TeliaSonera att förändra dessa för att uppfylla 

principen om EoI. Dessutom medför substitutionen från kopparbaserade produkter till 

fiberbaserade produkter att en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet för 

kopparbaserade tillträdesprodukter på något längre sikt skulle få en begränsad nytta. 

Efter att ha konstaterat detta kommer PTS emellertid till en annan slutsats när det gäller 

kopparnätets betydelse för prisbilden på bredbandstjänster. På s.235 i Utkastet framställs 

följande: 

En stor kundbas finns dock fortfarande över den kopparbaserade nätinfrastrukturen, 

vilket torde leda till återhållande effekter på fiberpriserna, på såväl grossist- som 

slutkundsnivå. Från nätägarnas sida finns incitament att migrera slutkunderna från den 

kopparbaserade infrastrukturen till den fiberbaserade. Så länge en betydande kundbas 

ännu inte migrerat till fiberbaserat bredband kommer det att finnas ett konkurrenstryck 

från försäljningen av kopparbaserade tjänster, som påverkar prissättningen på 

fiberbaserade tjänster. PTS gör bedömningen att detta konkurrenstryck kommer att 

kvarstå under den kommande regleringsperioden. PTS bedömer därför att kopparpriset 

som baseras på kostnadsorientering enligt nuvarande LRIC-modell är tillräckligt lågt och 

stabilt för att verka återhållande på TeliaSoneras prissättning av fiberbaserat tillträde. 

PTS förefaller i detta viktiga avsnitt av dokumentet ha ändrat tidsperspektiv för regleringsarbetet 

från att eftersträva en långsiktigt hållbar reglering, till att endast överblicka kommande 

regleringsperiod. Efter kommande regleringsperiod bedömer PTS att utbyggnad av fiber via 

stadsnät ska ha tilltagit i styrka så pass att det finns en prisåterhållande effekt på TeliaSoneras 

fiberpriser från konkurrerande infrastruktur.  

Enligt Com Hem hade det varit önskvärt om PTS hade presenterat ett mer detaljerat underlag för 

dessa bedömningar. Exempel på frågeställningar som Com Hem hade förväntat sig att PTS 

utvecklat i detta sammanhang är: 

 Vilken marknadsandel anser PTS att stadsnäten ska uppnå för att det ska finnas en 

prisåterhållande effekt från denna konkurrerande infrastruktur? 

 Vilka investeringsnivåer bedömer PTS att stadsnäten sammantaget ska hålla under de kommande 

fyra åren för att denna marknadsandel ska uppnås? 

 Hur ser PTS att konkurrerande infrastruktur ska komma till stånd inom villasegmentet? PTS har 

tidigare
1
 konstaterat att det saknas förutsättningar för parallelletablering av fiberinfrastruktur på den 

svenska marknaden. Detta torde vara särskilt påtagligt inom villasegmentet. 

 Substitutionen mellan koppar och fiber är, som PTS konstaterat (i föregående remissunderlag), 

asymmetrisk. Hur stor bedömer PTS att priselasticiteten mellan dessa accessformer är? Hur stor 

                                                      
1
 Dels i rapporten Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation (PTS-ER 2009:2), dels i 

skyldighetsbeslutet 2010 (Dnr: 07-11757/23), s.67.   
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prisökning accepterar en villaägare som investerat 15-20 000 kr för att fiberansluta sin fastighet 

innan man beslutar att återgå till en billigare men sämre tjänst över xDSL?  

 Hur stor andel av den totala marknaden ska vara xDSL-baserad för att en prisåterhållande effekten 

från kopparankaret ska bestå, d.v.s. hur stor är ”en betydande kundbas”?  

 Hur lång tid dröjer det innan den brytpunkt nås då det inte längre finns en tillräcklig stor kundbas 

över xDSL, d.v.s. när förväntar sig PTS att den prisåterhållande effekten från kopparankaret 

upphör? 

Enligt Com Hem existerar det inte någon återhållande effekt på prisbilden över fiber från 

kopparnätet. Vid utgången av 2013 fanns det enligt PTS:s rapport Svensk Telemarknad 2013 

1,343 miljoner xDSL-baserade bredbandsabonnemang i Sverige (konsument- och 

företagskunder). Enligt TeliaSoneras redovisning för första kvartalet 2014 uppgick antalet 

grossistabonnemang över koppar i kvartal ett till 389 tusen. Den absoluta merparten av xDSL-

abonnemangen på marknaden, 71 procent, tillhandahåller således TeliaSonera självt. 

Bredbandstjänster över xDSL som tillhandahålls av TeliaSonera kan rimligen inte anses ha en 

prisåterhållande effekt på TeliaSoneras fibertjänster.    

Antalet grossistabonnemang över koppar har på två år minskat med närmare 23 procentenheter, 

från 503 tusen kv.1 2012 till nuvarande nivå. Minskningen det senaste året var 13 procentenheter 

vilket indikerar en stegrande takt i nedgången av grossistbaserad xDSL. Denna statistik ger stöd 

för Com Hems uppfattning om troligt scenario vid övergången från koppar till fiber. 

När TeliaSonera bygger ett fiberbaserat accessnät inom ett lokalstationsområde övergår en stor 

del av abonnenterna inom stationsområdet till fiber. En alternativ operatör som finns etablerad 

med xDSL-utrustning på den aktuella lokalstationen förlorar följaktligen snabbt en stor del av 

dess kundbas inom upptagningsområdet. För den alternativa operatören blir det snart olönsamt 

att bära kostnader för samlokalisering, kraft, kyla, och backhaul, för att underhålla en 

försvinnande kundbas, varför operatören kommer att montera ned sin xDSL-utrustning. Eftersom 

TeliaSoneras fiberutbyggnad i stor utsträckning utgår från tätorter och de potentiellt mest 

lönsamma stationsområdena kommer överlappet mot alternativa operatörers 

samlokaliseringspunkter för xDSL att vara stort. Nedmonteringen av grossistbaserad xDSL kan 

därför förvänas tillta de närmaste åren. 

Com Hems bestämda uppfattning är att det inte existerar något kopparankare. Tvärtom leder den 

accelererande fiberutbyggnaden till en snabb nedmontering av xDSL från alternativa operatörer. I 

avsaknad av ett i praktiken fungerande nätinfrastrukturtillträde över fiber, som möjliggör för 

alternativa operatörer att migrera kunder från xDSL till fiber, finns därmed en påtaglig risk för en 

återmonopolisering av accessnätet. 

 

3.3. Borttagande av prisregleringen strider mot LEK 

Som PTS konstaterar på s.219 i Utkastet är prisreglering den enda skyldighet som fullt ut 
motverkar en överprissättning i grossistledet inom marknaden för infrastrukturtillträde. PTS torde 
därmed självt kunnat dra slutsatsen att det finns en påtaglig risk för att grossistpriserna kommer 
att höjas vid ett borttagande av prisregleringen. Högre grossistpriser leder till prisklämeffekter i 
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grossistled, eller till höjda priser i konsumentled, eller (mest sannolikt) till prisklämeffekter för 
grossistkunder och höjda konsumentpriser.   
 
Com Hem delar PTS:s uppfattning att TeliaSonera har en så pass dominerande 
marknadsställning att bolaget kan agera oberoende av konkurrenter och kunder. Det torde 
därmed stå klart att TeliaSoneras dominerande ställning möjliggör prisdumpning, 
korssubventionering och annan konkurrenshämmande verksamhet. Com Hem anser att denna 
obalans på marknaden utgör den enskilt största risken för alternativa operatörers 
infrastrukturinvesteringar. Enligt Com Hems bedömning medför obalansen på marknaden att 
alternativa operatörer, utanför stadsnätssfären, idag avstår från att investera i 
infrastrukturutbyggnad eftersom riskerna anses för stora. 
 
Att avskaffa prisregleringen på TeliaSoneras fibertillträde kan aldrig medföra att TeliaSoneras 
marknadsdominans begränsas. Den föreslagna regleringsändringen kan på sin höjd, om den 
genomförs väl med en effektiv ekonomisk replikerbarhetstest, leda till att obalansen på 
marknaden inte ökar i allt för hög utsträckning. Konsekvensen av en avskaffad prisreglering blir 
dock otvetydigt att TeliaSoneras möjlighet att missbruka sin dominerande ställning på ett 
konkurrenshämmande sätt ökar.  
 
Enligt 1 Kap.§1 LEK syftar bestämmelserna LEK till att enskilda och myndigheter skall få tillgång 
till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet 
av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. 
 
Vidare ska enligt 4 Kap.§4 LEK en operatör som har ett betydande inflytande på en viss marknad 
åläggas en eller flera skyldigheter. Åläggandet ska syfta till att skapa effektiv konkurrens. 
 
PTS ska inte enbart ålägga skyldigheter med utgångspunkt i att SMP-operatören verkligen 
missbrukat sin marknadsmakt tidigare, utan myndigheten ska ålägga skyldigheter som begränsar 
SMP-operatörens möjligheter att utnyttja sitt betydande marknadsinflytande på ett sätt som 
orsakar konkurrensproblem. 
 
Ett borttagande av prisregleringen av TeliaSoneras nätinfrastrukturtillträde över fiber kan dels 
förväntas leda till ökade priser i grossist- och konsumentled, dels förväntas leda till att 
TeliaSoneras möjligheter att missbruka sin dominerande ställning ökar. Com Hem anser därför 
att PTS:s föreslagna regleringsändring står i direkt strid med 1 Kap.§1 samt med 4 Kap.§4 i lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation.  
 
    
 

4. Ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT) 
 
PTS presenterar i denna remiss en metod för ERT. Detta marginalklämningstest ska enligt PTS 
förslag genomföras som ett led i att konstatera om prisreglering kan tas bort. 
 
Som Com Hem visar ovan och i tidigare remissvar finns inte förutsättning för PTS att införa EoI 
och bortagande av prisreglering.  
 
Emellertid anser Com Hem att ett ERT kan och bör användas även på en prisreglerad marknad 
för att säkerställa att marginalklämning inte föreligger i jämförelse mot de reglerade priserna. För 
att uppnå ett fungerande test på en sådan prisreglerad marknad föreslår Com Hem dock att PTS, 
för att testa om lönsamhet kan uppnås av tillträdande operatör, justerar marknadsandelen till 20-
25% i ERT. 
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Com Hem delar PTS uppfattning om att ett marginalklämningstest ska genomföras på speciella 
produkter. Dessa produkter måste vara tydligt specificerade och Com Hem ber PTS att 
återkomma med myndighetens förslag på sådana produkter. Det är också troligt att olika tester 
bör utföras på olika produkter som kan ha olika förutsättningar. 
 
 
 

5. Kanalisationstillträde 
 
I föregående remissvar tillstyrkte, med vissa förtydliganden av skyldigheten, Com Hem PTS:s 
förslag om att skyldighet om nyanläggning av fiberbaserad nätinfrastruktur skulle ersättas av 
skyldighet att ge tillträde till sin kanalisation. Com Hem var också tydliga med att påpeka att om 
skyldigheten om tillträde till kanalisation inte fungerade skulle PTS säkerställa att myndigheten 
skyndsamt skulle kunna återinföra skyldigheten om nyanläggning av fiberbaserad 
nätinfrastruktur. 
 
I sitt nya utkast till beslut har PTS, utan att återinföra skyldigheten om nyanläggning av 
fiberbaserad nätinfrastruktur, valt att ta bort skyldigheten om tillträde till kanalisation baserat på 
pågående arbete som bedrivs för att förbereda ny lagstiftning inom ramen för det så kallade 
”Grävdirektivet”. Com Hem finner denna argumentation från PTS sida mycket märklig då syftet 
med Grävdirektivet inte hanterar reglering av en dominerande aktör och de konkurrensproblem 
som kan uppstå om den dominerande aktören missbrukar sin ställning utan istället tar sin 
inriktning i hur man kan sänka kostnader för att bygga infrastruktur genom samordning av olika 
aktörer. 
 
 

5. Detaljerade synpunkter på utkast på Beslut om markanden för 
nätinfrastrukturtillträde 

 
Com Hem ber att få återkomma med detaljerade synpunkter på utkast till beslut på marknaden 
för nätinfrastrukturtillträde då PTS har presenterat ett sådant fullständigt förslag till beslut som går 
att överblicka fullt ut. Som Com Hem också påpekat tidigare i detta svar kan endast en sådan 
överblick fås då PTS även presenterar sitt fullständiga förslag på beslut avseende BIT. 
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